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Resumo 

 

O Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) tem sido 

descrito como um distúrbio de desenvolvimento neurológico e envolve uma 

hipofunção na sinalização catecolaminérgica no córtex pré-frontal (CPF). Vários 

estudos descrevem o rato espontaneamente hipertenso (SHR) como um 

modelo apropriado para estudos de TDAH, uma vez que eles exibem 

alterações no sistema dopaminérgico semelhantes às observadas em 

indivíduos com TDAH. No entanto, há evidências crescentes de que a 

disfunção na sinalização glutamatérgica está envolvida na fisiopatologia do 

TDAH, especialmente as que dizem respeito ao receptor NMDA. Em nosso 

estudo, nós encontramos alterações na homeostase do glutamato nas sinapses 

corticais dos animais SHR, em comparação com os Wistar. Encontramos por 

Western Blot que o SHR mostrou menor expressão do transportador glial 

EAAT1. Nós também descobrimos que a captação de [³H] D-Aspartato foi 

menor no SHR usando cultura enriquecida em astrócitos corticais e fatias de 

tecidos. Em seguida, foi realizado um ensaio de liberação de [³H] D-Aspartato 

em cultura enriquecida de astrócitos corticais e descobrimos que a SHR 

apresentaram maiores níveis basais de liberação de [³H] D-Aspartato, mas 

quando foi dado um estímulo com L-aspartato, o aumento da liberação de [³H] 

D-aspartato foi mais baixo do que nos Wistar. Estes resultados sugerem que a 

menor expressão/atividade de EAAT1 no SHR pode contribuir para a 

sinalização aumentada de glutamato descrita no TDAH. 

Descritores: TDAH, glutamato, SHR, EAAT 
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Abstract 
 
 

Attention Deficit/Hyperactivity Disorder (ADHD) has long been described as a 

neurodevelopmental disorder and involves hypofunctional catecholamine 

signalling in prefrontal cortex (PFC). Several studies describe that 

Spontaneously Hypertensive Rat is the finest model for ADHD studies. 

However, there are several evidence showing that glutamate signalling is 

involved in ADHD pathophysiology, especially those regarding the NMDA 

receptor. In this study, we attempted to find alterations in the glutamate 

excitatory amino acids transporter in SHR cortex, comparing them to the Wistar 

rats. We found by Western Blot that the SHR showed lower expression of the 

glial transporter EAAT1. We also found that the [³H] D-Aspartate uptake was 

lower in the SHR using cortical astrocyte enriched culture and tissue slices. 

Then, we performed a [³H] D-Aspartate release assay in cortical astrocyte 

enriched culture and we found that the SHR presented higher levels of basal 

[³H] D-Aspartate release, but after stimulation with L-aspartate, the increase on 

the [³H] D-Aspartate release was lower than the Wistar. These findings suggest 

that the lower EAAT1 expression and activity in the SHR may contribute to the 

altered glutamate signalling in ADHD.  

Keywords: ADHD, glutamate, SHR, EAAT 
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I) INTRODUÇÃO 

 

1) TRANSTORNO DE DÉFICIT DE ATENÇÃO/HIPERATIVIDADE 

 

 1.1) Conceito:  

  

O Transtorno de Déficit de Atenção/Hiperatividade (TDAH) é uma 

doença caracterizada por sinais como desatenção, hiperatividade e 

impulsividade (TARVER; DALEY; SAYAL, 2014), sendo que os sintomas 

iniciam na infância e cerca de 60 a 80% desses sintomas podem persistir na 

vida adulta (SHARMA; COUTURE, 2014). As consequências desse transtorno 

resultam em prejuízo educacional, profissional e um aumento no risco de 

desenvolvimento de outros transtornos psiquiátricos (WALKER et al., 2015) 

além de uma maior procura por drogas de abuso, como o metilfenidato ou 

ainda, o uso de psicoestimulantes ilícitos, como a cocaína (BIEDERMAN, J., 

2003;  DOS SANTOS PEREIRA et al., 2015;  ZHU et al., 2011). 

 

1.2) Epidemiologia: 

 

O TDAH é um dos transtornos psiquiátricos mais prevalentes em 

crianças e adolescentes, afetando cerca de 2 a 12% das crianças em todo o 

mundo (ASHTARI et al., 2005). O transtorno costuma ser diagnosticado antes 

dos sete anos de idade, em cerca de 20 a 30% dos indivíduos que 

apresentaram a doença na infância. Estes indivíduos continuam a apresentar 

os sintomas da doença durante a vida adulta; mas na maior parte dos casos, 

os sinais tendem a desaparecer com o tempo, só permanecendo aqueles 

relacionados ao déficit de atenção (FISCHER et al., 2002). 
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 O critério de diagnóstico utilizado na literatura para definir a doença é o 

DSM-V, Manual de Diagnóstico e Estatística dos Transtornos Mentais 

(AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION, 2013). De acordo com esse 

critério, são necessários seis ou mais sintomas de déficit de atenção e/ou 

hiperatividade/impulsividade para que o diagnóstico de TDAH seja confirmado. 

Além disso, o TDAH também pode estar associado a outros transtornos, visto 

que seus sintomas são comuns a diversas outras doenças.  

Um estudo minucioso do paciente é necessário antes de atestar a 

presença do transtorno ou se os sintomas não seriam mais bem encaixados 

em algum outro distúrbio assim como, a existência de alguma comorbidade 

associada (PLISZKA, S.; ISSUES, 2007). 

                          

1.3) Etiologia do TDAH: 

 

Os fatores genéticos e ambientais são os mais aceitos quando se estuda 

a causa da doença, apesar de não ser conhecida a sua origem (INSTANES et 

al., 2015;  THAPAR et al., 2013). A associação entre TDAH e complicações na 

gestação ou no parto tem gerado conclusões divergentes, mas suportam a 

ideia de que tais complicações (eclâmpsia, duração do parto, estresse fetal, 

hemorragia pré-parto, má saúde materna, entre outros) gerem uma pré-

disposição ao transtorno (BANERJEE; MIDDLETON; FARAONE, 2007).  

Existe uma associação significativa entre exposição a fumo e álcool 

durante a gravidez e a presença de TDAH nos filhos, com essa se mantendo 

mesmo após o acompanhamento psicopatológico familiar. Há também a 
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ocorrência de outros fatores, tais como danos cerebrais perinatais no lobo 

frontal, podendo afetar processos de atenção, motivação e planejamento, 

relacionando-se indiretamente com a doença (GILMAN et al., 2008;  LEE, S. S. 

et al., 2011;  SENGUPTA et al., 2015;  WEISSMAN et al., 1999).  

É importante ressaltar que, a maioria dos estudos sobre possíveis 

agentes ambientais causadores de TDAH, mostraram apenas uma associação 

desses fatores com a doença, não sendo possível estabelecer uma relação 

clara de causa e efeito entre eles (THAPAR et al., 2013).  

Dentre os tipos possíveis de TDAH, existem 3 tipos: o caracterizado 

principalmente pela hiperatividade e pela impulsividade, sendo esse subtipo 

predominante em meninos, o caracterizado pela desatenção, desorganização e 

distração, predominante em meninas; e por fim, o subtipo que combina dois 

anteriores, apresentando falhas na atenção associadas a um comportamento 

hiperativo e impulsivo, podendo estar presente em ambos os sexos 

(BIEDERMAN, JOSEPH, 2005). 

A maior incidência de TDAH se dá em meninos durante a infância, 

porém o número de mulheres que tende a continuar com a doença na vida 

adulta é maior que o de homens (BIEDERMAN, J. et al., 2004;  REDDY, 2013). 

 

 

2) MODELOS ANIMAIS PARA ESTUDO DE TDAH: RATOS 

ESPONTANEAMENTE HIPERTENSOS (SHR):  

 

Ao longo dos anos, diversas tentativas têm sido realizadas com o 

objetivo de se desenvolver um modelo animal que represente de forma mais 



4 
 

 
 

fiel possível as características do TDAH, isto é, que possa mimetizar as 

características comportamentais, apresentar um perfil similar de resposta aos 

tratamentos farmacológicos existentes e que apresente um perfil  

neurobiológico semelhante aos portadores deste transtorno. Até o presente, 

alguns modelos animais foram propostos: ratos selecionados para 

hiperlocomoção a partir de uma população heterogênea (PUUMALA; SIRVIO, 

1998), ratos expostos a toxinas ambientais e chumbo (HOLENE et al., 1998;  

LOMBARDO et al., 2015;  SILBERGELD; GOLDBERG, 1974), ratos com 

lesões neurológicas induzidas por toxinas dopaminérgicas (SHAYWITZ et al., 

1976) e pelo menos três modelos genéticos: Ratos Espontaneamente 

Hipertensos (SHR) (SAGVOLDEN, T., 2000), ratos Naples com alta e baixa 

excitabilidade (SADILE et al., 1996), e camundongos knockout para o 

transportador de dopamina (GIROS et al., 1996). No geral, estes modelos 

animais apresentam características vantajosas e desvantajosas e são capazes 

de mimetizar algumas características do TDAH. Entretanto, os ratos da 

linhagem isogênica SHR têm sido considerados, até o momento, o modelo 

animal mais completo, e por isso o mais utilizado no estudo do TDAH (DAVIDS 

et al., 2003).  

A linhagem SHR foi desenvolvida na década de 1960 a partir da seleção 

de ratos Wistar Kyoto com fenótipo de hipertensão (OKAMOTO; AOKI, 1963). 

Eles desenvolveram essa linhagem utilizando-se da técnica de cruzamentos 

parentais. Além dessa característica, os animais apresentavam índices 

aumentados de atividade locomotora (MOSER, 1988), dificuldades de 

aquisição em novas tarefas de memória e respostas exacerbadas em tarefas 

de condicionamento operante. Esses aspectos apontam para peculiaridades do 
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TDAH, como a dificuldade de aprendizado, a hiperatividade e a impulsividade, 

respectivamente (RUSSELL, 2002;  SAGVOLDEN, T., 2000;  SAGVOLDEN, T. 

; SERGEANT, 1998) (Tabela 1).  

 

Tabela 1. Características comportamentais dos modelos de TDAH 

   Hiperatividade 

Indivíduo Impulsividade 

Desatenção 

(dificuldade em 

aprender nova 

tarefa) 

Em ambiente novo 
Desenvolve-se com o 

tempo 

Diminui com 

tratamento por 

psicoestimulantes 

Criança com TDAH √ √ Não √ √ 

SHR √ √ Não √ √ 

WKHA Não Não Não √ Não 

NAE Não √ √ Não - 

DAT-KO - √ √ Não √ 

 
Tabela 1: quadro indicando as semelhanças entre indivíduos com TDAH e modelos 
animais. Extraído de SAGVOLDEN et al., 2005; modificado por SOUZA-MARQUES, R. 

 

O déficit de aprendizado apresentado pelos ratos SHR foi demonstrado 

em diversas tarefas, tais como a esquiva ativa de duas vias (SUTTERER; 

PERRY; DEVITO, 1980), o labirinto radial (ROBERTSON; CLEMENTS; 

WAINWRIGHT, 2008;  SONTAG et al., 2013) e o labirinto aquático de Morris 

(CLEMENTS et al., 2007;  CLEMENTS; WAINWRIGHT, 2006;2007). Esses 

prejuízos cognitivos dos SHR, que têm sido demonstrados em outros estudos, 

podem estar relacionados com a falta de atenção observada nesses animais, 

provocando dificuldades de aprendizado em novas tarefas (FERGUSON; 

CADA, 2004;  GATTU et al., 1997).  

 

Entretanto, alguns estudos têm criticado o uso dos SHR para o estudo 

do TDAH, já que esses animais não demonstraram prejuízos cognitivos em 

algumas das tarefas avaliadas: por exemplo, sua atividade locomotora não se 

encontra exacerbada em comparação a espécies como Wistar e Sprague-

Dawley (SONTAG et al., 2013;  TIAN et al., 2009); e apresentaram 
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hiperlocomoção, quando comparados a outras linhagens, somente na infância 

e adolescência (BULL et al., 2000).  

 

As características comportamentais dos SHR foram investigadas de 

acordo com os critérios utilizados para o TDAH, com os mesmos programas de 

computador e tipos de interface (SAGVOLDEN, T., 2000). Resultados 

semelhantes foram obtidos para SHR e crianças com TDAH (SAGVOLDEN, T., 

2000;  SAGVOLDEN, T. ; SERGEANT, 1998), detalhados abaixo: 

 

 Hiperatividade e impulsividade Motora: A hiperatividade, como a 

impulsividade, está ausente em situações novas em animais SHR e em 

pacientes com transtorno de atenção. Entretanto, ratos espontaneamente 

hipertensos só são hiperativos quando os reforços são baixos (KNARDAHL; 

SAGVOLDEN, 1979). E no tocante à impulsividade motora, o animal SHR 

realiza corridas curtas sem parar, ou explorar o ambiente ao redor durante o 

teste de campo aberto (SAGVOLDEN, T. ; HENDLEY; KNARDAHL, 1992;  

WULTZ; SAGVOLDEN, 1992). Além disso, apresenta um intervalo entre ações 

(conhecido como IRT) diminuído, indicando um comportamento inquieto como 

no da doença.  

 

 Déficit de Atenção Sustentada: Em um teste de alavanca realizado 

durante um estudo (SAGVOLDEN, T., 2000), foi visto que a duração de 

resposta dos SHR perante um estímulo que requer atenção é menor que a de 

animais controle, indicando atenção deficiente. Esta análise revelou que o 

comportamento dos SHR é diferente dos controles do mesmo modo que o 
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comportamento das crianças com TDAH é diferente dos indivíduos sem a 

doença. A atenção nos dois casos é normal quando os reforçadores do 

ambiente são frequentes, mas é pobre quando os reforços são poucos.  

 

 Semelhanças Neuroquímicas: Estes animais apresentam também 

características neurobiológicas semelhantes a pacientes com TDAH, como 

uma hipofunção do sistema dopaminérgico, resultante de uma baixa liberação 

de dopamina (RUSSEL et al., 1995). De maneira conjunta à hipofunção, os 

SHR também apresentam atividade aumentada da enzima mono-amino-

oxidase do tipo B (MAO-B, degrada seletivamente dopamina), o que reduziria 

ainda mais a disponibilidade deste neurotransmissor nas vesículas e fendas 

sinápticas (BOIX et al., 1998), juntamente com alterações no gene do receptor 

de dopamina D4, DRD4, e uma hipofuncionalidade do transportador de 

dopamina (DAT) (LI et al., 2006;  PTACEK; KUZELOVÁ; STEFANO, 2011;  

RUOCCO et al., 2014), entre outros fatores. 

 

Dessa forma, conclui-se que quando crianças com TDAH e os SHR são 

testados com o mesmo parâmetro de testes comportamentais, eles apresentam 

todas as alterações de comportamento características do TDAH, como: déficit 

de atenção sustentada sem problemas sensoriais, impulsividade motora e 

hiperatividade, que se desenvolve ao longo do tempo em situações novas com 

poucos reforços. (SAGVOLDEN, T.  et al., 2005).  

Tendo em vista que o diagnóstico para TDAH é realizado somente 

através da observação comportamental, podemos caracterizar o SHR como o 

melhor modelo animal para o estudo do TDAH, já que apresentam, em sua 

grande maioria, os mesmos déficits gerados pela doença. 
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3) ÁREAS CEREBRAIS ENVOLVIDAS NO TDAH: 

 

Foram identificadas deficiências em pacientes com TDAH ao realizarem 

tarefas que exigem o funcionamento do córtex pré-frontal, e estudos de 

neuroimagem confirmaram comprometimento funcional e estrutural desta 

região. Pacientes com TDAH também apresentam indícios de alterações 

genéticas, incluindo os genes relacionados com a neurotransmissão de 

catecolaminas. É importante que as estruturas dopaminérgicas estejam 

funcionando corretamente para o bom funcionamento do córtex mesmo que os 

tratamentos para o TDAH sejam eficazes, facilitando as ações das 

catecolaminas em geral. (DIMATELIS et al., 2015). 

Foram percebidas diferenças nas dimensões do córtex pré-frontal, dos 

lobos frontais, núcleo caudado, corpo caloso, globo pálido e vérmis cerebelar. 

Essas áreas, normalmente abundantes em neurônios dopaminérgicos, 

apresentam níveis mais baixos desse neurotransmissor em quadros de TDAH 

(PURPER-OUAKIL et al., 2010;  TRIPP; WICKENS, 2009).                                                                                                                                      

Pacientes com TDAH apresentam um maior número de DAT no cérebro 

que indivíduos sem a doença, apesar de serem hipofuncionais (DOUGHERTY 

et al., 1999;  FARAONE et al., 2001;  KRAUSE, K.-H. et al., 2003;  KRAUSE, K. 

et al., 2000). Similarmente, alguns pesquisadores sugerem que animais SHR 

têm uma expressão de DAT acima dos níveis de seu modelo controle, tanto no 

córtex pré-frontal como no estriado (VIGGIANO; VALLONE; SADILE, 2004;  

WATANABE et al., 1997), apesar de também terem ação dopaminérgica 

reduzida (RUSSELL, 2003). 
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No mesencéfalo ventral, a substância nigra e a área tegumentar ventral 

projetam neurônios para o estriado e para a região mesocorticolímbica. Estas 

regiões são responsáveis pela atividade motora e o controle emocional, 

respectivamente. Contudo a atividade dopaminérgica nos pacientes com TDAH 

parece estar reduzida nessas áreas (LEO et al., 2003) (Tabela 2). 

 

Sinais Rede Neural 

Dificuldade de sustentar atenção Lobo frontal direito 

Não termina as tarefas Lobo parietal posterior direito 

Evitam tarefas que requerem esforço               

mental prolongado 
Lócus cerúleo 

Distrai-se com estímulos alheios Lobo parietal bilateral 

Parecem não escutar Colículos superiores 

Falham em manter atenção a detalhes Tálamo 

Responde precipitadamente Região cingular anterior 

Interrompe ou intromete em assuntos dos outros Região frontal lateral esquerda 

Dificuldade de esperar a vez Núcleos da base 

Tabela 2: Correlação entre sinais de TDAH e área cerebral envolvida. Extraído de 
PEREIRA,M.S. (2013) 

 
 
4) TRATAMENTO PARA TDAH: 

 

 Durante os últimos anos, as teorias sobre a neurobiologia do TDAH 

tiveram seu foco sobre os neurotransmissores noradrenalina e dopamina 

(PLISZKA, S. R.; MCCRACKEN; MAAS, 1996;  SOLANTO et al., 2001;  

ZAMETKIN; RAPOPORT, 1987). Estudos em animais têm mostrado um amplo 

papel para esses neurotransmissores no controle das funções executivas (NI et 

al., 2013). 

 Semelhantemente, o sistema serotoninérgico parece estar envolvido 

diretamente com a doença na sua origem (CASTELLANOS, 1997;  PLISZKA, 
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S. R. et al., 1996); e ainda existem relatos do envolvimento do sistema 

colinérgico como causa do TDAH, relacionado à ativação de receptores 

nicotínicos através do abuso de cigarro por mulheres grávidas (MICK et al., 

2002). 

 O tratamento do TDAH requer uma abordagem multidisciplinar. O uso de 

fármacos estimulantes do SNC e psicoterapia comportamental são as 

intervenções mais bem descritas e documentadas (TARVER et al., 2014). No 

entanto, o tratamento do TDAH tem sido feito predominantemente através do 

uso de psicoestimulantes por mais de meio século. 

Algumas das crianças analisadas possuíam transtornos de 

comportamento que incluíam falta de habilidades educacionais específicas e 

problemas com agressão (WENDER, 1980). Ocorria uma grande melhora no 

desempenho escolar em metade das crianças, e uma grande parcela delas 

tornou-se controlada emocionalmente (WENDER, 1980).  

Muitos tipos de medicamentos têm sido experimentados no tratamento 

do TDAH desde a década de 40. Hoje em dia, psicoestimulantes como o 

metilfenidato (Ritalina®), e outras drogas mais recentes, como a atomoxetina, 

têm sido utilizados com grande eficácia. Esta última atua como um fármaco 

antagonista seletivo do transportador de noradrenalina (NET) (LEE, S. I. et al., 

2014), também tem tido uma contribuição bastante relevante no tratamento da 

doença (STUHEC et al., 2015) (Figura 1). 
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Figura 1: Quadro indicando estruturas, neurotransmissores, processos cognitivos e 

tratamentos relacionados ao TDAH. Extraído de PEREIRA, M.S. (2013) 

 

 

A literatura tem descrito diversos métodos alternativos que agem de 

forma eficiente no tratamento para TDAH. A cafeína, por exemplo, é capaz de 

causar benefícios cognitivos e na memória de ratos SHR quando utilizada 

cronicamente, além de causar alterações neuroquímicas nesses animais, 

aumentando a quantidade de transportadores de dopamina no córtex e 

estriado. Considerando o efeito clássico farmacológico da cafeína sobre 

receptores de adenosina, esses resultados são importantes para apontar a 

participação de outros neurotransmissores no quadro de TDAH (PANDOLFO et 

al., 2013;  PIRES et al., 2010). 
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5) GLUTAMATO  

 

Recentemente, foi descoberto o envolvimento do glutamato na 

fisiopatologia do TDAH. Miller (2014) mostrou que a sinalização glutamatérgica 

está aumentada na região do córtex frontal dos animais SHR em relação aos 

animais controle. Outros estudos também sugerem que a modulação da 

sinalização glutamatérgica pode melhorar os sintomas referentes ao TDAH 

tanto em humanos, como no modelo animal da doença, mostrando que o 

glutamato pode ser um alvo importante para o desenvolvimento de novos 

fármacos para o tratamento do TDAH (CHANG, J. P.-C.; LANE, H.-Y.; TSAI, G. 

E., 2014;  POZZI et al., 2011;  SURMAN et al., 2013).  

 

5.1 SISTEMA GLUTAMATÉRGICO: 

O glutamato é o principal neurotransmissor excitatório do sistema 

nervoso central (SNC) e está associado a várias funções cerebrais como 

cognição, memória e aprendizado. Ele desempenha papéis relevantes no 

desenvolvimento do sistema nervoso, como na formação, no remodelamento, 

na eliminação de sinapses (MCKINNEY, 2010), na migração neuronal 

(MANENT; REPRESA, 2007), na proliferação e diferenciação (SCHLETT, 

2006) bem como na morte celular (VECINO; HERNANDEZ; GARCIA, 2004). É 

interessante ressaltar que o glutamato também é encontrado em órgãos e 

tecidos periféricos e células endócrinas (JULIO-PIEPER et al., 2011).  

 

 



13 
 

 
 

 

5.2 Síntese do glutamato 

 Em terminais nervosos o glutamato é sintetizado a partir do α-

cetoglutarato proveniente da via da glicólise e do Ciclo dos Ácidos 

Tricarboxílicos (TCA em inglês). Para cada molécula de glicose, duas 

moléculas de acetil-Coa são geradas, formando assim duas moléculas de α-

cetoglutarado. A esse composto, é adicionado um grupamento amino oriundo 

de outros aminoácidos e por ação de enzimas transaminases, é então formado 

o glutamato.  

Além dessa via de síntese, o glutamato também pode ser gerado a partir 

do oxaloacetato, outro componente do Ciclo dos Ácidos Tricarboxílicos, que, ao 

receber um grupamento amino, gera aspartato. Através da enzima aspartato 

aminotransferase, o aspartato será convertido em glutamato (DINGLEDINE, R.; 

HASSEL, 2012). O glutamato sintetizado pode atuar como precursor na síntese 

de GABA, glutamina e proteínas, ou então, pode ser estocado em vesículas 

para posterior liberação (DINGLEDINE, R.; HASSEL, 2012) (Figura 3). 
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Figura 2: Biossíntese de glutamato nos astrócitos e neurônios e vias relacionadas. 
Extraído em abril/2016 de: http://fblt.cz/en/skripta/regulacni-mechanismy-2-nervova-
regulace/5-neurotransmisni-systemy/ 

 

O Ciclo Glutamato-Glutamina que ocorre entre astrócitos e neurônios é 

considerado uma via de reciclagem do glutamato que foi liberado na fenda 

sináptica (UWECHUE et al., 2012). O glutamato ao ser captado por astrócitos, 

através de transportadores de alta afinidade, irá reagir com amônia por ação da 

enzima glutamina sintetase, formando glutamina, esta reação retira de dentro 

da célula a amônia livre. A glutamina formada é deslocada para o meio 

extracelular e captada por neurônios onde será convertida a glutamato pela 

http://fblt.cz/en/skripta/regulacni-mechanismy-2-nervova-regulace/5-neurotransmisni-systemy/
http://fblt.cz/en/skripta/regulacni-mechanismy-2-nervova-regulace/5-neurotransmisni-systemy/
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ação de uma enzima mitocondrial glutaminase fosfato-ativa (AMARA; 

FONTANA, 2002;  DANBOLT, 2001), gerando um fluxo compensatório de 

precursores de glutamato para o neurônio que é incapaz de realizar uma 

síntese adequada de glutamato a partir de glicose (GREWER et al., 2008;  

WAAGEPETERSEN et al., 2005). 

 

5.3 Liberação do glutamato 

A liberação de glutamato pode ocorrer tanto por células neuronais 

quanto por células gliais (SUDHOF, 2004), através de mecanismos 

dependentes de Ca2+, por exemplo, a liberação vesicular de glutamato 

(exocitose) ou por mecanismos que independem de Ca2+, por exemplo, a 

liberação dependente do gradiente eletroquímico de Na+ através da reversão 

de transportadores de membrana (heterotrocadores) (MALARKEY; PARPURA, 

2008;  MARTINEAU, 2013). 

 

5.3.1 Liberação vesicular 

O glutamato pode ser armazenado em vesículas sinápticas por 

transportadores vesiculares chamados VGLUTs, estas vesículas se localizam 

em regiões do terminal axônico denominadas zonas ativas. Em resposta a um 

potencial de ação, há uma despolarização da membrana que leva a abertura 

de canais de Ca2+ dependentes de voltagem. O influxo de Ca2+ gerado 

promove a fusão das vesículas sinápticas com a membrana plasmática e a 

formação de um poro para liberação do glutamato na fenda sináptica 

(SUDHOF, 2004). Similar aos neurônios, os astrócitos contém os mecanismos 
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celulares necessários para o armazenamento em vesículas e liberação de 

gliotransmissores como o glutamato, o qual pode ocorrer via lisossomos 

especializados ou através da fusão de pequenas vesículas (LI et al., 2008;  

ZHANG et al., 2004). Os gliotransmissores desempenham a função de 

regulação sináptica (VOLTERRA; MELDOLESI, 2005). Além do glutamato, a D-

serina e o ATP têm sido apontados como gliotransmissores atuantes na 

regulação das sinapses centrais (HAMILTON; ATTWELL, 2010;  SAHLENDER; 

SAVTCHOUK; VOLTERRA, 2014;  ZOREC et al., 2012). Se porventura a 

regulação sináptica realizada pela glia sofrer algum desequilíbrio, podem surgir 

quadros patológicos pela perda da homeostase sináptica (BARRETO et al., 

2011;  HALASSA; HAYDON, 2010;  PARPURA et al., 2012;  SIMARD; 

NEDERGAARD, 2004). 

 

5.3.2 Liberação não-vesicular 

O glutamato pode alcançar o meio extracelular a partir do citoplasma, ou 

seja, oriundo de uma liberação não vesicular que ocorre tanto em neurônios 

quanto em astrócitos (SHIGA et al., 2006). Esta liberação se dá por 

mecanismos independentes do influxo de Ca2+ podendo ser observada na 

presença de bloqueadores de canais de cálcio dependentes de voltagem, na 

presença de tetrodotoxina, que bloqueia canais de sódio, e toxina botulínica e 

tetânica, que prejudicam proteínas essenciais para a exocitose (ROSSETO et 

al., 2001;  SUDHOF, 2004). Um mecanismo importante de liberação não- 

vesicular de glutamato, é através da reversão dos transportadores de 

aminoácidos excitatórios (EAAT’s). 
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Como mecanismos de liberação não-vesicular do glutamato podemos 

citar (MALARKEY; PARPURA, 2008;  SZATKOWSKI; BARBOUR; ATTWELL, 

1990):  

a) reversão da captação através dos transportadores de aminoácidos 

excitatórios (EAAT’s);  

b) troca do glutamato via sistema “antiporter” cistina/glutamato;  

c) liberação de glutamato através de receptores ionotrópicos 

purinérgicos; 

d) abertura de canais de ânions induzido pelo inchaço celular; 

5.4 Sinapses glutamatérgicas  

 

A sinapse glutamatérgica clássica é um ponto de comunicação 

entre um terminal nervoso pré-sináptico e uma espinha dendrítica pós-sináptica 

(sinapses axo-dendrítica) ou entre terminais nervosos (sinapses axo-axonal) 

(DINGLEDINE, R.; HASSEL, 2012). No entanto, atualmente é reconhecida a 

sinapse tripartite baseada na existência de comunicação bidirecional entre os 

astrócitos e neurônios. Astrócitos trocam informações com os elementos 

neuronais, em resposta à atividade sináptica e, por sua vez, regulam a 

transmissão sináptica e plasticidade (PEREA; NAVARRETE; ARAQUE, 2009).  

 

As células gliais (astrócitos, oligodendrócitos 

e microglia) expressam receptores de glutamato e podem ser estimulados pela 

liberação do glutamato em terminais nervosos (DINGLEDINE, R.; HASSEL, 

2012). O glutamato, uma vez liberado na fenda sináptica, se ligará tanto com 
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seus receptores quanto com seus transportadores. A ligação com o 

transportador conduzirá esse neurotransmissor a um processo de reciclagem, 

para que ele seja utilizado novamente em resposta a um potencial de ação em 

um neurônio glutamatérgico e também irá regular a concentração desse 

transmissor no meio extracelular. Já a sua ligação com os receptores 

desencadeará cascatas intracelulares que se reproduzirão em respostas 

celulares (GONZALEZ; ROBINSON, 2004). 

 
 

5.5 Receptores glutamatérgicos  

 

Os receptores de glutamato são classificados em duas famílias 

principais: receptores ionotrópicos e receptores metabotrópicos, de acordo com 

suas características farmacológicas e moleculares. Geralmente eles coexistem 

em uma mesma sinapse (DINGLEDINE, R.  et al., 1999;  OZAWA; KAMIYA; 

TSUZUKI, 1998).  

Os receptores ionotrópicos são canais de cátions cuja abertura é 

favorecida, quando o glutamato se liga ao receptor. Eles se dividem em duas 

categorias, NMDA (N-metil-D-aspartato) e não-NMDA.  

Já os receptores metabotrópicos não realizam fluxos de íons 

diretamente após sua ativação; em vez disso, quando o glutamato se liga com 

o receptor metabotrópico, eles ativam enzimas intracelulares através de 

proteínas G (HOLLMANN; HEINEMANN, 1994;  NAKANISHI et al., 1998;  

SCHOEPFER et al., 1994) (Figuras 3 e 4). 
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Figura 3: Receptores ionotrópicos (AMPA, Cainato e NMDA) e metabotrópico do 
glutamato. Modificado de http://www.ucl.ac.uk/~smgxt01/ frameh.htm?page= glutamat 
.htm. 
 

 

 
Figura 4: Subtipos de Receptores de Glutamato (Modificado de Dingledine e Hassel 
2012). 

 

5.5.1 Receptores Ionotrópicos 

Os receptores ionotrópicos de glutamato (iGluRs em inglês) são canais 

de cátions que medeiam a neurotransmissão excitatória crucial para o 

desenvolvimento e o funcionamento do cérebro, incluindo a aprendizagem e a 

formação da memória (KARAKAS; REGAN; FURUKAWA, 2015).  
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Eles são formados por múltiplas subunidades funcionais, sendo de forma 

geral, tetrâmeros. Possuem três ou quatro domínios transmembrana e um 

domínio que se insere na membrana, mas não a atravessa completamente, 

voltando então ao citoplasma e formando a alça do poro (TRAYNELIS et al., 

2010). A organização diferenciada das subunidades pode produzir canais 

diferentes com funções variadas. A presença ou ausência de aminoácidos 

específicos carregados no interior do poro do receptor pode modular a sua 

permeabilidade ao Ca2+ e ao Na+, que estão em maior concentração no meio 

extracelular (WOLLMUTH et al., 1996). A ativação desse receptor depende da 

ligação com o agonista, que promoverá uma mudança conformacional na 

estrutura do receptor, permitindo que o canal se abra e ocorra um fluxo iônico 

(BORGES; DINGLEDINE, 1998). 

 Existem três classes de receptores ionotrópicos do glutamato, que foram 

nomeadas de acordo com os seus agonistas farmacológicos seletivos, são 

elas: NMDA (N-metil-D-aspartato), AMPA (ácido α-amino-3-hidroxi-5-metil-4-

isoxazolepropiônico) e cainato, sendo que a afinidade pelo glutamato é maior 

nos receptores do tipo NMDA (TRAYNELIS et al., 2010).  

O receptor do tipo NMDA é formado por uma combinação de 

subunidades que foram classificadas em três famílias: GluN1, GluN2(A-D) e 

GluN3(A-B), (DINGLEDINE, R.; HASSEL, 2012) formando tetrâmeros, 

possuem três domínios transmembrana (M1, M3 e M4), além de um 

citoplasmático reentrante na membrana (M2) (HOLLMANN; HEINEMANN, 

1994;  YUAN et al., 2005).  

Os receptores NMDA são ativados lentamente (10-50 milisegundos) em 

relação aos ionotrópicos não-NMDA, e geram ações duradouras, precisando de 
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um tempo maior ainda para se desativarem. Sua ativação ocorre a partir da 

ligação de um agonista endógeno, que pode ser o glutamato, o aspartato ou o 

agonista farmacológico NMDA. Sua atividade pode ser influenciada por co-

agonistas, glicina ou D-serina, gerando um influxo de Ca2+, preferencialmente, 

e de Na+ (JOHNSON; ASCHER, 1987;  MACDERMOTT et al., 1986;  

WOLOSKER; BLACKSHAW; SNYDER, 1999).  

A permeabilidade a íons Ca2+ pode ser reduzida pela incorporação da 

subunidade GluN3 na formação do canal, devido à presença de um sítio de 

ligação de glicina/D-serina. Para que haja ativação máxima do receptor são 

necessárias duas moléculas de glutamato e duas de co-agonista em GluN1 

(Dingledine et al., 1999). Durante o repouso, o canal do receptor NMDA 

encontra-se bloqueado pelo íon Mg2+, no entanto, após uma prévia 

despolarização da membrana o Mg2+ é deslocado do interior do canal e o 

receptor torna-se permeável a cátions (SANCHEZ-PEREZ et al., 2005) (figura 

5). A superativação dos receptores de NMDA provoca a alteração da 

homeostase do Ca2+ nos neurônios. O acúmulo de Ca2+ intracelular e excesso 

de produção de radicais livres contribuem para desencadear e promover morte 

neuronal de forma semelhante a outros tipos de lesão cerebral aguda, como 

isquemia, epilepsia ou trauma mecânico (ARMAGAN et al., 2015;  COYLE; 

PUTTFARCKEN, 1993). 

 



22 
 

 
 

 

Figura 5: Receptor NMDA, suas subunidades e seus sítios regulatórios. Extraído em 
abril/2016 de: https://www.cnsforum.com/educationalresources/imagebank/dementia 
_nmda/hrl_rcpt_sys_nmda 

 

Os receptores ionotrópicos classificados como não-NMDA são: AMPA e 

cainato. As subunidades formadoras de receptores AMPA são: GluA1-4 e de 

receptores cainato são: GluK1-5, (DINGLEDINE, R.; HASSEL, 2012) porém 

essa ativação não é completamente seletiva, visto que o AMPA pode ativar 

alguns receptores cainato e vice-versa (DINGLEDINE, R.  et al., 1999;  

KEINANEN et al., 1990). 

  

5.5.2 Receptores metabotrópicos 

Os receptores metabotrópicos de glutamato compreendem oito 

subunidades (mGlu1-8) que são divididos em três classes funcionais: Classe I 

(mGlu1 e mGlu5), Classe II (mGlu2 e mGlu3) e Classe III (mGlu4, mGlu6, 

mGlu7 e mGlu8) (DINGLEDINE, R.; HASSEL, 2012).  

https://www.cnsforum.com/educationalresources/imagebank/dementia
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A Classe I está acoplada positivamente à fosfolipase C (PLC) que, 

quando ativada, cliva fosfatidilinositol-4,5-bifosfato em inositol trifosfato (IP3) e 

diacilglicerol (DAG) levando a um aumento do Ca2+ intracelular e ativação da 

PKC (proteína cinase C), enquanto as Classes II e III estão acopladas 

negativamente à adenilil ciclase (AC), causando uma redução dos níveis 

intracelulares de AMPc (PILC; OSSOWSKA, 2007;  POMIERNY-CHAMIOLO et 

al., 2014) (tabela 3). 

GRUPO SUBTIPO 
VIAS DE 

SINALIZAÇÃO 
AGONISTAS ANTAGONISTAS 

I 

mGlu1R Gq / PLC’s 
glutamato; ácido 

L-quisquálico; 
DHPG 

4CPG;  
AIDA; 

 LY456236 

mGlu5R Gq / PLC’s 

glutamato;  
ácido L-

quisquálico;  
trans-ACPD 

LY344545; 
ACDPP; 

DFB 

II 

mGlu2R Gi/o 
glutamato;  
LY354740;  

(1S,3R)-ACPD 

LY341495; 
(RS)-APICA; 
Ro 67-6221 

mGlu3R Gi/o 
glutamato;  

NAAG; 
LY354740 

LY341495;  
CPPG;  

(RS)-APICA 

III 

mGlu4R Gi/o 
glutamato;  

LSP1-3081;  
cis-ACPD 

MPPG;  
MAP4;  
CPPG 

mGlu6R Gi/o 
glutamato;  

L-APB;  
L-SOP 

DCG-IV;  
MAP4;  
MSOP 

mGlu7R Gi/o 
glutamato;  

(1S,3R)-ACPD;  
L-SOP 

MMPIP;  
DCG-IV;  
MSOP 

mGlu8R Gi/o 
glutamato;  

L-APB;  
DFB 

DMeOB;  
DCG-IV;  
MSOP 

Tabela 3: Tipos de receptores metabotrópicos de glutamato, suas vias de sinalização e 
seus agonistas/antagonistas. Extraído de (POMIERNY-CHAMIOLO et al., 2014). 
Adaptado por SOUZA-MARQUES, R. 2016 

 

Esta família de receptores está acoplada a proteína G e atua como 

neuromodulador, fornecendo um mecanismo pelo qual o glutamato pode 

modular a excitabilidade celular e a transmissão sináptica através de segundos 

mensageiros (PILC; OSSOWSKA, 2007). Estes receptores estão localizados 

em terminais pré e pós-sinápticos assim como em células gliais. Os receptores 

metabotrópicos do glutamato (mGluRs) situados em terminais pré-sinápticos 
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regulam a transmissão sináptica modulando canais de Ca2+, enquanto, mGluRs 

em terminais pós-sinápticos modulam a atividade de canais iônicos (OZAWA et 

al., 1998).  

 

5.6 Transportadores de aminoácidos excitatórios de alta 

afinidade (EAATs) 

 

 O glutamato é um neurotransmissor excitatório e desempenha 

importantes funções no SNC. Porém, a ativação desregulada do sistema 

glutamatérgico pode gerar danos ou até mesmo morte neuronal (GOUIX et al., 

2009;  NAKATSU et al., 2006). Assim, a sinalização por glutamato deve ser 

cessada e sua concentração na fenda sináptica e no espaço extracelular deve 

ser finamente regulada, para que não ocorra uma superexcitação celular 

levando a excitotoxicidade (MARCAGGI; ATTWELL, 2004). 

 A superestimulação dos receptores de glutamato, seja por aumento da 

liberação ou pela diminuição da recaptação do neurotransmissor, aumenta a 

produção de espécies reativas de oxigênio, moléculas que podem danificar 

proteínas, DNA e lipídios (DANBOLT, 2001;  OLESKOVICZ et al., 2008), além 

disso a diminuição da concentração de glutamato no citosol causa a depleção 

de glutationa um importante antioxidante celular (MALARKEY; PARPURA, 

2008).  

Para prevenir a excitotoxicidade, os aminoácidos excitatórios (AAE), 

como o glutamato e o aspartato, são retirados da fenda sináptica através de um 

mecanismo de recaptação, garantindo a homeostase da sinapse (FORAN; 
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TROTTI, 2009). Tal papel é desempenhado principalmente por proteínas de 

membrana, que agem como transportadores presentes em neurônios e na glia 

e distribuídos ao longo de todo o SNC. Esses transportadores de membrana 

atuam direcionados pelo gradiente eletroquímico de íons Na+ e K+, sendo 

chamados, portanto, de transportadores de glutamato acoplados ao Na+ e ao 

K+ ou de transportadores de aminoácidos excitatórios (EAATs) (AMARA; 

FONTANA, 2002). 

 Os transportadores de glutamato controlam o sinal das sinapses 

glutamatérgicas, inicialmente por tamponamento e depois removendo o 

glutamato liberado na fenda para neurônios e células da glia adjacentes 

(GREWER et al., 2008). 

Cinco tipos de transportadores de aminoácidos excitatórios de alta 

afinidade foram clonados: GLAST (EAAT1) (STORCK et al., 1992;  TANAKA, 

1993), GLT1 (EAAT2) (PINES et al., 1992), EAAC1 (EAAT3) (KANAI; 

HEDIGER, 1992), EAAT4 (FAIRMAN et al., 1995) e EAAT5 (ARRIZA et al., 

1997). Estes transportadores possuem diferentes localizações (Figura 6). De 

maneira geral, é considerado que o EAAT1 é encontrado em células gliais e o 

EAAT2 é encontrado tanto em neurônios, quanto em células gliais associadas 

a contatos excitatórios (ROBERTS et al., 2014) Por sua vez, o EAAT3 e o 

EAAT4, são considerados transportadores neuronais, sendo o EAAT4 

encontrado majoritariamente nas células de Purkinje do cerebelo e, em menor 

escala, no hipocampo, estriado e tálamo (FURUTA et al., 1997). O EAAT5 

localiza-se nos terminais pré-sinápticos de células retinianas (SHIGERI; SEAL; 

SHIMAMOTO, 2004).  
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 Enquanto os transportadores gliais (EAAT1 e EAAT2) estão envolvidos 

com a retirada de glutamato do meio extracelular (GONZALEZ; ROBINSON, 

2004), seus homólogos neuronais (EAAT3 e EAAT4) parecem estar envolvidos 

com funções adicionais, tais como: (1) transporte cisteína para síntese de 

glutationa (AOYAMA et al., 2006); (2) fornecimento de glutamato para síntese 

de GABA em terminais inibitórios (DANBOLT, 2001); (3) controle da ativação 

de receptores metabotrópicos pós-sinápticos por regular a disponibilidade do 

glutamato (SHELDON; ROBINSON, 2007) (4) limitar a difusão desse 

neurotransmissor para sinapses adjacentes (FORAN; TROTTI, 2009;  TSAI et 

al., 2012) e (5) favorecer a plasticidade dependente de NMDA no hipocampo 

(SCIMEMI; TIAN; DIAMOND, 2009).  

 Recentemente foi sugerido que a função primária do EAAT5 seria a de 

um canal de ânion ativado pelo transporte de Na+ e glutamato, onde o fluxo de 

cloreto (Cl-) estaria envolvido influenciando a excitabilidade neuronal 

(GAMEIRO et al., 2011). 

  Uma importante característica dos EAATs é a sua capacidade de 

reversão, passando a liberar glutamato para o meio extracelular em condições 

adversas. Na isquemia cerebral, por exemplo, quando os neurônios são 

privados de sua fonte de energia (glicose e oxigênio), pelo bloqueio de vasos 

sanguíneos, a falta de síntese de ATP prejudica a atividade da bomba Na+/K+ 

ATPase, o que leva a uma queda dos gradientes de concentração de Na+ e K+ 

através da membrana neuronal, bem como uma alteração no potencial de 

membrana. Esses dois fatores impulsionam a captação do glutamato e a 

redução de ambos causa a inversão do transportador (GREWER et al., 2008). 
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Figura 6: Localização geral de quatro tipos de transportadores de aminoácidos 
excitatórios. http://www.tmd.ac.jp/mri/aud/eresearch/index.html. 

 
 

Considera-se a possibilidade de ocorrer à reversão dos transportadores 

em condições fisiológicas devido a uma súbita diminuição na força motriz 

necessária para a captação (ZHANG et al., 2004). Tal decréscimo na força 

motriz pode ser, por exemplo, uma despolarização induzida por um receptor de 

glutamato na membrana pós-sináptica, como encontrado durante a 

transmissão excitatória normal (GREWER et al., 2008). O aumento da 

concentração extracelular de K+ ou a redução da concentração extracelular de 

EAAT1 

EAAT2 

EAAT3 EAAT4 

http://www.tmd.ac.jp/mri/aud/eresearch/index.html
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Na+ provocam a inversão do transportador e o efluxo de significativas 

quantidades de glutamato (ROSE et al., 2009). 

 

 O transporte de AAE pode ser inibido por diversos bloqueadores, 

ferramentas utilizadas para delinear a farmacologia e função dos diferentes 

tipos de EAATs, como por exemplo, WAY-855 (3-amino-

triciclo[2.2.1.02.6]heptano-1,3- ácido dicarboxílico) e os agonistas de 

receptores cainato: cainato e dihidrocainato (DHK), que bloqueiam 

especificamente EAAT2 (DUNLOP et al., 2005). Contudo, drogas que atuam 

duplamente como inibidores de EAATs e possuem afinidade por receptores de 

glutamato são impróprias para o estudo do papel fisiológico desses 

transportadores (APRICO et al., 2007).  

 O DL-thero-β-benzoxiaspartato (DL-TBOA), é um potente bloqueador 

competitivo e altamente seletivo para EAATs e sem afinidade por receptores de 

glutamato (SHIMAMOTO et al., 1998). L-trans-pirrolidina-2,4-dicarboxilato 

(trans-PDC), e threo-3-hidroxi-aspartato (THA), que foram considerados 

bloqueadores de EAAT5 (BRIDGES, R. J.; ESSLINGER, 2005). O NBI-59159 é 

um inibidor com modesta seletividade por EAAT3 (DUNLOP et al., 2005).  

A atividade dos EAATs pode ser modulada em diversos níveis: 

transcrição, tradução e pós-tradução (BEART; O'SHEA, 2007). Vários fatores 

podem agir nesta modulação, como o próprio glutamato e diversas vias de 

sinalização (como a via da PKC), atuando em diferentes áreas do sistema 

nervoso (GONZALEZ; ROBINSON, 2004). 
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5.7 Transportadores de glutamato de baixa afinidade  

 

Também conhecido como sistema XC-, estes transportadores chamados 

de trocadores cistina/glutamato, atuam na liberação não-vesicular de glutamato 

através da troca entre moléculas de cistina e glutamato (BRIDGES, R. et al., 

2012). Esse transporte utiliza o gradiente de glutamato através da membrana 

como força motriz para importação de cistina, que é utilizada na formação de 

glutationa reduzida (GSH) (COOPER; KRISTAL, 1997;  DRINGEN, 2000). 

Funcionam por mecanismo independente de Na+ e desempenham o importante 

papel de proteger as células nervosas contra o stress oxidativo (LEWERENZ et 

al., 2013), bem como o fornecimento do aminoácido cisteína para que as 

células sintetizem novas proteínas e previnam o acúmulo de metabólitos 

tóxicos em seu interior (DIXON et al., 2014).  

 

 

6) BALANÇO DA EXCITABILIDADE GLUTAMATÉRGICA 

NO TDAH: 

 

O balanço entre as sinapses excitatórias e inibitórias é fundamental para 

que haja um correto funcionamento e desenvolvimento do SNC 

(CHOUDHURY; LAHIRI; RAJAMMA, 2012). Sabe-se que o desbalanço entre 

GABA, dopamina e glutamato pode estar associado ao surgimento de doenças 

neurodesenvolvimentais como o autismo e o TDAH (MALTEZOS et al., 2014;  

PURKAYASTHA et al., 2015). 

Estudos recentes têm mostrado que existe um aumento nos níveis 

extracelulares de glutamato na região do córtex frontal, tanto em humanos 
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(MALTEZOS et al., 2014), quanto no modelo animal de TDAH, o rato 

espontaneamente hipertenso (MILLER et al., 2014).  

Outros dados da literatura têm apontado que o desbalanço de 

neurotransmissores no TDAH pode estar associado a problemas no 

metabolismo energético do SNC, devido a falhas no sistema de transporte de 

lactato dos astrócitos para os neurônios (RUSSELL et al., 2006;  TODD; 

BOTTERON, 2001). O lactato é usado pelo neurônio para a síntese de ATP, 

que por sua vez, fornece energia para que o neurônio possa efetuar novos 

disparos (DIMATELIS et al., 2015;  PELLERIN et al., 2007;  RUSSELL et al., 

2006). Se o suprimento neuronal de lactato é deficiente, pode resultar em 

diminuição da conversão neuronal de lactato a acetil-CoA; diminuição da 

formação de ATP; funções das ATPases deficientes; atraso na restauração dos 

gradientes iônicos; níveis de K+ extracelular elevados; transporte de glutamato 

dependente de Na+ deficiente em astrócitos, que seria necessário para induzir 

a glicólise e a liberação de lactato pelos astrócitos (RUSSELL et al., 2006). 

Já foi demonstrado em outro modelo animal de TDAH, o rato Naples de 

alta excitabilidade (NHE), que existe um aumento nos níveis extracelulares de 

aminoácidos excitatórios em córtex frontal na ordem de 12000 nmol⁄g de tecido 

(L-aspartato, D-aspartato e L-glutamato) nesse animal (RUOCCO et al., 2009). 

Os resultados deste estudo sugerem que os níveis aumentados de 

aminoácidos excitatórios remetem a uma característica inerente ao TDAH em 

si. 

Foi visto também que o componente glutamatérgico no TDAH parece 

estar envolvido na resposta ao tratamento clássico da doença, nesse caso, o 

metilfenidato (MFD) (WANCHOO; SWANN; DAFNY, 2009). Existem vários 
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relatos na literatura mostrando que o metilfenidato MFD pode induzir o que 

chamamos de sensibilização comportamental, que é definida como um 

processo de aprendizagem não associativo em que repetidas induções de um 

determinado estímulo, resulta na amplificação progressiva de uma resposta 

(ASKENASY et al., 2007;  LEE, M. J.; SWANN; DAFNY, 2008;  

SHETTLEWORTH, 2010;  SWANSON et al., 1998). E o estímulo fornecido 

pode ser farmacologicamente induzido por psicoestimulantes, como o próprio 

MFD (DAFNY; YANG, 2006;  GAYTAN et al., 1997;  KALIVAS; STEWART, 

1991;  MCDOUGALL et al., 1999). Foi visto também por LEE (2008), que uma 

das regiões cerebrais envolvidas na sensibilização comportamental induzida 

por MFD é o córtex pré-frontal (CPF). O CPF envia neurônios glutamatérgicos 

aferentes tanto para a área tegmentar ventral (VTA) quanto para o nucleus 

accumbens (NAC), locais que também estão envolvidos na sensibilização 

comportamental induzida por psicoestimulantes (KALIVAS, 2000). Já foi 

descrito que os neurônios glutamatérgicos aferentes do CPF modulam os 

neurônios dopaminérgicos do NAc e da VTA (IMPERATO; HONORE; JENSEN, 

1990;  KALIVAS; SORG; HOOKS, 1993;  KALIVAS; STEWART, 1991), e que 

os aferentes glutamatérgicos do CPF aumentam a atividade de neurônios 

dopaminérgicos na VTA, que por sua vez têm um efeito sinérgico com o 

aumento da liberação de dopamina induzido por psicoestimulantes no NAc, 

levando ao quadro de sensibilização comportamental (KALIVAS, 2000).  

Existe também a hipótese da existência do desbalanço glutamatérgico 

devido a alterações na expressão do receptor NMDA (ARCHER; GARCIA, 

2015). Tais alterações foram mostradas por DORVAL (2007) e  TURIC (2004) 
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como polimorfismos nos genes que codificam as subunidades NR2A e NR2B 

do receptor NMDA, levando a déficits cognitivos e de memória.  

Além das alterações na expressão de algumas subunidades dos 

receptores NMDA citadas acima, TURIC (2005) verificou que alterações no 

gene SLC1A3, responsável pela produção do transportador glial EAAT1, 

contribui para o surgimento do TDAH. STERLEY (2015) demonstrou, através 

de análise proteômica em hipocampo de SHR, que a expressão do 

transportador neuronal GLT1, está reduzida quando comparado aos controles 

Wistar Kyoto e Sprague Dawley. 

É bem documentado na literatura que o glutamato deve ser regulado de 

forma muito precisa nas sinapses para que não ocorra morte neuronal por 

excitotoxicidade (GOUIX et al., 2009;  MARCAGGI; ATTWELL, 2004;  

NAKATSU et al., 2006). Porém, AL-SARRAF (2003) demonstrou, através de 

ensaios de perfusão com [14C]-glutamato, que o maior acesso de glutamato no 

cérebro durante a hipertensão pode ser tanto pelo aumento do fluxo de 

glutamato no cérebro e no líquido cérebro-espinhal (LCE), quanto ao aumento 

da difusão deste através da barreira hematoencefálica. Este maior acesso do 

glutamato ao cérebro pode ser equilibrado pela sua maior remoção do LCE 

para o sangue, que se acredita ser através do aumento da drenagem do LCE 

durante a hipertensão (TANG et al., 1993). Ainda não se sabe se essas 

mudanças na captação e remoção de glutamato pelo cérebro têm quaisquer 

efeitos sobre os níveis endógenos de glutamato do cérebro e do LCE durante a 

hipertensão. Estes dados corroboram com os estudos que demonstram 

maiores níveis extracelulares de glutamato no animal SHR (MILLER et al., 

2014). 
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II) OBJETIVOS 

 1  Objetivo Geral 

Caracterizar as diferenças na atividade e expressão dos EAAT’s na 

região do córtex frontal entre animais SHR e seu controle Wistar. 

 

2 Objetivos Específicos 

 Avaliar os níveis de captação de [³H] D-Aspartato em tecido “ex-vivo” de 

córtex frontal de animais SHR e Wistar 

 Avaliar os níveis de captação de [³H] D-Aspartato em cultura de astrócitos 

corticais de animais SHR e Wistar 

 Avaliar os níveis de liberação de [³H] D-Aspartato em cultura de astrócitos 

corticais de animais SHR e Wistar 

 Verificar as diferenças na expressão dos EAAT’s entre animais SHR e 

Wistar por Western Blot em tecido “ex-vivo”  e  em cultura de astrócitos 

 

III) MATERIAL E MÉTODOS 

 

1) Material 

 

1.1 Animais e coleta de tecido: 

 

Ratos Wistar fornecidos pelo biotério do NAL da UFF e os SHR fornecidos 

pelo biotério da Farmacologia da UERJ foram transferidos, criados e acasalados 

no biotério do Instituto Biomédico da Universidade Federal Fluminense (UFF).  
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Os animais SHR foram acasalados somente dentro de sua ninhada e 

geração para garantir a isogenia da cepa, enquanto os ratos Wistar eram 

acasalados aleatoriamente a partir da idade de P60. 

Ratos Wistar e SHR do sexo masculino na idade de 21 dias pós-natal (p21), 

pesando entre 40 - 45g, foram desmamados e mantidos em grupos de 2 a 4 

animais por gaiola, com comida e água para livre consumo. 

Os animais foram mantidos em um ciclo de 12h claro/escuro, com a fase 

clara começando às 7 horas e a temperatura estabelecida para o ambiente foi de 

25ºC. 

A eutanásia foi realizada através de anestesia por inalação de isofluorano 

seguida de decapitação por guilhotina. Após este procedimento, ambos os 

hemisférios do córtex frontal dos animais foram dissecados rapidamente e 

seccionados em fatias de aproximadamente 30 mm. O tecido foi mantido em 

solução de Hanks 4 em pH 7,2 para o ensaio de captação de [³H]D-Aspartato ou 

em solução com inibidores de proteases para a técnica de Western Blot. 

 

Todo o procedimento com os animais foi realizado de acordo com as 

normas da Sociedade Internacional de Neurociências. Igualmente estão de acordo 

com os princípios éticos na experimentação animal, adotados pelo Colégio 

Brasileiro de Experimentação Animal (COBEA), cuja aprovação nos fora 

previamente dada pela Comissão de Ética Para o Cuidado e Uso de Animais 

Experimentais do Instituto de Biologia Roberto Alcântara Gomes da Universidade 

Estadual do Rio de Janeiro (CEA, protocolo nº CEUA/001/2013). Em nossos 

procedimentos, evitamos ao máximo o sofrimento de animais e utilizamos 

somente o número adequado para permitir a avaliação experimental. 
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1.2 Drogas: 

 

Durante os ensaios, foram utilizados os reagentes: [³H]D-Aspartato, com 

atividade específica de 12,9µCi/mmol, obtidos da PerkinElmer, Inc. Waltham, MA, 

EUA; além de drogas como DLTBOA (DL-treo-β-benziloxiaspartato), obtido da 

Tocris Bioscience (Bristol UK); DHK (ácido diidrocaínico). O tratamento durante o 

período experimental foi feito com o fármaco Metilfenidato (Ritalina®, a 2,5mg/Kg, 

Novartis). 

 

1.3 Soluções e Reagentes: 

 

-Hanks 4: NaCl 128mM, KCl 4mM, MgCl2 1mM, CaCl2 3mM, Hepes 20mM, 

Glicose 4mM (pH 7,4); 

 

-Meio de cultura de células: Dubecco’s Modified Eagle’s Medium/F12 (D-

MEM):  

 

          - Salina tamponada com fosfato (PBS): CaCl2 (0,68 mM), KCl (2,7 mM), 

KH2PO4 (1,47 mM), MgSO4 (0,49 mM), NaCl (136 mM), Na2HPO4 (8 mM), pH 

7,4  

 

- Tampão de Homogeneização: Tris 20mM, MgCl2 10mM, CaCl2 0,6mM, 

EGTA 0,5mM, DTT 100mM, PMSF 100mM, Aprotinina 10mg/mL, Leupeptina 

2mg/mL, Triton-X100 (10%), pH 7,4. 
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- Tampão de Amostra: SDS 2%, glicerol 10%, β-mercaptoetanol 5%, Tris 

0,5M. 

 

- Tampão de Corrida: Glicina 0,192M, Tris 0,025M, SDS 0,1% e Azul de 

Bromofenol. 

 

- Tampão de Transferência: Tris 24,7mM, Glicina 0,198M, SDS 10%, Etanol 

20%. 

 

- Tampão de Lavagem (TTBS): Tris 50mM, NaCl 150mM, MgCl2 1mM, 

Tween 20 0,1%. 

 

- Gel de Corrida a 10%: Tris 0,375M pH 8,8, Acrilamida 10%, Bis-acrilamida 

0,3%, TEMED, Persulfato de Amônia (APS) 0,03%. 

 

- Gel de Carregamento: Tris 0,0125M pH 6,8, Acrilamida 4,5%, Bis-

acrilamida 0,135%, APS 0,1%. 

 

-  Todos os outros reagentes utilizados foram de qualidade analítica, em 

sua maioria das empresas Sigma-Aldrich e Vetec. 

 

1.4. Anticorpos Primários: 

 

Anti-EAAT1: 
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- Anti-Excitatory Amino acid  Transporter 1 (N-terminal) 

Espécie de origem: coelho  

Espécie reativa: rato e humano 

Fabricante: Santa Cruz Biotechnology 

Código do produto: sc-15316 

Diluição: 1:1000 

 

Anti-EAAT2: 

- Anti-Excitatory Amino acid  Transporter 2 (N-terminal) 

Espécie de origem: coelho 

Espécie reativa: rato e camundongo 

Fabricante: Cell Signaling Technology 

Código do produto: #3838 

Diluição: 1:1000 

 

Anti-EAAT3: 

 - Anti-Excitatory Amino acid  Transporter 3 (C-terminal) 

Espécie de origem: camundongo 

Espécie reativa: rato 

Fabricante: Chemicon (Millipore) 

Código do produto: MAB1587 

Diluição: 1:1000 

Anti-Tubulina: 

-          Tuberin/TSC2 XP® Rabbit mAb #4308 

Espécie de origem: coelho 
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Espécies reativas: rato, humano, hamster, camundongo, macaco 

Fabricante: Cell Signaling 

Código do produto: D93F12 

Diluição: 1:20000 

 

Anti-GFAP: 

 - Anti-Glial Fibrillary Acidic Protein (C-terminal) 

Espécie de origem: camundongo 

Espécie reativa: rato 

Fabricante: Abcam 

Código do produto: G3893 

Diluição: 1:500 

 

1.5. Anticorpos Secundários: 

 

- Goat anti-Mouse IgG Antibody, HRP conjugate 

Espécie de origem: cabra 

Fabricante: Millipore 

Código do produto: 12-349  

Diluição: 1:4000 

 

- Goat anti-Rabbit IgG Antibody, (H+L) HRP conjugate 

 Espécie de origem: cabra 

 Fabricante: Chemicon (Millipore) 

Código do produto: AP307P 
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Diluição: 1:4000 

 

- Goat anti-Rat IgG Antibody, (H+L) HRP conjugate (AlexaFluor® 488) 

 Espécie de origem: cabra 

 Espécie reativa: Rato 

 Fabricante: Abcam 

Código do produto: ab150157 

Diluição: 1:1000 

 

- Goat anti-Rat IgG Antibody, (H+L) HRP conjugate (AlexaFluor® 647) 

 Espécie de origem: cabra 

 Espécie reativa: Rato 

 Fabricante: Abcam 

Código do produto: ab150159 

Diluição: 1:1000 

 

2) Métodos: 

 

2.1  Captação de [³H] D-Aspartato: 

 

Fatias de córtex frontal foram incubadas em solução de Hanks 4 com 0,2 

µCi de [³H] D-Aspartato a 37ºC por um período de 1 hora. 

Após a captação do neurotransmissor, o tecido sofreu sucessivas lavagens 

com Hanks 4 gelado a fim de eliminar da superfície celular todo o material 

radioativo não captado. Ao final das lavagens foi adicionado 1mL de água milli-Q, 
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e o meio foi quantificado por cintilação líquida. Os resultados foram normalizados 

por dosagem de proteína (LOWRY et al., 1951) (Figura 7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Western Blot: 

 

O ensaio de captação feito em cultura de células ocorreu de forma 

semelhante, em placa de 12 poços, e após a captação, lavou-se a cultura por 3x 

com solução fria de Hanks 4. Ao fim da lavagem, foi adicionado 1 mL de água mili-

Q para lise das células e posterior contagem em cintilação líquida. Os resultados 

foram normalizados por dosagem de proteína (LOWRY et al., 1951) 

 

2.2 Western Blot 

Nesse ensaio, o córtex frontal foi tratado com tampão de homogeneização 

(RIPA) e um coquetel inibidor de proteases. A concentração de proteínas foi 

estimada utilizando o Método de Bradford (BRADFORD, 1976). As amostras 

foram diluídas em tampão composto de 10% de glicerol (v/v), 1% de β-

mercaptoetanol, 3% de SDS e Tris-base a 62,5mM, para em seguida serem 



Cintilação 

Líquida 

 10 min 

60 min 

Incubação com  
[3H] – D-Aspartato 

Tecidos dissecados 

em HANKS 4  

Lavagem  

Lise c/ 1 ml de água 

Figura 7: Esquema do Ensaio de Captação de [
3
H] D-Aspartato 
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fervidas por 5 minutos. Aproximadamente 45µg de proteína de cada amostra 

sofreram eletroforese em 10% SDS-PAGE e foram transferidas para membranas 

de nitrocelulose (ECL-Hybond). As membranas foram lavadas com TTBS e 

sofreram bloqueio de 90 minutos com 5% leite desnatado + 1% BSA diluídos em 

TTBS. As membranas foram incubadas com o anticorpo EAAT 1 (1:1000 em 

TTBS; Santa Cruz Biotechnology), anticorpo EAAT 2 (1:1000 em TTBS; Cell 

Signaling Technology) ou EAAT 3 ( 1:1000 em TTBS, Millipore) overnight  a 4ºC, 

lavadas com TTBS e incubadas com seus respectivos anticorpos secundários 

conjugados com peroxidase (HRP) por 2 horas à temperatura ambiente. Após três 

lavagens sucessivas com TTBS (10 minutos cada), a marcação foi detectada com 

kit ECL (Amersham). As membranas foram submetidas a uma lavagem por 20 

minutos com glicina (0,2 M pH 2,2) para ter os anticorpos removidos e, 

posteriormente, a mais 3 lavagens com TTBS (10 minutos cada) e novamente 

submetidas a um bloqueio com 5% leite desnatado + 1% BSA diluídos em TTBS 

por 90 minutos. Após o bloqueio, as membranas foram incubadas novamente com 

anticorpo anti-tubulina (1:20000 em TTBS, Cell Signaling) por 1 hora à 

temperatura ambiente, lavadas com TTBS e incubadas com anticorpo secundário 

anti-rato conjugado com peroxidase (HRP) por 1 hora à temperatura ambiente. 

Após 3 lavagens com TTBS, a marcação foi detectada com ECL kit.  

 

 

2.3 Cultura de astrócitos  

 

Animais Wistar e SHR nas idades pós-natais entre p0 e p1 foram 

decapitados e tiveram o córtex rapidamente dissecado em meio de cultura 
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modificado (D-MEM) sem soro fetal bovino (SFB), onde foram retirados resquícios 

do bulbo olfatório, meninges e cerebelo. O tecido foi então transferido para uma 

placa de petri contendo D-MEM sem soro SFB onde foi completada a dissecção, 

removendo-se o estriado e hipocampo, deixando apenas o córtex. Após a 

dissecção, foi adicionado ao tecido solução de tripsina a 0,5% e foi realizada a 

dissociação mecânica do tecido. Após este processo, o tecido foi centrifugado a 

1000 RPM por 10 minutos e a solução com tripsina foi descartada e foram 

adicionados ao precipitado de células 2 mL de meio de cultura com SFB. Em 

seguida, o precipitado de células foi novamente ressuspenso e foi adicionado 1,5 

mL desta suspensão à uma garrafa de plástico para cultivo celular, completando o 

volume final desta até 5 mL com D-MEM. Ao final deste processo, as garrafas 

foram colocadas em estufa a 37ºC com atmosfera umidificada constituída de 95% 

de ar e 5% de CO2.  

O meio destas culturas era trocado a cada 48h até serem utilizadas para 

experimentos de liberação ou captação de [³H] D-Aspartato, bem como para 

experimentos de imunocitoquímica. 

As células eram cultivadas durante um período de 8 dias até serem 

colocadas em agitação por 72h a fim de que células como neurônios e 

oligodendrócitos pudessem se desprender do tecido aderido à garrafa e fossem 

desprezados. Após o período de agitação, a suspensão de células contendo 

neurônios e oligodendrócitos foi descartada. A garrafa contendo somente 

astrócitos foi então colocada novamente em estufa para que os astrócitos que 

permaneceram aderidos à garrafa, pudessem crescer e ocupar os espaços 

deixados pelas outras células. Este processo durou 48h e as células foram então 
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retiradas das garrafas e semeadas em placas de cultura de 12 poços para ensaios 

de liberação, captação e imunocitoquímica. 

As células semeadas em placas eram deixadas por mais 7 dias até 

alcançarem confluência e densidade adequadas para os experimentos de 

liberação e captação e imunocitoquímica.



2.4 Liberação de [³H] D-Aspartato 

 

Culturas de astrócitos corticais foram incubadas em banho-maria a 37°C 

em meio HANKs 4 tamponado para pH 7,3. Em seguida, foi adicionado o 

radioativo [3H]-D-aspartato. Após 1 hora de reação as culturas foram lavadas 

com HANKs a 37°C para remover o material radioativo que não foi incorporado 

pelas células.  

As culturas foram submetidas a dois pulsos com solução de HANKs 4 

(basal) e dois pulsos com a solução de estímulo. Cada perfusão teve a duração 

de 10 minutos e o meio foi recolhido para tubos identificados. 

A solução de estímulo utilizada foi L-aspartato 1 mM. Investigamos se 

estes estímulos provocariam a liberação do [3H]-D-aspartato previamente 

incorporado pelas células durante a incubação de 1 hora. 

 

 

2.5  Imunocitoquímica 

 

As culturas de células corticais foram lavadas por três vezes com tampão 

fosfato (PBS; pH=7,4), fixadas em paraformaldeído (PFA) 4%, por 20 minutos, e 



44 
 

 
 

permeabilizadas com PBS contendo 0,1% de Triton X-100, por 5 minutos, como 

descrito previamente (RAMEAU; CHIU; ZIFF, 2003). As culturas foram lavadas por 

três vezes com PBS e, posteriormente, incubadas com solução de bloqueio 

contendo 3% de BSA (albumina bovina sérica), por uma hora. Os anticorpos 

primários utilizados foram: anticorpo policlonal para GFAP (Ms, 1:500, Abcam) e 

anticorpo monoclonal para EAAT1 (Rb, 1:200, Sigma-Aldrich). Para a detecção 

foram utilizados anticorpos secundários contra coelho e contra camundongo 

conjugados a AlexaFluor 488 ou 647 (Invitrogen, 1:500). As células também foram 

coradas com 4', 6-diamidino-2-phenylindole (DAPI) (1:1000) para a visualização 

do núcleo celular. Em seguida, as preparações foram lavadas com PBS e as 

lâminas montadas com solução saturada de n-propil-galato em PBS (0,2 M em 

PBS e 90% de glicerol). Todos os controles das reações imunocitoquímicas foram 

obtidos pela substituição do anticorpo primário pela solução de bloqueio. 

Lamínulas foram examinadas por utilização de um microscópio de fluorescência 

(Zeiss-ApoTome 2®, Oberkochen, Alemanha).  

 

2.6  Análise Estatística 

 

Dados foram processados pelo programa Graphpad – Prism 6 como 

médias e erros padrões da média.  Foi então realizado um teste t para 

comparação de 2 grupos experimentais ou uma ANOVA univariada, com pós-

teste de Bonferroni para 3 ou mais grupos. Os valores foram considerados 

significativos quando p<0,05. 
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IV)  RESULTADOS 

 

1) DIFERENÇAS NA CAPTAÇÃO DE AMINOÁCIDOS EXCITATÓRIOS 

ENTRE RATOS WISTAR E SHR 

 

Com o objetivo de caracterizar as diferenças neuroquímicas entre as 

linhagens de ratos (Wistar e SHR) utilizadas neste trabalho, nosso primeiro 

experimento foi verificar se a captação de aminoácidos excitatórios entre estas 

linhagens eram diferentes entre si. Dessa forma, realizamos um ensaio de 

captação de [3H] D-aspartato em fatias de córtex (Figura 8): 
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Figura 8: A captação de [3H] D-Aspartato em córtex é duas vezes maior no animal 
Wistar (246.5 ± 20.32 vs 125.6 ± 11.51). Os valores foram expressos como EPM (n=6). 
Foi realizado um teste t não pareado e foram consideradas estatisticamente 
significativas as diferenças com p<0,05. 
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2) CARACTERIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE AMINOÁCIDOS 

EXCITATÓRIOS 

 

A fim de identificar as características iônicas envolvidas na captação de 

aminoácidos excitatórios (AAE), realizamos um ensaio de captação de [3H] D-

Aspartato na ausência de sódio, substituindo poros íons sódio por Tris-HCl ou 

alternativamente promovemos a captação em baixa temperatura (4ºC) (figura 

9): 
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Figura 9: Houve redução significativa na captação de [3H] D-Aspartato tanto em 
animais Wistar (Controle: 246.5 ± 20.82, s/Na+: 76,67 ± 5.24, ↓Tº: 62 ± 1.73) quanto 
em SHR (Controle: 125.6 ± 11.51, s/Na+: 47.67 ± 4.8, ↓Tº: 44.33 ± 5.37). Os valores 
foram expressos como EPM e o n foi de 3 animais por grupo experimental. Foi 
realizada uma ANOVA de duas vias seguida de teste de Bonferroni. Foram 
consideradas estatisticamente significativas as diferenças com p<0,05. 

 

A figura 2 nos mostrou que o ensaio feito na ausência de sódio e à 

temperatura de 4ºC reduziu significativamente a captação de [3H] D-Aspartato 

feita em córtices das duas linhagens (F = 26, df = 2, p < 0,001). Esses dados 

sugerem que a captação de [3H] D-Aspartato é dependente de sódio e não 

ocorre em baixas temperaturas identificando também a porcentagem da ligação 

inespecífica do ligante radioativo ao transportador de AAE. 
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3) EXPRESSÃO DOS TRANSPORTADORES DE AMINOÁCIDOS 

EXCITATÓRIOS EM TECIDO 

 

Uma das carcterísticas do transporte de AAE de alta afinidade é a 

dependência a íons sódio o que não é encontrado no sistema de baixa 

afinidade ( sistema xC-). Dessa forma, realizamos um ensaio de Western Blot 

com o objetivo de identificar se existiam diferenças entre as cepas na 

expressão dos transportadores de alta afinidade para aminoácidos excitatórios 

dos tipos 1, 2 e 3 (EAAT 1, EAAT 2 e EAAT 3) respectivamente (Fig 10). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10: (A) Análise de western blot para a expressão dos transportadores de 
aminoácidos excitatórios (EAAT). (B) O transportador do tipo EAAT 1 mostrou-se 
menos expresso em animais SHR em comparação com o Wistar (0.82 ± 0.09 e 1.33 ± 
0.04). (C e D) Não foi observada diferença na expressão de EAAT 2 e EAAT 3 (0.83 ± 
0.07 e 0.85 ± 0.07) e (1.02 ± 0.1 e 0.75 ± 0.02). (E) Uma relação entre as médias dos 
Wistar sobre os SHR mostra que existe uma redução na expressão do EAAT 1 no 
animal SHR em relação ao seu controle Wistar. Os valores foram expressos como 
EPM e o n foi de 3 animais por grupo experimental; foram consideradas 
estatisticamente significativas diferenças com p <0,05. 
 
 

Foi observada uma menor expressão de EAAT 1 nos animais SHR em 

comparação ao Wistar. Esta diferença não foi observada em EAAT 2 e EAAT 3. 
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Sendo assim, constatamos a necessidade de avaliarmos mais detalhadamente 

o transportador de aminoácidos excitatórios do tipo EAAT 1. 

 

4) IMUNOCITOQUÍMICA DAS CULTURAS DE ASTRÓCITOS 

 

Conforme descrito por Storck (1992) e Tanaka (1993), o transportador 

de aminoácidos excitatórios do tipo EAAT 1 encontra-se expresso em células 

gliais. Dessa forma, realizamos uma imunocitoquímica a partir de uma cultura 

de células corticais enriquecidas em astrócitos de animais Wistar para 

verificarmos a presença de EAAT 1 neste tipo celular. 

 Observou-se neste ensaio que o transportador do tipo EAAT 1 está 

presente nas células gliais de córtex de animais Wistar e também de animais 

SHR e co-localizam com marcadores de células gliais nos animais Wistar e 

SHR (Fig 11).  

 

 
 
Figura 11: imunocitoquímica em cultura de células corticais de animais SHR e Wistar: 
(A) Imunomarcação para DAPI (1:1000). em SHR e Wistar (E). (B) Imunomarcação de 
células gliais com o GFAP (1:500) em SHR e em Wistar (F) . (C) Imunomarcação de 
EAAT 1 (1:300) em SHR e em Wistar(G). (E) Co-localização dos três anticorpos em 
SHR e em Wistar (H).  n=3 Barra de calibração a 50 μm. 
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5) EXPRESSÃO DE EAAT1 EM CULTURA DE ASTRÓCITOS 
 

 Com a finalidade de quantificarmos a expressão do transportador de 

aminoácidos excitatórios do tipo EAAT1 na cultura de astrócitos, realizamos um 

novo ensaio de Western Blot em cultura de astrócitos de animais Wistar e SHR 

(Fig 12). 

        

 

Figura 12: Western Blot de culturas de astrócitos em culturas de Wistar e SHR e sua 
densitometria (n=3). A expressão de EAAT 1 é menor na cultura de SHR quando 
comparada aos Wistar. 
 

Conforme visto em explante de tecido, a expressão de EAAT 1 também 

é 50% menor na cultura de células de SHR, quando comparada ao Wistar.  
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6) CAPTAÇÃO DE [3H] D-ASPARTATO EM CULTURA DE 

ASTRÓCITOS 

 

Embora em menor quantidade, o transportador de aminoácidos 

excitatórios do tipo EAAT 1 está presente em células gliais. Dessa forma, 

avaliamos em culturas enriquecidas de células gliais dos córtices das duas 

linhagens a sua funcionalidade através da realização de um ensaio de 

captação de [3H] D-Aspartato nessas culturas (Fig.13). 

 

 

 

Figura 13: A captação de [3H] D-Aspartato é menor na cultura de astrócitos 
corticais do SHR em comparação com o Wistar. Porém, na ausência de sódio, houve 
um bloqueio da captação. E da mesma forma, houve bloqueio da captação na 
presença do bloqueador de EAAT 1 e 3, DLTBOA (100μM). Foi realizada uma ANOVA 
de duas vias seguida de teste de Bonferroni. Foram consideradas estatisticamente 
significativas as diferenças com p<0,05. 
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Observamos na figura 13 que a captação de [3H] D-Aspartato é menor 

na cultura de SHR em comparação com o controle Wistar (. Realizamos 

também este ensaio na ausência de sódio e na presença de DLTBOA (100 

μM), concentração que é capaz de bloquear o EAAT 1. Nessas condições, 

houve um bloqueio da captação nas duas linhagens. 

 

7) LIBERAÇÃO DE [3H] D-ASPARTATO EM CULTURA DE 

ASTRÓCITOS 

 

Sabendo que existe diferença na captação de aminoácidos excitatórios 

entre os animais Wistar e SHR, verificamos também se uma cultura de células 

gliais de córtices desses animais e avaliamos o perfil de liberação de [3H] D-

Aspartato (figura 14).  

 

 

Figura 14: Os níveis basais de [3H] D-Aspartato nos animais SHR é cerca de 
50% maior do que seu controle Wistar. Também frente a um estímulo exógeno com L-
aspartato, houve um aumento na liberação de [3H] D-Aspartato por ambas as 
linhagens, porém esse aumento na liberação ocorreu em uma amplitude menor no 
animal SHR. Foi realizada uma ANOVA de duas vias seguida de teste de Bonferroni. 
Foram consideradas estatisticamente significativas as diferenças com p<0,05. 
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A figura 7 nos mostra que a cultura de células de SHR possui níveis 

basais de [3H] D-Aspartato maiores quando comparada ao Wistar. E após um 

estímulo exógeno com L-aspartato, os níveis de [3H] D-Aspartato aumentaram 

nas duas linhagens, porém esse aumento ocorreu em menor amplitude nas 

culturas de SHR. 

 

 V) DISCUSSÃO 

 

O transtorno de déficit de atenção e hiperatividade (TDAH) é uma das 

doenças mentais mais prevalentes em crianças ao redor do mundo 

(POLANCZYK et al., 2014) e que os sintomas podem persistir na vida adulta do 

indivíduo (SHARMA; COUTURE, 2014). A literatura tem mostrado que o 

principal mecanismo fisiopatológico deste transtorno, apesar de não ser 

totalmente elucidado, é a hipofunção dopaminérgica, tanto em humanos 

(TRIPP; WICKENS, 2009), quanto no modelo animal da doença (RUSSELL, 

2002). Outra hipótese é a insuficiência no suprimento de ATP para os 

neurônios na região fronto-estriatal, que pode levar à falhas nos processos 

bioquímicos no interior da célula e consequente desbalanço nas sinapses 

(KILLEEN; RUSSELL; SERGEANT, 2013;  RUSSELL et al., 2006).  

O tratamento clássico de primeira escolha do TDAH feito ao redor 

mundo é o metilfenidato (MFD), que tem como mecanismo de ação, o bloqueio 

do transportador de dopamina (DAT), levando a uma maior disponibilidade 

desta na fenda sináptica (TARVER et al., 2014).  
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Entretanto, alguns estudos têm apontado o envolvimento do glutamato, 

um aminoácido excitatório, na fisiopatologia do TDAH, tanto em humanos, 

quanto no modelo animal do TDAH (ARCHER; GARCIA, 2015;  JENSEN et al., 

2009;  MALTEZOS et al., 2014). Os níveis deste aminoácido excitatório devem 

estar finamente regulados para que haja um correto desenvolvimento e 

funcionamento do SNC. Quaisquer alterações na sinalização glutamatérgica 

podem acarretar em transtornos neurológicos e neurodesenvolvimentais 

(ROBINSON; JACKSON, 2016).  Estas alterações podem ser genéticas 

(ARCHER; GARCIA, 2015;  DIMATELIS et al., 2015;  MILLER et al., 2014), ou 

podem ser induzidas por stress em idade precoce (STERLEY et al., 2015).  

Nosso estudo foi realizado com o objetivo de avaliar a homeostase de 

glutamato na área mais predominantemente envolvida na neurobiologia do 

TDAH: o córtex frontal (CHANDLER; WATERHOUSE; GAO, 2014). Utilizamos 

explante de tecido de animais SHR e Wistar na idade de 25 dias pós-natal 

(p25) em nossos experimentos para avaliar as respostas neuroquímicas 

relacionadas ao sistema de captação de AAE.  

Alguns relatos na literatura têm mostrado que o animal SHR possui 

níveis extracelulares de glutamato mais elevados do que a sua linhagem 

controle Wistar Kyoto (DIMATELIS et al., 2015;  MILLER et al., 2014), o que 

pode corroborar com o que foi mostrado na figura 8, onde a captação de [3H] 

D-Aspartato foi menor no SHR quando comparado ao Wistar. Estes resultados 

estão consistentes com os achados de DIMATELIS (2015), que mostra que o 

animal SHR tem uma capacidade diminuída de gerar ATP, o que prejudicaria a 

capacidade de transporte de aminoácidos excitatórios. 
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 Os níveis de glutamato no sistema nervoso central são regulados por 

uma família de transportadores de aminoácidos excitatórios (EAATs) 

localizadas nos neurónios e na glia (DANBOLT, 2001). Na maioria das 

sinapses excitatórias, os EAATs próximos às sinapses transportam glutamato 

para os astrócitos, onde o glutamato é convertido em glutamina (OTTERSEN; 

ZHANG; WALBERG, 1992) ou é utilizado como um intermediário metabólico 

para o ciclo dos ácidos tricarboxilicos (BALAZS et al., 1970). A glutamina é 

transportada de volta para o terminal pré-sináptico através de, pelo menos, dois 

sistemas de transporte distintos, e a glutamina pode ser convertida de volta 

para o glutamato pela enzima glutaminase, e pode ser novamente liberada a 

partir do terminal pré-sináptico (SIBSON et al., 1997).  

 Os EAATs possuem um papel fundamental dentro deste ciclo, uma vez 

que estes mantêm os níveis basais de glutamato baixos na sinapse, o que 

facilita as respostas mediadas pelo receptor para a libertação de glutamato 

(ROTHSTEIN et al., 1996;  SHAN et al., 2013). Para impedir o transbordamento 

de glutamato, os EAAT’s devem estar expressos em níveis elevados na 

membrana plasmática e devem ser localizados bem próximos à sinapse 

(CHOLET et al., 2002;  O'SHEA, 2002). O resultado mostrado na figura 9 

confirma todas essas informações, visto que o transporte de aminoácidos 

excitatórios é dependente de Na+, e não ocorre em baixas temperaturas 

(ATTWELL; GIBB, 2005). O fato da captação não ocorrer em baixa temperatura 

mostra o percentual de ligação inespecífica do [3H] D-Aspartato além de 

mostrar que o sistema Xc- não parece regular diretamente este sistema. 

Como percebemos que a atividade dos EAATs estava menor no SHR 

em relação ao Wistar, realizamos um ensaio de Western Blot a fim de 
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verificarmos a expressão dos EAATs. A figura 10 nos mostra uma diferença 

significativa, onde a expressão de EAAT1 no SHR é quase 50% menor quando 

comparado ao Wistar.  

Dados na literatura também demonstraram que outros transportadores 

expressos na glia como o EAAT2 tinham uma menor expressão em fatias de 

hipocampo de animais SHR, quando comparados aos seus controles Wistar 

Kyoto e Sprague Dawley (STERLEY et al., 2015). Este ensaio foi feito após 

indução de stress através de separação materna.  

Estes resultados corroboram a idéia de que transportadores de AAE 

expressos em células gliais podem ter a sua expressão reduzida em animais 

SHR e diferentes regiões que podem ser afetadas pelo TDAH,  

A atividade reduzida dos EAATs  aliada à menor expressão destes pelo 

animal SHR apontam para a hipótese de que este modelo apresenta níveis 

maiores de glutamato no espaço extracelular, o que contribuiria para uma 

maior excitabilidade neuronal. Semelhantemente, foi visto em alguns humanos 

portadores de TDAH, que a alteração no gene do transportador EAAT1 

SLC1A3 é encontrada nesses indivíduos, e que pode estar associada ao TDAH 

(TURIC et al., 2005).  

Como EAAT1 é um transportador exclusivamente encontrado nas 

células da glia (DANBOLT, 2001;  ROTHSTEIN et al., 1994) e este apresenta 

sua expressão reduzida em nossas preparações de fatias de córtex, optamos 

por realizar uma cultura enriquecida de astrócitos de córtex frontal de ratos 

SHR e Wistar, para avaliarmos se realmente as diferenças permaneceriam no 

tocante à atividade e expressão do transportador glial sem influência do 

componente neuronal.  
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A figura 12 nos mostrou que em cultura enriquecida de astrócitos, a 

expressão do EAAT1 também é cerca de 50% menor nos animais SHR em 

comparação aos Wistar, similar a captação em explante de tecido cortical   

Conforme descrito anteriormente, a expressão do transportador GLT1 

(EAAT2) encontra-se menor no SHR em comparação ao Wistar Kyoto e 

Sprague Dawley (STERLEY et al., 2015), entretanto essas observações foram 

feitas em fatias de hipocampo e os animais foram submetidos a um protocolo 

de stress de separação materna nenhuma análise ainda foi feita em córtex 

frontal no tocante à diferença na expressão de EAAT1 nos modelos animais de 

TDAH.  

 Acreditamos que essa diferença significativa na expressão do EAAT1 

pode ser de grande contribuição no quadro de hiperexcitabilidade 

glutamatérgica do animal SHR, visto que as células da glia são responsáveis 

por remover o glutamato da fenda sináptica (AMARA; FONTANA, 2002), e o 

EAAT1 é o principal transportador de aminoácidos excitatórios presente nas 

células da glia (GONZALEZ; ROBINSON, 2004). 

Seguindo a avaliação da expressão dos EAAT’s, realizamos um ensaio 

de captação de [3H] D-Aspartato em cultura de astrócitos corticais. Os níveis de 

[3H] D-Aspartato captado permaneceram em níveis mais baixos no animal 

SHR, quando comparados aos Wistar (figura 13). Estes dados reforçam a 

hipótese da excitotoxicidade no animal SHR ser mediada por EAAT1. Pois os 

níveis de captação reduziram drasticamente na ausência de sódio e na 

presença de DL-TBOA (100 μM), um potente bloqueador seletivo para os 

EAAT’s 1 e 2 (SHIMAMOTO et al., 1998). 
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 Consequentemente, devido a uma menor captação de aminoácidos 

excitatórios pelos astrócitos, a transformação de glicose em lactato, que ocorre 

no interior dos astrócitos, fica reduzida (TODD; BOTTERON, 2001). Esta 

quebra da glicose no astrócito para formar lactato é ativada pela entrada de 

glutamato na célula (RUSSELL et al., 2006). E o lactato formado é então 

transportado do astrócito para o neurônio para que seja usado como substrato 

na formação de ATP (TODD; BOTTERON, 2001). E com a redução do 

suprimento de lactato para os neurônios, estes ficam sem energia suficiente 

para gerar novos disparos, devido à diminuição da conversão neuronal de 

lactato a acetil-CoA; diminuição da formação de ATP; funções das ATPases 

deficientes; atraso na restauração dos gradientes iônicos, levando a níveis 

elevados de K+ extracelular; transporte de glutamato dependente de Na+ 

deficiente em astrócitos, que seria necessário para induzir a glicólise e a 

liberação de lactato pelos astrócitos (MAGISTRETTI et al., 1999;  RUSSELL et 

al., 2006;  TODD; BOTTERON, 2001).  

Segundo RUSSELL (2006), tais alterações ocorrem na escala de 

milissegundos, porém outra hipótese também é abordada pela autora: um 

fornecimento deficiente de lactato para os oligodendrócitos no sistema nervoso 

em desenvolvimento, retarda e reduz a síntese de ácidos graxos necessários 

para a síntese de mielina. Axônios mielinizados incorretamente iriam transmitir 

potenciais de ação de forma mais lenta, contribuindo para a integração 

ineficiente entre regiões do cérebro, e para os tempos de reação mais lentos. 

Estas alterações implicariam na capacidade do indivíduo portador de TDAH ter 

respostas rápidas em determinadas tarefas.  
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Realizamos também um ensaio de liberação de [3H] D-Aspartato em 

cultura de astrócitos de ratos SHR e Wistar (figura 14). Verificamos que as 

culturas de SHR, em níveis basais, liberaram mais [3H] D-Aspartato, quando 

comparados aos Wistar. Porém, ao induzirmos a liberação com L-aspartato, as 

duas linhagens apresentaram um aumento na quantidade de [3H] D-Aspartato 

liberado, porém o animal SHR liberou menos [3H] D-Aspartato que o animal 

Wistar. Provavelmente, por já possuir níveis basais mais altos, conforme visto 

na figura 7, o animal SHR teve uma menor capacidade de liberar o [3H] D-

Aspartato.  

Baseado nos nossos resultados, podemos supor que a menor liberação 

estimulada de [3H] D-Aspartato pode estar associada a uma resposta alterada 

do receptor NMDA. Foi descrito por JENSEN (2009) que o animal SHR possui 

a subunidade NR2B do pouco funcional e um experimento de captação de 

45Ca2+ induzida por NMDA em células de córtex feito por (LEHOHLA; 

KELLAWAY; RUSSELL, 2004), corroborou com esta hipótese, verificando que 

o animal SHR apresentava níveis mais baixos de captação de 45Ca2+, quando 

comparado ao animal Wistar Kyoto. Esses dados apontam, portanto, para um 

desequilíbrio na liberação exocitótica de glutamato no animal SHR, visto que a 

liberação de glutamato também é feita por mecanismos não vesiculares, como 

a liberação através da reversão dos EAAT’s (SHIGA et al., 2006).  

Entretanto, a partir dos dados da figura 7, não podemos ainda afirmar 

qual seria a causa mais precisa da menor liberação estimulada de [3H] D-

Aspartato no animal SHR, visto que os mecanismos vesicular e não vesicular 

de liberação de aminoácidos excitatórios, estão alterados no animal SHR. 

Seriam necessários outros ensaios para nos aproximarmos com mais precisão 
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das causas das alterações na sinalização glutamatérgica do nosso modelo 

animal.  Embora já esteja descrito na literatura que o animal SHR possui 

alterações na funcionalidade do receptor NMDA e, portanto, nos mecanismos 

exocitóticos de liberação de AAE (ARCHER; GARCIA, 2015;  CHANG, J. P.; 

LANE, H. Y.; TSAI, G. E., 2014;  JENSEN et al., 2009;  LEHOHLA et al., 2004), 

ainda não existem dados prévios relacionando a hiperexcitabilidade 

glutamatérgica com alterações na expressão/atividade de GLAST (EAAT1) no 

modelo animal de TDAH.   

Contudo, já existem alguns estudos feitos em pacientes com TDAH em 

que foram usados medicamentos que modulam a resposta do receptor NMDA. 

Em um destes estudos (SURMAN et al., 2013), os pacientes fizeram uso de 

memantina, um fármaco usado na doença de Alzheimer que atua como 

antagonista de receptores NMDA (WU; JOHNSON, 2015). Mesmo tendo sido 

usada em monoterapia, memantina foi bem tolerada pelos sujeitos da pesquisa 

e estes apresentaram melhora significativa nos sintomas do TDAH. Em outro 

estudo, a terapia com memantina foi comparada à terapia feita com 

metilfenidato (MFD), e neste estudo verificou-se que, embora a memantina 

tenha sido menos eficaz do que o metilfenidato no tratamento do TDAH, ela 

pode ser considerada como um tratamento alternativo (MOHAMMADI; 

MOHAMMADZADEH; AKHONDZADEH, 2015). E em um estudo semelhante 

ao último, Biederman (2014) constatou que a associação de memantina com o 

MFD trouxe um aumento no controle dos sintomas de TDAH. Estes achados 

também corroboram para a hipótese de indivíduos com TDAH apresentarem 

hiperativação de receptores NMDA, devido a níveis mais altos de glutamato 

presentes na fenda sináptica.  
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Nosso estudo teve seu foco voltado para a avaliação da homeostase 

glutamatérgica em córtex frontal do modelo animal de TDAH que, conforme 

observado nos resultados, encontra-se alterada. Conseguimos observar essas 

alterações tanto na atividade, quanto na expressão do transportador glial 

EAAT1. Mas ainda serão necessários mais estudos para alcançarmos maior 

clareza no entendimento dos resultados que obtivemos até aqui.  

 

VI) CONCLUSÕES 

 

 O animal SHR apresentou menor expressão e atividade do transportador 

glial EAAT1 em comparação ao controle Wistar. 

 

 Observamos que as alterações vistas estão presentes na glia. 

 

 

 O animal SHR apresentou maiores níveis de liberação basal de [3H] D-

Aspartato em comparação ao Wistar e, portanto, respondeu menos ao 

estímulo feito com L-aspartato. 
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VII) METAS EM CURTO PRAZO  

 

 Realizar novos ensaios de liberação de [3H] D-Aspartato em culturas de 

astrócitos de SHR com bloqueadores de receptores NMDA 

 Realizar novos ensaios de liberação de [3H] D-Aspartato em culturas de 

astrócitos de SHR com bloqueadores de EAAT1 (DL-TBOA) 

 

VIII) METAS EM LONGO PRAZO 

 

 Avaliar perfis de captação e liberação de [3H] D-Aspartato em culturas  

mistas e de neurônios de animais SHR nas mesmas condições descritas 

anteriormente. 

 Preparar culturas de astrócitos corticais de SHR, tratando com 

bloqueador de DAT (GBR12909) para avaliar homeostase 

glutamatérgica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



62 
 

 
 

IX) REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS  

 
AL-SARRAF, H.; PHILIP, L. Increased brain uptake and CSF clearance of 14C-
glutamate in spontaneously hypertensive rats. Brain Res, v. 994, n. 2, p. 181-7, 
Dec 24 2003. 
 
AMARA, S. G.; FONTANA, A. C. Excitatory amino acid transporters: keeping up 
with glutamate. Neurochem Int, v. 41, n. 5, p. 313-8, Nov 2002. 
 
AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION. Diagnostic and Statistical Manual 
of mental Disorders. 5th Ed. (DSM-V). American Psychiatric Press 
Washington, DC, 2013 
 
AOYAMA, K.  et al. Neuronal glutathione deficiency and age-dependent 
neurodegeneration in the EAAC1 deficient mouse. Nat Neurosci, v. 9, n. 1, p. 
119-26, Jan 2006. 
 
APRICO, K.  et al. Comparison of [(3)H]-(2S,4R)-4-methylglutamate and 
[(3)H]D-aspartate as ligands for binding and autoradiographic analyses of 
glutamate transporters. Neurochem Int, v. 51, n. 8, p. 507-16, Dec 2007. 
 
ARCHER, T.; GARCIA, D. Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder: Focus upon 
Aberrant N-Methyl-D-Aspartate Receptors Systems. Curr Top Behav 
Neurosci, Dec 31 2015. 
 
ARMAGAN, G.  et al. Tideglusib protects neural stem cells against NMDA 
receptor overactivation. Pharmacol Rep, v. 67, n. 5, p. 823-31, Oct 2015. 
 
ARRIZA, J. L.  et al. Excitatory amino acid transporter 5, a retinal glutamate 
transporter coupled to a chloride conductance. Proc Natl Acad Sci U S A, v. 
94, n. 8, p. 4155-60, Apr 15 1997. 
 
ASHTARI, M.  et al. Attention-deficit/hyperactivity disorder: a preliminary 
diffusion tensor imaging study. Biol Psychiatry, v. 57, n. 5, p. 448-55, Mar 1 
2005. 
 
ASKENASY, E. P.  et al. Methylphenidate (Ritalin): behavioral studies in the rat. 
Int J Neurosci, v. 117, n. 6, p. 757-94, Jun 2007. 
 
ATTWELL, D.; GIBB, A. Neuroenergetics and the kinetic design of excitatory 
synapses. Nat Rev Neurosci, v. 6, n. 11, p. 841-9, Nov 2005. 
 
BALAZS, R.  et al. The operation of the gamma-aminobutyrate bypath of the 
tricarboxylic acid cycle in brain tissue in vitro. Biochem J, v. 116, n. 3, p. 445-
61, Feb 1970. 
 
BANERJEE, T. D.; MIDDLETON, F.; FARAONE, S. V. Environmental risk 
factors for attention-deficit hyperactivity disorder. Acta Paediatr, v. 96, n. 9, p. 
1269-74, Sep 2007. 



63 
 

 
 

 
BARRETO, G. E.  et al. Astrocytic-neuronal crosstalk: implications for 
neuroprotection from brain injury. Neurosci Res, v. 71, n. 2, p. 107-13, Oct 
2011. 
 
BEART, P. M.; O'SHEA, R. D. Transporters for L-glutamate: an update on their 
molecular pharmacology and pathological involvement. Br J Pharmacol, v. 
150, n. 1, p. 5-17, Jan 2007. 
 
BIEDERMAN, J. Pharmacotherapy for attention-deficit/hyperactivity disorder 
(ADHD) decreases the risk for substance abuse: findings from a longitudinal 
follow-up of youths with and without ADHD. J Clin Psychiatry, v. 64 Suppl 11, 
p. 3-8,  2003. 
 
BIEDERMAN, J. Attention-deficit/hyperactivity disorder: a selective overview. 
Biol Psychiatry, v. 57, n. 11, p. 1215-20, Jun 1 2005. 
 
BIEDERMAN, J.  et al. Gender effects on attention-deficit/hyperactivity disorder 
in adults, revisited. Biol Psychiatry, v. 55, n. 7, p. 692-700, Apr 1 2004. 
 
BIEDERMAN, J.  et al. Memantine in the Treatment of Executive Function 
Deficits in Adults With ADHD: A Pilot-Randomized Double-Blind Controlled 
Clinical Trial. J Atten Disord, Jun 26 2014. 
 
BOIX, F.  et al. Chronic L-deprenyl treatment alters brain monoamine levels and 
reduces impulsiveness in an animal model of Attention-Deficit/Hyperactivity 
Disorder. Behav Brain Res, v. 94, p. 153-162,  1998. 
 
BORGES, K.; DINGLEDINE, R. AMPA receptors: molecular and functional 
diversity. Prog Brain Res, v. 116, p. 153-70,  1998. 
 
BRADFORD, M. M. A rapid and sensitive method for the quantitation of 
microgram quantities of protein utilizing the principle of protein-dye binding. 
Anal Biochem, v. 72, p. 248-54, May 7 1976. 
 
BRIDGES, R.  et al. Thinking outside the cleft to understand synaptic activity: 
contribution of the cystine-glutamate antiporter (System xc-) to normal and 
pathological glutamatergic signaling. Pharmacol Rev, v. 64, n. 3, p. 780-802, 
Jul 2012. 
 
BRIDGES, R. J.; ESSLINGER, C. S. The excitatory amino acid transporters: 
pharmacological insights on substrate and inhibitor specificity of the EAAT 
subtypes. Pharmacol Ther, v. 107, n. 3, p. 271-85, Sep 2005. 
 
BULL, E.  et al. Evaluation of the spontaneously hypertensive rat as a model of 
attention deficit hyperactivity disorder: acquisition and performance of the DRL 
60s test. Behav Brain Res, v. 109, p. 27-35,  2000. 
 



64 
 

 
 

CASTELLANOS, F. X. Toward a pathophysiology of attention-
deficit/hyperactivity disorder. Clin Pediatr (Phila), v. 36, n. 7, p. 381-93, Jul 
1997. 
 
CHANDLER, D. J.; WATERHOUSE, B. D.; GAO, W. J. New perspectives on 
catecholaminergic regulation of executive circuits: evidence for independent 
modulation of prefrontal functions by midbrain dopaminergic and noradrenergic 
neurons. Front Neural Circuits, v. 8, p. 53,  2014. 
 
CHANG, J. P.-C.; LANE, H.-Y.; TSAI, G. E. Attention Deficit Hyperactivity 
Disorder and N-methyl-D-aspartate (NMDA) Dysregulation. Current 
Pharmaceutical Design, v. 20, n. 32, p. 5180-5185,  2014. 
 
CHANG, J. P.; LANE, H. Y.; TSAI, G. E. Attention deficit hyperactivity disorder 
and N-methyl-D-aspartate (NMDA) dysregulation. Curr Pharm Des, v. 20, n. 
32, p. 5180-5,  2014. 
 
CHOLET, N.  et al. Similar perisynaptic glial localization for the Na+,K+-ATPase 
alpha 2 subunit and the glutamate transporters GLAST and GLT-1 in the rat 
somatosensory cortex. Cereb Cortex, v. 12, n. 5, p. 515-25, May 2002. 
 
CHOUDHURY, P. R.; LAHIRI, S.; RAJAMMA, U. Glutamate mediated signaling 
in the pathophysiology of autism spectrum disorders. Pharmacol Biochem 
Behav, v. 100, n. 4, p. 841-9, Feb 2012. 
 
CLEMENTS, K. M.  et al. Spontaneously hypertensive, Wistar Kyoto and 
Sprague-Dawley rats differ in their use of place and response strategies in the 
water radial arm maze. Neurobiol Learn Mem, v. 87, n. 2, p. 285-94, Feb 
2007. 
 
CLEMENTS, K. M.; WAINWRIGHT, P. E. Spontaneously hypertensive, Wistar-
Kyoto and Sprague-Dawley rats differ in performance on a win-shift task in the 
water radial arm maze. Behav Brain Res, v. 167, n. 2, p. 295-304, Feb 28 
2006. 
 
______. Spontaneously hypertensive, Wistar Kyoto and Sprague-Dawley rats 
differ in performance on a win-stay task and a conditioned cue preference task 
in the water radial arm maze. Behav Brain Res, v. 183, n. 2, p. 169-77, Nov 2 
2007. 
 
COOPER, A. J.; KRISTAL, B. S. Multiple roles of glutathione in the central 
nervous system. Biol Chem, v. 378, n. 8, p. 793-802, Aug 1997. 
 
COYLE, J. T.; PUTTFARCKEN, P. Oxidative stress, glutamate, and 
neurodegenerative disorders. Science, v. 262, n. 5134, p. 689-95, Oct 29 1993. 
 
DAFNY, N.; YANG, P. B. The role of age, genotype, sex, and route of acute and 
chronic administration of methylphenidate: a review of its locomotor effects. 
Brain Res Bull, v. 68, n. 6, p. 393-405, Feb 15 2006. 
 



65 
 

 
 

DANBOLT, N. C. Glutamate uptake. Prog Neurobiol, v. 65, n. 1, p. 1-105, Sep 
2001. 
 
DAVIDS, E.  et al. Animal models of attention-deficit hyperactivity disorder. 
Brain Research Reviews, v. 42, n. 1, p. 1-21,  2003. 
 
DIMATELIS, J. J.  et al. Impaired Energy Metabolism and Disturbed Dopamine 
and Glutamate Signalling in the Striatum and Prefrontal Cortex of the 
Spontaneously Hypertensive Rat Model of Attention-Deficit Hyperactivity 
Disorder. J Mol Neurosci, v. 56, n. 3, p. 696-707, Jul 2015. 
 
DINGLEDINE, R.  et al. The Glutamate Receptor Ion Channels. 
Pharmacological Reviews, v. 51, p. 7-61,  1999. 
 
DINGLEDINE, R.; HASSEL, B. Basic Neurochemistry. Principles of Molecular, 
Cellular and Medical Neurobiology Siegel G..J., Albers R.W., Brady S.T., Price 
D.L. Elsevier, v. 8th edition, p. 342-366,  2012. 
 
DIXON, S. J.  et al. Pharmacological inhibition of cystine-glutamate exchange 
induces endoplasmic reticulum stress and ferroptosis. Elife, v. 3, p. e02523,  
2014. 
 
DORVAL, K. M.  et al. Association of the glutamate receptor subunit gene 
GRIN2B with attention-deficit/hyperactivity disorder. Genes Brain Behav, v. 6, 
n. 5, p. 444-52, Jul 2007. 
 
DOS SANTOS PEREIRA, M.  et al. Long Withdrawal of Methylphenidate 
Induces a Differential Response of the Dopaminergic System and Increases 
Sensitivity to Cocaine in the Prefrontal Cortex of Spontaneously Hypertensive 
Rats. PLoS One, v. 10, n. 10, p. e0141249,  2015. 
 
DOUGHERTY, D. D.  et al. Dopamine transporter density in patients with 
attention deficit hyperactivity disorder. The Lancet, v. 354, n. 9196, p. 2132-
2133,  1999. 
 
DRINGEN, R. Metabolism and functions of glutathione in brain. Prog 
Neurobiol, v. 62, n. 6, p. 649-71, Dec 2000. 
 
DUNLOP, J.  et al. Characterization of novel aryl-ether, biaryl, and fluorene 
aspartic acid and diaminopropionic acid analogs as potent inhibitors of the high-
affinity glutamate transporter EAAT2. Mol Pharmacol, v. 68, n. 4, p. 974-82, 
Oct 2005. 
 
FAIRMAN, W. A.  et al. An excitatory amino-acid transporter with properties of a 
ligand-gated chloride channel. Nature, v. 375, n. 6532, p. 599-603, Jun 15 
1995. 
 
FARAONE, S. V.  et al. Meta analisys of the association between the 7 
repeated allele of the dopamine D4 receptor gene and attention deficit 
hyperactivity disorder. Am J Psychiatry, v. 158, p. 1025-1057,  2001. 



66 
 

 
 

 
FERGUSON, S. A.; CADA, A. M. Spatial learning/memory and social and 
nonsocial behaviors in the spontaneously hypertensive, Wistar-Kyoto and 
Sprague-Dawley rat strains. Pharmacol Biochem Behav, v. 77, n. 3, p. 583-
94, Mar 2004. 
 
FISCHER, M.  et al. Young adult follow-up of hyperactive children: self-reported 
psychiatric disorders, comorbidity, and the role of childhood conduct problems 
and teen CD. J Abnorm Child Psychol, v. 30, n. 5, p. 463-75, Oct 2002. 
 
FORAN, E.; TROTTI, D. Glutamate transporters and the excitotoxic path to 
motor neuron degeneration in amyotrophic lateral sclerosis. Antioxid Redox 
Signal, v. 11, n. 7, p. 1587-602, Jul 2009. 
 
FURUTA, A.  et al. Cellular and synaptic localization of the neuronal glutamate 
transporters excitatory amino acid transporter 3 and 4. Neuroscience, v. 81, n. 
4, p. 1031-42, Dec 1997. 
 
GAMEIRO, A.  et al. The discovery of slowness: low-capacity transport and 
slow anion channel gating by the glutamate transporter EAAT5. Biophys J, v. 
100, n. 11, p. 2623-32, Jun 8 2011. 
 
GATTU, M.  et al. Cognitive impairment in spontaneously hypertensive rats role 
of central nicotinic receptors. Brain Research, v. 771, p. 104-114,  1997. 
 
GAYTAN, O.  et al. Sensitization to locomotor effects of methylphenidate in the 
rat. Life Sci, v. 61, n. 8, p. PL101-7,  1997. 
 
GILMAN, S. E.  et al. Social factors, psychopathology, and maternal smoking 
during pregnancy. Am J Public Health, v. 98, n. 3, p. 448-53, Mar 2008. 
 
GIROS, B.  et al. Hyperlocomotion and indifference to cocaine and 
amphetamine in mice lacking the dopamine transporter. Nature, v. 379, n. 
6566, p. 606-12, Feb 15 1996. 
 
GONZALEZ, M. I.; ROBINSON, M. B. Protein kinase C-dependent remodeling 
of glutamate transporter function. Mol Interv, v. 4, n. 1, p. 48-58, Feb 2004. 
 
GOUIX, E.  et al. Reverse glial glutamate uptake triggers neuronal cell death 
through extrasynaptic NMDA receptor activation. Mol Cell Neurosci, v. 40, n. 4, 
p. 463-73, Apr 2009. 
 
GREWER, C.  et al. Glutamate forward and reverse transport: from molecular 
mechanism to transporter-mediated release after ischemia. IUBMB Life, v. 60, 
n. 9, p. 609-19, Sep 2008. 
 
HALASSA, M. M.; HAYDON, P. G. Integrated brain circuits: astrocytic networks 
modulate neuronal activity and behavior. Annu Rev Physiol, v. 72, p. 335-55,  
2010. 
 



67 
 

 
 

HAMILTON, N. B.; ATTWELL, D. Do astrocytes really exocytose 
neurotransmitters? Nat Rev Neurosci, v. 11, n. 4, p. 227-38, Apr 2010. 
 
HOLENE, E.  et al. Behavioural hyperactivity in rats following postnatal 
exposure to sub-toxic doses of polychlorinated biphenyl congeners 153 and 
126. Behav Brain Res, v. 94, n. 1, p. 213-24, Jul 1998. 
 
HOLLMANN, M.; HEINEMANN, S. Cloned glutamate receptors. Annu Rev 
Neurosci, v. 17, p. 31-108,  1994. 
 
IMPERATO, A.; HONORE, T.; JENSEN, L. H. Dopamine release in the nucleus 
caudatus and in the nucleus accumbens is under glutamatergic control through 
non-NMDA receptors: a study in freely-moving rats. Brain Res, v. 530, n. 2, p. 
223-8, Oct 22 1990. 
 
INSTANES, J. T.  et al. Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder in Offspring of 
Mothers With Inflammatory and Immune System Diseases. Biol Psychiatry, 
Dec 9 2015. 
 
JENSEN, V.  et al. N-methyl-D-aspartate receptor subunit dysfunction at 
hippocampal glutamatergic synapses in an animal model of attention-
deficit/hyperactivity disorder. Neuroscience, v. 158, n. 1, p. 353-64, Jan 12 
2009. 
 
JOHNSON, J. W.; ASCHER, P. Glycine potentiates the NMDA response in 
cultured mouse brain neurons. Nature, v. 325, n. 6104, p. 529-31, Feb 5-11 
1987. 
 
JULIO-PIEPER, M.  et al. Exciting times beyond the brain: metabotropic 
glutamate receptors in peripheral and non-neural tissues. Pharmacol Rev, v. 
63, n. 1, p. 35-58, Mar 2011. 
 
KALIVAS, P. W. A role for glutamate transmission in addiction to 
psychostimulants. Addict Biol, v. 5, n. 3, p. 325-9, Jul 1 2000. 
 
KALIVAS, P. W.; SORG, B. A.; HOOKS, M. S. The pharmacology and neural 
circuitry of sensitization to psychostimulants. Behav Pharmacol, v. 4, n. 4, p. 
315-334,  1993. 
 
KALIVAS, P. W.; STEWART, J. Dopamine transmission in the initiation and 
expression of drug- and stress-induced sensitization of motor activity. Brain 
Res Brain Res Rev, v. 16, n. 3, p. 223-44, Sep-Dec 1991. 
 
KANAI, Y.; HEDIGER, M. A. Primary structure and functional characterization of 
a high-affinity glutamate transporter. Nature, v. 360, n. 6403, p. 467-71, Dec 3 
1992. 
 
KARAKAS, E.; REGAN, M. C.; FURUKAWA, H. Emerging structural insights 
into the function of ionotropic glutamate receptors. Trends Biochem Sci, v. 40, 
n. 6, p. 328-37, Jun 2015. 



68 
 

 
 

 
KEINANEN, K.  et al. A family of AMPA-selective glutamate receptors. Science, 
v. 249, n. 4968, p. 556-60, Aug 3 1990. 
 
KILLEEN, P. R.; RUSSELL, V. A.; SERGEANT, J. A. A behavioral 
neuroenergetics theory of ADHD. Neurosci Biobehav Rev, v. 37, n. 4, p. 625-
57, May 2013. 
 
KNARDAHL, S.; SAGVOLDEN, T. Open-field behavior of spontaneously 
hypertensive rats. Behav Neural Biol, v. 27, n. 2, p. 187-200, Oct 1979. 
 
KRAUSE, K.-H.  et al. The dopamine transporter and neuroimaging in attention 
deficit hyperactivity disorder. Neuroscience & Biobehavioral Reviews, v. 27, 
n. 7, p. 605-613,  2003. 
 
KRAUSE, K.  et al. Increased striatal dopamine transporter in adult patients with 
attention deficit hyperactivity disorder effects of methylphenidate as measured 
by single photon emission computed tomography. Neuroscience Letters, v. 
285, p. 107-110,  2000. 
 
LEE, M. J.; SWANN, A. C.; DAFNY, N. Methylphenidate sensitization is 
prevented by prefrontal cortex lesion. Brain Res Bull, v. 76, n. 1-2, p. 131-40, 
May 15 2008. 
 
LEE, S. I.  et al. Efficacy and safety of atomoxetine hydrochloride in Korean 
adults with attention-deficit hyperactivity disorder. Asia Pac Psychiatry, v. 6, n. 
4, p. 386-96, Dec 2014. 
 
LEE, S. S.  et al. Prospective association of childhood attention-
deficit/hyperactivity disorder (ADHD) and substance use and 
abuse/dependence: a meta-analytic review. Clin Psychol Rev, v. 31, n. 3, p. 
328-41, Apr 2011. 
 
LEHOHLA, M.; KELLAWAY, L.; RUSSELL, V. A. NMDA receptor function in the 
prefrontal cortex of a rat model for attention-deficit hyperactivity disorder. Metab 
Brain Dis, v. 19, n. 1-2, p. 35-42, Jun 2004. 
 
LEO, D.  et al. Altered midbrain dopaminergic neurotransmission during 
development in an animal model of ADHD. Neuroscience & Biobehavioral 
Reviews, v. 27, n. 7, p. 661-669,  2003. 
 
LEWERENZ, J.  et al. The cystine/glutamate antiporter system x(c)(-) in health 
and disease: from molecular mechanisms to novel therapeutic opportunities. 
Antioxid Redox Signal, v. 18, n. 5, p. 522-55, Feb 10 2013. 
 
LI, D.  et al. Lysosomes are the major vesicular compartment undergoing Ca2+-
regulated exocytosis from cortical astrocytes. J Neurosci, v. 28, n. 30, p. 7648-
58, Jul 23 2008. 
 



69 
 

 
 

LI, D.  et al. Meta-analysis shows significant association between dopamine 
system genes and attention deficit hyperactivity disorder (ADHD). Hum Mol 
Genet, v. 15, n. 14, p. 2276-84, Jul 15 2006. 
 
LOMBARDO, J. P.  et al. Inhalation of Polychlorinated Biphenyls (PCB) 
Produces Hyperactivity in Rats. J Toxicol Environ Health A, v. 78, n. 18, p. 
1142-53,  2015. 
 
LOWRY, O. H.  et al. Protein measurement with the Folin phenol reagent. J 
Biol Chem, v. 193, n. 1, p. 265-75, Nov 1951. 
 
MACDERMOTT, A. B.  et al. NMDA-receptor activation increases cytoplasmic 
calcium concentration in cultured spinal cord neurones. Nature, v. 321, n. 6069, 
p. 519-22, May 29-Jun 4 1986. 
 
MAGISTRETTI, P. J.  et al. Energy on demand. Science, v. 283, n. 5401, p. 
496-7, Jan 22 1999. 
 
MALARKEY, E. B.; PARPURA, V. Mechanisms of glutamate release from 
astrocytes. Neurochem Int, v. 52, n. 1-2, p. 142-54, Jan 2008. 
 
MALTEZOS, S.  et al. Glutamate/glutamine and neuronal integrity in adults with 
ADHD: a proton MRS study. Transl Psychiatry, v. 4, p. e373,  2014. 
 
MANENT, J. B.; REPRESA, A. Neurotransmitters and brain maturation: early 
paracrine actions of GABA and glutamate modulate neuronal migration. 
Neuroscientist, v. 13, n. 3, p. 268-79, Jun 2007. 
 
MARCAGGI, P.; ATTWELL, D. Role of glial amino acid transporters in synaptic 
transmission and brain energetics. Glia, v. 47, n. 3, p. 217-25, Aug 15 2004. 
 
MARTINEAU, M. Gliotransmission: focus on exocytotic release of L-glutamate 
and D-serine from astrocytes. Biochem Soc Trans, v. 41, n. 6, p. 1557-61, Dec 
2013. 
 
MCDOUGALL, S. A.  et al. Effects of repeated methylphenidate treatment in the 
young rat: sensitization of both locomotor activity and stereotyped sniffing. Exp 
Clin Psychopharmacol, v. 7, n. 3, p. 208-18, Aug 1999. 
 
MCKINNEY, R. A. Excitatory amino acid involvement in dendritic spine 
formation, maintenance and remodelling. J Physiol, v. 588, n. Pt 1, p. 107-16, 
Jan 1 2010. 
 
MICK, E.  et al. Impact of low birth weight on attention-deficit hyperactivity 
disorder. J Dev Behav Pediatr, v. 23, n. 1, p. 16-22, Feb 2002. 
 
MILLER, E. M.  et al. Aberrant glutamate signaling in the prefrontal cortex and 
striatum of the spontaneously hypertensive rat model of attention-
deficit/hyperactivity disorder. Psychopharmacology (Berl), v. 231, n. 15, p. 
3019-29, Aug 2014. 



70 
 

 
 

 
MOHAMMADI, M. R.; MOHAMMADZADEH, S.; AKHONDZADEH, S. 
Memantine versus Methylphenidate in Children and Adolescents with Attention 
Deficit Hyperactivity Disorder: A Double-Blind, Randomized Clinical Trial. Iran J 
Psychiatry, v. 10, n. 2, p. 106-14, Apr 2015. 
 
MOSER, B. W., TERJE SAGVOLDEN, EDVARD I. MOSER. Component 
analysis differentiate between exploratory behaviour of spontaneously 
hypertensive rats and Wistar Kyoto rats in a two compartment free exploration 
open field. Scandinavian Journal of Psvcholorv, p. 200-206,  1988. 
 
NAKANISHI, S.  et al. Glutamate receptors: brain function and signal 
transduction. Brain Res Brain Res Rev, v. 26, n. 2-3, p. 230-5, May 1998. 
 
NAKATSU, Y.  et al. Glutamate excitotoxicity is involved in cell death caused by 
tributyltin in cultured rat cortical neurons. Toxicol Sci, v. 89, n. 1, p. 235-42, Jan 
2006. 
 
NI, H. C.  et al. A head-to-head randomized clinical trial of methylphenidate and 
atomoxetine treatment for executive function in adults with attention-deficit 
hyperactivity disorder. Int J Neuropsychopharmacol, v. 16, n. 9, p. 1959-73, 
Oct 2013. 
 
O'SHEA, R. D. Roles and regulation of glutamate transporters in the central 
nervous system. Clin Exp Pharmacol Physiol, v. 29, n. 11, p. 1018-23, Nov 
2002. 
 
OKAMOTO, K.; AOKI, K. Development of a strain of spontaneously 
hypertensive rats. Jpn Circ J, v. 27, p. 282-93, Mar 1963. 
 
OLESKOVICZ, S. P.  et al. Mechanism of guanosine-induced neuroprotection in 
rat hippocampal slices submitted to oxygen-glucose deprivation. Neurochem 
Int, v. 52, n. 3, p. 411-8, Feb 2008. 
 
OTTERSEN, O. P.; ZHANG, N.; WALBERG, F. Metabolic compartmentation of 
glutamate and glutamine: morphological evidence obtained by quantitative 
immunocytochemistry in rat cerebellum. Neuroscience, v. 46, n. 3, p. 519-34,  
1992. 
 
OZAWA, S.; KAMIYA, H.; TSUZUKI, K. Glutamate receptors in the mammalian 
central nervous system. Prog Neurobiol, v. 54, n. 5, p. 581-618, Apr 1998. 
 
PANDOLFO, P.  et al. Caffeine regulates frontocorticostriatal dopamine 
transporter density and improves attention and cognitive deficits in an animal 
model of attention deficit hyperactivity disorder. Eur Neuropsychopharmacol, 
v. 23, n. 4, p. 317-28, Apr 2013. 
 
PARPURA, V.  et al. Glial cells in (patho)physiology. J Neurochem, v. 121, n. 
1, p. 4-27, Apr 2012. 
 



71 
 

 
 

PELLERIN, L.  et al. Activity-dependent regulation of energy metabolism by 
astrocytes: an update. Glia, v. 55, n. 12, p. 1251-62, Sep 2007. 
 
PEREA, G.; NAVARRETE, M.; ARAQUE, A. Tripartite synapses: astrocytes 
process and control synaptic information. Trends Neurosci, v. 32, n. 8, p. 421-
31, Aug 2009. 
 
PILC, A.; OSSOWSKA, K. Metabotropic glutamate receptors. Amino Acids, v. 
32, n. 2, p. 165-7, Feb 2007. 
 
PINES, G.  et al. Cloning and expression of a rat brain L-glutamate transporter. 
Nature, v. 360, n. 6403, p. 464-7, Dec 3 1992. 
 
PIRES, V. A.  et al. Chronic caffeine treatment during prepubertal period 
confers long-term cognitive benefits in adult spontaneously hypertensive rats 
(SHR), an animal model of attention deficit hyperactivity disorder (ADHD). 
Behav Brain Res, v. 215, n. 1, p. 39-44, Dec 20 2010. 
 
PLISZKA, S.; ISSUES, A. W. G. O. Q. Practice parameter for the assessment 
and treatment of children and adolescents with attention-deficit/hyperactivity 
disorder. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry, v. 46, n. 7, p. 894-921, Jul 
2007. 
 
PLISZKA, S. R.; MCCRACKEN, J. T.; MAAS, J. W. Catecholamines in 
attention-deficit hyperactivity disorder: current perspectives. J Am Acad Child 
Adolesc Psychiatry, v. 35, n. 3, p. 264-72, Mar 1996. 
 
POLANCZYK, G. V.  et al. ADHD prevalence estimates across three decades: 
an updated systematic review and meta-regression analysis. Int J Epidemiol, 
v. 43, n. 2, p. 434-42, Apr 2014. 
 
POMIERNY-CHAMIOLO, L.  et al. Metabotropic glutamatergic receptors and 
their ligands in drug addiction. Pharmacol Ther, v. 142, n. 3, p. 281-305, Jun 
2014. 
 
POZZI, L.  et al. Attention deficit induced by blockade of N-methyl D-aspartate 
receptors in the prefrontal cortex is associated with enhanced glutamate release 
and cAMP response element binding protein phosphorylation: role of 
metabotropic glutamate receptors 2/3. Neuroscience, v. 176, p. 336-48, Mar 10 
2011. 
 
PTACEK, R.; KUZELOVÁ, H.; STEFANO, G. Dopamine D4 receptor gene 
DRD4 and its association with psychiatric disorders. Med Sci Monit, v. 17(9), p. 
215-220,  2011. 
 
PURKAYASTHA, P.  et al. A Review on GABA/Glutamate Pathway for 
Therapeutic Intervention of ASD and ADHD. Curr Med Chem, Feb 9 2015. 
 
PURPER-OUAKIL, D.  et al. Neurobiology of attention deficit/hyperactivity 
disorder. Med Sci (Paris), v. 26, n. 5, p. 487-96, May 2010. 



72 
 

 
 

 
PUUMALA, T.; SIRVIO, J. Changes in activities of dopamine and serotonin 
systems in the frontal cortex underlie poor choice accuracy and impulsivity of 
rats in an attention task. Neuroscience, v. 83, n. 2, p. 489-99, Mar 1998. 
 
RAMEAU, G. A.; CHIU, L. Y.; ZIFF, E. B. NMDA receptor regulation of nNOS 
phosphorylation and induction of neuron death. Neurobiol Aging, v. 24, n. 8, p. 
1123-33, Dec 2003. 
 
REDDY, D. S. Current pharmacotherapy of attention deficit hyperactivity 
disorder. Drugs Today (Barc), v. 49, n. 10, p. 647-65, Oct 2013. 
 
ROBERTS, R. C.; ROCHE, J. K.; McCULLUMSMITH, R. E. Localization of 
excitatory amino acid transporters EAAT1 and EAAT2 in human postmortem 
cortex: a light and electron microscopic study. Neurosci, v. 277, p. 522-40, Sep 
26 2014. 
 
ROBERTSON, B. A.; CLEMENTS, K. M.; WAINWRIGHT, P. E. The working 
memory capabilities of the spontaneously hypertensive rat. Physiol Behav, v. 
94, n. 3, p. 481-6, Jun 9 2008. 
 
ROBINSON, M. B.; JACKSON, J. G. Astroglial Glutamate Transporters 
Coordinate Excitatory Signaling and Brain Energetics. Neurochem Int, Mar 21 
2016. 
 
ROSE, E. M.  et al. Glutamate transporter coupling to Na,K-ATPase. J 
Neurosci, v. 29, n. 25, p. 8143-55, Jun 24 2009. 
 
ROSSETO, O.  et al. Tetanus and botulinum neurotoxins: turning bad guys into 
good by research. Toxicon, v. 39, p. 27-41,  2001. 
 
ROTHSTEIN, J. D.  et al. Knockout of glutamate transporters reveals a major 
role for astroglial transport in excitotoxicity and clearance of glutamate. Neuron, 
v. 16, n. 3, p. 675-86, Mar 1996. 
 
ROTHSTEIN, J. D.  et al. Localization of neuronal and glial glutamate 
transporters. Neuron, v. 13, n. 3, p. 713-25, Sep 1994. 
 
RUOCCO, L. A.  et al. Elevated forebrain excitatory L-glutamate, L-aspartate 
and D-aspartate in the Naples high-excitability rats. Behav Brain Res, v. 198, 
n. 1, p. 24-8, Mar 2 2009. 
 
RUOCCO, L. A.  et al. Prepuberal intranasal dopamine treatment in an animal 
model of ADHD ameliorates deficient spatial attention, working memory, amino 
acid transmitters and synaptic markers in prefrontal cortex, ventral and dorsal 
striatum. Amino Acids, v. 46, n. 9, p. 2105-22, Sep 2014. 
 
RUSSEL, V.  et al. Altered dopaminergic function in prefrontal cortex, nucleus 
accumbens and caudate-putamen of an animal model of Attention-



73 
 

 
 

deficit/hyperactivity disorder - the spontaneously hypertensive rat. Brain 
Research, v. 676, p. 343-351,  1995. 
 
RUSSELL, V. A. Hypodopaminergic and hypernoradrenergic activity in 
prefrontal cortex slices of an animal model for attention-deficit hyperactivity 
disorder--the spontaneously hypertensive rat. Behav Brain Res, v. 130, n. 1-2, 
p. 191-6, Mar 10 2002. 
 
______. In vitro glutamate-stimulated release of dopamine from nucleus 
accumbens core and shell of spontaneously hypertensive rats. Metab Brain 
Dis, v. 18, n. 2, p. 161-8, Jun 2003. 
 
RUSSELL, V. A.  et al. Response variability in Attention-Deficit/Hyperactivity 
Disorder: a neuronal and glial energetics hypothesis. Behav Brain Funct, v. 2, 
p. 30,  2006. 
 
SADILE, A. G.  et al. NMDA and non-NMDA sensitive [L-3H] glutamate receptor 
binding in the brain of the Naples high and low excitability rats: an 
autoradiographic study. Behav Brain Res, v. 78, p. 163-174,  1996. 
 
SAGVOLDEN, T. Behavioral validation of the spontaneously hypertensive rat 
(SHR) as an animal model of attention deficit/hyperactivity disorder (AD/HD). 
Neuroscience and Biobehavioral Reviews, v. 24, p. 31-39,  2000. 
 
SAGVOLDEN, T.; HENDLEY, E.; KNARDAHL, S. Behavior of Hypertensive 
Rats and Hyperactive Rat Strains Hyperactivity is not Unitarily Determined. 
Physiology & Behavior, v. 52, p. 49-57,  1992. 
 
SAGVOLDEN, T.  et al. A dynamic developmental theory of attention-
deficit/hyperactivity disorder (ADHD) predominantly hyperactive/impulsive and 
combined subtypes. Behav Brain Scie, v. 28, p. 397-468,  2005. 
 
SAGVOLDEN, T.; SERGEANT, J. A. Attention deficit hyperactivity disorder from 
brain dysfunction to behaviour. Behav Brain Res, v. 94, p. 1-10,  1998. 
 
SAHLENDER, D. A.; SAVTCHOUK, I.; VOLTERRA, A. What do we know about 
gliotransmitter release from astrocytes? Philos Trans R Soc Lond B Biol Sci, 
v. 369, n. 1654, p. 20130592, Oct 19 2014. 
 
SANCHEZ-PEREZ, A.  et al. Modulation of NMDA receptors in the cerebellum. 
II. Signaling pathways and physiological modulators regulating NMDA receptor 
function. Cerebellum, v. 4, n. 3, p. 162-70,  2005. 
 
SCHLETT, K. Glutamate as a modulator of embryonic and adult neurogenesis. 
Curr Top Med Chem, v. 6, n. 10, p. 949-60,  2006. 
 
SCHOEPFER, R.  et al. Molecular biology of glutamate receptors. Prog 
Neurobiol, v. 42, n. 2, p. 353-7, Feb 1994. 
 



74 
 

 
 

SCIMEMI, A.; TIAN, H.; DIAMOND, J. S. Neuronal transporters regulate 
glutamate clearance, NMDA receptor activation, and synaptic plasticity in the 
hippocampus. J Neurosci, v. 29, n. 46, p. 14581-95, Nov 18 2009. 
 
SENGUPTA, S. M.  et al. Parental psychopathology in families of children with 
attention-deficit/hyperactivity disorder and exposed to maternal smoking during 
pregnancy. J Child Psychol Psychiatry, v. 56, n. 2, p. 122-9, Feb 2015. 
 
SHAN, D.  et al. Abnormal expression of glutamate transporters in temporal 
lobe areas in elderly patients with schizophrenia. Schizophr Res, v. 144, n. 1-3, 
p. 1-8, Mar 2013. 
 
SHARMA, A.; COUTURE, J. A review of the pathophysiology, etiology, and 
treatment of attention-deficit hyperactivity disorder (ADHD). Ann 
Pharmacother, v. 48, n. 2, p. 209-25, Feb 2014. 
 
SHAYWITZ, B. A.  et al. Paradoxical response to amphetamine in developing 
rats treated with 6-hydroxydopamine. Nature, v. 261, n. 5556, p. 153-5, May 13 
1976. 
 
SHELDON, A. L.; ROBINSON, M. B. The role of glutamate transporters in 
neurodegenerative diseases and potential opportunities for intervention. 
Neurochem Int, v. 51, n. 6-7, p. 333-55, Nov-Dec 2007. 
 
SHETTLEWORTH, S. J. Cognition, Evolution and Behavior (2nd ed.). New 
York: Oxford,  2010. 
 
SHIGA, H.  et al. Glutamate release from astrocytes is stimulated via the 
appearance of exocytosis during cyclic AMP-induced morphologic changes. J 
Neurosci Res, v. 84, n. 2, p. 338-47, Aug 1 2006. 
 
SHIGERI, Y.; SEAL, R. P.; SHIMAMOTO, K. Molecular pharmacology of 
glutamate transporters, EAATs and VGLUTs. Brain Res Brain Res Rev, v. 45, 
n. 3, p. 250-65, Jul 2004. 
 
SHIMAMOTO, K.  et al. DL-threo-beta-benzyloxyaspartate, a potent blocker of 
excitatory amino acid transporters. Mol Pharmacol, v. 53, n. 2, p. 195-201, Feb 
1998. 
 
SIBSON, N. R.  et al. In vivo 13C NMR measurements of cerebral glutamine 
synthesis as evidence for glutamate-glutamine cycling. Proc Natl Acad Sci U S 
A, v. 94, n. 6, p. 2699-704, Mar 18 1997. 
 
SILBERGELD, E. K.; GOLDBERG, A. M. Lead-induced behavioral dysfunction: 
an animal model of hyperactivity. Exp Neurol, v. 42, n. 1, p. 146-57, Jan 1974. 
 
SIMARD, M.; NEDERGAARD, M. The neurobiology of glia in the context of 
water and ion homeostasis. Neuroscience, v. 129, n. 4, p. 877-96,  2004. 
 



75 
 

 
 

SOLANTO, M.  et al. The ecological validity of delay aversion and response 
inhibition as measures of impulsivity in ADHD: a supplement to the NIMH 
multimodal treatment study of ADHD. Journal of Abnormal Child 
Psychology, v. 29, n. 3, p. 215-228,  2001. 
 
SONTAG, T. A.  et al. Spatial memory in spontaneously hypertensive rats 
(SHR). PLoS One, v. 8, n. 8, p. e74660,  2013. 
 
STERLEY, T. L.  et al. Genetic predisposition and early life experience interact 
to determine glutamate transporter (GLT1) and solute carrier family 12 member 
5 (KCC2) levels in rat hippocampus. Metab Brain Dis, Oct 14 2015. 
 
STORCK, T.  et al. Structure, expression, and functional analysis of a Na(+)-
dependent glutamate/aspartate transporter from rat brain. Proc Natl Acad Sci 
U S A, v. 89, n. 22, p. 10955-9, Nov 15 1992. 
 
STUHEC, M.  et al. Comparative efficacy and acceptability of atomoxetine, 
lisdexamfetamine, bupropion and methylphenidate in treatment of attention 
deficit hyperactivity disorder in children and adolescents: a meta-analysis with 
focus on bupropion. J Affect Disord, v. 178, p. 149-59, Jun 1 2015. 
 
SUDHOF, T. C. The synaptic vesicle cycle. Annu Rev Neurosci, v. 27, p. 509-
47,  2004. 
 
SURMAN, C. B.  et al. A pilot open label prospective study of memantine 
monotherapy in adults with ADHD. World J Biol Psychiatry, v. 14, n. 4, p. 291-
8, May 2013. 
 
SUTTERER, J. R.; PERRY, J.; DEVITO, W. Two-way shuttle box and lever-
press avoidance in the spontaneously hypertensive and normotensive rat. J 
Comp Physiol Psychol, v. 94, n. 1, p. 155-63, Feb 1980. 
 
SWANSON, J. M.  et al. Attention-deficit hyperactivity disorder and hyperkinetic 
disorder. Lancet, v. 351, n. 9100, p. 429-33, Feb 7 1998. 
 
SZATKOWSKI, M.; BARBOUR, B.; ATTWELL, D. Non-vesicular release of 
glutamate from glial cells by reversed electrogenic glutamate uptake. Nature, v. 
348, p. 443-446,  1990. 
 
TANAKA, K. Expression cloning of a rat glutamate transporter. Neurosci Res, 
v. 16, n. 2, p. 149-53, Feb 1993. 
 
TANG, J. P.  et al. Increased blood-brain barrier permeability of amino acids in 
chronic hypertension. Life Sci, v. 53, n. 25, p. PL417-20,  1993. 
 
TARVER, J.; DALEY, D.; SAYAL, K. Attention-deficit hyperactivity disorder 
(ADHD): an updated review of the essential facts. Child Care Health Dev, v. 
40, n. 6, p. 762-74, Nov 2014. 
 



76 
 

 
 

THAPAR, A.  et al. What have we learnt about the causes of ADHD? J Child 
Psychol Psychiatry, v. 54, n. 1, p. 3-16, Jan 2013. 
 
TIAN, Y.  et al. Methylphenidate improves spatial memory of spontaneously 
hypertensive rats: evidence in behavioral and ultrastructural changes. Neurosci 
Lett, v. 461, n. 2, p. 106-9, Sep 18 2009. 
 
TODD, R. D.; BOTTERON, K. N. Is attention-deficit/hyperactivity disorder an 
energy deficiency syndrome? Biol Psychiatry, v. 50, n. 3, p. 151-8, Aug 1 
2001. 
 
TRAYNELIS, S. F.  et al. Glutamate receptor ion channels: structure, regulation, 
and function. Pharmacol Rev, v. 62, n. 3, p. 405-96, Sep 2010. 
 
TRIPP, G.; WICKENS, J. R. Neurobiology of ADHD. Neuropharmacology, v. 
57, n. 7-8, p. 579-89, Dec 2009. 
 
TSAI, M. C.  et al. Neuronal glutamate transporters regulate glial excitatory 
transmission. J Neurosci, v. 32, n. 5, p. 1528-35, Feb 1 2012. 
 
TURIC, D.  et al. Follow-up of genetic linkage findings on chromosome 16p13: 
evidence of association of N-methyl-D aspartate glutamate receptor 2A gene 
polymorphism with ADHD. Mol Psychiatry, v. 9, n. 2, p. 169-73, Feb 2004. 
 
TURIC, D.  et al. A family based study implicates solute carrier family 1-member 
3 (SLC1A3) gene in attention-deficit/hyperactivity disorder. Biol Psychiatry, v. 
57, n. 11, p. 1461-6, Jun 1 2005. 
 
UWECHUE, N. M.  et al. Activation of glutamate transport evokes rapid 
glutamine release from perisynaptic astrocytes. J Physiol, v. 590, n. 10, p. 
2317-31, May 15 2012. 
 
VECINO, E.; HERNANDEZ, M.; GARCIA, M. Cell death in the developing 
vertebrate retina. Int J Dev Biol, v. 48, n. 8-9, p. 965-74,  2004. 
 
VIGGIANO, D.; VALLONE, D.; SADILE, A. Dysfunctions in dopamine systems 
and ADHD: evidence from animals and modeling. Neural Plast, v. 11, n. 1-2, p. 
97-114,  2004. 
 
VOLTERRA, A.; MELDOLESI, J. Astrocytes, from brain glue to communication 
elements: the revolution continues. Nat Rev Neurosci, v. 6, n. 8, p. 626-40, 
Aug 2005. 
 
WAAGEPETERSEN, H. S.  et al. Role of glutamine and neuronal glutamate 
uptake in glutamate homeostasis and synthesis during vesicular release in 
cultured glutamatergic neurons. Neurochem Int, v. 47, n. 1-2, p. 92-102, Jul 
2005. 
 
WALKER, D. J.  et al. Atomoxetine treatment in adults with attention-
deficit/hyperactivity disorder. Postgrad Med, v. 127, n. 7, p. 686-701,  2015. 



77 
 

 
 

 
WANCHOO, S. J.; SWANN, A. C.; DAFNY, N. Descending glutamatergic 
pathways of PFC are involved in acute and chronic action of methylphenidate. 
Brain Res, v. 1301, p. 68-79, Dec 8 2009. 
 
WATANABE, Y.  et al. Brain dopamine transporter in spontaneously 
hypertensive rats. J Nucl Med, v. 38, n. 3, p. 470-4, Mar 1997. 
 
WEISSMAN, M. M.  et al. Maternal smoking during pregnancy and 
psychopathology in offspring followed to adulthood. J Am Acad Child Adolesc 
Psychiatry, v. 38, n. 7, p. 892-9, Jul 1999. 
 
WENDER, P. Disfunção Cerebral Mínima na Criança. Editora Monolr - São 
Paulo,  1980. 
 
WOLLMUTH, L. P.  et al. Differential contribution of the NR1- and NR2A-
subunits to the selectivity filter of recombinant NMDA receptor channels. J 
Physiol, v. 491 ( Pt 3), p. 779-97, Mar 15 1996. 
 
WOLOSKER, H.; BLACKSHAW, S.; SNYDER, S. H. Serine racemase: a glial 
enzyme synthesizing D-serine to regulate glutamate-N-methyl-D-aspartate 
neurotransmission. Proc Natl Acad Sci U S A, v. 96, n. 23, p. 13409-14, Nov 9 
1999. 
 
WU, Y. N.; JOHNSON, S. W. Memantine selectively blocks extrasynaptic 
NMDA receptors in rat substantia nigra dopamine neurons. Brain Res, v. 1603, 
p. 1-7, Apr 7 2015. 
 
WULTZ, B.; SAGVOLDEN, T. The hyperactive spontaneously hypertensive rat 
learns to sit still, but not to stop bursts of responses with short interresponse 
times. Behavior Genetics, v. 22, n. 4, p. 415-433,  1992. 
 
YUAN, H.  et al. Conserved structural and functional control of N-methyl-D-
aspartate receptor gating by transmembrane domain M3. J Biol Chem, v. 280, 
n. 33, p. 29708-16, Aug 19 2005. 
 
ZAMETKIN, A.; RAPOPORT, J. Neurobiology of attention deficit disorder with 
hyperactivity where have we come in 50 years. Psychiatry, v. 26, p. 676-686,  
1987. 
 
ZHANG, Q.  et al. Fusion-related release of glutamate from astrocytes. J Biol 
Chem, v. 279, n. 13, p. 12724-33, Mar 26 2004. 
 
ZHU, J.  et al. Methylphenidate and mu opioid receptor interactions: a 
pharmacological target for prevention of stimulant abuse. 
Neuropharmacology, v. 61, n. 1-2, p. 283-92, Jul-Aug 2011. 
 
ZOREC, R.  et al. Astroglial excitability and gliotransmission: an appraisal of 
Ca2+ as a signalling route. ASN Neuro, v. 4, n. 2,  2012. 
 


