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RESUMO 
 
 

 

O SISTEMA OPIOIDE CONTRIBUI PARA O EFEITO DO TIPO ANTIDEPRESSIVO 

DO DISSELENETO DE m-TRIFLUORMETIL-DIFENILA EM CAMUNDONGOS 

 

 
Autora: Suzan Gonçalves Rosa  

Orientadora: Dr.ª Cristina Wayne Nogueira 

 

A depressão é um transtorno mental de patofisiologia complexa e caracterizada por múltiplos 

sintomas, o que dificulta o tratamento desta doença. Nas últimas décadas, o sistema opioide 

tornou-se foco de pesquisas sobre a depressão, uma vez que este sistema exerce um importante 

efeito regulatório sobre o humor. No entanto, o uso de opioides na clínica é limitado pelo 

desenvolvimento de tolerância e dependência após a administração repetida. O composto 

orgânico de selênio disseleneto de m-trifluormetil-difenila (m-CF3-PhSe)2 apresenta efeito do 

tipo antidepressivo em modelos animais por meio de diferentes alvos de ação, que incluem o 

sistema opioide. Assim, o principal objetivo desta tese foi avaliar a contribuição do sistema 

opioide para o efeito farmacológico do composto orgânico de selênio (m-CF3-PhSe)2 em 

modelos de depressão em camundongos Swiss machos. Os resultados do artigo 1 demostraram 

o efeito do tipo antidepressivo do (m- CF3-PhSe)2 no teste do nado forçado (TNF) e a 

contribuição de cada receptor opioide para este efeito, por meio do uso de antagonistas seletivos 

destes receptores, sugerindo que a ativação de receptores μ e δ e o bloqueio dos receptores κ 

estão envolvidos na ação do tipo antidepressiva do composto. Além disso, o artigo 1 revelou o 

efeito do tipo antidepressivo da administração aguda ou repetida do (m-CF3-PhSe) no TNF e 

teste de suspensão da cauda (TSC) modificado. Neste último, o envolvimento do sistema 

opioide na ação do tipo antidepressiva do composto foi evidenciado por meio do aumento de 

comportamentos característicos da modulação do sistema opioide. O artigo 1 também 

demonstrou que a administração repetida do (m-CF3-PhSe)2 não induz tolerância no TNF e 

sinais físicos de abstinência induzidos por naloxona e não altera parâmetros de toxicidade 

sistêmica. Com base nestes resultados, buscou-se investigar mecanismos moleculares pelos 

quais o sistema opioide contribui para os efeitos do tipo antidepressivo do (m-CF3-PhSe)2. Para 

isso, modelos de depressão induzidas por estresse foram utilizados, uma vez que o sistema 

opioide está envolvido nas diferentes respostas ao estresse. No artigo 2, o efeito de uma ou 

repetidas exposições ao estresse de natação forçada (ENF) sobre o comportamento do tipo 

depressivo e nos níveis de receptores opioides em córtex pré-frontal de camundongos foi 

demonstrada. Neste estudo, o (m-CF3-PhSe)2 foi efetivo contra os sintomas do tipo depressivos 

no TNF, TSC e splash teste induzidos pelo ENF repetido por meio da regulação dos níveis de 

receptores μ e κ. Portanto, o efeito do (m-CF3-PhSe)2 foi investigado em um modelo de estresse 

mais severo e prolongado no artigo 3. Neste estudo, o estresse de derrota social (EDS) induziu 

aversão social e alterou os níveis dos três tipos de receptores opioides em córtex pré-frontal de 

camundongos suscetíveis. Além disso, o (m-CF3-PhSe)2 foi efetivo contra estas alterações 

promovendo resiliência ao EDS, além de aumentar a sociabilidade natural entre os 

camundongos. Em conjunto, os resultados desta tese contribuem para a compreensão dos 

mecanismos opioides envolvidos no efeito do tipo antidepressivo do (m-CF3-PhSe)2 e indicam 

que este composto pode ser uma alternativa terapêutica para o tratamento da depressão. 

Palavras-chave: Depressão. Selênio. Sistema opioide. Estresse. 



ABSTRACT 
 

OPIOID SYSTEM CONTRIBUTES TO m-TRIFLUOROMETHYL-DIPHENYL 

DISELENIDE ANTIDEPRESSANT-LIKE EFECT IN MICE 

 

 
Author: Suzan Gonçalves Rosa 

Advisor: Cristina Wayne Nogueira, PhD 

 

Depression is a mental disorder with complex pathophysiology and characterized by multiple 

symptoms, which makes it difficult to treat this disease. In the last decades, the opioid system 

has become the focus of depression researches, given that this system has an important 

regulatory effect on mood. However, the opioids use in the clinic is limited by the development 

of tolerance and dependence after repeated administration. The organoselenium compound m-

trifluoromethyl-diphenyl diselenide (m-CF3-PhSe)2 elicits antidepressant-like effect in animal 

models through different action targets, including the opioid system. Thus, the main objective 

of this thesis was to evaluate the opioid system contribution to the pharmacological effect of 

the organic compound of selenium (m-CF3-PhSe)2 in models of depression in swiss male mice. 

The results of article 1 demonstrated the (m-CF3-PhSe)2 antidepressant-like effect on the forced 

swimming test (FST) and the contribution of each opioid receptor to this effect through the use 

of selective antagonists of these receptors, suggesting that μ and δ receptors activation and κ-

receptor blockade are involved in the antidepressant-like action of the compound. In addition, 

article 1 revealed the antidepressant-like effect of acute or repeated administration of (m-CF3-

PhSe)2 on the FST and the modified tail suspension test (TST). In the modified TST, the 

involvement of the opioid system in the antidepressant-like action of the compound was 

demonstrated by the increase of behaviors characteristic of opioid system modulation. The 

article 1 also demonstrated that repeated administration of (m-CF3-PhSe)2 neither induce 

tolerance in the FST nor physical signs of naloxone-induced withdrawal and did not alter 

systemic toxicity parameters. Based on these results, it was investigated the molecular 

mechanisms by which the opioid system contributes to the antidepressant-like effect of (m- 

CF3-PhSe)2. For this, stress-induced depression models were carried out, given that the opioid 

system is involved in the different responses to stress. The article 2 revealed that one or 

repeated forced swimming stress (FSS) exposures induced depressant-like behavior and 

affected the prefrontal cortical opioid receptor levels of mice. In this study, (m-CF3-PhSe)2 was 

effective against depressant-like symptoms induced by repeated FSS in the FST, the TST and 

the splash test through of μ and κ receptor levels regulation. Therefore, the (m-CF3- PhSe)2 

effect was investigated in a more severe and prolonged stress model in the article 3. In this 

study, social defeat stress (SDS) induced social aversion and altered the levels of the three 

opioid receptors types in the prefrontal cortex of susceptible mice. (m-CF3-PhSe)2 was effective 

against these changes, promoting resilience to SDS and increasing the natural sociability among 

mice. Together, the results of this thesis contributes to the understanding of the opioid 

mechanisms involved in the antidepressant-like effect of (m-CF3-PhSe)2 and indicates that this 

compound may be an therapeutic alternative for the treatment of depression. 

 

Keywords: Depression. Selenium. Opioid System. Stress. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 DEPRESSÃO 

 
 

A depressão é um transtorno mental grave e altamente recorrente, associado à diminuição 

da qualidade de vida e aumento da mortalidade em todo o mundo (MARCUS et al., 2012). 

Estudos epidemiológicos estimam que, globalmente, mais de 322 milhões de pessoas de todas 

as idades sofrem de depressão (WHO, 2017). A Organização Mundial de Saúde classificou a 

depressão como a 4ª causa de incapacidade mundial e estimou que, até 2020, será a segunda 

causa principal, podendo ser o mal mais prevalente do planeta até 2030 (WHO, 2012). No Brasil, 

cerca de 11,5 milhões de pessoas, 5,8% da população, apresentam sintomas depressivos, o que classifica 

o país como o primeiro em maior prevalência de depressão da América Latina e o segundo nas 

Américas, ficando atrás somente dos Estados Unidos, com 5,9% da população depressiva (WHO, 2017). 

Entre os estados brasileiros, os que concentram o maior número de adultos deprimidos encontram-

se no sul do país, sendo o Rio Grande do Sul o estado com maior número de pessoas 

diagnosticadas com depressão, cerca de 13,2% da população (IBGE, 2014). 

O Manual de Diagnóstico e Estatística dos Transtornos Mentais descreve a depressão 

como um conjunto de sintomas que duram pelo menos duas semanas e incluem humor 

deprimido, perda de interesse ou prazer e pelo menos cinco das seguintes ocorrências: mudança 

significativa de peso ou apetite, distúrbios do sono, perda de autoestima, dificuldade de 

concentração, fadiga, sentimento de culpa ou fracasso, e planos ou tentativas de suicídio 

(AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION, 2013). Coletivamente, esses sintomas causam 

substanciais prejuízos na qualidade de vida dos indivíduos, interferindo na capacidade de 

autocuidado e na execução de suas responsabilidades diárias (WHO, 2012). 

A complexidade da depressão reflete-se na variedade de mecanismos genéticos, 

neurológicos, hormonais, imunológicos e neuroendócrinos envolvidos na gênese da doença, os 

quais caracterizam a depressão como uma doença heterogenia e multifatorial e dificultam a total 

compreensão da sua patofisiologia (SAVEANU e NEMEROFF, 2012). 

Durante décadas, a teoria monoaminérgica esteve no centro das pesquisas clínicas e pré-

clínicas sobre a neurobiologia e tratamento da depressão. Esta teoria postula que a base 

patofisiológica da depressão envolve a depleção dos neurotransmissores serotonina, 

norepinefrina ou dopamina no sistema nervoso central (SNC), seja por aumento da degradação 

de monoaminas pela enzima monoaminoxidase (MAO) e/ou pelo aumento da recaptação 

desses neurotransmissores para o neurônio pré-sináptico e consequente diminuição dos mesmos 
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na fenda sináptica (HIRSCHFELD, 2000; SCHILDKRAUT, 1965). Esta patofisiologia 

hipotética é apoiada pelo mecanismo de ação de antidepressivos, agentes que elevam os níveis 

de serotonina, norepinefrina ou dopamina no SNC mostraram-se eficazes no alívio dos sintomas 

depressivos (WILLNER et al., 2013). Desta forma, as principais classes de antidepressivos 

utilizados na clínica incluem os inibidores seletivos da recaptação da serotonina (ISRS), 

inibidores seletivos da recaptação da noradrenalina (ISRN), inibidores da monoamina oxidase 

(iMAO) e antidepressivos tricíclicos (ADT) (CARVALHO et al., 2016) (Figura 1). 

 
Figura 1- Representação dos mecanismos de ação de antidepressivos monoaminérgicos 
 
 

 

 

 
Fonte: Adaptado de YOUDIM et al. (2006). 

 

 

No entanto, apesar da importância da hipótese monoaminérgica para a investigação e o 

tratamento da depressão, muitos pacientes, cerca de 30-40%, não respondem ou respondem 

parcialmente a este tipo de tratamento. Somado a isso, o longo prazo para a resposta terapêutica 

e os diversos efeitos indesejáveis destes fármacos, tem impulsionado as buscas por outros 

possíveis mecanismos e terapias antidepressivas que vão além da hipótese das monoaminas 

(BENTLEY et al., 2014; CARVALHO et al., 2016). 

Neste contexto, o sistema opioide tornou-se foco de pesquisas sobre a patofisiologia e o 



15 
 

tratamento da depressão nos últimos anos. Isso se deu principalmente a partir das diferenças na 

distribuição e densidade de receptores opioides entre pessoas saudáveis e deprimidas e dos 

potentes efeitos antidepressivos de fármacos opioides em pacientes e em modelos animais 

(BERSHAD et al., 2018; CALLAGHAN et al., 2018; SCARONE et al., 1990; ZALSMAN 

et al., 2005). Além disso, o envolvimento do sistema opioide em respostas emocionais ao 

estresse tem sido demonstrado por estudos que indicam que a variabilidade das respostas ao 

estresse pode ser regulada por opioides, tanto endógenos como as encefalinas, quanto exógenos 

como antagonistas de receptores κ (BALI et al., 2015; BERUBE et al., 2014; DONAHUE et 

al., 2015; WILLIAMS et al., 2018). 

Nas últimas décadas, a depressão induzida por estresse tem sido amplamente estudada, 

uma vez que o estresse tornou-se um dos fatores de risco mais comuns para o desenvolvimento 

da doença (TAFET e NEMEROFF, 2016) . Estudos indicam que a maior parte de episódios 

depressivos, sejam eles iniciais ou reincidentes, são consequências prováveis de uma 

experiência estressante grave ou de episódios estressantes recorrentes (SALAVECZ et al., 

2014; TAFET e NEMEROFF, 2016). Além disso, estudos clínicos demonstram que o estresse 

causa alterações em diferentes regiões do encéfalo, incluindo o hipocampo, a amígdala e o 

córtex pré-frontal, as quais são fundamentais para o processamento emocional (FRODL e 

O'KEANE, 2013; TREADWAY et al., 2015). A etiologia dos transtornos depressivos induzidos 

por estresse envolve alterações na funcionalidade de diferentes sistemas e vias de sinalização 

neuronais, as quais modificam a capacidade dos indivíduos em lidar com um estressor e 

consequentemente definem se as respostas ao estresse serão adaptativas ou patológicas (BALE, 

2006). Além disso, o desenvolvimento e a gravidade dos sintomas depressivos induzidos por 

estresse dependem além de fatores interpessoais e ambientais, da duração, intensidade e 

natureza do estressor (TAFET e NEMEROFF, 2016). 

 

 
1.2 MECANISMOS DE AÇÃO OPIOIDE NA DEPRESSÃO E NO ESTRESSE 

 

 

Embora os receptores opioides sejam amplamente reconhecidos por seus efeitos 

analgésicos, o envolvimento destes receptores na regulação do humor e de respostas ao 
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estresse tem sido cada vez mais estudado e ratificado (BALI et al., 2015; BERSHAD et al., 

2018; CALLAGHAN et al., 2018; LUTZ e KIEFFER, 2013). 

O sistema opioide abrange os diferentes peptídeos endógenos, as endorfinas, encefalinas 

e dinorfinas, que atuam sobre três principais receptores, mu (μ), delta (δ) e kappa (κ), 

respectivamente (OGURA e EGAN, 2013). Os três receptores opioides possuem todos os sete 

domínios transmembrana característicos da superfamília de receptores acoplados a proteína G 

e utilizam as proteínas heterotriméricas Gi e Go para transdução de sinal. Após a ativação destes 

receptores, as subunidades Gα e Gβy dissociam-se e subsequentemente atuam sobre várias vias 

efetoras intracelulares, incluindo a inibição da adenilato ciclase, enzima que catalisa síntese de 

adenosina 3',5'-monofosfato cíclico (AMPc), a diminuição da atividade de canais de cálcio e a 

estimulação de canais de potássio, diminuindo, desta forma, a excitabilidade neuronal e a 

liberação de neurotransmissores (AL-HASANI e BRUCHAS, 2011; LAW et al., 2000). Além 

disso, os receptores opioides também regulam cascatas de sinalização de proteínas quinases, 

como as da família das proteínas quinases ativadas por mitógenos (MAPKs) (OGURA e EGAN, 

2013) (Figura 2). 

 
Figura 2- Representação dos receptores opioides e suas principais vias de sinalização. 
 

 

Fonte: Adaptado de OGURA e EGAN (2013) 
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O sistema endógeno de opioides está envolvido na resposta neuroendócrina ao estresse. 

O estresse ativa o sistema nervoso simpático e  o  eixo  hipotálamo-pituitária-  adrenal (HPA). 

O primeiro resulta no aumento da frequência cardíaca e pressão arterial. Já a estimulação do 

eixo HPA leva a liberação do hormônio liberador de corticotrofina (CRH) e consequente 

produção do hormônio adrenocorticotrófico (ACTH) a partir da hipófise anterior, levando à 

liberação de cortisol pelas glândulas supra-renais. A endorfina endógena compartilha um 

precursor comum com o ACTH e, quando a liberação de cortisol é estimulada, também são 

produzidas endorfinas (BODNAR, 2013; KJÆR et al., 1992). Desta forma, o sistema opioide e 

o eixo HPA estão fisiologicamente interligados. 

Além disso, os peptídeos opioides endógenos e seus receptores estão densamente 

distribuídos em regiões corticais implicadas na regulação do humor, estímulos emocionais e de 

resposta a estressores, incluindo o córtex pré-frontal (MANSOUR et al., 1995; SHARP, 2004). 

Neste contexto, estudos têm demonstrado que pacientes com depressão podem 

apresentar deficiência na atividade opioide endógena e que, por outro lado, opioides como a β-

endorfina, inibidores da degradação da encefalina e a buprenorfina, um agonista parcial μ e 

antagonista do receptor opioide κ, apresentam efeitos antidepressivos na clínica (DARKO et 

al., 1992; JUTKIEWICZ et al., 2006; KARP et al., 2014). 

Em modelos pré-clínicos, o fenótipo pró-depressivo produzido por estresse, pode estar 

relacionado à modulação de receptores opioides e seus subsequentes eventos de sinalização 

(BALI et al., 2015; BERUBE et al., 2013). O estresse altera a liberação de peptídeos opioides 

endógenos em regiões límbicas, os quais exercem efeitos particulares sobre os comportamentos 

depressivos e em respostas adaptativas ou patológicas ao estresse de acordo com cada tipo de 

receptor opioide (BODNAR, 2017; DROLET et al., 2001; NABESHIMA et al., 1992; SMITH 

et al., 2012). 

O envolvimento do receptor opioide μ na resposta ao estresse e transtornos depressivos 

tem sido demonstrado por meio de pesquisas em humanos e animais. Estudos clínicos 

demonstraram uma diminuição na ativação e na densidade do receptor opioide μ e seu ligante 

endógeno em pacientes com depressão e suicidas (HU et al., 2015; ZALSMAN et al., 2005). 

Além disso, (DARKO et al., 1992) reportaram que a administração de β-endorfina produz 

rapidamente um efeito antidepressivo em pacientes deprimidos. Em roedores, a ativação 

farmacológica dos receptores opioides μ reduz comportamentos depressivos e o bloqueio destes 

receptores previne os efeitos de antidepressivos tricíclicos (ONALI et al., 2010; ROBINSON, 

S. A. et al., 2017). Por outro lado, e s t u d o s  d e m o n s t r a m  u m a diminuição de 
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comportamentos depressivos e de respostas negativas ao estresse em camundongos com 

deleção genética de receptores opioides μ e uma elevação da expressão e da funcionalidade 

desses receptores na depressão induzida por estresse em roedores (HAJ-MIRZAIAN et al., 

2016; KOMATSU et al., 2011; NIKULINA et al., 2005). Desta forma, acredita-se que os 

receptores opioides μ são regulados de acordo com os estímulos, e que tanto uma 

diminuição/bloqueio ou um aumento/ativação destes receptores pode ter consequências 

prejudiciais sobre o humor (LUTZ e KIEFFER, 2013). 

Diferentemente dos receptores opioides μ, os efeitos dos receptores opioides δ e κ são 

bem estabelecidos em transtornos depressivos e no estresse (LUTZ e KIEFFER, 2013). Em 

humanos, a diminuição de encefalina cerebral está relacionada com a vulnerabilidade ao 

estresse, indicando o envolvimento do receptor opioide δ em transtornos psiquiátricos 

relacionados a este evento (SCHWARTZ et al., 1988). No mesmo sentido, estudos demonstram 

que as encefalinas facilitam a adaptação comportamental ao estresse em roedores (BERUBE et 

al., 2014; HENRY et al., 2017). Além disso, corroborando estes dados, o efeito do tipo 

antidepressivo de agonistas de receptores opioides δ em diferentes testes comportamentais tem 

sido amplamente reportado (DRIPPS, I. J. et al., 2018; DRIPPS, ISAAC J e JUTKIEWICZ, 

2017; POULIN et al., 2014; SAITOH et al., 2011). 

As dinorfinas e seus receptores opioides κ têm sido apontados como fatores-chave na 

regulação do humor e respostas ao estresse (KNOLL e CARLEZON, 2010). A administração 

de agonistas e antagonistas destes receptores produz efeitos caracterizados como pró- 

depressivos ou antidepressivos, respectivamente, em diferentes testes comportamentais 

(CARLEZON et al., 2006; FALCON et al., 2016; WILLIAMS et al., 2018). Evidências clínicas 

também já demonstraram os efeitos disfóricos (estado desagradável ou aversivo) da ativação de 

receptores opioides κ em humanos (PFEIFFER et al., 1986). Além disso, sabe-se que a 

exposição ao estresse sensibiliza o sistema dinorfina-receptores κ, uma vez que há um aumento 

na liberação de dinorfinas e expressão de receptores opioides κ durante o estresse (DONAHUE 

et al., 2015; SMITH et al., 2012). Por outro lado, a deleção genética de pró- dinorfina ou o 

tratamento com antagonistas destes receptores bloqueia respostas depressivas dependentes do 

estresse (FALCON et al., 2016; MCLAUGHLIN et al., 2006a; WILLIAMS et al., 2018). 

Os receptores opioides, tem como parte da sua via de sinalização a ativação de MAPKs, 

as quais desempenham um importante papel na regulação de respostas ao estresse e em doenças 

psiquiátricas relacionadas a ele, em especial a depressão (OGURA e EGAN, 2013; YANG et 

al., 2017). Evidências sugerem que, assim como a modulação de receptores opioides produz 

efeitos comportamentais e neurológicos particulares a cada tipo de receptor, a ativação destes 
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receptores pode variar na sua capacidade de regular a ativação das MAPKs (CHEN et al., 2016; 

GUTSTEIN et al., 1997; LOVELL et al., 2015). Além de contribuir para o efeito antidepressivo 

de opioides, as MAPKs podem regular tanto efeitos agudos do estresse quanto pode alterar 

respostas às experiências estressantes prolongadas (QI, XIAOLI et al., 2006b; THOMAS e 

HUGANIR, 2004). 

 

 
1.3 MECANISMOS DE TOLERÂNCIA E ABSTINÊNCIA AOS OPIOIDES 

 

 

Conforme mencionado anteriormente, muitos estudos clínicos e pré-clínicos 

comprovam a eficácia de fármacos opioides na melhora do humor, nos sintomas depressivos e 

na adaptação ao (BALI et al., 2015; BERROCOSO et al., 2009; BERSHAD et al., 2018) 

estresse . No entanto, a aplicação clínica de opioides para esse fim é bastante limitada, uma vez 

que o uso frequente destes fármacos leva a um rápido desenvolvimento de tolerância e 

dependência (FARRAR et al., 2010; LIN et al., 2015). 

A tolerância é definida pela necessidade de doses cada vez maiores para se manter os 

efeitos de uma fármaco, enquanto a dependência é caracterizada por fortes sintomas de 

abstinência após a descontinuação do tratamento. Os sintomas de abstinência são muitas vezes 

contrários aos efeitos da fármaco e vão desde sinais físicos desagradáveis até o 

desenvolvimento de transtornos psicológicos como a ansiedade e a depressão (BISAGA et al., 

2001; WAKIM, 2012). 

Os mecanismos implicados na tolerância e abstinência a opioides são complexos e 

envolvem vias de sinalização, adaptações a níveis de receptores e interações entre sistemas 

opioide e não opioides. Neste contexto, estudos têm demonstrado que a tolerância e 

dependência aos opioides resulta principalmente da dessensibilização dos receptores opioides 

e da regulação positiva da via do cAMP (ALLOUCHE et al., 2014; CHAN e LUTFY, 2016). 

A dessensibilização dos receptores opioides pode ser mediada pela fosforilação destes 

receptores pela proteína quinase do receptor acoplado à proteína G (GRK). A fosforilação dos 

receptores aumenta a ligação com β-arrestinas levando ao desacoplamento de receptores 

opioides das proteínas G inibitórias. Após a dessensibilização, as β-arrestinas ligam-se à clatrina 

iniciando a internalização dos receptores, os quais podem ser reciclados para a membrana 

(resensibilização) ou direcionados para a degradação (ALLOUCHE et al., 2014). Esses 

processos podem contribuir diretamente para a tolerância aos efeitos dos opioides ao diminuir 

o número de receptores funcionais na superfície celular (Figura 3A). 
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De forma aguda, os opioides inibem a adenilato ciclase, diminuindo a ativação da via 

do AMPc, como mencionado anteriormente (LAW et al., 2000). No entanto, durante a 

exposição repetida, ocorre uma resposta compensatória homeostática, a qual leva a 

normalização desta via gradualmente, desencadeando o fenômeno da tolerância farmacológica. 

Além disso, após a remoção da fármaco opioide (retirada espontânea abrupta ou pela 

administração de um antagonista opioide) a atividade da adenilato ciclase e os níveis de AMPc 

aumentam significativamente, podendo ser considerados um sinal de abstinência (Figura 3B) 

(CHAN e LUTFY, 2016). Resumidamente, a superativação da adenilato ciclase e o consequente 

aumento dos níveis de AMPc ativam a proteína quinase dependente de cAMP (PKA), a qual 

aumenta as correntes de Na+, aumentando a excitabilidade neuronal. A ativação desta corrente 

pode explicar por que as taxas de disparo neuronais retornam ao normal, apesar da presença 

contínua de um opioide (tolerância) (KOPNISKY e HYMAN, 2002). Além disso, a exposição 

crônica à agonistas opioides, ativa a proteína quinase Cγ (PKCγ), a qual também contribui para 

a tolerância opioide, ativando receptores glutamatérgicos do tipo N-metil-D-aspartato (NMDA) 

e levando a um consequente aumento no influxo de Ca2+. A ativação prolongada de vias de 

sinalização dependentes de Ca2+ e o aumento da liberação de neurotransmissores, incluindo o 

glutamato, têm sido associados ao desenvolvimento de tolerância e sinais de abstinência à 

opioides, como a morfina (LU et al., 1999; SIGGINS et al., 2003) (Figura 3C). Além disso, os 

níveis aumentados de AMPc também estão relacionados com o aumento da liberação de 

noradrenalina, dependente de cálcio, em neurônios presentes no locus coeruleus. A transmissão 

de impulsos noradrenérgicos a várias partes do encéfalo estimula a vigília, a respiração, a 

pressão arterial, o nervosismo e a ansiedade, entre outros sintomas que caracterizam a síndrome 

de abstinência (CHAIJALE et al., 2013; PARLATO et al., 2010) 

Confirmando o envolvimento do sistema glutamatérgico na tolerância e abstinência aos 

opioides, estudos têm demonstrado que a administração de naloxona a camundongos 

dependentes de morfina leva ao aumento da liberação e dos níveis de glutamato, altera a 

expressão de receptores glutamatérgicos e induz uma diminuição dos transportadores de 

glutamato em diferentes regiões cerebrais (MAO et al., 2002; SIGGINS et al., 2003; WANG, 

X. F. et al., 2011). Além disso, os efeitos de antagonistas dos receptores NMDA e da ativação 

de transportadores de glutamato em atenuar o desenvolvimento de tolerância e dependência à 

morfina também  tem sido reportados  em  pesquisas pré-clínicas  e clínicas  (BISAGA et  al., 

2001; HARRIS et al., 2008; MENDEZ e TRUJILLO, 2008). Desta forma, a transmissão 

glutamatérgica parece estar envolvida com a dependência à opioides, contribuindo para o 

surgimento da tolerância e dos sinais físicos de abstinência. 
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Levando em conta a eficácia de fármacos opioides para o tratamento de transtornos 

depressivos e doenças relacionadas ao estresse, a busca de fármacos que possam agir sobre 

receptores opioides, porém desencadeando menores ou nenhum efeito de tolerância e 

abstinência, é de grande importância e têm crescido ao longo dos últimos anos. 

 
Figura 3- Mecanismos de tolerância e abstinência aos opioides. 

 

 
            Fonte: Adaptado de (MAZEI-ROBISON e NESTLER, 2012) e (RITTER e HALL, 2009). 
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1.4 MODELOS ANIMAIS PARA ESTUDO DA DEPRESSÃO E ESTRESSE 

 

 

A depressão, como anteriormente mencionado, é considerada uma doença heterogênea 

que frequentemente manifesta-se com sintomas nos níveis psicológico, comportamental e 

fisiológico (BENTLEY et al., 2014). Dessa forma, o estudo da depressão in vivo permite que a 

natureza multidimensional desta doença seja examinada. Neste sentido, os modelos animais 

para estudo da depressão e estresse são ferramentais importantes para a compreensão da 

patofisiologia da depressão e da variabilidade de respostas ao estresse, permitindo o estudo de 

diferentes sintomas da doença e a descoberta de novos alvos terapêuticos para o seu tratamento. 

Embora muitos dos sinais da depressão, como perda de peso, falta de interesse ou prazer 

(anedonia), diminuição da habilidade de enfrentar situações adversas e aversão social, possam 

ser mimetizados em modelos animais, alguns dos sintomas que caracterizam a depressão em 

humanos, como sentimento de culpa e fracasso, humor deprimido e tendências suicidas, não 

podem ser fidedignamente reproduzidos experimentalmente (ABELAIRA et al., 2013; 

DUMAN, 2010). No entanto, de uma forma geral, os modelos de depressão  reproduzem 

comportamentos que se assemelham aos sintomas depressivos humanos e que, portanto, podem 

ser chamados de comportamentos do tipo depressivos (do inglês, depressive- like) (DUMAN, 

2010; STEWART e KALUEFF, 2015). 

Além da importância de reproduzir os sintomas clínicos da doença, que caracterizam a 

validade aparente dos modelos experimentais, outros dois critérios são úteis para confiabilidade 

e reprodutibilidade de modelos experimentais: a validade preditiva, a qual diz respeito à 

capacidade do modelo em detectar os tratamentos clinicamente úteis e a validade construtiva, 

referente à semelhança de fatores causais da doença no modelo experimental e  em pacientes 

(WILLNER e MITCHELL, 2002). Baseado nestes critérios, diversos modelos experimentais 

têm sido desenvolvidos para o estudo da depressão e do estresse em roedores de laboratório. 

 

 
1.4.1 Modelos preditivos de atividade antidepressiva 

 
 

Entre os testes mais comumente utilizados pelos pesquisadores para investigar novos 

fármacos antidepressivos estão o teste do nado forçado (TNF) e o teste de suspensão da cauda 

(TSC). Embora, estes testes não possam ser considerados modelos animais de depressão por 

não cumprir todos os critérios de validade experimental, ambos são importantes ferramentas 



23 
 

para a triagem de fármacos antidepressivos em ratos e camundongos, devido a sua alta validade 

preditiva, facilidade de desenvolvimento e baixo custo, aliados à boa reprodutividade (YIN et 

al., 2016). No TNF, descrito por PORSOLT et al. (1977), o animal é colocado em um  cilindro 

cheio de água de onde é incapaz de sair, gerando um estresse agudo inevitável e incontrolável. 

Inicialmente, o animal tenta escapar, mas eventualmente adota uma postura de imobilidade que 

é interpretada como comportamento do tipo depressivo. Essa mesma abordagem também é 

utilizada no TSC descrito por STERU et al. (1985). No entanto, neste teste, o estresse inevitável 

e incontrolável é gerado pela suspensão dos camundongos pela cauda por meio de uma fita 

adesiva. A validade preditiva de atividade antidepressiva do TNF e TSC deve-se ao efeito de 

um amplo espectro de agentes antidepressivos em diminuir a imobilidade dos animais nestes 

testes (YIN et al., 2016). 

Modificações no TNF e TSC propostas por DETKE et al. (1995) e BERROCOSO et al. 

(2013), respectivamente, trouxeram a possibilidade de predizer o mecanismo de ação de 

fármacos antidepressivos nestes testes. No TNF modificado, fármacos que agem por vias 

noradrenérgicas ou serotoninérgicas induzem diferentes comportamentos ativos, de forma que, 

além de diminuir a imobilidade dos animais, antidepressivos noradrenérgicos aumentam o 

comportamento de escalada, enquanto que os fármacos serotoninérgicos aumentam o tempo de 

natação dos animais neste teste. Por outro lado, no TSC modificado, é possível a avaliação de 

mecanismo opioide ou monoaminérgico dos antidepressivos. Neste teste, antidepressivos 

opioides diminuem a imobilidade dos animais e aumentam o comportamento ondulatório, 

enquanto antidepressivos monoaminérgicos reduzem a imobilidade e aumentam o 

comportamento oscilatório dos animais. Desta forma, o uso do TNF e TSC nas suas formas 

modificadas facilita o direcionamento do estudo dos mecanismos de ação de fármacos 

antidepressivos. 

Embora o TNF e TSC sejam tradicionalmente empregados para avaliação de efeitos de 

antidepressivos, estudos atuais têm demonstrado a utilidade destes testes na avaliação do 

comportamento do tipo depressivo, induzido por exemplo, pela exposição prolongada a 

estressores, onde se observa um aumento da imobilidade dos animais e alterações 

neuroquímicas que reproduzem os efeitos do estresse no SNC (BONDAR et al., 2017; MUL et 

al., 2016). 
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1.4.2 Modelo de depressão induzida por nado forçado repetido 

 
 

Embora, como descrito acima, o TNF seja um tipo de estressor inescapável utilizado 

principalmente como modelo preditivo de atividade antidepressiva, a exposição repetida à 

natação forçada pode ser considerada um modelo de depressão induzida por estresse, uma vez 

que a reincidência de experiências estressantes, como o estresse inevitável e incontrolável da 

natação, gera sintomas semelhantes a depressão em diferentes testes comportamentais, os quais 

são revertidos por fármacos antidepressivos (QI, X. et al., 2008). Neste modelo, os animais são 

expostos a repetidos episódios de natação forçada, de forma semelhante ao anteriormente 

descrito para o TNF, a quantidade de exposições bem como o tempo de intervalo entre elas 

pode variar de minutos a dias dependendo do tipo de situação estressante pretende-se mimetizar, 

por exemplo, pequenos e recorrentes episódios de estresse, estresse moderado e intermitente ou 

ainda estresse prolongado (DAL-ZOTTO et al., 2000). Diversos estudos têm relacionado o tipo 

de exposição ao estresse de natação repetida às respostas adaptativas ou patológicas ao estresse 

e muitas alterações cerebrais comumente encontradas em pacientes depressivos já foram 

descritas em animais submetidos ao estresse do nado forçado repetido, como modificações no 

sistema serotoninérgico, indicando que este modelo de depressão induzida por estresse reproduz 

de forma eficaz esta doença em humanos (BRUCHAS et al., 2008; QI, XIAOLI et al., 2006b; 

SHISHKINA et al., 2008). 

 
1.4.3 Modelo de depressão induzida por estresse de derrota social 

 
 

O conflito social é um dos estressores mais predominantes nos seres humanos e está 

associado a um alto risco de desenvolvimento de doenças psiquiátricas como depressão e 

ansiedade (BJORKQVIST, 2001; SANTINI et al., 2015). Desta forma, modelos que envolvam 

o estresse social podem mimetizar os sintomas e reproduzir os mecanismos da depressão em 

humanos, tornando-se bastante úteis para o estudo da depressão induzida por estresse. 

O modelo do estresse da derrota social tem sido bastante utilizado para o estudo da 

depressão e na busca por novas terapias para essa doença, uma vez que, induz um fenótipo 

depressivo robusto marcado por anedonia, ansiedade e aversão social (BONDAR et al., 2017; 

HENRIQUES-ALVES e QUEIROZ, 2015). Além disso, este modelo permite avaliar a variação 

de respostas comportamentais e cerebrais ao estresse, classificando os animais em suscetíveis 

ou resilientes, fato que aumenta a validade preditiva deste modelo para o estudo de tratamentos 
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antidepressivos efetivos, uma vez que, traduz respostas diferenciadas de indivíduos expostos a 

estressores (BAGOT et al., 2017; KRISHNAN et al., 2007). O estresse de derrota social é um 

modelo baseado em uma ou mais exposições a um tipo de estresse físico e emocional, onde 

camundongos são submetidos a derrotas sociais físicas por diferentes camundongos agressores 

(um a cada dia) e a fases de contato sensorial durante a qual o animal derrotado tem contato 

visual, auditivo e olfativo com o agressor a fim de manter o estresse psicológico. Ao fim do 

protocolo, a diminuição da interação social entre os animais, assim como outros 

comportamentos do tipo depressivo e ansioso e as inúmeras alterações cerebrais encontradas 

neste modelo caracterizam a depressão induzida por estresse (BAGOT et al., 2017; GOLDEN 

et al., 2011; LIU, Y. Y. et al., 2017b). 

 
1.5 A BUSCA POR NOVOS TRATAMENTOS ANTIDEPRESSIVOS E OS COMPOSTOS 

ORGÂNICOS DE SELÊNIO 

 
Ao longo de muitas décadas, inúmeras fármacos antidepressivos foram descobertas e 

estudadas. No entanto, devido aos efeitos adversos, como a cardiotoxicidade no caso dos ADT, 

bem como a interação com outros medicamentos e alimentos induzida pelo uso de iMAOs, 

estimulou a busca por antidrepressivos mais seletivos e possivelmente melhor tolerados. Os 

IRSNs foram então introduzidos no mercado entre os anos de 1980 e 1990 e continuam entre 

as fármacos de maior sucesso para o tratamento das doenças psiquiátricas. Porém, como 

mencionado anteriormente, a eficácia destes medicamentos ainda é limitada devido ao elevado 

tempo necessário para o início dos efeitos terapêuticos, a alta taxa de pacientes que não 

respondem ao tratamento e os inúmeros efeitos indesejáveis, os quais dificultam a adesão dos 

pacientes ao tratamento (CARVALHO et al., 2016). Desta forma, pesquisas vêm sendo 

desenvolvidas na busca de novos fármacos antidepressivos que atuem por diferentes 

mecanismos e que possam ser mais eficazes e com menores efeitos colaterais (MANJI e 

ZARATE, 2002). 

Neste sentido, o selênio, um elemento traço nutricionalmente essencial, tem sido alvo 

de muitos estudos devido aos seus importantes papéis fisiológicos tais como, componente 

estrutural de enzimas antioxidantes, imunomodulador, anti-inflamatório e antiviral (DUNTAS 

e BENVENGA, 2015; RAYMAN, 2000). 

Segundo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) a ingesta diária de 

selênio recomendada é de 70 µg para adultos, seja por meio de alimentos que contenham este 

elemento, como castanha-do-pará, alho, cebola, brócolis, cogumelos, cereais, ovos e carnes, ou 
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por suplementação (DUMONT et al., 2006). Outros estudos têm indicado que a ingesta diária 

de selênio ideal para adultos fica entre 47-105 μg (FAIRWEATHER-TAIT et al., 2011; HURST 

et al., 2010), sendo que uma ingestão maior que 400 μg por dia, excede a capacidade corporal 

de eliminação do selênio, o que pode provocar efeitos tóxicos, denominado selenoses 

(DUMONT et al., 2006). 

Por outro lado, estudos clínicos e pré-clínicos têm indicado uma possível ligação entre 

a deficiência de selênio e a predisposição ao desenvolvimento de doenças como a depressão. 

Um estudo caso-controle revelou que a baixa ingestão de selênio está associada ao alto risco de 

recaída à depressão (PASCO et al., 2012). No mesmo sentido, concentrações séricas de selênio 

tem sido inversamente correlacionadas com a gravidade da depressão (IBARRA et al., 2014), 

enquanto altos níveis de selênio estão relacionados com a redução de sintomas depressivos em 

adultos jovens (CONNER et al., 2015), com menores índices de depressão em pacientes idosos 

(GAO et al., 2012) e com a prevenção de depressão pós-parto (GAVIN et al., 2005). 

O selênio é raramente encontrado na natureza em sua forma livre, podendo combinar- 

se com metais ou não metais para formar compostos inorgânicos (selenito e selenato) ou 

apresentar-se na forma orgânica (selenocisteína, selenocistina e selenometionina), a qual possui 

menor toxicidade e maior biodisponibilidade quando comparada às formas inorgânicas 

(NAKAMURO et al., 2000; NARAJJI et al., 2007). Ao longo das últimas décadas, o interesse 

por compostos orgânicos de selênio sintéticos têm aumentado devido às diversas propriedades 

farmacológicas que estas moléculas apresentam em uma vasta gama de modelos de doenças 

humanas (NOGUEIRA e ROCHA, 2011; NOGUEIRA et al., 2004) Dentre os compostos 

orgânicos de selênio estudados por nosso grupo de pesquisa, o disseleneto de difenila ((PhSe)2), 

protótipo da classe dos disselenetos, apresenta importantes efeitos antioxidantes, 

antimicrobiano, antiviral, antinociceptivo, anti-inflamatório, neuroprotetor, ansiolítico e do tipo 

antidepressivo em roedores (BRUNING et al., 2012; QUINES et al., 2016b; ROSA et al., 2015; 

ROSA et al., 2016; SARTORI et al., 2016). Além disso, a substituição de grupos funcionais na 

estrutura do diaril disseleneto têm gerado compostos com diversas atividades farmacológicas, 

como antinociceptiva, do tipo antidepressiva, nootrópica e anti- hiperglicemiante (OLIVEIRA 

et al., 2016; QUINES et al., 2016a; ZBOROWSKI et  al., 2016). Nesse contexto, a inserção de 

grupamentos CF3 na posição meta na molécula do diaril disseleneto gerou o disseleneto de mc-

trifluormetil-difenila (m-CF3-PhSe)2 (Figura 4), um composto com inúmeras propriedades 

farmacológicas já descritas, como do tipo antidepressiva, ansiolítica, anticonvulsivante, 

antinociceptiva (BRUNING et al., 2014; BRUNING et al., 2015a; BRUNING et al., 2009; 



27 
 

MAGNI et al., 2012).  

A inserção de átomos de flúor na estrutura de fármacos é comumente utilizada na 

química farmacêutica para melhorar a estabilidade metabólica, e a biodisponibilidade de 

moléculas, uma vez que as torna mais resistentes ao ataque oxidativo (PURSER et al., 2008). 

A inserção estratégica de flúor em fármacos já culminou na produção de alguns medicamentos 

disponíveis no mercado, como é o caso do antidepressivo fluoxetina. Estudos de relação 

estrutura-atividade mostraram que a inclusão de um grupo trifluorometila no anel fenólico 

aumentou a potência da fluoxetina em inibir a captação de 5-HT, comparada com o composto 

não fluorado (ROMAN et al., 2003). No mesmo sentido a inserção do substituinte 

difluormetileno em um análogo da vitamina D, além de evitar que ela seja degradada 

rapidamente, aumentou sua atividade biológica (FUJISHIMA et al., 2010). Embora, não 

existam estudos demonstrando a relação estrutura atividade do composto (m-CF3-PhSe)2, a 

presença do grupamento trifluorometila possivelmente contribua para seus efeitos 

farmacológicos duradouros e ampla distribuição. 

Pouco se saibe sobre as propriedades farmacocinéticas do (m-CF3-PhSe)2, no entanto, 

de acordo com programa computacional Molinspiration, o composto apresenta propriedades 

compatíveis com a regra dos 5 de Lipinski (LIPINSKI et al., 1997), a qual permite inferir se os 

compostos analisados terão problemas com a absorção e permeabilidade, por meio da 

identificação de parâmetros físico-químicos. Segundo esta regra, a maioria das moléculas com 

boa biodisponibilidade oral apresenta logP ≤ 5 (6,71), peso molecular ≤ 500 (448), número de 

aceitadores de ligações de hidrogênio ≤ 10 (0) e número de doadores de pontes de hidrogênio 

≤ 5 (0). Dessa forma, moléculas que violem mais de um destes parâmetros podem ter, pela via 

oral, redução da biodisponibilidade. Dentre as propriedades citadas, o composto apresenta 

somente uma propriedade incompatível, logP>5 e, portanto, possivelmente apresenta uma boa 

absorção e biodisponibilidade após administração oral. 

Neste contexto, um perfil de distribuição e excreção de (m-CF3-PhSe)2 foi sugerido por 

BRUNING et al. (2014) por meio da determinação dos níveis de Se em diferentes tecidos. 

Embora, o Se quantificado possa ser derivado do (m-CF3-PhSe)2 não-biotransformado ou dos 

seus possíveis metabólitos, este estudo indicou uma ampla distribuição de Se em diferentes 

tecidos, incluindo fígado, rins, pulmão, gordura e encéfalo. Quanto aos padrões de excreção, os 

resultados mostraram que a urina é uma importante rota de eliminação de (m-CF3-PhSe)2 ou 

seus metabólitos. Além disso, níveis elevados de Se foram observados nas fezes, o que pode 

indicar a eliminação intestinal hepática ou mesmo não biliar do composto devido à natureza 

lipofílica do (m-CF3-PhSe)2. 
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Os efeitos farmacológicos do (m-CF3-PhSe)2 têm sido estudados em diferentes modelos 

de doenças humanas e seus diferentes mecanismos de ação já descritos caracterizam o (m-CF3-

PhSe)2 como um composto multi-alvo (BRUNING et al., 2014; BRUNING et al., 2015a; 

BRUNING et al., 2015b; BRUNING et al., 2011). Os primeiros estudos sobre a ação 

farmacológica do (m-CF3-PhSe)2 demonstraram a eficácia deste composto em atenuar a 

estereotipia induzida pela apomorfina (MACHADO et al., 2006) e inibir a recaptação de 5-HT 

em sinaptossomas de ratos in vitro, e revelaram (BORGES et al., 2009) suas propriedades 

antimutagênica, antigenotóxica (MACHADO MDA et al., 2009), anticonvulsivante (PRIGOL 

et al., 2009) e ansiolítica (BRUNING et al., 2009). 

 

 

Figura 4- Estrutura química do disseleneto de difenila (PhSe)2 (A) e do disseleneto de m- 

trifluormetil-difenila (m–CF3–PhSe)2 (B). 
 

 

 
 

 

Fonte: Adaptado de NOGUEIRA e ROCHA (2011) 

 

 

Além disso, os efeitos do (m-CF3-PhSe)2 foram amplamente explorados em diversos 

modelos de dor e de depressão. Sobre o mecanismo antinociceptivo deste composto, evidências 

farmacológicas demonstraram o envolvimento do sistema serotoninérgico, mais 

especificamente dos receptores 5-HT1A e 5-HT2A, neste efeito que também parece estar 

relacionado ao fato do (m-CF3-PhSe)2 inibir a captação e a ligação específica de serotonina em 

encéfalo de camundongos ex vivo e in vitro, respectivamente (BRUNING et al., 2014). De 

forma semelhante, o sistema serotoninérgico também contribui para o efeito do tipo 

antidepressivo do (m-CF3-PhSe)2, o qual é mediado pelos receptores 5-HT1A e 5-HT2A/2C e 5- 

HT 3. Além disso, um estudo recente revelou a eficácia do (m-CF3-PhSe)2 em um modelo de 
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depressão induzida pelo fator de necrose tumoral alfa (TNF-α), indicando que o mecanismo 

anti-inflamatório do composto também está envolvido em seu efeito do tipo antidepressivo. 

Ainda, o estudo do (m-CF3-PhSe)2 em um modelo de díade dor-depressão reforçou seus efeitos 

antinociceptivo e do tipo antidepressivo e seus diferentes mecanismos de ação (BRUNING et 

al., 2015a; BRUNING et al., 2015b). 

Interessantemente, o (m-CF3-PhSe)2 apresenta uma particularidade em relação ao 

protótipo (PhSe)2 e aos demais compostos orgânicos de selênio estudados por nosso grupo de 

pesquisa, qual seja, o envolvimento do sistema opioide em seu mecanismo de ação 

antinociceptivo e do tipo antidepressivo. Um estudo de BRUNING et al. (2010) evidenciou, 

por meio do uso de antagonistas opioides seletivos, a contribuição de cada receptor opioide para 

o efeito antinociceptivo do (m-CF3-PhSe)2, revelando que a ativação dos receptores µ e δ 

contribui para este efeito do composto, no qual o receptor κ parece não estar envolvido. Ainda, 

a administração de naloxona, um antagonista não seletivo de receptores opioides, bloqueia a 

ação do tipo antidepressiva do (m-CF3-PhSe)2 indicando que o sistema opioide está envolvido 

em ambos os efeitos, antinociceptivo e do tipo antidepressivo, deste composto (BRUNING et 

al., 2011). No entanto, o envolvimento de cada receptor opioide no efeito do tipo antidepressivo 

do (m-CF3-PhSe)2 permanece totalmente inexplorado. Desta forma, a investigação dos 

receptores opioides envolvidos na ação do tipo antidepressiva do (m-CF3- PhSe)2 e de que forma 

cada um destes receptores poderia contribuir para esse efeito é de grande importância para a 

melhor compreensão dos mecanismos farmacológicos do composto, principalmente, no que diz 

respeito ao envolvimento do sistema opioide, o qual exerce papel importante na regulação de 

transtornos psiquiátricos (LUTZ e KIEFFER, 2013). 
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2 OBJETIVOS 

 
 

2.1 OBJETIVOS GERAIS 

Considerando os aspectos mencionados anteriormente, o principal objetivo desta tese 

foi avaliar a contribuição do sistema opioide para o efeito farmacológico do composto orgânico 

de selênio (m-CF3-PhSe)2 em modelos de depressão em camundongos. 

 

 
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Investigar o envolvimento do sistema opioide na ação do tipo antidepressiva do tratamento 

agudo e repetido com (m-CF3-PhSe)2; 

• Determinar se o tratamento repetido com o (m-CF3-PhSe)2 induz tolerância; 

• Investigar se a retirada do (m-CF3-PhSe)2 leva a sinais físicos de abstinência e a alterações 

neuroquímicas em córtex e hipocampo de camundongos. 

• Avaliar parâmetros toxicológicos após a administração repetida do composto em diferentes 

doses; 

• Avaliar se o tratamento com o (m-CF3-PhSe)2 é eficaz em reverter o comportamento do tipo 

depressivo induzido por estresse repetido de natação forçada; 

• Investigar o efeito do (m-CF3-PhSe)2 nos níveis de receptores opioides após única ou repetida 

exposições ao estresse de natação forçada; 

• Determinar se o tratamento com o (m-CF3-PhSe)2 induz resiliência ao estresse de derrota 

social; 

• Avaliar o efeito do tratamento com o (m-CF3-PhSe)2 nos níveis de receptores opioides e 

MAPKs em camundongos expostos ao estresse de derrota social; 
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3 DESENVOLVIMENTO 

 

 

O desenvolvimento desta tese está apresentado sob a forma de três artigos científicos. 

Os itens Materiais e Métodos, Resultados, Discussão e Referências Bibliográficas encontram-

se nos próprios artigos, os quais estão estruturados de acordo com as normas de cada revista 

onde foram publicados. Em anexo a esta tese encontram-se a carta de aprovação do projeto de 

pesquisa pela Comissão de Ética no Uso de Animais (CEUA) da Universidade Federal de Santa 

Maria e as autorizações das editoras para reprodução dos artigos científicos. 
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3.1 ARTIGO 1 

 

 

 
Contribuição do sistema opioide para o efeito do tipo antidepressivo do disseleneto de m- 

trifluormetil-difenila em camundongos: Um composto que não induz tolerância e 

síndrome de retirada 
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3.2 ARTIGO 2 

 

 

 
Disseleneto de m-Trifluormetil-Difenila regula os níveis das proteínas MOR e KOR em 

córtex pré-frontal e bloqueia o fenótipo induzido pelo estresse do nado forçado repetido 

em camundongos 
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3.3 ARTIGO 3 
 

 

 

 

Disseleneto de m-Trifluometil-difenila promove resiliência à aversão social induzida pelo 

estresse de derrota social em camundongos: Contribuição dos receptores opioides e 

MAPKs 

 

 

 

 
m-Trifluoromethyl-diphenyl diselenide promotes resilience to social avoidance induced 

by social defeat stress in mice: Contribution of opioid receptors and MAPKs 
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Fig 1S. 
 

 

 
 

 

Fig 1S. 1H NMR (A) and 13C NMR (B) spectra of m-trifluoromethyl-diphenyl diselenide (400 

MHz, CDCl3). 
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4 DISCUSSÃO 

 
 

A depressão é uma doença heterogênea e com patofisiologia complexa, a qual se 

manifesta em múltiplos sintomas fisiológicos, comportamentais e psicológicos, o que dificulta 

o tratamento desta doença (SAVEANU e NEMEROFF, 2012). Desta forma, a propriedade 

multi-alvo de moléculas tem sido considerada uma abordagem apropriada na pesquisa e 

desenvolvimento de novos fármacos para a prevenção e tratamento da depressão. Além disso, 

o uso da monoterapia para o tratamento simultâneo dos diferentes sintomas depressivos é 

importante para aumentar a adesão ao tratamento, a segurança terapêutica e reduzir os efeitos 

adversos (MILLAN, 2014). 

Neste sentido, além dos diferentes efeitos farmacológicos do composto orgânico de 

selênio (m-CF3-PhSe)2, como ansiolítico, antinociceptivo e do tipo antidepressivo, estudos têm 

demonstrado que este composto possui múltiplos alvos de ação (BRUNING et al., 2015a). 

O efeito do tipo antidepressivo do (m-CF3-PhSe)2 foi demonstrado, pela primeira vez, 

no TNF (BRUNING et al., 2011). Neste estudo, antagonistas de receptores serotoninérgicos 

WAY100635 (antagonista de receptores 5-HT1A), ritanserina (antagonista de receptores 5- 

HT2A/2C) e ondansetrona (antagonista de receptores 5-HT3) bloquearam o efeito do tipo 

antidepressivo do (m-CF3-PhSe)2 no TNF, evidenciando o envolvimento do sistema 

serotoninérgico neste efeito do composto. Além disso, a administração de naloxona também 

bloqueou o efeito do (m-CF3-PhSe)2 em reduzir o tempo de imobilidade dos animais no TNF, 

demonstrando que além do sistema serotoninérgico, o sistema opioide também está envolvido 

no mecanismo antidepressivo deste composto (BRUNING et al., 2011). 

A contribuição do sistema serotoninérgico para ações farmacológicas do (m-CF3- PhSe)2 

também já foi reportada em outros estudos, os quais caracterizaram os efeitos deste composto 

sobre diferentes pontos da transmissão serotoninérgica. Um estudo in vitro demonstrou que o 

(m-CF3-PhSe)2 inibe a recaptação de 5-HT em sinaptossomas de ratos (BORGES et al., 2009). 

Somado a isso, este composto apresenta efeito ansiolítico per se associado à modulação de 

receptores serotoninérgicos 5-HT1A, 5-HT2A/2C e 5-HT3, e inibição da atividade da MAO-A ex 

vivo em camundongos (BRUNING et al., 2009). Em modelos experimentais de depressão, a 

administração aguda e subcrônica do (m-CF3-PhSe)2 reduziu a captação de 5-HT alterada pela 

constrição parcial do nervo ciático (BRUNING et al., 2015a). 

Posteriormente, BRUNING et al. (2015b) expandiram os conhecimentos sobre  o efeito 

do tipo antidepressivo do (m-CF3-PhSe)2 por meio de um estudo no qual o tratamento agudo 
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e subcrônico com o composto foi efetivo em reduzir comportamentos do tipo depressivo 

induzidos por TNF-α, por meio da regulação de proteínas inflamatórias como o fator nuclear 

kB (NFkB) e a proteína quinase ativada por mitógeno p38 (p38 MAPK). Destacando assim, a 

contribuição da propriedade anti-inflamatória para o efeito do tipo antidepressivo do (m-CF3-

PhSe)2. Com os resultados obtidos nestes estudos foram elucidados os mecanismos 

serotoninérgicos e anti-inflamatórios que medeiam o efeito do tipo antidepressivo do (m-CF3- 

PhSe)2. No entanto, apesar do fato de ter sido demonstrado que a naloxona bloqueia a ação do 

tipo antidepressiva do (m-CF3-PhSe)2, não havia outra evidência da contribuição dos receptores 

opioides para esse efeito. Deste modo, o principal objetivo desta tese foi investigar o 

envolvimento de cada receptor opioide na ação do tipo antidepressiva do (m-CF3-PhSe)2. 

Os resultados apresentados no artigo 1 primeiramente estenderam os estudos sobre o 

efeito deste composto no TNF e TSC, investigando seu perfil farmacológico em diferentes 

tempos de pré-administração e doses, bem como o efeito do tipo antidepressivo da 

administração aguda e repetida do (m-CF3-PhSe)2 e seus possíveis efeitos  toxicológicos. Neste 

estudo, a dose de 50 mg/kg do composto foi escolhida para a realização de uma curva de tempo 

no TNF baseado em dados prévios que demonstraram que esta é a menor dose efetiva do (m-

CF3-PhSe)2 neste teste, quando administrado de forma aguda (BRUNING et al., 2011). Desta 

forma, o artigo 1 revelou pela primeira vez o efeito prolongado (até 24 horas) de uma única 

administração do (m-CF3-PhSe)2 no TNF. Além disso, a contribuição de cada receptor opioide 

para o efeito do tipo antidepressivo do composto foi farmacologicamente demonstrada, por 

meio do uso de antagonistas seletivos destes receptores. O bloqueio do efeito do (m-CF3-PhSe)2 

no TNF pelos antagonistas de receptores µ e δ (naloxonazina e naltrindole, respectivamente) e 

o efeito sinérgico entre o (m-CF3-PhSe)2 e o antagonista de receptores κ (nor-binaltorfimina) 

confirmaram o envolvimento do sistema opioide no efeito do tipo antidepressivo do (m-CF3-

PhSe)2 e demonstraram a contribuição de cada receptor  opioide para este efeito. O fato da 

ativação dos receptores µ e δ e o bloqueio de receptores κ opioides estarem associados ao efeito 

do tipo antidepressivo do composto está de acordo com vários estudos que demonstram o efeito 

antidepressivo de fármacos que atuam diretamente no sistema opioide, por meio da ligação com 

os receptores opioides, como a buprenorfina, agonista parcial de receptores µ e antagonista de 

receptores κ, tianeptina, agonista de receptores µ, e agonistas de receptores δ, como o SNC 80 

(DRIPPS, I. J. et al., 2018; GASSAWAY et al., 2014; KARP et al., 2014). Além disso, a 

ativação dos receptores µ e δ e/ou o bloqueio de receptores κ contribui indiretamente para o 

efeito do tipo antidepressivo de fármacos como a agmatina, a adenosina, o ácido fólico e a 
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fluoxetina (BROCARDO et al., 2009; HAJ-MIRZAIAN et al.,2016; KASTER et al., 2007; 

ZOMKOWSKI et al., 2005). Estas evidências também corroboram um estudo prévio do nosso 

grupo de pesquisa que demonstra o envolvimento dos receptores µ e δ, e descarta a contribuição 

do receptor κ, no efeito antinociceptivo do (m- CF3-PhSe)2 (BRUNING et al., 2010). De fato, o 

receptor κ pode estar associado somente ao efeito do tipo antidepressivo do composto, porém 

mais estudos seriam necessários para confirmar se o receptor κ não está envolvido na ação 

antinociceptiva do (m-CF3-PhSe)2, principalmente, considerando-se o fato de que apenas uma 

dose do antagonista destes receptores foi testada. 

Em conjunto, os resultados obtidos com ferramentas farmacológicas descritos no artigo 

1 são relevantes por representarem os primeiros passos para a compreensão da contribuição de 

cada receptor opioide para o efeito do tipo antidepressivo do (m-CF3-PhSe)2. No entanto, eles 

não nos permitem afirmar se o efeito do composto sobre estes receptores é direto ou indireto, 

uma vez que o ensaio de ligação específica com estes receptores não foi realizado, uma 

limitação deste estudo. Desta forma, algumas hipóteses sobre os efeitos do (m- CF3-PhSe)2 no 

sistema opioide podem ser formuladas: (I) o composto pode se ligar aos receptores opioides, 

agindo como um agonista, no caso dos receptores µ e δ, ou antagonista, no caso de receptores 

κ; (II) o (m-CF3-PhSe)2 pode ter efeitos indiretos nestes receptores agindo sobre a liberação de 

opioides endógenos, ou ainda, levando em conta os múltiplos alvos biológicos do composto, 

seu efeito sobre o sistema opioide pode ser indireto e o resultado da interação entre sistemas 

neurotransmissores, como por exemplo, opioide e serotoninérgico (III). A possibilidade de que 

o (m-CF3-PhSe)2 atue de acordo com mais de uma destas hipóteses também não pode ser 

descartada, uma vez existem diversos relatos na literatura de compostos antidepressivos que 

agem em diferentes sistemas e receptores de modo cooperativo. Como é o caso da tianeptina, 

um antidepressivo com ações mediadas indiretamente pelos sistemas serotoninérgico e 

glutamatérgico e com alta afinidade por receptores opioides μ, ou a fluoxetina, inibidor da 

recaptação de serotonina com ação indireta sobre os receptores de NMDA e opioides 

(GASSAWAY et al., 2014; HAJ-MIRZAIAN et al., 2016. Além disso, uma ação agonista direta 

em diferentes receptores opioides tem sido demonstrada com antidepressivos tricíclicos 

(ONALI et al., 2010). 

Ainda no artigo 1 o envolvimento do sistema opioide no efeito do tipo antidepressivo 

do (m-CF3-PhSe)2 foi investigado em outro paradigma comportamental, o TSC modificado. 

Este teste foi previamente validado por BERROCOSO et al. (2013) para o screening da 

atividade do tipo antidepressiva de compostos que modulam a neurotransmissão opioide ou 
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monoaminérgica. Os resultados do artigo 1 demonstraram que o (m-CF3-PhSe)2 aumentou o 

comportamento ondulatório dos animais, assim como a morfina, utilizada como controle 

positivo neste estudo, e como outros fármacos opioides (BERROCOSO et al., 2013). Além 

disso, este estudo evidenciou a eficácia antidepressiva do tratamento repetido com o (m-CF3- 

PhSe)2 a partir de baixas doses e o envolvimento do sistema opioide também no efeito repetido 

do composto no TSC modificado, um importante resultado, tendo em vista a necessidade de 

tratamento prolongado para transtornos depressivos. 

Tendo em vista o mecanismo de ação opioide do (m-CF3-PhSe)2 e a grande limitação do 

uso de opioides na clínica, qual seja, o desenvolvimento de tolerância e os sintomas de 

abstinência, o próximo passo do artigo 1 foi avaliar se o tratamento repetido com o (m-CF3- 

PhSe)2 apresenta estas limitações. Para isso, um modelo de indução de tolerância aos efeitos 

antinociceptivos da morfina foi adaptado para avaliação do comportamento do tipo depressivo 

no teste do nado forçado (ABDEL-ZAHER et al., 2010). Os resultados deste estudo revelaram 

o desenvolvimento de tolerância à morfina a partir do quinto dia de tratamento, por outro lado, 

quando o (m-CF3-PhSe)2 foi administrado aos camundongos nas mesmas doses e protocolo de 

tratamento, não houve indução de tolerância ao efeito do tipo antidepressivo. Além disso, a falta 

de efeito da primeira administração do composto, em uma baixa dose, confirma que a ação do 

tipo antidepressiva do tratamento agudo com este composto ocorre somente em doses altas 

(BRUNING et al., 2011) e que, no entanto, em um tratamento repetido o (m-CF3-PhSe)2 diminui 

a imobilidade dos animais no TNF em menores doses. 

A administração de naloxona a animais tratados repetidamente com morfina mimetiza a retirada 

abrupta de opioides e induz, rapidamente, ao aparecimento dos sinais físicos de abstinência 

(ABDEL-ZAHER et al., 2010; HOOSHMANDI et al., 2017), como os observados neste estudo, 

a saber, elevações, pulos, ranger dos dentes, tremor das patas e diarreia. Os comportamentos 

observados nos animais correlacionam-se com os sintomas de abstinência, tremores, 

inquietação e nervosismo, encontrados em pacientes (KRANTZ e MEHLER, 2004). Muitos 

estudos demonstram que o bloqueio de receptores opioides e a consequente diminuição dos 

efeitos inibitórios destes leva a uma maior atividade noradrenérgica e aumenta a sensibilidade 

de receptores adrenérgicos, ampliando os efeitos autonômicos que caracterizam a síndrome de 

abstinência (CHAIJALE et al., 2013). No entanto, o artigo 1 demonstrou que diferentemente 

dos animais tratados com a morfina, a administração de naloxona não induziu sinais físicos de 

abstinência em animais tratados com o (m-CF3-PhSe)2. A ausência destes sinais pode estar 

relacionada com o fato de que a captação e a liberação de glutamato em córtex e hipocampo, 
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regiões importantes para a regulação do humor (LIU, W. et al., 2017a), permaneceu inalterada 

após a retirada induzida por naloxona em camundongostratados com o (m-CF3-PhSe)2, o que 

pode indicar uma transmissão glutamatérgica normal. Por outro lado, uma diminuição da 

captação de glutamato associada a um aumento na liberação deste neurotransmissor excitatório, 

possivelmente, contribuiu para o aumento de sinais de abstinência em animais tratados com 

morfina, uma vez que a excitabilidade neuronal decorrente do bloqueio dos efeitos inibitórios 

de opioides está relacionada com o aumento da transmissão noradrenérgica e dos sinais físicos 

de abstinência em roedores, bem como o aumento da captação de glutamato por meio da 

administração de um ativador de  transportadores de glutamato está relacionada com uma 

diminuição da tolerância e dependência em roedores (NAKAGAWA et al., 2001). Ainda, o fato 

da naloxona não induzir sinais de abstinência em camundongos tratados com o (m-CF3-PhSe)2 

pode ser um indicativo de que a ativação de receptores μ e δ ocorre de forma indireta e não pela 

ligação do (m-CF3- PhSe)2 a estes receptores. No entanto, mesmo fármacos que se ligam aos 

receptores opioides podem apresentar menores ou nenhum efeito de tolerância e retirada, 

sugerindo que a sinalização downstream dos receptores opioides está envolvida no 

desenvolvimento de tolerância e dependência aos opioides (SAMUELS et al., 2017; 

TOMPKINS et al., 2014). 

Neste contexto, a noção de “agonismo tendencioso” ou “seletividade funcional” tem 

emergido, revelando que a natureza do GPCR sinalização não é tão rígida e que diferentes 

ligantes que atuam o mesmo sítio alostérico de um receptor podem estabilizar distintas 

conformações ativas que sinalizam preferencialmente subtipos de proteína G ou arrestinas 

envolvendo respostas de sinalização por diferentes vias (WHALEN et al., 2011).  Dessa forma, 

o “agonismo tendencioso” poderia separar os efeitos terapêuticos e adversos, orientando assim 

os estímulos para respostas desejadas (GUI e WONG, 2018). No entanto, nossos resultados são 

bastante preliminares no que diz respeito aos efeitos do (m-CF3-PhSe)2 no desenvolvimento de 

tolerância e dependência. Desta forma, além do ensaio de ligação específica aos receptores 

opioides, o estudo de cascatas de sinalização decorrentes da ativação de receptores opioides e 

outros mecanismos de tolerância e dependência, como a dessensibilização, desacoplamento e 

internalização de receptores, após a administração do (m- CF3-PhSe)2 são pontos que ainda 

precisam ser elucidados para a compreensão dos mecanismos pelos quais este composto não 

induz tolerância e sinais físicos de abstinência. 

Embora muitos estudos tenham reportado os efeitos farmacológicos do (m-CF3-PhSe)2 

(BRUNING et al., 2014; BRUNING et al., 2015a; BRUNING et al., 2015b; MAGNI et al., 



79 
 

2012; PRIGOL et al., 2009), as propriedades toxicológicas deste composto têm sido pouco 

exploradas, principalmente, após administração repetida. Dados anteriores demonstram que o 

m-CF3-PhSe)2 apresenta baixa toxicidade em camundongos em doses agudas, com uma DL50 

(dose letal em 50% dos animais) de 278 mg/kg, sem alteração de parâmetros bioquímicos, tais 

como a alanina aminotransferase (ALT), a aspartato aminotransferase (AST), a ureia e a 

creatinina (SAVEGNAGO et al., 2009). Complementando estes dados, o artigo 1 desta tese 

revelou que o tratamento repetido com (m-CF3-PhSe)2 em diferentes doses não altera 

parâmetros de toxicidade hepática (ALT e AST), renal (ureia) e cardíaca (creatina quinase, CK) 

em camundongos, mesmo na maior dose (50 mg/kg) administrada. Além disso, a administração 

repetida do composto na maior dose utilizada neste estudo não induziu alterações morfológicas 

em fígado e rim de camundongos. Desta forma, pode-se considerar que este composto apresenta 

segurança terapêutica em doses agudas e repetidas em camundongos. 

Levando em conta a ação do tipo antidepressiva dos tratamentos agudo e repetido com 

o (m-CF3-PhSe)2 e o envolvimento dos receptores opioides μ, δ e κ nesse efeito, demonstrados 

no artigo 1, buscou-se investigar mecanismos moleculares que contribuam para melhor 

esclarecer como este composto interage com o sistema opioide. Desta forma, modelos de 

depressão induzida por estresse foram escolhidos para dar continuidade aos estudos desta tese, 

uma vez que os opioides endógenos exercem um papel importante em respostas adaptativas ou 

patológicas desencadeadas por estresse e que muitos estudos têm demonstrado o efeito do 

estresse em alterações moleculares no sistema opioide, como a expressão de receptores, a 

liberação de peptídeos endógenos e a fosforilação de proteínas que fazem parte da via de (BALI 

et al., 2015; BERUBE et al., 2014; BRUCHAS et al., 2008) sinalização opioide . Somado a 

isso, o fato de que o estresse é um dos principais fatores envolvidos no desenvolvimento da 

depressão justifica a importância do estudo dos efeitos do (m-CF3-PhSe)2 em modelos de 

depressão induzida por estresse (DEMPSEY, 2018; TAFET e NEMEROFF, 2016). 

Como mencionado anteriormente, o TNF é amplamente utilizado em estudos pré- 

clínicos para o screening de novos fármacos antidepressivos (YANKELEVITCH-YAHAV et 

al., 2015). No entanto, a exposição a este teste é considerada um estresse de natureza física e 

psicológica (DAYAS et al., 2001), o qual pode produzir uma variedade de alterações no SNC 

que se assemelham a depressão em humanos (BRUCHAS et al., 2007; DAL-ZOTTO et al., 

2000; QI, X. et al., 2006a; SHISHKINA et al., 2008). Estudos têm demonstrado que uma única 

exposição ao ENF aumenta os níveis séricos de corticosterona e a liberação do opioide 

endógeno dinorfina com a subsequente ativação de receptores κ (ROGOZ et al., 2012), 

importantes mediadores de respostas negativas ao estresse (HOMBERGER et al., 2015; 
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KNOLL e CARLEZON, 2010). Além disso, o ENF aumenta respostas analgésicas induzidas 

por estresse de uma maneira dependente dos receptores opioides μ (RUBINSTEIN et al., 1996). 

Já a exposição repetida ao TNF aumenta a imobilidade dos animais gradualmente e induz 

alterações neuroquímicas e moleculares que podem estar associadas a uma adaptação ao 

estresse ou ao desenvolvimento de transtornos psiquiátricos, principalmente a depressão 

(BRUCHAS et al., 2007; MCLAUGHLIN et al., 2006a; QI, X. et al., 2008; YANAGIDA et al., 

2016). 

Neste contexto, os resultados apresentados no artigo 2 demonstraram que a exposição 

repetida ao ENF induz um comportamento do tipo depressivo evidenciado pelo aumento na 

imobilidade dos animais no TNF e TSC e a redução do comportamento de autolimpeza no 

splash teste. Notavelmente, o tratamento com o (m-CF3-PhSe)2, em baixas doses, reduziu os 

comportamentos do tipo depressivo induzidos pelo ENF repetido, demonstrando que este 

composto também apresenta ação do tipo antidepressiva frente a situações estressantes. De 

particular importância, os resultados apresentados no artigo 2 revelaram, pela primeira vez, a 

eficácia do composto contra a redução do comportamento de autolimpeza dos animais, o qual 

mimetiza um importante sintoma da depressão em humanos, a falta de autocuidado (WHO, 

2012). 

Tendo em vista que o estresse agudo e/ou repetido pode gerar respostas adaptativas ou 

patológicas no SNC, procurou-se avaliar o efeito de uma única ou repetidas exposições ao ENF 

sobre os níveis dos receptores opioides μ, δ e κ em córtex pré-frontal de camundongos. 

Interessantemente, a exposição ao estresse, tanto aguda quanto repetida, produziu efeitos 

particulares sobre cada tipo de receptor opioide. Um aumento gradual foi observado no 

conteúdo de proteína dos receptores μ após a primeira e as subsequentes sessões de nado 

forçado. Por outro lado, o estresse diminuiu os níveis de receptores δ, no entanto, os níveis 

destes receptores foram maiores em animais submetidos repetidamente ao estresse do nado 

forçado em comparação aos animais submetidos ao estresse agudo. Ainda, somente o estresse 

repetido aumentou os níveis dos receptores κ em córtex pré-frontal de camundongos. Estas 

alterações nos níveis de receptores opioides podem estar associadas ao aumento de 

comportamentos do tipo depressivo induzidos pelo ENF, uma vez que como discutido 

anteriormente, o sistema opioide exerce importante papel regulatório em transtornos 

depressivos e em respostas ao estresse (BALI et al., 2015; LUTZ e KIEFFER, 2013). 

Corroborando os resultados descritos no artigo 2, um aumento da expressão de 

receptores μ em várias regiões do sistema límbico tem sido demonstrada após o estresse único 

e repetido em roedores (KOMATSU et al., 2011; NIKULINA et al., 2005; YAMAMOTO et 
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al., 2003). No entanto, uma relação entre o aumento nos níveis destes receptores e o 

comportamento do tipo depressivo induzido por estresse ainda não foi estabelecida, 

principalmente, porque estudos demonstram o efeito antidepressivo de agonistas de receptores  

μ em modelos de depressão induzida por estresse e que a redução nos níveis de β-endorfina está 

relacionada a respostas aversivas ao estresse (JOSHI et al., 2014; SHAW e AL'ABSI, 2008; 

WANG, F.-R. et al., 2015). Neste contexto, pode-se levar em conta que, como mencionado 

anteriormente, os receptores opioides μ são regulados de acordo com estímulos, e que tanto 

uma diminuição ou um aumento destes receptores pode ter consequências prejudiciais sobre o 

humor (LUTZ e KIEFFER, 2013). Além disso, um aumento dos níveis destes receptores pode 

ser uma resposta adaptativa para compensar o aumento da liberação de peptídeos opioides 

induzido por estresse (BALI et al., 2015). 

Dados da literatura indicam que camundongos com deleção genética dos ligantes 

endógenos de receptores δ, as encefalinas, estão associados ao desenvolvimento de sintomas do 

tipo depressivo e as alterações induzidas por estresse (BERUBE et al., 2013; MELO et  al., 

2014). Logo, a diminuição dos níveis de receptores δ por estresse agudo e repetido, 

possivelmente, está relacionado com os comportamentos do tipo depressivo induzidos pelo 

ENF observados no artigo 2. No entanto, os maiores níveis de receptores δ em animais expostos 

repetidamente à natação forçada em relação aos submetidos ao estresse agudo sugerem um 

mecanismo adaptativo, uma vez que o sistema de encefalina-receptor δ já foi reportado como 

um importante mediador da adaptação ao estresse em ratos (BERUBE et al., 2014; HENRY et 

al., 2017). 

Surpreendentemente, os resultados do artigo 2 revelaram um aumento dos níveis de 

receptores κ somente em animais estressados repetidamente. Estudos têm demonstrado um 

aumento da liberação de dinorfinas e a ativação dos receptores κ após uma única exposição ao 

estresse (CHUNG et al., 2014; SHIRAYAMA et al., 2004). Por outro lado, corroborando os 

resultados do artigo 2, algumas pesquisas reportaram que os efeitos antidepressivos de 

antagonistas de receptores κ ou da deleção genética destes receptores e seus ligantes são mais 

evidentes após o estresse repetido, uma vez que a ativação do sistema dinorfina- receptores κ é 

especialmente importante na amplificação ou sensibilização das respostas ao estresse (KNOLL 

e CARLEZON, 2010; MCLAUGHLIN et al., 2003). Logo, uma primeira exposição ao estresse 

do nado forçado e um consequente aumento da liberação de dinorfinas e a ativação dos 

receptores κ reportados na literatura, podem ter contribuído para a sensibilização dos receptores 

κ e posterior aumento dos níveis destes receptores em resposta ao estresse repetido. Vale 

ressaltar que, em conjunto, estes resultados indicam que o simples fato de os animais serem 
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submetidos a testes comportamentais, como o TNF, pode induzir alterações em importantes 

sistemas envolvidos no controle do comportamento e de respostas ao estresse como o sistema 

opioide e, portanto, devem ser considerados no delineamento experimental e na interpretação 

dos resultados de um estudo. 

Assim, tendo em vista que as alterações nos níveis de receptores opioides poderiam 

contribuir para o desenvolvimento de comportamentos do tipo depressivo induzidos pelo ENF, 

os quais foram prevenidos pelo tratamento com (m-CF3-PhSe)2, avaliou-se o efeito  deste 

composto sobre os níveis de receptores opioides em córtex pré-frontal de camundongos 

estressados. Os resultados do artigo 2 demonstraram que o tratamento com (m-CF3-PhSe)2 

normalizou os níveis de receptores opioides μ e κ alterados pela exposição repetida ao ENF. 

Além disso, a administração do composto na dose de 5 mg/kg, a qual apresenta efeito do tipo 

antidepressivo agudo no TNF (BRUNING et al., 2011), não alterou os níveis de receptores μ  e 

κ após uma exposição a este teste. Somado a isso, quando o (m-CF3-PhSe)2 foi administrado 

em animais repetidamente estressados ele não só apresentou efeito do tipo antidepressivo, como 

também normalizou os níveis destes receptores em córtex pré-frontal de camundongos 

estressados. Juntos, estes dados sugerem uma importante relação entre a regulação dos níveis 

de receptores μ e κ e o efeito do tipo antidepressivo do (m-CF3-PhSe)2. Neste sentido, levando-

se em conta que tanto uma regulação positiva quanto negativa dos receptores μ pode ter efeitos 

prejudiciais sobre o humor, enquanto que, o aumento nos níveis ou a ativação de receptores κ 

está relacionado a respostas aversiva ao estresse e a regulação negativa do humor (LUTZ e 

KIEFFER, 2013), a normalização nos níveis de receptores μ e κ pelo composto pode contribuir 

para a sua ação do tipo antidepressiva. De fato, a ativação de receptores μ e o bloqueio de 

receptores κ são amplamente relacionados com efeitos do tipo antidepressivo de inúmeros 

compostos (LI et al., 2016; LUTZ e KIEFFER, 2013; ROBINSON, S. A. et al., 2017), incluindo 

o (m-CF3-PhSe)2, como demonstrado nos resultados obtidos no artigo 1. Porém, ainda não está 

claro se a ativação dos receptores μ e/ou o bloqueio de receptores κ está relacionado com a 

normalização dos níveis destes receptores pelo composto em animais estressados. 

Embora os dados farmacológicos demonstrados no artigo 1 sugiram que a ativação de 

receptores opioides δ contribui para o efeito do tipo antidepressivo do (m-CF3-PhSe)2, este 

composto não foi efetivo em normalizar os níveis destes receptores em camundongos 

submetidos ao ENF repetido. Uma possível explicação para este resultado poderia ser o fato de 

que o ENF repetido per se já induziu um processo parcial de adaptação ao estresse em relação 

a uma única exposição ao nado forçado. Além disso, este resultado pode sugerir que a 
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contribuição dos receptores δ para a ação do tipo antidepressiva do (m-CF3-PhSe)2, 

demonstrada no artigo 1, está relacionada com um aumento nos níveis destes receptores ou 

ainda que estes receptores não estão envolvidos com o efeito do tipo antidepressivo do 

composto em modelos de depressão induzida por estresse. 

Em suma, os resultados mostrados no artigo 2 confirmam que o efeito do tipo 

antidepressivo do (m-CF3-PhSe)2 envolve a modulação do sistema opioide, como indicado no 

artigo 1 e sugerem que o composto contribui para a manutenção da homeostase em resposta ao 

estresse por meio da regulação dos níveis de receptores opioides, principalmente µ e κ.  

Sabe-se que os efeitos do estresse são dependentes de muitos fatores, como o tempo de 

exposição e o tipo de estressor (TAFET e NEMEROFF, 2016). Desta forma, com base nos 

resultados comportamentais apresentados no artigo 2, tornou-se importante investigar se o  (m-

CF3-PhSe)2 também seria efetivo contra os efeitos prejudiciais do estresse em um modelo de 

estresse de diferente natureza e mais prolongado que o ENF. Logo, o EDS foi escolhido para 

dar continuidade ao estudo do efeito do tipo antidepressivo do (m-CF3-PhSe)2 e do seu 

mecanismo de ação  opioide, uma vez  que o conflito social é um dos principais estressores 

envolvidos no desenvolvimento da depressão em humanos e estudos têm demonstrado que este 

modelo é capaz de induzir alterações no sistema opioide (BJORKQVIST, 2001; LAREDO et 

al., 2015; MCLAUGHLIN et al., 2006b). 

O modelo de depressão induzida pelo EDS baseia-se principalmente no 

desenvolvimento de aversão social, um recorrente sintoma depressivo em humanos (HOLLIS 

e KABBAJ, 2014). Este modelo induz alterações em diferentes aspectos comportamentais e 

fisiológicos, os quais levam ao desenvolvimento de respostas adaptativas ou patológicas que 

caracterizam a resiliência ou a suscetibilidade ao estresse (KRISHNAN et al., 2007). Indivíduos 

resilientes apresentam a habilidade de enfrentar e se adaptar a situações estressantes, mantendo 

o funcionamento psicológico e físico quando exposto a um estresse prolongado ou trauma 

severo. Por outro lado, a dificuldade de enfrentar o estresse e a maior facilidade de desenvolver 

transtornos psiquiátricos caracterizam os indivíduos suscetíveis (RUSSO et al., 2012). De forma 

semelhante, roedores também podem ser classificados como suscetíveis e resilientes baseado 

em suas respostas comportamentais e fisiológicas ao estresse. No artigo 3, o teste de interação 

social foi utilizado para avaliar a resiliência ou a suscetibilidade dos camundongos derrotados 

ao EDS. Corroborando a literatura, os resultados apresentados no artigo 3 demonstraram que 

as sucessivas agressões físicas e o subsequente  contato  sensorial  com  camundongos 

agressores induziram aversão social em camundongos derrotados, caracterizada pela 

diminuição do tempo gasto na zona de interação  do teste de interação social. Neste mesmo 
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teste, também foi possível observar um comportamento do tipo ansioso induzido pelo EDS e 

indicado pelo aumento do tempo gasto por camundongos derrotados nas zonas de esquina. É 

importante destacar que não houve alterações no tempo gasto pelos animais derrotados na zona 

de interação e na zona de esquina na ausência do camundongo agressor desconhecido, 

confirmando a aversão social induzida pelo EDS e classificando estes animais como suscetíveis 

ao estresse. Por outro lado, também de acordo com os dados descritos na literatura, em torno 

de 40% dos animais expostos ao EDS não apresentaram comportamentos de aversão social e 

foram classificados como resilientes. Interessantemente, a resiliência ou a suscetibilidade ao 

EDS, avaliados no artigo 3, são comparáveis a ampla variabilidade de respostas ao estresse 

encontrada em humanos, o que torna este modelo ainda mais atrativo para o estudo da depressão 

relacionada ao estresse e de possíveis tratamentos para esta doença. 

Com o objetivo de mimetizar o tratamento de doenças psiquiátricas, o qual ocorre 

durante o curso da doença, o (m-CF3-PhSe)2 foi administrado nas doses de 5 a 25 mg/kg, 

concomitantemente com o protocolo de EDS. Neste modelo, o tratamento com o composto na 

maior dose foi efetivo em reduzir a aversão social e a ansiedade nos animais derrotados. De 

fato, o EDS é um estresse mais severo que o ENF, o que explicaria a necessidade de doses 

maiores e maior tempo de tratamento com o (m-CF3-PhSe)2 para a redução dos sintomas 

depressivos induzidos pelo EDS. Em conjunto, os dados comportamentais dos artigos 2 e 3 

demonstraram que o composto é efetivo em dois diferentes modelos de depressão induzida por 

estresse, um ambiental e de menor duração (ENF) e outro de natureza social, prolongado e mais 

severo. 

Ademais, os resultados do artigo 3 demonstraram que a administração do (m-CF3- 

PhSe)2 na dose efetiva em reduzir a aversão social induzida por EDS também é capaz de 

aumentar a sociabilidade natural dos animais. Este resultado é particularmente interessante, 

uma vez que as interações sociais são componentes fundamentais da natureza dos roedores e a 

sociabilidade natural entre eles pode ser um sinal de bem-estar psicológico (ROBINSON, G. 

E. et al., 2005), além de que, a diminuição da sociabilidade ou o isolamento social são 

comumente reportados em pacientes depressivos (SANTINI et al., 2015). Desta forma, o 

aumento da sociabilidade em animais tratados com (m-CF3-PhSe)2 está possivelmente 

relacionado com a ação do tipo antidepressiva do composto. 

Muitos estudos têm apontado o papel do sistema opioide nos efeitos do EDS, sendo que, 

a modulação deste sistema pode induzir resiliência ou suscetibilidade ao EDS em roedores 

(KRISHNAN et al., 2007). No artigo 3, camundongos suscetíveis ao EDS apresentaram 

maiores níveis de receptores opioides μ e κ e menores níveis de receptores δ, enquanto que 
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nenhuma alteração nos níveis de receptores opioides foi observada no córtex pré-frontal de 

camundongos resilientes e de camundongos tratados com (m-CF3-PhSe)2 na dose de 25 mg/kg. 

Estes resultados sugerem que o composto promove resiliência ao EDS por meio da regulação 

dos níveis de receptores opioides em córtex pré-frontal de camundongos estressados. 

Os efeitos do EDS e do tratamento com (m-CF3-PhSe)2 sobre os níveis de receptores 

opioides foram semelhantes aos observados no modelo do ENF (artigo 2), principalmente, no 

que diz respeito aos receptores μ e κ. Além disso, embora no artigo 2 o ENF repetido tenha 

aumentado os níveis de receptores δ comparado com o ENF agudo, esses níveis ainda foram 

menores do que os dos animais controle, um resultado similar ao encontrado no modelo do EDS 

(artigo 3). Ainda, o efeito do (m-CF3-PhSe)2 em regular os níveis de receptores δ no EDS e não 

no ENF pode ser explicado pelo maior tempo de tratamento e dose utilizados no protocolo do 

EDS e também pode sugerir um menor envolvimento dos receptores δ nos efeitos do (m-CF3-

PhSe)2 em situações de estresse. Corroborando estes resultados, estudos têm demonstrado um 

aumento na expressão de receptores μ após o EDS, e uma diminuição dos efeitos do EDS em 

camundongos com deleção genética destes receptores (KOMATSU et al., 2011; NIKULINA et 

al., 2005). De forma semelhante, o EDS induz um aumento na expressão de dinorfina em 

camundongos estressados, enquanto a administração de antagonistas de receptores κ ou a 

deleção destes receptores diminui a postura submissa de animais derrotados (DONAHUE et al., 

2015; MCLAUGHLIN et al., 2003). Por outro lado, uma diminuição na expressão de encefalina 

está relacionada com a susceptibilidade ao EDS e a ativação dos receptores δ diminui as 

respostas depressivas ao estresse social (BERUBE et al., 2013; HENRY et al., 2018). Em 

conjunto, os dados dos artigos 2 e 3 demonstram a contribuição dos receptores opioides para 

os sintomas do tipo depressivos induzidos pelos dois tipos de estresse testados nesta tese e 

confirmam que a ação do tipo antidepressiva do composto envolve a modulação do sistema 

opioide, tanto em situações não estressantes, quanto na exposição a estresse de menor e maior 

duração. 

Levando-se em conta que as MAPKs fazem parte da via de sinalização de receptores 

opioides e estão envolvidas em respostas comportamentais ao estresse e no mecanismo 

antidepressivo de diversos fármacos, procurou-se investigar se estas proteínas contribuem para 

a resiliência ao EDS promovida peçp  (m-CF3-PhSe)2. Diferentes resultados foram encontrados 

para cada uma das MAPK avaliadas. Os animais suscetíveis ao EDS apresentaram maiores 

níveis de fosforilação da quinase c-Jun N-terminal (JNK). No entanto, estes níveis não foram 

alterados em animais resilientes e foram normalizados pelo tratamento com (m-CF3-PhSe)2, 
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sugerindo o envolvimento da JNK na aversão social induzida por EDS e indicando a 

contribuição desta proteína para a resiliência promovida pelo tratamento com (m-CF3-PhSe)2. 

De fato, a ativação da JNK pode ser alterada tanto por estímulos estressantes, quanto pela 

modulação de receptores opioides (JOHNSON e NAKAMURA, 2007; KUHAR et al., 2015; 

LIU, Y. F. et al., 2004) . Desta forma, a fosforilação da JNK demonstrada no artigo 3 pode 

estar relacionada com as alterações nos receptores opioides induzidas pelo EDS e a regulação 

desta via de sinalização parece contribuir para os efeitos do tipo antidepressivos do (m-CF3- 

PhSe)2 neste modelo. 

Por outro lado, a redução dos níveis de fosforilação da quinase regulada por sinal 

extracelular (ERK) foi independente da suscetibilidade ou resiliência ao EDS e parcialmente 

bloqueada pelo (m-CF3-PhSe)2. Embora estudos demonstrem diferentes efeitos do estresse sobre 

os níveis e expressão desta proteína, os resultados demonstrados no artigo 3 indicam que ela 

não está diretamente relacionada aos efeitos do EDS. No entanto, o envolvimento da ERK no 

efeito do tipo antidepressivo do (m-CF3-PhSe)2 não pode ser descartado, uma vez que a 

diminuição da fosforilação desta proteína está associada a sintomas depressivos (FENG et al., 

2003; QI, X. et al., 2008) e que o composto foi parcialmente efetivo contra a diminuição da 

fosforilação da ERK em animais derrotados. 

Surpreendentemente, no artigo 3, o EDS induziu um aumento na fosforilação da p38 

MAPK somente em animais resilientes. A ativação da p38 MAPK por diferentes tipos de 

estresse, incluindo o EDS, tem sido amplamente demonstrada em roedores (BRUCHAS et al., 

2007; BRUCHAS et al., 2011; CAI et al., 2008; OBATA et al., 2000). Além disso, a 

fosforilação mediada pela ativação de receptores opioides, especialmente o receptor κ, está 

envolvida no comportamento do tipo depressivo e aversivo induzido por estresse em 

camundongos (BRUCHAS et al., 2007; BRUCHAS et al., 2008). No entanto, estudos têm 

demonstrado que diferentes isoformas da p38 MAPK apresentam variadas especificidades de 

substrato, distribuição tecidual e que a deleção da p38α e a falta de compensação pela p38β 

causa profundos efeitos comportamentais do tipo depressivo no modelo de EDS em 

camundongos. Desta forma, a falta de efeito do EDS nos níveis de fosforilação da p38 MAPK 

demonstrada no artigo 3 poderia ser explicada pelo fato de que o anticorpo usado para detectar 

p38 MAPK não tem especificidade para as isoformas desta proteína, o que pode ter dificultado 

a observação do efeito bem conhecido do estresse na ativação do MAPK p38. Além disso, o 

aumento intrigante da fosforilação p38 MAPK no córtex pré-frontal de camundongos 

resilientes pode indicar um efeito compensatório ao estresse ou ainda uma desregulação de 

outras isoformas da p38 MAPK, menos envolvidas com este tipo de estresse. Porém, a ausência 
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de validação desta hipótese é um ponto fraco deste estudo. 

Assim como as MAPKs, a proteína quinase B (Akt) também está envolvida em 

respostas ao estresse e na depressão (KAREGE et al., 2007; WILLOCK e FRANKE, 2015). 

Somado a isso, estudos já demonstraram que a ativação desta proteína pode ser mediada por 

receptores opioides (OLIANAS et al., 2011; SANCHEZ-BLAZQUEZ et al., 2010). No artigo 

3, o envolvimento da fosforilação da Akt na aversão social induzida pelo EDS e a sua 

contribuição para a resiliência promovida pelo (m-CF3-PhSe)2 foi sugerida devido a diminuição 

da fosforilação desta proteína demonstrada apenas em camundongos susceptíveis e também 

pela normalização destes níveis pelo (m-CF3-PhSe)2. De acordo com estes resultados, 

(KRISHNAN et al., 2008)demonstraram que a diminuição da ativação de Akt é necessária e 

suficiente para conferir vulnerabilidade ao EDS. Em conjunto, os resultados descritos no artigo 

3 confirmam a eficácia do (m-CF3-PhSe)2 na depressão induzida por um estresse prolongado e 

sugerem que este composto promove resiliência ao EDS por regular os níveis de receptores 

opioides, a fosforilação da JNK e da Akt em córtex pré-frontal de camundongos estressados. 

Por fim, é importante salientar que nenhum dos tratamentos realizados no decorrer desta 

tese alterou a atividade locomotora dos animais, o que descarta que as análises comportamentais 

possam ter sido influenciadas por alterações na atividade locomotora. 

Assim, com base nos dados demonstrados até aqui, pode-se inferir que o composto 

orgânico de selênio (m-CF3-PhSe)2 apresentou um efeito do tipo antidepressivo em situações 

não estressantes e frente ao estresse curto ou prolongado. Além disso, os resultados desta tese 

sugerem que estas ações farmacológicas do composto podem ser atribuídas à modulação do 

sistema opioide (Figura 5). No entanto, esta molécula precisa ser melhor estudada, 

principalmente, no que tange a compreensão dos mecanismos pelos quais a molécula interage 

com os receptores opioides. 
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Figura 5- Esquema geral dos resultados obtidos nesta tese e perspectivas 
 

 

Fonte: arquivo pessoal do autor. As flechas cheias demonstram os resultados obtidos nesta tese, enquanto que as 

linhas pontilhadas indicam as perspectivas para este estudo. 
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5 CONCLUSÃO 

 
 

Os resultados apresentados nesta tese indicam que o composto orgânico de selênio (m- 

CF3-PhSe)2 apresenta um efeito do tipo antidepressivo mediado pela modulação do sistema 

opioide, possivelmente, por meio da ativação de receptores μ e δ e do bloqueio de receptores κ, 

sem induzir a tolerância, os sinais físicos de abstinência e toxicidade sistêmica. 

Além disto, o presente estudo demonstra a eficácia do (m-CF3-PhSe)2 contra os sintomas do 

tipo depressivo induzidos por estresse de natação forçada e do estresse de derrota social, por 

meio da normalização dos níveis de receptores opioides e proteínas relacionadas a sinalização 

opioide em córtex pré-frontal de camundongos estressados. 

Finalmente, esta tese contribui para o esclarecimento dos mecanismos opioides 

envolvidos na ação do tipo antidepressiva do (m-CF3-PhSe)2 e reforça a hipótese de que este 

composto pode ser uma interessante alternativa terapêutica para o tratamento da depressão. 
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6 PERSPECTIVAS 

 
 

A seguir perspectivas para trabalhos futuros, as quais estão representadas em linhas 

pontilhadas na figura 5 desta tese: 

 
- Investigar se o (m-CF3-PhSe)2 exerce efeito do tipo antidepressivo por ação direta 

ou indireta sobre receptores opioides; 

-Avaliar os mecanismos pelos quais a administração repetida do (m-CF3-PhSe)2 não induz 

tolerância e síndrome de abstinência; 

- Investigar se existe alguma relação entre o efeito do (m-CF3-PhSe)2 na 

ativação/bloqueio de receptores opioides e a regulação dos níveis destes receptores pelo 

composto em situações estressantes; 

-Avaliar se o efeito do (m-CF3-PhSe)2 sobre a fosforilação da JNK e Akt está relacionado com 

a modulação dos receptores opioides pelo composto. 
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ANEXO A- CARTA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE PESQUISA PELA 
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ANEXO B- Autorização para reprodução do artigo científico “Opioid system 

contribution to the antidepressant-like action of m-trifluoromethyl-diphenyl diselenide in 

mice: A compound devoid of tolerance and withdrawal syndrome” publicado na revista 

Journal of Psychopharmacology 31(9) (2017) 1250– 1262 
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ANEXO C- Autorização para reprodução do artigo científico “m-Trifluoromethyl- 

diphenyl Diselenide Regulates Prefrontal Cortical MOR and KOR Protein Levels and 

Abolishes the Phenotype Induced by Repeated Forced Swim Stress in Mice” aceito para 

publicacão na revista Molecular Neurobiology, 2018. doi: 10.1007/s12035-018-1024-x. 
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ANEXO D- Autorização para reprodução do artigo científico “m-Trifluoromethyl- 

diphenyl diselenide promotes resilience to social avoidance induced by social defeat stress 

in mice: Contribution of opioid receptors and MAPKs” publicado na revista Progress in 

Neuropsychopharmacology & Biological Psychiatry 82 (2018) 123–135. 

 

 

 

 


