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1- Antecedentes científicos  

 Os aminoácidos são os constituintes das proteínas e são necessários para o 

funcionamento adequado do sistema nervoso central (SNC) (LIEBERMAN, 2000). Eles 

podem servir como precursores de neurotransmissores e neuromoduladores e alguns 

desempenham papel como neurotransmissores, como o ácido gama-aminobutírico (GABA) e 

o glutamato (Glu), principal neurotransmissor inibitório e excitatório, respectivamente (HOU 

et al., 2015). Esses neurotransmissores estão envolvidos em muitas funções e qualquer 

perturbação no seu equilíbrio e conteúdo podem levar a múltiplas doenças neurológicas, 

dentre elas, as neurodegenerativas (BAK et al., 2006). 

 Os neurônios liberadores de GABA e glutamato formam a base para a coordenação 

dos sistemas inibitórios e excitatórios, através da modulação de receptores metabotrópicos 

acoplados à proteína G e receptores ionotrópicos constituídos de canais iônicos dependentes 

ou não de voltagem.  Esses receptores representam as principais diversidades de modulações 

de padrões de disparo neuronal, plasticidade sináptica e, portanto, atividade da rede neural, 

necessários para a execução de funções complexas no SNC (FOSTER; KEMP, 2006). 

 No SNC, o glutamato regula a atividade dos receptores ionotrópicos ácido N-metil-D-

aspartato (NMDA), ácido- α-amino-3-hidroxi-5-metil-4-isoxazolepropionico (AMPA) e os 

receptores de cainato, propiciando o fluxo de cálcio para dentro da célula, modulando a 

potenciação de longo prazo e ativando a proteína kinase C (REFOJO et al., 2011; GAFFORD 

et al., 2012). O principal receptor ionotrópico para GABA é o receptor GABA-A, constituído 

de canal de cloreto.   

Os dois neurotransmissores, Glu e GABA, estão amplamente distribuídos no SNC 

(FORMAN et al., 2006).  No entanto, existem evidências de que o GABA está distribuído 

especialmente no sistema límbico, podendo causar inibição generalizada dos neurônios (GAO 

et al., 2014). 
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 Um desequilíbrio na taxa entre GABA/Glu pode estar envolvido nos mecanismos de 

doenças, como as neurodegenerativas, induzindo apoptose em células do hipocampo e córtex 

pré-frontal (CPF). Alguns dados sugerem que a apoptose neuronal no hipocampo, depois de 

estresse traumático grave, está relacionada a um desequilíbrio entre as concentrações de 

GABA e Glu (GAO et al., 2014). 

 Uma interface metabólica importante entre neurônios e astrócitos, conhecido como 

ciclo Glu/ GABA-glutamina implica na liberação de glutamato ou GABA dos neurônios, e 

sua posterior absorção pelos astrócitos. Os astrócitos, em troca, liberam glutamina que é  

absorvida pelos neurônios. Estes usam essa glutamina como precursora de neurotransmissor 

(BAK et al., 2006). Alguns trabalhos têm sido publicados mostrando que esse ciclo está 

afetado em uma grande variedade de doenças neurológicas (CRUZ; CERDAN, 1999). 

 Praticamente todos os componentes moleculares conhecidos dos sistemas 

GABAérgicos e glutamatérgicos têm sido considerados como potenciais alvos terapêuticos. 

Por exemplo, os antagonistas do receptor NMDA, cetamina e memantina, têm utilidade 

terapêutica e os moduladores alostéricos positivos de receptores GABA-A, como os 

benzodiazepínicos, também têm amplo uso na clínica neuropsiquiátrica. Nesses sistemas, 

drogas que modulam canais iônicos voltagem-dependentes ou receptores acoplados à proteína 

G ou que seletivamente agem sobre subtipos de receptores gabaérgicos e glutamatérgicos ou 

atuam sobre transportadores, tem sido consideradas como potenciais medicamentos 

promissores para o desejado equilíbrio de tolerabilidade e eficácia nos tratamentos de 

distúrbios funcionais do SNC. Baseados nesses alvos, muitos compostos estão atualmente em 

testes clínicos para serem usados no tratamento de várias doenças do SNC, entre elas as 

doenças neurodegenerativas (FOSTER; KEMP, 2006).  

 Doenças neurodegenerativas têm sido relacionadas com o fenômeno da 

excitotoxicidade, considerada um dos mecanismos fisiopatológicos dessas doenças, que 

envolvem alterações glutamatérgicas e/ou GABAérgicas. O término da ativação dos 
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receptores de glutamato, normalmente, pode ocorrer pela recaptação desse neurotransmissor 

por transportadores pré-sinápticos e gliais, dessensibilização do receptor ou endocitose e 

também difusão do mesmo para outras regiões na membrana, fora da fenda sináptica. Em 

algumas doenças, o aumento da liberação ou a diminuição da recaptação do glutamato podem 

resultar em um ciclo de retroalimentação positiva, envolvendo aumentados níveis 

intracelulares de cálcio, lesão celular e ainda maior liberação de glutamato. Esses processos, 

em conjunto, podem levar à excitotoxicidade, a qual induz morte neuronal (FORMAN et al., 

2006). Um melhor conhecimento das relações entre parâmetros GABAérgicos e 

glutamatérgicos com as doenças neurodegenerativas, esclarecendo melhor o papel desses 

sistemas nessas doenças, poderá contribuir para a compreensão dos mecanismos 

fisiopatológicos desses distúrbios, abrindo perspectivas para esclarecimentos de algumas das 

consequências, como aquelas associadas `a déficits cognitivos. 

2- Relevância e justificativa  

Estudos têm sido realizados para se entender os mecanismos envolvidos com os 

processos neurodegenerativos. Estudos do nosso grupo mostram que a deficiência de tiamina, 

que leva à encefalopatia de Wernicke, uma doença neurodegenerativa, pode afetar os sistemas 

GABAérgicos e glutamatérgicos (CARVALHO et al., 2006, SENA 2015). Nosso grupo 

também mostrou evidências de que a aquisição de uma tarefa que envolve a memória 

espacial, um dos tipos de memória primeiramente afetada em doenças neurodegenerativas, 

como a doença de Alzheimer, induz a alteração dos níveis de GABA na região do hipocampo, 

em camundongos Swiss (SENA, 2015). 

Dados da literatura mostram, em roedores, que um processo neurogenerativo pode ser 

revertido pelo tratamento com GABA. A administração oral crônica de GABA e glutamato 

para ratos, teve um impacto significativo na função cerebral, no sentido de que a 

suplementação de glutamato melhorou a performance dos animais em tarefa cognitiva e 

aumentou os níveis do neurotransmissor acetilcolina (TABASSUM et al., 2017).  Esses dados 
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sugerem uma modulação do sistema colinérgico associada ao desempenho cognitivo, 

envolvendo os neurotransmissores GABA e Glu. Portanto, um desequilíbrio entre os sistemas 

inibitórios e excitatórios podem estar associados, de forma relevante, aos processos 

neurodegenerativos. Embora existem vários estudos envolvendo medidas de parâmetros 

GABAérgicos e Glutamatérgicos,  não existe um levantamento sistemático com os objetivos 

de se verificar a relevância e o grau de significância dessas relações.  

Sendo assim, no presente trabalho objetivamos realizar uma revisão sistemática 

seguida de metanálise para avaliar as relações entre alterações funcionais e morfológicas , em 

componentes dos sistemas de neurotransmissão que envolvem o GABA e/ou glutamato 

(parâmetros GABAérgicos e glutamatérgicos) e as doenças neurodegenerativas.  

3- Objetivo 

Avaliar as relações entre parâmetros GABAérgicos e/ou glutamatérgicos com 

processos neurodegenerativos. 

4-Métodos 

4.1- Amostra 

4.1.1- Tamanho da amostra 

Os dados serão coletados através de uma revisão sistemática utilizando os bancos de 

dados gratuitos com uma estratégia de busca especificada por palavras-chaves. Serão 

analisados todos os dados de estudos que preencherem os critérios de inclusão, apresentados a 

seguir. 

4.1.2- Critérios de inclusão 

Serão incluídos na análise os estudos publicados no período entre 2010 a 2019, que 

analisam componentes dos sistemas GABAérgicos e/ou glutamatégicos em processos 

neurodegenerativos em: 

 Estudos clínicos; 

 Modelo animal experimental; 
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 Culturas celulares primárias e organotípicas; 

 E que sejam dados originais. 

4.1.3- Critérios de exclusão 

Serão excluídos da análise os estudos que: 

 Os dados representem publicação duplicada do mesmo autor. 

4.2- Estratégia de busca dos estudos 

A busca será realizada usando palavras chaves em inglês e serão selecionados artigos 

que preencham os critérios de inclusão e exclusão. A estratégia de busca irá se basear nas 

seguintes palavras-chave: brain AND neurodegeneration AND GABA or GABAergic; brain 

AND neurodegeneration AND glutamate or glutamatergic; cerebellum AND 

neurodegeneration AND GABA or GABAergic; cerebellum AND neurodegeneration AND 

glutamate or glutamatergic. 

A busca será feita considerando as palavras-chaves que aparecem no título ou no 

resumo dos artigos, para uma maior especificidade. 

Busca eletrônica 

Serão usadas para identificar estudos relevantes potencialmente utilizáveis, 

desconsiderando o gênero e origem da publicação, as seguintes bases de dados gratuitas: 

 Pubmed (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed) 

 Scopus (https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic) 

 Medline 

(http://web.a.ebscohost.com.ez27.periodicos.capes.gov.br/ehost/search/basic?sid=393

827ba-121e-43e0-80f5-3a1520309324%40sessionmgr4005&vid=0&hid=4114) 

 Lilacs (http://lilacs.bvsalud.org/) 

 Eric (http://eric.ed.gov/) 

 Cochrane (http://cochrane.bireme.br/portal/php/index.php) 

4.3- Métodos da revisão 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
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4.3.1- Seleção de estudos (artigos) 

Os artigos serão selecionados de acordo com os critérios de inclusão e exclusão, após 

a busca eletrônica nas bases de dados gratuitas, por meio das palavras-chaves descritas acima. 

A seleção dos artigos será feita por dois revisores, através de um método cego. Eventuais 

questões relacionadas `a inclusão ou não de algum artigo/dado serão discutidas com o 

coordenador, que através do método cego irá decidir sobre a inclusão ou exclusão do dado. O 

mesmo procedimento será adotado para a tabulação dos dados. Será utilizado o programa 

ENDNOTE
TM

basic versão virtual (endereço http://endnote.com/product-details/basic), da 

Thomson Reuters, para a alocação dos resumos e dos artigos selecionados para a pesquisa.  

4.3.2- Extração de dados 

Os dados dos artigos serão tabulados em uma planilha do Excel
TM

 com as variáveis: 

referência do artigo, tipo de estudo, indivíduo, regiões cerebrais, tipo de amostra (p.ex.cultura, 

tecido, etc) , doença/processo neurodegenerativo, componentes dos sistemas GABA, 

glutamato, GABA/glutamato (liberação, captação, receptores, transportadores).  

4.4- Análise estatística 

Os estudos selecionados serão avaliados por meio de metanálise, que constitui em um 

conjunto de métodos quantitativos utilizados para contrastar e combinar dados provenientes 

de uma revisão sistemática. Os pesos dos estudos são os inversos das variâncias de cada 

estudo. Será utilizado o programa RevMan, versão 5.3 (endereço 

http://tech.cochrane.org/revman/) para a realização da metanálise. 

5- Viabilidade do projeto  

O desenvolvimento do projeto não depende de equipamentos laboratoriais e 

reagentes, se fazendo necessário apenas um computador e o livre acesso `a internet e `a 

plataformas de periódicos científicos. Todas essas facilidades são disponíveis na UFMG. Os 

autores apresentam competência para o desenvolvimento do projeto, possuindo conhecimento 

no tema e no instrumento estatístico.  O candidato desenvolveu trabalho com revisão 
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sistemática e metanálise no mestrado, tendo como orientadora uma das colaboradoras do 

presente estudo.  
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CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES

ATIVIDADES 

ANOS 

1º 1º 1º 1º 1º 1º 2º 2º 2º 2º 2º 2º 3º 3º 3º 3º 3º 3º 4º 4º 4º 4º 4º 4º 

Revisão Sistemática X X X X X X X X X X X X             

Seleção de Artigos - Extração e Organização dos dados  X X X X X X X X X X X X             

Análise estatística – Metanálise             X X X          

Produção bibliográfica (Tese) – Apresentações em Congressos                X X X X     
 

 

Produção bibliográfica (manuscrito)                    X X X X  

Defesa da tese                        X 
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