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RESUMO 

 

EFEITO DO TIPO ANTIDEPRESSIVO DO 7-FLÚOR-1,3-DIFENILISOQUINOLINA-

1-AMINA EM MODELOS DE ESTRESSE EM ROEDORES 

 

 

AUTORA: ANA PAULA PESARICO 

ORIENTADORA: DR.ª CRISTINA WAYNE NOGUEIRA 

 

 

Os atuais tratamentos para a depressão são inadequados para muitos pacientes e o progresso 

para o entendimento dessa doença psiquiátrica ainda é lento. As isoquinolinas são uma 

importante classe de moléculas que apresentam ação do tipo antidepressiva em modelos 

animais, entre essas moléculas destaca-se o 7-flúor-1,3-difenilisoquinolina-1-amino (FDPI). O 

FDPI apresenta efeito do tipo antidepressivo em testes agudos em camundongos e evidências 

demonstraram que o seu efeito antidepressivo está relacionado com diferentes sistemas 

neuroquímicos. Com isso, o objetivo principal desse estudo foi investigar a ação do tipo 

antidepressiva do composto FDPI em modelos experimentais de depressão induzidos por 

estresse agudo ou crônico em roedores. Inicialmente, os resultados do artigo 1 demostraram 

que o pré- e o pós-tratamento com FDPI (10mg/kg, intragástrico) protegeram do 

comportamento do tipo depressivo induzido pelo estresse de restrição agudo em 

camundongos Swiss machos. O efeito do tipo antidepressivo do FDPI nesse modelo envolve a 

modulação do estresse oxidativo e o sistema monoaminérgico, aumentando a captação de 

serotonina e inibindo a atividade das isoformas da monoamino oxidase (MAO), MAO-A e a 

MAO-B. O artigo 2 foi realizado com o intuito de investigar os mecanismos do FDPI no 

modelo de estresse crônico imprevisível moderado (ECIM). O FDPI (0.1 e 1 mg/kg, 

intragástrico) preveniu o comportamento do tipo depressivo induzido pelo ECIM em 

camundongos Swiss machos, através da regulação dos níveis de fator nuclear-kappa B (NF-

kB) e das citocinas pró-inflamatórias e pela modulação do eixo hipotálamo-pituitária-adrenal, 

da captação de serotonina e da via de sinalização do fator neurotrófico derivado do cérebro 

(BDNF)/Tirosina quinase B (TrkB). Para complementar os resultados do artigo 2, o artigo 3 

foi desenvolvido e demonstrou que o tratamento repetido com o FDPI (25 mg/kg, 

intragástrico), mas não o tratamento agudo, foi efetivo em proteger da aversão social induzida 

pelo estresse de derrota social através da modulação da via de sinalização do BDNF no córtex 

pré-frontal de camundongos Swiss machos. Para finalizar esse estudo, no artigo 4 foi 

demostrado que o tratamento com FDPI (5 mg/kg, intragástrico) reverteu o comportamento 

anedônico dos ratos Wistar machos de diferentes idades (30 e 90 dias de idade) submetidos ao 

estresse da separação materna pela modulação dos sistemas glutamatérgico e GABAérgico. 

Juntos os resultados contidos nesta tese sugerem que o FDPI é uma molécula multi-alvo de 

interesse para o desenvolvimento de futuras terapias para o tratamento da depressão e que a 

atividade do tipo antidepressiva do FDPI está relacionada com diferentes mecanismos no 

sistema nervoso central. 

 

Palavras-chave: Isoquinolina. Depressão. Estresse Oxidativo. Monoaminas. GABA. 

Glutamanto.   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

ANTIDEPRESSANT-LIKE EFFECT OF 7-FLUORO-1,3-DIPHENYL 

ISOQUINOLINE-1-AMINE IN RODENT STRESS MODELS 

 

 

AUTHOR: ANA PAULA PESARICO 

ADVISOR: CRISTINA WAYNE NOGUEIRA, PHD 

 

 

Current treatments for depression are inadequate for many patients and progress in 

understanding of this psychiatric disease is slow. The isoquinoline is an important class of 

molecules with antidepressant-like effect in animal models, among them the 7-fluoro-1,3-

diphenylisoquinoline-1-amine (FDPI), has been reported to have an antidepressant-like action 

in mouse acute tests, involving different neurochemical systems. The aim of this study was to 

investigate the antidepressant-like effect of FDPI in depression models induced by acute and 

chronic stress in rodents. Firstly, the results of article 1 demonstrated that pre- and post-

treatment with FDPI (10 mg/kg, intragastric) protected against depressive-like behavior 

induced by acute restraint stress in male Swiss mice. The antidepressant-like action of FDPI 

involves the modulation of oxidative stress and the monoaminergic system, increasing the 

serotonin uptake and inhibiting the monoamine oxidase (MAO) isoforms, MAO-A and MAO-

B. The article 2 was carried out with the purpose of investigating the mechanisms of FDPI in 

the chronic unpredictable mild stress (CUMS) model. The FDPI treatment (0.1 and 1 mg/kg, 

intragastric) prevented against the depressive-like behavior induced by CUMS in male Swiss 

mice, possibly by regulation of nuclear factor (NF)-kB and pro-inflammatory cytokines levels 

and modulation of hypothalamic-pituitary-adrenal axis, serotonin uptake and the pro-brain 

derived neurotrophic factor (proBDNF)/ tyrosine kinase receptor (TrkB) signaling pathway 

altered by CUMS. Moreover, the results of article 3 showed that repeated FDPI treatment (25 

mg/kg, intragastric), but not acute treatment, protected mice against stress-induced social 

avoidance through of modulation of neurotrophin signaling pathways in the prefrontal cortex 

of male Swiss mice. Lastly, in the article 4 it was demonstrated that FDPI treatment (5 

mg/kg, intragastric) reversed the anhedonic behavior induced by maternal separation stress in 

male Wistar rats of different ages (PND 30 and 90) by modulating the 

glutamatergic/GABAergic systems. Together, the results of this thesis suggest that the 

antidepressant-like effect of FDPI is related to different mechanisms in the central nervous 

system. FDPI is a multi-target molecule interesting to the development of novel therapies for 

the treatment of depression. 

 

Keywords: Isoquinoline. Depression. Stress. Oxidative Stress. Monoamines. GABA. 

Glutamate. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 DEPRESSÃO 

 

 A depressão é um transtorno psiquiátrico muito comum no mundo com uma 

prevalência de 20% entre toda a população (KESSLER et al., 2005). Segundo a Organização 

Mundial de Saúde a depressão afeta em torno de 350 milhões de pessoas entre todas as idades 

(ORGANIZATION, 2016). Estima-se que em 2020 a depressão será o segundo maior 

transtorno incapacitante entre todas as idades em ambos os sexos (LOPEZ e MURRAY, 

1998; MURRAY e LOPEZ, 1997).  

 O Manual de Diagnóstico e Estatística de Transtornos Mentais categoriza a depressão 

maior como leve, moderada ou grave, com base na intensidade dos sintomas depressivos. 

Portanto, a avaliação clínica da depressão é multidimensional, compreendendo alguns fatores 

como a intensidade dos sintomas, a resistência ao tratamento, os riscos de suicídio, 

comorbidades e inclusive o estado de hospitalização (ASSOCIATION, 2013). 

 Os sintomas da depressão são caracterizados por humor deprimido e anedonia, 

acompanhados por um estado de desespero, falta de esperança, sentimentos de inutilidade, 

distúrbios do sono (insônia ou hiperinsônia), mudanças de peso (aumento ou diminuição), 

fadiga, perda de concentração e tentativas de suicídio (AYUSO-MATEOS et al., 2010). Além 

disso, muitas vezes os sintomas depressivos estão associados de prejuízo cognitivo, 

ansiedade, episódios psicóticos e até mesmo um aumento na sensibilidade a dor (ANISMAN 

e MATHESON, 2005; ASSOCIATION, 2013). 

 Além do sofrimento pessoal, a depressão tem consequências sociais e econômicas, 

uma vez que os pacientes deprimidos apresentam altas taxas de mortalidade e morbidade, 

como por exemplo, aumento do risco de doenças cardiovasculares e suicídio. Além disso, 

apresentam redução na qualidade de vida e custos socioeconômicos devido a sua baixa 

produtividade no trabalho e a utilização de serviços de saúde (KATON, 2003; KESSLER, 

2012).  

 Atualmente sabe-se que a depressão é um transtorno heterogêneo, tanto em termos de 

sintomas, como em termos de patogênese. Estudos epidemiológicos mostram que 40-50% do 

risco para o desenvolvimento da depressão é genético, com isso é possível afirmar que pelo 

menos em parte, a depressão é uma doença hereditária. Porém, fatores não genéticos também 
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são responsáveis pelo desencadeamento da depressão, entre eles, pode-se citar o estresse, 

trauma emocional e processos aleatórios que ocorrem durante o desenvolvimento do cérebro 

(FAVA e KENDLER, 2000; KENDLER et al., 1999; MILLAN, 2006). Essa heterogeneidade 

da depressão e a falta de padrões da doença dificultam a busca por um tratamento correto aos 

pacientes depressivos. 

 Uma gama de evidências tem mostrado que o início da depressão, inclusive a sua 

recaída, pode ser precipitado por um estresse repetido ou alguma experiência estressante 

severa (HAMMEN, 2005; SCHMITT et al., 2014). Além disso, sabe-se que a exposição ao 

estresse é um dos principais fatores ambientais associados com a ocorrência desse transtorno 

(KELLER et al., 2007), dado que o estresse é responsável por causar distúrbios na homeostase 

fisiológica, incluindo um impacto prejudicial sobre algumas funções cerebrais (KIM e 

DIAMOND, 2002; MCEWEN, 2007). Ademais, o cérebro é o órgão central do estresse e de 

adaptações dos estressores sociais e físicos, pois é ele que armazena memórias, determina o 

que é ameaçador e regula as respostas comportamentais e fisiológicas aos estressores podendo 

ser danoso ou protetor (MCEWEN, 2006). 

 

1.2 MECANISMOS RESPONSÁVEIS PELOS EFEITOS DO ESTRESSE NA DEPRESSÃO 

 

 A depressão desencadeada pelo estresse é amplamente reconhecida como causadora de 

várias alterações em diferentes regiões do cérebro, as quais são conhecidas por controlar o 

humor, medo, cognição e a ansiedade. Dentre essas regiões, estão incluídos o hipocampo, a 

amígdala e o córtex pré-frontal (Figura 1) (MAYBERG, 2009; SAVITZ e DREVETS, 2009). 

Os mecanismos pelos quais o estresse induz a depressão e as alterações cerebrais ainda 

permanecem desconhecidos. Contudo, vários estudos sugerem que diferentes vias neuronais 

podem estar associadas à depressão, como anormalidades no metabolismo dos 

neurotransmissores, tanto no sistema serotoninérgico quanto no sistema glutamatérgico e 

ácido gama-aminobutírico (GABA)érgico, aumento do estresse oxidativo, processos 

inflamatórios, diminuição da neurogênese e disfunção do eixo hipotálamo-pituitária-adrenal 

(HPA).  

 

1.2.1 Sistema monoaminérgico 

 

 O papel das monoaminas (serotonina, dopamina e noradrenalina) nos trastornos 

psiquiátricos, incluindo a depressão, está bem estabelecido (ELHWUEGI, 2004). A hipótese 
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monoaminérgica está baseada na deficiência de monoaminas na fenda sináptica 

(SCHILDKRAUT, 1965). Essa teoria foi concluída a partir de estudos que mostraram o 

quanto algumas drogas antidepressivas aumentaram as concentrações sinápticas das 

monoaminas e a reserpina, uma droga responsável por diminuir os níveis das monoaminas, 

poderia causar os sintomas do tipo depressivo (BUNNEY e DAVIS, 1965; SCHILDKRAUT, 

1965).  

 

Figura 1. A ilustração mostra três regiões do cérebro importantes na resposta ao estresse. 

 

Fonte: Adaptado de McEwen BS et al. (2015). Nature Neuroscience. 

 

 Desde aproximadamente 50 anos atrás até os dias atuais, as estratégias farmacológicas 

utilizadas na clínica para o tratamento dos pacientes depressivos são as que envolvem o 

sistema monoaminérgico, dentre elas, os inibidores seletivos da recaptação de serotonina 

(ISRSs), inibidores da recaptação da serotonina-noradrenalina (IRSNs) e os chamados 

antidepressivos atípicos como os inibidores da monoamino oxidase (IMAOs) (COSTA et al., 

2012; WILLNER et al., 2013).  

 Pode-se dizer que esses antidepressivos clássicos agem na última etapa após a síntese 

das monoaminas. Em suma, as monoaminas são sintetizadas por diferentes aminoácidos como 

o triptofano e a tirosina. Todas as monoaminas após a sua síntese são armazenadas em 

vesículas no terminal nervoso, através do potencial de ação são liberadas na fenda sináptica 

para que se liguem em seus receptores específicos, os quais estão localizados tanto nos 

neurônios pré- e pós- sinápticos. A ação das monoaminas termina no momento em que elas 

são recaptadas para os neurônios pré-sinápticos e ou pelas células gliais. Os transportadores 

tem domínios transmembranas que controlam a concentração da liberação do 

neurotransmissor para dentro dos espaços intra- e extra-sinápticos através da captação dos 

neurotransmissores nos terminais nervosos, mantendo assim baixa concentração do 
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neurotransmissor nestes locais (MASSON et al., 1999).Vários medicamentos inibem esses 

transportadores, logo aumentam a concentração das monoaminas na sinapse. Além da 

recaptação, as monoaminas são metabolizadas pela catecol-O-metiltransferase (COMT) e pela 

monoamina oxidase (MAO) (Figura 2). A MAO apresenta duas isoformas, a MAO-A, que 

tem maior afinidade em metabolizar a serotonina e a noradrenalina e a MAO-B, que 

metaboliza a benzilamina, sendo que as duas isoformas são responsáveis por metabolizar a 

dopamina (ELHWUEGI, 2004). 

 

Figura 2. O sistema monoaminérgico. As monoaminas são sintetizadas nos neurônios pré-sinápticos e estocadas 

em vesículas para posterior liberação dependente de cálcio. Após a liberação, as monoaminas ligam-se aos 

receptores na membrana pós-sináptica. A inativação das monoaminas é realizada pela sua recaptação e posterior 

degradação pela monoamina oxidase (MAO). 

 

Fonte: Adaptado de Elhwuegi et al., 2004. Progress in Neuro-Psychopharmacology & Biological Psychiatry. 

 

1.2.2 Estresse oxidativo 

 

 Como exposto anteriormente, uma das principais teorias da depressão é um distúrbio 

na funcionalidade dos sistemas monoaminérgicos. Entretanto, evidências indicam que a 

presença do estresse oxidativo tem um papel importante papel na depressão (MAES et al., 

2011; NG et al., 2008; ZHANG e YAO, 2013). Essa hipótese tem um apelo teórico, visto que 

o cérebro é considerado vulnerável ao dano oxidativo por diferentes razões, entre elas a alta 

utilização de oxigênio, alta concentração de lipídios e sua baixa presença de defesas 

antioxidantes. Além disso, o cérebro é suscetível a efeitos neurotóxicos causados pela 
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liberação aumentada de aminoácidos excitatórios e a respostas ativadas da neuroinflamação 

(HALLIWELL, 2006; VALKO et al., 2007). 

 Em condições fisiológicas, várias defesas no organismo contribuem para a proteção 

dos radicais livres, incluindo a sua baixa produção, sua remoção por métodos antioxidantes 

enzimáticos e não enzimáticos e a reparação dos danos oxidativos (DAVIES, 2000). O 

estresse oxidativo é causado pelo aumento dos agentes pró-oxidantes e a diminuição dos 

agentes antioxidantes. Esses agentes pró-oxidantes responsáveis por causar o dano oxidativo 

são as espécies reativas de nitrogênio (ERN) e as espécies reativas de oxigênio (ERO), como 

os radicais livres (superóxido) e as moléculas como o peróxido de hidrogênio. As ERO, são 

produzidas em todo organismo em processos fisiológicos, porém em uma quantidade 

aumentada podem causar modificações nos lipídeos, nas proteínas e no DNA 

(DURACKOVA, 2010; VAVAKOVA et al., 2015).  

 Um exemplo clássico que está bem relacionado com o desenvolvimento da depressão 

é a relação do estresse oxidativo com a enzima MAO, a qual em processos fisiológicos produz 

ERO em quantidades normais. No entanto, em pacientes deprimidos, essa enzima encontra-se 

em níveis elevados, o que consequentemente leva a uma maior metabolização das 

monoaminas e uma elevação das ERO, que pode desencadear a apoptose neuronal 

(CADENAS e DAVIES, 2000)  

 

1.2.3 Neuroinflamação 

 

  Alguns dados da literatura indicam que a inflamação também pode ter uma função 

importante na depressão.  Essa relação entre a depressão e a inflamação foi baseada em 

estudos de meta-análise em que pacientes depressivos exibiram todas as características de 

uma resposta inflamatória, incluindo aumento da expressão de citocinas pró-inflamatórias, 

entre elas as interleucinas (IL)-1β e IL-6 e o fator de necrose tumoral-alfa (TNF-α), e seus 

receptores. Ademais, também foram observados aumentos nos níveis de quimiocinas e 

moléculas de adesão na periferia e no fluido cérebro-espinhal destes pacientes (DOWLATI et 

al., 2010; HAAPAKOSKI et al., 2015).  

 Corroborando com os achados descritos acima, a administração de citocinas em 

pacientes não deprimidos, mas portadores de outras doenças, causa sintomas depressivos 

(CAPURON et al., 2002). Em modelos experimentais foi demonstrado que a administração de 
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citocinas pró-inflamatórias em camundongos, como o TNF-α, induz um comportamento do 

tipo depressivo (BRUNING et al., 2015; KASTER et al., 2012; MANOSSO et al., 2013).  

 As citocinas interagem com diferentes processos no encéfalo que por consequência 

contribuem com o desenvolvimento da depressão. Entre esses processos inclui-se o 

metabolismo das monoaminas, a plasticidade neuronal e a função endócrina (DANTZER et 

al., 2008; RAISON et al., 2006). Somado a isso, o estresse promove as respostas inflamatórias 

junto ao sistema nervoso central (SNC) o que também pode precipitar a depressão (SLAVICH 

e IRWIN, 2014). Porém, ainda não está claro se a ativação das vias inflamatórias no SNC 

durante episódios depressivos é originada na periferia ou se uma resposta inflamatória é 

induzida diretamente no cérebro. 

 

1.2.4 Sistema neuroendócrino 

 

 A relação entre eventos estressantes, depressão e sistema neuroendócrino já está bem 

esclarecida, as mudanças fisiológicas no sistema neuroendócrino de pacientes depressivos são 

induzidas principalmente pela exposição ao estresse (BAO et al., 2008; MILLER, 1998; 

TSIGOS e CHROUSOS, 2002). Em resposta aos eventos estressantes, ocorre uma ativação do 

eixo HPA que resulta na liberação do hormônio liberador de corticotrofina (CRH) do 

hipotálamo, que induz a secreção do hormônio adrenocorticotrófico (ACTH) na hipófise, o 

qual desencadeia a síntese e secreção dos glicocorticoides nas glândulas adrenais (BOSCH et 

al., 2012). 

 O desequilíbrio no eixo HPA, causado em resposta ao estresse, pode ocasionar uma 

longa exposição do organismo ao cortisol ou corticosterona e como consequência desencadear 

uma variedade de reações no cérebro que promovem alterações comportamentais e mudanças 

neuroquímicas associadas à depressão. A resposta ao estresse só termina através de um 

mecanismo de “feedback” negativo, no qual o cortisol estimula seus receptores (receptores de 

glicocorticoides) e leva a inibição da liberação do CRH e ACTH (PARIANTE, 2003; 

PARIANTE e LIGHTMAN, 2008). 

 

1.2.5 Sistemas Glutamatérgico e GABAérgico 

 

 Os estudos de depressão foram além da hipótese das monoaminas. Assim, outros 

neurotransmissores, tais como o glutamato, responsável por mediar à transmissão excitatória, 

e o GABA, responsável por mediar à transmissão inibitória do cérebro, ganharam espaço na 
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pesquisa. Estudos apontam que um desequilíbrio entre esses dois sistemas resulta no 

aparecimento de diferentes complicações aos pacientes, entre eles sintomas depressivos 

(CHOUDARY et al., 2005; KRYSTAL et al., 2002; MARTISOVA et al., 2012; PINTO et al., 

2008). 

 O sistema glutamatérgico é cuidadosamente controlado, em condições fisiológicas é 

requerido para manter a função neuronal e apresenta um importante papel na aprendizagem e 

na memória, porém em condições patológicas causa excitotoxicidade, o que contribui para a 

diminuição da plasticidade neuronal (SANACORA et al., 1999) . Múltiplos processos estão 

envolvidos nessa regulação, começando pela síntese do glutamato a partir da glutamina, 

através da enzima glutaminase.  O glutamato sintetizado é armazenado em vesículas, liberado 

na fenda sináptica, liga-se aos seus receptores, ionotrópicos e metabotrópicos distribuídos em 

todo o SNC, os quais tem amplos efeitos na excitabilidade neuronal. O glutamato é removido 

da fenda sináptica via transportadores de aminoácidos excitatórios (EAATs) 

predominantemente nas células da glia, que o convertem em glutamina através da ação da 

glutamina sintetase, que por sua vez é transportada ao neurônio glutamatérgico, a qual é 

hidrolisada pela glutaminase (Figura 3) (ERECINSKA e SILVER, 1990).  A falha dos 

transportadores em remover o glutamato do espaço extracelular resulta em danos celulares 

que estão extremamente associados a transtornos psiquiátricos (ROTHSTEIN et al., 1993).  

 Além do seu papel na excitabilidade, o glutamato é descarboxilado por uma reação 

catalisada pela ácido glutâmico descarboxilase, gerando o neurotransmissor GABA, que 

através de seus receptores ativa as vias da neurotransmissão inibitória (MARTIN e 

RIMVALL, 1993). Similar ao glutamato, o efeito do GABA é inativado pela sua recaptação 

pelos transportadores de GABA, porém esses também são expressos nos neurônios e nas 

células gliais (ROWLEY et al., 2012). Muitos estudos sugerem que a diminuição do GABA e 

da enzima responsável pela sua síntese no SNC estão envolvidos na etiologia da depressão 

(BIELAU et al., 2007; KAROLEWICZ et al., 2010; SANACORA et al., 1999).  

Ainda vale ressaltar que uma das drogas antidepressivas mais atrativas que envolvem 

o sistema glutamatérgico é a quetamina, um antagonista dos receptores de N-metil-D-

aspartato (NMDA). Em vários estudos foi demonstrada sua efetividade em induzir uma 

resposta antidepressiva rápida em pacientes resistentes aos tratamentos clássicos (KRYSTAL 

et al., 2013; MATHEW et al., 2012). Por exemplo, em um estudo a quetamina foi efetiva em 

melhorar os sintomas depressivos de pacientes resistentes aos tratamentos convencionais 
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dentro de 72 horas após a sua administração (BERMAN et al., 2000). Além desse estudo, foi 

demonstrado também que uma única dose de quetamina resulta em um rápido e um 

significante efeito antidepressivo em pacientes resistentes, um efeito que pendurou por uma 

semana (ZARATE et al., 2006). 

 

Figura 3. Alvos da regulação no sistema glutamatérgico. (1) Representação da liberação do glutamato dos 

neurônios pré-sinápticos; (2) Ativação dos receptores ionotrópicos presentes nos neurônios pós-sinápticos; (3) 

Processo de recaptação do glutamato pelos transportadores localizados nas células gliais, porém em alguns 

momentos há liberação de glutamato pelos células gliais. 

 

Fonte: Adaptado de Sanacora et al., 2008. Nature Reviews Drug Discovery. 

 

1.2.6 Neuroplasticidade 

 

 Ao longo da última década se realizaram vários estudos, que apresentaram uma nova 

base para a etiologia da depressão, a hipótese (DUMAN e LI, 2012; MARTINOWICH et al., 

2007).  Essa hipótese consiste na diminuição dos níveis ou da expressão do fator neurotrófico 

derivado do cérebro (BDNF) e possivelmente de outros fatores de crescimento no córtex pré-

frontal, hipocampo e amígdala, que podem contribuir para o desenvolvimento da depressão. 

Corroborando com isso, o tratamento com antidepressivos aumenta a expressão do BDNF e 
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por consequência alivia os sintomas depressivo (DUMAN e LI, 2012; DUMAN e 

MONTEGGIA, 2006). 

 As ações biológicas do BDNF são mediadas por dois receptores diferentes, o receptor 

de tirosina quinase B (TrkB) e o p75NTR. Todas as neurotrofinas são sintetizadas como formas 

precursoras (pro-neurotrofinas), logo o BDNF é sintetizado como proBDNF, o qual é clivado 

em BDNF maduro (mBDNF) (KOLBECK et al., 1994; MOWLA et al., 2001). O mBDNF 

interage com o receptor TrkB, o qual desencadeia a ativação de múltiplas vias intracelulares 

relacionadas a sobrevivência e desenvolvimento neuronal, além de promover a plasticidade 

sináptica no cérebro (CASTREN e RANTAMAKI, 2010). Em contraste, o proBDNF liga-se 

ao p75NTR, um membro da família dos receptores do fator de necrose tumoral, promovendo a 

apoptose celular no SNC (Figura 4) (TENG et al., 2005). 

 O mBDNF-TrkB estimula diferentes cascatas de sinalização, incluindo a via das 

quinases reguladas por sinal extracelular (ERK) e a via da proteína quinase B (Akt) (DUMAN 

e VOLETI, 2012). As evidências do papel dessas duas vias no mecanismo molecular da 

depressão têm aumentado nos últimos anos (FUMAGALLI et al., 2005; TODOROVIC et al., 

2009).  As vias de sinalização da ERK e da Akt são responsáveis por ativar uma proteína da 

família dos fatores de transcrição, a proteína de ligação ao elemento de resposta do 

monofosfato cíclico de adenosina (AMPc) (CREB), o qual regula a expressão de genes 

envolvidos na neuroplasticidade e sobrevivência celular, como o BDNF (DUMAN e 

VOLETI, 2012; TIRABOSCHI et al., 2004). 
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Figura 4. Via de sinalização do mBDNF–TrkB e proBDNF–p75NTR. (1) Ligação do BDNF com seus 

respectivos receptores; (2) Ativação de duas principais vias relacionadas com a etiologia da depressão; (3) 

Ativação da proteína responsável pela transcrição do gene do BDNF; (4) Ativação da proteína NF-κB. 

 

Fonte: Adaptado de Cunha et al., 2010. Frontiers in Molecular Neuroscience. 

  

1.3 MODELOS ANIMAIS DE DEPRESSÃO INDUZIDA PELO ESTRESSE 

 

 A utilização de modelos animais para o estudo da etiologia da depressão, bem como a 

descoberta de novos alvos terapêuticos tem sido de grande importância. Cada modelo animal 

contribui em algum aspecto para a compreensão da etiologia da depressão, no entanto, todos 

apresentam algumas limitações. Alguns dos comportamentos do tipo depressivo induzidos por 

modelos de estresse em animais, como a anedonia e a aversão social, são sintomas 

característicos da depressão em humanos. Outra característica também fundamental é o humor 

deprimido, porém, nenhum modelo é capaz de reproduzir esse sintoma (DUMAN, 2010).  

 O uso dos modelos animais de depressão se dá em razão da sua confiabilidade e 

reprodutibilidade, os quais são escolhidos pelo cumprimento de três critérios principais para o 

estudo da depressão que são (1) validade preditiva, a capacidade do modelo em detectar os 

tratamentos que são úteis clinicamente; (2) validade de face, a capacidade de reproduzir em 

animais a sintomatologia da doença dos humanos; (3) validade construtiva ou etiológica é a 

exigência de fatores causais semelhantes (MCKINNEY, 2001; WILLNER, 1997; WILLNER 

e MITCHELL, 2002). 



31 

 

 

 

 Dois dos testes comportamentais mais utilizados para o estudo de antidepressivos são 

o teste do nado forçado e o teste da suspensão da cauda, porém eles não são considerados 

modelos que induzem um comportamento do tipo depressivo em roedores (CRYAN et al., 

2002). Eles foram desenvolvidos há décadas atrás como testes rápidos para avaliar a atividade 

de novos compostos com efeito do tipo antidepressivo (PORSOLT et al., 1977). 

 O teste do nado forçado consiste em um protocolo no qual os animais (ratos ou 

camundongos) são colocados em um cilindro com água suficiente para que eles não consigam 

se apoiar nas paredes (PORSOLT et al., 1979). O comportamento normal dos animais é tentar 

escapar do cilindro e eventualmente ficar imóveis, porém quando eles sofrem algum tipo de 

estresse apresentam um maior tempo de imobilidade, já os compostos antidepressivos 

diminuem esse tempo (PORSOLT et al., 1978). O teste da suspensão da cauda é 

conceitualmente similar ao teste do nado forçado, todavia nesse teste os animais 

(camundongos) ficam suspensos pela cauda (STERU et al., 1985).  

 Embora os testes acima descritos tenham validade preditiva, eles não reproduzem 

nenhum sintoma visto em humanos, por esse motivo modelos que induzem sintomas do tipo 

depressivo são de extrema importância (NESTLER e HYMAN, 2010). Mesmo sendo 

impossível reproduzir todos os sintomas da depressão em animais, muitos modelos de 

depressão induzidos por estresse são utilizados para determinar a influência desses no 

desenvolvimento da depressão, uma vez que o mecanismo exato ainda não está esclarecido. 

Cada modelo de depressão induzido por estresse age diferentemente no SNC, ativando ou 

inibindo várias vias neuronais, o qual irá depender do tempo de exposição, a natureza e a 

severidade do estresse (GUNNAR e QUEVEDO, 2007). 

 O estresse induzido pela restrição dos animais tem sido um dos modelos mais 

comumente usado para induzir alterações comportamentais relacionadas a doenças 

neuropsiquiátricas, como a depressão (BETTIO et al., 2014; FREITAS et al., 2014; 

POLESZAK et al., 2006).  O modelo de restrição pode ser considerado um estresse agudo ou 

crônico, o qual consiste em imobilizar os animais em um aparato, onde todos os movimentos 

físicos ficam restritos sem causar dor e durante esse processo os animais também são privados 

de água e comida (CHIBA et al., 2012; THAKARE et al., 2016). 

 Outro modelo é o estresse crônico imprevisível moderado (ECIM), também dito 

variável ou intermitente, amplamente utilizado como um modelo de depressão, o qual consiste 

de repetidas exposições a imprevisíveis tipos de estressores em um determinado tempo que 
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pode variar de dias a semanas (HILL et al., 2012). Os diferentes estressores incluem 

iluminação noturna, períodos de restrição de água e comida, isolamento social, inclinação da 

caixa, caixa ou maravalha suja entre outros (GAO et al., 2013; YALCIN et al., 2005).  

 A exposição ao ECIM resulta em várias mudanças comportamentais e fisiológicas que 

se assemelham com os sintomas da depressão, como diminuição do autocuidado, diminuição 

dos comportamentos relacionados à recompensa e até mesmo mudanças no sono, todos esses 

sintomas respondem positivamente ao tratamento com clássicos ou novos compostos 

antidepressivos. No mais, mudanças neuroquímicas, incluindo respostas do sistema imune, 

alterações no HPA e fatores neurotróficos validam esse modelo (WILLNER, 1997;2005). 

 Eventos adversos no início da vida são também considerados um tipo de estresse que 

induz alterações agudas ou de longa duração, principalmente quando os animais recém-

nascidos são privados do cuidado materno, o qual se refere a protocolos de separação ou 

privação materna (KAFFMAN e MEANEY, 2007). Esse procedimento usualmente envolve 

uma única separação por um longo período de tempo ou algumas repetições de separação, 

uma ou até mesmo duas vezes ao dia durante as duas primeiras semanas de vida (LEHMANN 

et al., 2002; MILLSTEIN e HOLMES, 2007). 

 Além dos modelos de estresse já citados, o estresse de derrota social também é um 

importante modelo muito utilizado nos últimos anos, visto que induz características 

comportamentais da depressão como a anedonia e a aversão social. No entanto esses 

comportamentos são induzidos em apenas um grupo de animais (BERTON et al., 2006; 

KRISHNAN et al., 2007), sugerindo que existem animais resilientes, isto é, que respondem 

diferentemente ao estresse, bem como ocorre em humanos (RUSSO et al., 2012). Nesse 

modelo agudo ou crônico, os camundongos são sujeitos a derrotas sociais por camundongos 

agressores, seguido por um continuo contato sensorial. Cada dia de exposição os animais são 

submetidos a um agressor diferente, onde ao fim do protocolo os animais são avaliados em 

relação ao seu comportamento social e a anedônico (GOLDEN et al., 2011; KOO e DUMAN, 

2008).  

 

1.4 TRATAMENTOS ANTIDEPRESSIVOS E A BUSCA POR NOVOS AGENTES  

 

 A teoria predominante da depressão é a hipótese das monoaminas, que inclui as 

catecolaminas e a serotonina. Os primeiros antidepressivos descobertos foram os 

antidepressivos tricíclicos e os inibidores da MAO, que foram originados entre 1950 e 1960. 

Para melhorar a tolerabilidade e tentar diminuir os efeitos indesejáveis, entre os anos de 1980 
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e 1990 os ISRS e os IRSNs foram introduzidos no mercado, os quais também atuam 

aumentando a disponibilidade das monoaminas na fenda sináptica (DELGADO et al., 1991; 

WILLNER et al., 2013). Embora, ainda com algumas limitações, esses medicamentos estão 

entre as drogas de maior sucesso para o tratamento das doenças psiquiátricas e representam a 

primeira linha de tratamento para a depressão maior. Após 1990, se deu uma pausa na 

descoberta de novos tratamentos, o que está intimamente relacionado com a complexidade e a 

heterogeneidade da neurobiologia da depressão. 

Como citado anteriormente, os antidepressivos disponíveis tem significantes 

limitações, incluindo (1) um longo prazo para a resposta terapêutica, o que pode levar de 

semanas até meses, e (2) uma baixa resposta dos pacientes, dado que apenas um terço dos 

pacientes responde ao fármaco, sendo que muitos pacientes deprimidos não respondem 

mesmo depois de várias tentativas com diferentes medicações, o que se torna um problema 

visto que isso está associado a altas taxas de suicídio (KRISHNAN e NESTLER, 2008; 

MANJI et al., 2001; WILLNER et al., 2013). Devido a essas limitações, várias pesquisas vêm 

sendo desenvolvidas para a busca de novas drogas, sendo que o foco dessas pesquisas é o 

estudo de novas vias neuronais, que vão além da hipótese das monoaminas (MANJI e 

LENOX, 2000; MANJI et al., 2003; MANJI e ZARATE, 2002). 

Dentre essas buscas, as isoquinolinas são compostos heterocíclicos que representam 

uma classe de compostos naturais e sintéticos. Esses compostos tem sido de suma relevância 

para a pesquisa, pois possuem diferentes atividades biológicas entre elas, antimicrobiana 

(GALAN et al., 2013), antitumoral (VALDERRAMA et al., 2009), anti-inflamatória e 

antinociceptiva (KUPELI et al., 2002) e apresentam efeito do tipo antidepressivo (GAO et al., 

2013; KULKARNI e DHIR, 2010; WASIK et al., 2014; WASIK et al., 2013b; ZAJDEL et al., 

2013).   

 Dois exemplos importantes de compostos derivados de isoquinolinas são a berberina e 

o 1-metil-1,2,3,4-tetrahidroisoquinolina (1MeTIQ). A berberina é um alcalóide amarelo 

encontrado na raiz e na casca de muitas plantas, como o Berberis, muito usado na medicina 

tradicional Chinesa. Estudos reportam diferentes atividades biológicas da berberina, incluindo 

neuroprotetora, anti-apoptótica e também foi demonstrada sua ação em melhorar a 

microcirculação cerebral em modelos de isquemia (YE et al., 2009). Diferentemente da 

berberina, o 1MeTIQ é um composto endógeno encontrado no cérebro de humanos. O 

1MeTIQ tem ação neuroprotetora, inibi a atividade das enzimas MAO-A e MAO-B e 
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apresenta propriedades antioxidantes. Estudos mais recentes focam no seu efeito do tipo 

antidepressivo em diferentes modelos experimentais (ANTKIEWICZ-MICHALUK et al., 

2007; ANTKIEWICZ-MICHALUK et al., 2003; ANTKIEWICZ-MICHALUK et al., 2006; 

ANTKIEWICZ-MICHALUK et al., 2014; FILIP et al., 2007; KUSZCZYK et al., 2010; 

WASIK et al., 2013a). 

 Devido à propriedade antidepressiva dos compostos derivados de isoquinolinas, o 

nosso grupo de pesquisa tem estudado novas moléculas derivadas desta classe. O primeiro 

trabalho do grupo nos permitiu estudar quatro moléculas diferentes. Neste estudo demonstrou-

se que todas apresentaram atividade do tipo antidepressiva com baixa toxicidade hepática ou 

renal aguda, visto que uma simples dose das isoquinolinas não alteraram as atividades da 

alanina aminotransferase (ALT) e da aspartato aminotransferase (AST) e os níveis de ureia. A 

atividade da ácido aminolevulínico desidratase (δ-ALAD) no cérebro, no rim e no fígado e a 

atividade da Na+, K+-ATPase cerebral, duas enzimas sensíveis a presença de agentes pró-

oxidantes, também não foram alteradas. Além disso, foram demonstradas suas propriedades 

antioxidantes e seu efeito inibitório não seletivo da MAO in vitro (MANTOVANI et al., 

2014). Dentre elas, a molécula 7-flúor-1,3-difenilisoquinolina-1-amina (FDPI) (Figura 5) foi 

escolhida para dar continuidade aos estudos. O FDPI, em um segundo estudo, apresentou 

atividade do tipo antidepressiva em roedores e esta ação foi relacionada com os sistemas 

serotoninérgico e dopaminérgico (PESARICO et al., 2014). Nesse trabalho, o efeito do tipo 

antidepressivo do FDPI foi demonstrado no teste do nado forçado (TNF) e seu efeito foi 

bloqueado tanto por antagonistas do sistema serotoninérgico quanto do dopaminérgico. Além 

disso, o FDPI inibiu as atividades das isoformas A e B da enzima MAO (PESARICO et al., 

2014).  

Além disso, foi demonstrado a contribuição dos receptores NMDA, GABAA e GABAB 

e das vias de sinalização da proteína reguladora de sinais extracelulares (MEK1/2), proteína 

quinase dependente de calmodulina/cálcio II (CAMK-II) e L-arginina-óxido nítrico-

monofosfato cíclico de guanosina na ação do tipo antidepressiva do FDPI em camundongos 

(PESARICO et al., 2016). Embora várias vias através das quais o FDPI age no SNC tenham 

sido demonstradas, ainda não se tem dados sobre a farmacocinética desse composto, logo 

pouco se sabe sobre os processos de absorção, distribuição, biotransformação e excreção do 

FDPI. 
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Figura 5.  Estrutura química do 7-flúor-1,3-difenilisoquinolina-1-amina. 

 

 

 

 

 

 

 

Desse modo, com base (1) na heterogeneidade da etiologia da depressão; (2) na 

necessidade de novos alvos terapêuticos para o tratamento da depressão; (3) nas promissoras 

propriedades farmacológicas apresentadas pelas isoquinolinas e (4) no potencial efeito do tipo 

antidepressivo do FDPI, torna-se interessante ampliar os estudos envolvendo o FDPI em 

modelos experimentais de depressão. 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVOS GERAIS 

O principal objetivo do presente estudo foi investigar a ação do tipo antidepressiva 

do composto FDPI em modelos experimentais de depressão induzidos por estresse agudo ou 

crônico em roedores. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Investigar se o tratamento agudo com FDPI: 

- é efetivo em proteger ou reverter o comportamento do tipo depressivo induzido 

pelo estresse de restrição agudo em camundongos; 

- melhora parâmetros de estresse oxidativo e do sistema monoaminérgico de 

camundongos submetidos ao estresse de restrição agudo;  

• Estudar se o tratamento crônico com FDPI: 

- é efetivo em proteger o comportamento do tipo depressivo induzido pelo ECIM 

em camundongos; 

- altera a captação de 5-HT, citocinas, eixo HPA e proteínas relacionadas à 

neuroplasticidade em camundongos submetidos ao ECIM; 

• Determinar se o tratamento repetido com FDPI: 

- é efetivo em reverter à aversão social induzida pelo estresse de derrota social em 

camundongos; 

- está envolvido com proteínas relacionadas a neuroplasticidade em camundongos 

expostos ao protocolo da derrota social; 

- é efetivo em reverter a anedonia induzido pela separação materna em ratos; 

- está envolvido com os sistemas glutamatérgico e GABAérgico em ratos expostos 

ao protocolo da separação materna; 

- causa toxicidade em camundongos; 
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3 DESENVOLVIMENTO 

 

 O desenvolvimento desta tese está apresentado sob a forma de quatro 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. 
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3.1 ARTIGO 1 

 

7-flúor-1,3-difenilisoquinolina-1-amina anula o comportamento do tipo depressivo e o 

dano oxidativo no córtex pré-frontal induzido pelo estresse de restrição aguda em 

camundongos  

 

 

 

 

 

 

7-Fluoro-1,3-diphenylisoquinoline-1-amine abolishes depressive-like 

behavior and prefrontal cortical oxidative damage induced by acute 

restraint stress in mice 
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3.2 ARTIGO 2 

 

Um composto novo de isoquinolina previne o comportamento do tipo depressivo 

induzido pelo estresse crônico imprevisível moderado em camundongos 

 

 

 

 

 

A novel isoquinoline compound abolishes chronic unpredictable mild 

stress-induced depressive-like behavior in mice 
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3.3 ARTIGO 3 

 

A via de sinalização do fator neurotrófico derivado do cérebro tem um papel na 

resiliência ao estresse promovida pela isoquinolina em camundongos derrotados 

 

 

 

 

 

 

Brain-derived neurotrophic factor signaling plays a role in resilience to stress promoted 

by isoquinoline in defeated mice 
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3.4 ARTIGO 4 

 

O 7-flúor-1,3-difenilisoquinolina-1-amina reverte a redução do comportamento de 

limpeza induzida pelo estresse da separação materna em ratos através da modulação dos 

sistemas glutamatérgico e GABAérgico 

 

 

 

 

 

7-Fluoro-1,3-diphenylisoquinoline-1-amine reverses the reduction in self-care behavior 

induced by maternal separation stress in rats by modulating glutamatergic/GABAergic 

systems. 
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4 DISCUSSÃO 

 

 As isoquinolinas, uma importante classe de compostos sintéticos e naturais muito 

utilizados na medicina tradicional Chinesa, apresentam diversas propriedades farmacológicas, 

entre as quais se destaca a atividade do tipo antidepressiva em diferentes modelos 

experimentais (SUGIMOTO et al., 2015; ZAJDEL et al., 2013). 

 Em um estudo prévio foi demonstrado a ação do tipo antidepressiva de quatro 

compostos derivados da classe das isoquinolinas (MANTOVANI et al., 2014). Este estudo 

teve o objetivo de avaliar a propriedade antioxidante e a ação destas moléculas sobre as 

atividades das enzimas MAO-A e MAO-B in vitro. Como todos os compostos testados 

apresentaram a mesma efetividade nessas duas propriedades estudadas, um estudo in vivo foi 

realizado. Essa segunda parte do estudo consistiu no tratamento de camundongos machos com 

uma única dose (10 mg/kg) das diferentes isoquinolinas e posterior avaliação no TNF após 

intervalos de 30, 45 e 60 minutos entre o tratamento e o teste comportamental. Enquanto 

nessa dose e em todos os tempos testados o FDPI e o N-(4-clorofenil)-7-flúor-3-

fenilisoquinolina-1-amina claramente demonstraram atividade do tipo antidepressiva, os 

outros dois compostos N,3-difenilisoquinolina-1-amina e N-ciclohexil-7-flúor-3-

fenilisoquinolina-1-amina não apresentaram esta atividade. Devido a esse fato, uma dose 

maior dos dois últimos compostos citados foi administrada em camundongos e em um 

intervalo de 30 minutos foi realizado o TNF, com uma maior dose os compostos apresentaram 

essa propriedade farmacológica (MANTOVANI et al., 2013). 

 Devido aos resultados obtidos neste primeiro trabalho, o FDPI foi escolhido para 

continuar os estudos e buscar o possível mecanismo de ação das isoquinolinas. De fato, todos 

os compostos estudados apresentaram basicamente o mesmo efeito quando comparados ao 

seu controle positivo, a paroxetina, um clássico ISRS amplamente utilizado no tratamento da 

depressão. Contudo, o FDPI foi escolhido por que apresenta um átomo de flúor na molécula, 

por apresentar uma eficácia em doses menores e também um efeito prolongado no tempo de 

imobilidade no TNF. Além disso vale ressaltar que a presença do átomo de flúor nas 

moléculas desempenha um notável papel na medicina, como por exemplo, na fluoxetina e na 

paroxetina, dois medicamentos utilizados no tratamento da depressão. Segundo a literatura, o 

uso desse átomo em pequenas moléculas candidatas para novos tratamentos pode melhorar o 

número de propriedades farmacocinéticas, aumentar a estabilidade metabólica e melhorar a 

permeação em membranas (SHAH e WESTWELL, 2007).  
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 Em um segundo estudo pode-se observar o envolvimento do FDPI na modulação do 

sistema serotoninérgico e dopaminérgico (PESARICO et al., 2014). Nesse trabalho foram 

usados diferentes antagonistas dos receptores de serotonina e dopamina, além do inibidor da 

síntese de serotonina, o p-clorofenilalanina, que similar aos antagonistas também foi efetivo 

em bloquear o efeito do FDPI no TNF. Ademais, foi observada a inibição das atividades da 

MAO-A e MAO-B no córtex pré-frontal dos camundongos tratados com FDPI. A inibição das 

duas isoformas da MAO, enzima responsável por degradar as monoaminas tanto na fenda 

sináptica quanto no neurônio pré-sináptico (SHIH e THOMPSON, 1999), sugere um aumento 

no armazenamento das monoaminas nas vesículas e um aumento na liberação das 

monoaminas nos nervos terminais. Assim, ainda nesse estudo, a captação de serotonina foi 

realizada, no entanto, nenhum efeito foi observado, o que suporta o fato de que outros 

mecanismos possam estar envolvidos no mecanismo de ação do tipo antidepressiva do FDPI 

(PESARICO et al., 2014). 

 Com isso, com o objetivo de continuar os estudos acerca do efeito do tipo 

antidepressivo do FDPI, os trabalhos que compõem esta tese de doutorado deram 

continuidade aos dois primeiros trabalhos citados anteriormente. 

 Associando o efeito do tipo antidepressivo do FDPI no TNF, uma das ferramentas 

mais utilizadas para o screening de novos antidepressivos (PORSOLT et al., 1978) e a notável 

relação entre eventos estressantes e o desenvolvimento da depressão (HAMMEN, 2005), o 

artigo 1 teve como foco avaliar o efeito do tipo antidepressivo do FDPI em um modelo de 

estresse induzido por restrição aguda em camundongos. Nesse modelo, os camundongos 

foram submetidos à imobilização e dois tratamentos com o FDPI foram realizados em grupos 

diferentes de animais, um grupo de animais recebeu o FDPI antes do estresse de restrição e o 

outro grupo de animais recebeu o FDPI depois do estresse de restrição, o que em resumo 

pode-se dizer pré e pós-tratamento. A investigação do efeito do tipo antidepressivo do FDPI 

foi realizada através do TNF. 

 Como demonstrado no segundo estudo anterior a essa tese, o FDPI inibiu as duas 

isoformas da MAO, a MAO-A e a MAO-B, sem a presença de um agente indutor 

(PESARICO et al., 2014). Para comprovar esse efeito do FDPI, no artigo 1 foi investigado o 

efeito dos dois tratamentos com o FDPI na atividade das duas isoformas da MAO no córtex 

pré-frontal dos camundongos submetidos ao protocolo de restrição aguda. O protocolo da 

restrição aguda aumentou tanto a atividade da MAO-A quanto à atividade da MAO-B e o pós-
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tratamento com FDPI foi efetivo em reverter essa alteração, enquanto que o pré-tratamento 

protegeu apenas do aumento da atividade da MAO-A. Essa seletividade do pré-tratamento 

com FDPI pela MAO-A poderia ser explicada pelo envolvimento do FDPI com os sistemas da 

serotonina e da dopamina, visto que a MAO-A tem alta afinidade pela serotonina, dopamina e 

noradrenalina, enquanto que a MAO-B preferencialmente degrada a feniletilamina, a 

benzilamina e a metilhistamina (BORTOLATO et al., 2008). Além disso, é possível sugerir 

com esses dados que os tratamentos com FDPI estariam diminuindo a atividade das enzimas 

MAO-A e MAO-B na tentativa de aumentar os níveis das monoaminas na fenda sináptica.  

 Uma das principais monoaminas responsável por regular as mudanças do 

comportamento, humor, ansiedade entre outros processos no SNC é a serotonina. Os 

antidepressivos convencionais mais utilizados para o tratamento dos pacientes depressivos são 

os ISRSs (ELHWUEGI, 2004). Logo, para complementar os resultados do artigo 1, foi 

realizada a captação de serotonina. Ambos os tratamentos com FDPI, foram efetivos em 

diminuir a captação de serotonina no córtex pré-frontal induzida pelo protocolo de restrição 

aguda em camundongos. Tomado em conjunto esse resultado e os resultados da atividade da 

enzima MAO, pode-se sugerir que o estresse agudo diminui a concentração da serotonina na 

fenda sináptica por aumentar tanto a captação de serotonina como a atividade das isoformas 

da MAO e o tratamento com o FDPI é efetivo em modular esse sistema das monoaminas. 

Surpreendentemente e diferente do estudo anterior a essa tese, o pós-tratamento com FDPI na 

dose de 10 mg/kg em animais controle, ou seja, aqueles que não passaram por nenhum 

estresse, diminuiu a captação de serotonina e não alterou a atividade da MAO-A e nem da 

MAO-B. Essa diferença entre os resultados obtidos nos dois estudos pode ser devida ao fato 

de que os animais do artigo 1 terem passado pelo TNF, enquanto que os animais do estudo 

anterior (PESARICO et al., 2014) não passaram pelo mesmo teste. 

 Sabe-se que o estresse oxidativo, devido à maior vulnerabilidade ao dano oxidativo do 

SNC, pode estar envolvido na patogênese das doenças psiquiátricas (NG et al., 2008). O 

peróxido de hidrogênio (H2O2) e o superóxido são produzidos durante o metabolismo aeróbico 

normal do SNC, e uma das fontes dessas duas ERO é a desaminação oxidativa das 

monoaminas pelas isoformas da MAO, as quais levam a redução do O2 a H2O2 

(HAUPTMANN et al., 1996). Com isso, um aumento na atividade da enzima MAO, pode 

levar a um aumento das ERO, as quais estão intimamente envolvidas na depressão. Nesse 

sentido, o próximo objetivo do artigo 1 foi investigar os níveis de ERO na ação do tipo 

antidepressiva do FDPI em camundongos submetidos ao protocolo de restrição aguda. Os 

resultados demonstraram que o estresse agudo aumentou os níveis de espécies reativas e 
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claramente ambos os tratamentos causaram uma redução nos níveis dessas espécies reativas. 

Possivelmente, tanto aumento pelo estresse quanto a modulação pelo FDPI nas espécies 

reativas é resultado das alterações causadas na atividade da MAO. No entanto, algumas 

enzimas antioxidantes presentes no SNC são responsáveis pela remoção das espécies reativas, 

como a catalase, superóxido dismutase (SOD) e a glutationa peroxidase (GPx). Essas são 

defesas importantes do organismo contra a geração excessiva de ERO, as quais funcionam da 

seguinte maneira: a SOD acelera a dismutação do superóxido em H2O2, subsequentemente o 

H2O2 é reduzido em água pela GPx e pela catalase (TURRENS, 2003). Os resultados 

relacionados a essas enzimas, não foram totalmente satisfatórios, o estresse de restrição agudo 

diminuiu a atividade da catalase, sem alterar a atividade da SOD e da GPx. E apenas o pós-

tratamento com FDPI foi efetivo em aumentar a atividade da catalase, sugerindo que o pós-

tratamento é mais eficiente que o pré-tratamento em relação à redução do H2O2 em água. 

 Um diferencial desse estudo foi a investigação da atividade da MAO-A e da MAO-B 

hepática dos camundongos, essas isoformas no fígado tem a função de metabolizar a tiramina, 

um aminoácido essencial da dieta. Porém, inibidores da MAO inibem essa enzima e 

prejudicam a metabolização desse aminoácido, aumentando a probabilidade de crises 

hipertensivas. Interessantemente, nenhum tratamento com o FDPI inibiu as isoformas da 

MAO, descartando esse efeito indesejável que os clássicos IMAOs apresentam.  

 O fato de o FDPI desempenhar efeitos do tipo antidepressivo agudo em camundongos, 

não significa, necessariamente, que ele seja eficaz em proteger das alterações 

comportamentais induzidas pela depressão crônica. Com o intuito de responder a esse ponto, 

fez-se necessário testar o efeito do FDPI em um modelo animal que mimetiza a depressão 

crônica. Levando em consideração que o estresse repetido é um dos principais fatores 

ambientais no desenvolvimento da depressão (KELLER et al., 2007), o modelo do estresse 

crônico imprevisível moderado (ECIM) foi escolhido para dar continuidade aos estudos desta 

tese. 

 O ECIM é um modelo animal bem validado de depressão, baseado na redução do 

consumo de uma solução doce pelos animais que são submetidos a variáveis estressores 

moderados ou intensos por um longo período de tempo (WILLNER, 1997). Além disso, o 

ECIM é amplamente usado em estudos pré-clínicos para avaliar novas intervenções 

terapêuticas no tratamento da depressão (GAO et al., 2013; GARCIA et al., 2009; LUO et al., 

2013), visto que antidepressivos clássicos revertem os efeitos comportamentais induzidos 
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pelo ECIM (SURGET et al., 2011). Somando-se a isso, o referido modelo produz uma 

variedade de alterações no SNC, as quais se assemelham a depressão em humanos, entre elas 

as mudanças neuroquímicas, neuroendócrinas e neuroimunológicas (WILLNER, 2005). Logo, 

o conjunto desses fatores tornou o modelo do ECIM atrativo para o estudo dos efeitos do 

FDPI tanto em relação aos efeitos comportamentais quanto as alterações bioquímicas. 

 Os resultados apresentados no artigo 2 demonstraram que o tratamento crônico com 

duas doses do FDPI protegeu o comportamento do tipo depressivo induzido pelo ECIM em 

camundongos no TNF modificado. Esse teste nos proporciona avaliar se os compostos estão 

agindo modulando o sistema serotoninérgico ou noradrenérgico. Em suma, se os animais 

permanecem um tempo maior escalando, pode-se dizer que o sistema noradrenérgico está 

envolvido, ao contrário, quando o sistema serotoninérgico é modulado, os animais 

permanecem um tempo maior nadando (CRYAN et al., 2002; DETKE et al., 1995). O tempo 

de escalada não foi alterado pelo ECIM e nem pelos tratamentos com FDPI, enquanto que o 

ECIM diminuiu o tempo de nado e aumentou o tempo de imobilidade e ambos os tratamentos 

com FDPI foram efetivos em proteger dessas alterações. Com isso pode-se concluir uma 

modulação do sistema serotoninérgico. Esses resultados estão de acordo com uma publicação 

prévia, a qual mostrou o mesmo efeito do FDPI no TNF modificado, porém sem nenhum 

agente indutor (PESARICO et al., 2014). Ainda, para confirmar a ação do tipo antidepressiva 

do composto, o TSC foi realizado, e mais uma vez comprovou-se esse efeito do FDPI. 

 Sabe-se que o teste da preferência pela sacarose é o teste mais utilizado para avaliar a 

anedonia induzida por estresse (WILLNER et al., 1987), porém como a administração do 

FDPI se dá através da via oral, poderia interferir no paladar dos animais. Por consequência 

disso, o splash teste foi escolhido, dado que esse teste também está sendo usado para avaliar o 

comportamento anedônico dos animais  (ISINGRINI et al., 2010). O FDPI também foi efetivo 

em proteger da anedonia causada pelo ECIM nos camundongos. Interessantemente, a ação do 

tipo antidepressiva crônica do FDPI foi observada em uma dose muito menor do que aquela 

do antidepressivo clássico, paroxetina. 

Com base nos resultados comportamentais apresentados até aqui foi de extrema 

importância buscar o mecanismo pelo qual o FDPI desempenha sua ação do tipo 

antidepressiva após um tratamento crônico com o mesmo.  

 Assim, tendo em vista que o tratamento crônico com o FDPI protegeu das alterações 

comportamentais induzidas pelo ECIM, investigaram-se os possíveis mecanismos pelos quais 

ele foi efetivo em proteger dessas alterações. Com o intuito de estabelecer de forma clara o 

efeito do FDPI na recaptação de serotonina, no artigo 2 determinou-se o efeito do FDPI sobre 
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esse neurotransmissor. Os resultados apresentados mostram que o FDPI, na maior dose, inibiu 

a recaptação de serotonina no córtex pré-frontal dos camundongos expostos ao ECIM. Esse 

dado, além de confirmar o envolvimento do sistema serotoninérgico no mecanismo de ação 

do FDPI, já demonstrado no artigo 1 dessa tese, levanta algumas questões em relação a outros 

possíveis mecanismos estarem envolvidos na ação dessa isoquinolina, em razão de alguns 

pesquisadores terem especulado que outras vias de sinalização são alvos das ações dos 

antidepressivos serotoninérgicos (DUMAN e VOLETI, 2012). 

 Vários estudos relatam o envolvimento do sistema imunológico com a depressão 

(ANISMAN e MERALI, 2002; DANTZER et al., 2008; HURLEY e TIZABI, 2013; MILLER 

e MANJI, 2006), contribuindo com isso, já está documentado que as citocinas interferem em 

diferentes processos envolvidos com a depressão, entre eles o metabolismo das monoaminas. 

Foi descrito que no momento em que as citocinas atingem o cérebro, elas têm a capacidade de 

influenciar na síntese, liberação e recaptação das monoaminas ou outros neurotransmissores 

envolvidos no controle do humor (MILLER, 2009). Porém, ainda não está claro se a ativação 

das vias inflamatórias é diretamente no SNC durante a depressão ou essa ativação ocorre 

originalmente na periferia, decorrente de outras doenças, e por consequência induz a uma 

resposta inflamatória no SNC, pois essas citocinas sistêmicas tem acesso ao cérebro por 

sistemas de transportes saturados (BANKS, 2009). Considerando essas ideias, o objetivo do 

artigo 2 não foi apenas determinar os níveis de citocinas presentes no SNC, mas também na 

circulação sanguínea. Os resultados apresentados no artigo 2 em relação as citocinas, 

mostraram que ocorreu uma ativação do sistema imunológico pelo ECIM, visto que, o 

estresse aumentou as citocinas pró-inflamatórias TNF-α, IL-1, IL-6 e interferon-gama (INF-γ) 

e diminuiu a citocina anti-inflamatória IL-10 tanto no córtex pré-frontal quanto no soro. A 

dose mais alta do FDPI foi efetiva em controlar todas essas alterações.  Com esses resultados, 

sugere-se uma possível relação entre as citocinas e o sistema serotoninérgico induzida pelo 

ECIM, pois dados da literatura apontam que a neuroinflamação impacta na via da serotonina 

(FINNELL e WOOD, 2016).  Para complementar esses resultados, os níveis de NF-kB foram 

investigados, dado que ele contribui para a regulação dos processos inflamatórios, modulando 

a transcrição de alguns genes, como o TNF-α. O tratamento com o FDPI foi efetivo em 

proteger do aumento nos níveis de NF-kB em camundongos expostos ao ECIM. Esse dado 

corrobora com as alterações das citocinas, reforçando o envolvimento do FDPI no sistema 

imunológico em um modelo de depressão induzido por estresse. 



88 

 

 Além do metabolismo das monoaminas, o eixo HPA também é um alvo dos efeitos da 

citocinas. Alguns estudos mostraram que a administração de citocinas estimula a liberação de 

ACTH e cortisol, dois hormônios que foram encontradas em níveis elevados em pacientes 

depressivos (BESEDOVSKY e DEL REY, 1996; PARIANTE, 2003; PARIANTE e 

LIGHTMAN, 2008; PARIANTE e MILLER, 2001). Corroborando com isso, este estudo 

mostrou uma hiperativação do eixo HPA pelo ECIM, visto que, ocorreu um aumento nos 

níveis de corticosterona no córtex pré-frontal e um aumento dos níveis de ACTH no córtex 

pré-frontal e no soro. Significativamente, o FDPI modulou o eixo HPA normalizando os 

níveis desses dois hormônios. Uma das vias pela qual as citocinas poderia influenciar o 

funcionamento do eixo HPA é através de uma desregulação no feedback negativo, o qual é o 

principal alvo da depressão (PARIANTE e MILLER, 2001), mais especificamente, um 

prejuízo no feedback negativo resulta em uma hiperestimulação do eixo HPA, aumentando os 

níveis de corticosterona, que via ativação dos seus receptores desencadeia uma série de 

modificações neuronais. Outra razão de grande importância que poderia estar estimulando 

diretamente o eixo HPA nesse estudo é o estresse, um dos principais fatores ambientes que 

ativa o eixo HPA desencadeando a depressão. Logo, não é possível afirmar se o efeito 

causado no eixo HPA é dado diretamente pelo estresse ou indiretamente pelas citocinas. 

 Por último, mas não menos importante, a hipótese das neurotrofinas supõe que a perda 

dessas, particularmente o BDNF, desempenha um importante papel na patogênese da 

depressão. Supõe-se que o envolvimento do BDNF com a depressão pode ser devido à ligação 

com o sistema serotoninérgico, visto que o BDNF promove a sobrevivência e diferenciação 

dos neurônios serotoninérgicos (DJALALI et al., 2005) e a administração dos ISRSs 

restauram as neurotrofinas (DUMAN, 2004; DUMAN et al., 1997). Com base nisso e nos 

resultados referentes à serotonina, esse estudo também objetivou investigar os efeitos do 

FDPI nos níveis de BNDF e do seu receptor em um modelo de estresse. Os resultados 

demonstrados no artigo 2 são de grande relevância, já que o ECIM aumentou os níveis do 

proBDNF e diminuiu os níveis do receptor TrkB. Sabe-se que o receptor do proBDNF é o 

p75NTR, e a neurotrofina que ativa o receptor TrkB é o mBDNF, logo os dois parâmetros 

vistos no estudo são opostos (MARTINOWICH et al., 2007; WOO et al., 2005). No entanto, 

sugere-se que com o aumento do proBDNF ocorra uma diminuição do mBDNF e por 

consequência uma menor ativação do receptor TrkB. Vale ressaltar também que esse aumento 

dos níveis de proBDNF está ativando o NfkB, o qual está intimamente relacionada com a via 

apoptótica. Interessantemente, o tratamento com a maior dose do FDPI foi efetivo em 
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proteger dessas alterações, sugerindo uma regulação das vias de sinalização e um possível 

mecanismo pelo qual o FDPI exerce sua ação do tipo antidepressiva.  

 Com o objetivo de expandir os estudos acerca dos efeitos do FDPI nas vias de 

sinalização que levam a síntese do BDNF no córtex pré-frontal dos camundongos submetidos 

ao estresse, buscou-se outro modelo de depressão, o qual foi induzido pelo estresse de derrota 

social. Este é um modelo de estresse psicossocial em camundongos que fornece uma gama de 

alterações para estudar os mecanismos que levam a depressão relacionada ao estresse. Para 

isso, no artigo 3 utilizou-se camundongos machos da mesma linhagem, porém os 

camundongos com peso em torno de 45-50g e que apresentavam agressividade foram 

escolhidos como os agressores/residentes, em contraste, os camundongos de menor peso e que 

não mostravam nenhum tipo de agressividade foram chamados de camundongos 

experimentais/intrusos. Além disso, os animais experimentais mostram algumas 

características de derrota social, como imobilidade; tentativas de escapar; agachamento e 

postura ereta defensiva. Para induzir o estresse de derrota social o camundongo intruso 

(experimental) era colocado na caixa do residente (agressor) em torno de 5 minutos, o tempo 

suficiente para que ele sofresse a agressão social. Após esse tempo, os animais eram divididos 

por uma grade de acrílico transparente e com pequenas aberturas, com o propósito dos 

animais sentirem o cheiro e conseguirem se visualizar, sem precisar do contato. Esse 

procedimento foi realizado durante um período de dez dias, tempo suficiente para induzir a 

aversão social, um sintoma característico da depressão em humanos. 

 Por conseguinte, para afirmar que o estresse induziu a aversão social nos 

camundongos que sofreram a derrota social, o teste da aversão social foi realizado e para 

investigar os efeitos do FDPI nesse modelo, uma dose aguda do FDPI de 25 mg/kg foi 

administrada aos camundongos. Como esperado, os camundongos submetidos ao estresse de 

derrota social demonstraram aversão social por um camundongo agressor. Porém, o 

tratamento com uma dose aguda do FDPI não foi totalmente efetivo em reverter esse efeito do 

estresse, pois não reverteu o tempo nas zonas de esquinas, como também não foi efetivo em 

reverter aos níveis do controle o tempo na zona de interação. No entanto, esse resultado 

corrobora com outros estudos que reportam que a aversão social não é revertida por 

tratamentos agudos com antidepressivos, mas sim por tratamentos crônicos (BERTON et al., 

2006; TSANKOVA et al., 2006). Com base nessas pesquisas e nos nossos resultados, o FDPI 

foi administrado nos camundongos experimentais concomitante ao protocolo da derrota 
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social, logo o FDPI foi administrado repetidamente por um período de 10 dias, em diferentes 

doses 1, 10 e 25 mg/kg. Diferentemente do tratamento agudo, o tratamento repetido com o 

FDPI na maior dose foi efetivo em diminuir a aversão social induzida pelo estresse da derrota 

social.  

 Confirmado a aversão social induzida pelo estresse e a proteção pelo tratamento 

repetido com FDPI na maior dose, o próximo passo desse artigo fora investigar as vias de 

sinalização responsáveis pela síntese do BDNF, uma neurotrofina com um papel importante 

na sobrevivência, função e plasticidade dos neurônios no cérebro (HUANG e REICHARDT, 

2001; MARTINOWICH et al., 2007).  

 Uma das principais proteínas que desencadeiam uma cascata de sinalização 

responsável por ativar fatores de transcrição, que regulam a expressão do gene das neutrofinas 

é a ERK1/2, um membro da família das proteínas quinases ativadas por mitógeno (MAPKs) 

(ROUX e BLENIS, 2004). A ERK1/2 é conhecida por regular o crescimento neuronal, 

apoptose e diferenciação neuronal, bem como a plasticidade sináptica, além de que, está bem 

esclarecido que uma inibição dessa proteína está envolvida com a patofisiologia da depressão 

(CORDOVA et al., 2004; MERCIER et al., 2004; REUS et al., 2014). Os resultados 

apresentados no artigo 3 enriquecem a literatura, visto que os animais expostos ao estresse de 

derrota social apresentaram uma diminuição da razão de pERK1/2/ERK1/2 e o tratamento 

repetido com FDPI na dose de 25 mg/kg foi efetivo em proteger dessa redução. Esses dados 

fortalecem os resultados de um estudo que demonstra que o efeito do tipo antidepressivo do 

FDPI foi prevenido pelo pré-tratamento com dois inibidores da ERK1/2 (PESARICO et al., 

2016).  

 Além da via de sinalização da ERK1/2, a Akt da mesma forma está envolvida na 

ativação de fatores de transcrição (YAMADA et al., 1997; ZHENG e QUIRION, 2004), 

levando isso em consideração, essa proteína também foi investigada no artigo 3.  Porém, 

diferente do que ocorreu com a razão da pERK1/2/ERK1/2, nem o estresse social e nem o 

tratamento repetido com FDPI na dose de 25 mg/kg não foram efetivos em mudar a razão 

pAkt/Akt. Ao contrário, dados da literatura post-mortem já demonstraram que pacientes 

depressivos apresentaram uma diminuição dos níveis de Akt no córtex pré-frontal (HSIUNG 

et al., 2003; KAREGE et al., 2007). Esse conjunto de dados indica que, pelo menos em parte, 

o efeito do FDPI na sua ação do tipo antidepressiva pode ser devido à ativação da via da 

ERK1/2 e da Akt. 

 O principal fator de transcrição regulado pelas vias de sinalização ERK1/2 e Akt é o 

CREB, o qual tem sido proposto como um dos maiores componentes na ação dos 
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antidepressivos, visto que ele é (i) responsável pela regulação da expressão de genes no SNC 

envolvidos na neuroplasticidade, sobrevivência neuronal e cognição, como o BDNF 

(MABUCHI et al., 2001; PITTENGER et al., 2002) e (ii) ativado por tratamentos 

antidepressivos crônicos (NIBUYA et al., 1996; TIRABOSCHI et al., 2004). Diferente do 

esperado, a razão pCREB/CREB foi aumentada no córtex pré-frontal dos animais expostos ao 

estresse de derrota social e o tratamento repetido com o FDPI reduziu a mesma aos níveis do 

controle. Embora os resultados sejam controversos, há muitos estudos da literatura, 

demonstrando diferentes efeitos nos níveis do CREB (CARLEZON et al., 2005). Alguns 

pesquisadores sugerem que os motivos das discrepâncias entre os resultados obtidos são (1) o 

fato de que diferentes classes de antidepressivos agem distintamente na fosforilação do 

CREB, (2) as diferentes regiões do SNC que são analisadas e (3) o tipo e a duração do 

estresse ao quais os animais são submetidos (NIBUYA et al., 1996; THOME et al., 2000). 

Mesmo que os resultados obtidos por nós sejam controversos aos relatados na literatura, eles 

estão de acordo com um estudo previamente publicado, no qual os autores demonstram que o 

estresse psicossocial, o mesmo utilizado nesse artigo, induz um aumento na razão 

pCREB/CREB, o qual é atenuado pelo tratamento com imipramina (BOER et al., 2007). Com 

isso, sugere-se que o FDPI e outros antidepressivos induzem uma adaptação neuronal a nível 

transcricional. 

 Com o conjunto de resultados reportados até aqui, o próximo passo foi investigar os 

níveis de BDNF nesse modelo. Semelhante ao ECIM, mostrado no artigo 2, o estresse de 

derrota social causou um aumento dos níveis de proBDNF no córtex pré-frontal dos 

camundongos, o que corrobora com os resultados da razão pCREB/CREB. Considerando que 

o CREB é uma das principais proteínas que regulam os genes de transcrição, logo ele é o 

maior responsável por regular os níveis de BDNF. Inicialmente, o BDNF é sintetizado na 

forma de seu precursor, o proBDNF e então é clivado por proteases para gerar o mBDNF 

(KOLBECK et al., 1994). Com isso, pode-se inferir que o aumento da razão pCREB/CREB é 

o indutor do aumento do proBDNF em animais expostos ao protocolo de derrota social. O 

tratamento repetido com o FDPI protegeu de ambas as alterações, o que sugere o 

envolvimento da via de sinalização CREB-proBDNF na ação do tipo antidepressiva do FDPI. 

 Com as alterações encontradas nos níveis de proBDNF, determinou-se os níveis de seu 

receptor, o p75NTR. O estresse de derrota social diminuiu os níveis de p75NTR no córtex pré-

frontal, o que seria uma resposta compensatória ao aumento do proBDNF, e o FDPI aumentou 
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os níveis deste receptor ao nível do controle. Quando há uma ativação da via de sinalização 

proBDNF- p75NTR ocorre, por consequência, a transmissão de sinais anti-neurotróficos 

através de vias de sinalização como o NF-κB (TENG et al., 2005). No entanto, tendo vista os 

resultados obtido com os níveis de proBDNF e de p75NTR, que foram compensatórios, a via 

do NF-κB não teria sido ativada, visto que nem o estresse de derrota social e nem o FDPI 

alteraram os níveis dessa proteína. 

 Embora não se tenha determinado neste estudo proteínas da via de sinalização 

mBDNF-TrkB, sugere-se que os níveis de mBDNF estejam diminuídos nos animais expostos 

ao estresse de derrota social, devido a falha na clivagem proteolítica do proBDNF a mBDNF. 

Além disso, o mBNDF liga-se com alta afinidade ao seu receptor TrkB e ativa uma das 

principais vias de sinalização aqui estudadas, a cascata da ERK, a qual encontram-se 

diminuídas nos animais expostos ao estresse de derrota social. 

 O último objetivo do artigo 3 foi delineado baseado nas teorias de que o estresse 

causa danos e atrofia nos neurônios (MCEWEN, 2007; MCEWEN et al., 2015) assim como 

nos resultados obtidos até então, isto é, investigar se a via das neurotrofinas estavam 

influenciando nos neurônios. Através das análises por western blot, pode-se observar uma 

redução do NeuN, um marcador de neurônio adulto, no córtex pré-frontal dos animais 

submetidos ao estresse de derrota social e o tratamento repetido com FDPI protegeu dessa 

redução. Por fim, sugere-se que o efeito do FDPI na aversão social induzida pelo estresse de 

derrota social envolva algumas proteínas da via de sinalização das neurotrofinas.   

 Com o objetivo de expandir os estudos em relação à ação do tipo antidepressiva do 

FDPI, e baseado no fato de que o sistema glutamatérgico é um importante sistema envolvido 

na ação rápida dos antidepressivos, no artigo 4 buscou-se investigar se este, juntamente com 

o sistema GABAérgico, contribuem para a ação antidepressiva do FDPI. 

 Com base no que foi mencionado até aqui, o estresse da separação materna foi 

escolhido para investigar os efeitos do FDPI nos sistemas excitatório e inibitório. Esse modelo 

animal mostra a influência das condições de vida durante o período pós-natal no 

estabelecimento de fatores neurológicos que controlam o comportamento e resposta ao 

estresse na vida adulta. Além disso, eventos adversos no início da vida são uns dos principais 

fatores que precipitam a depressão (MARCO et al., 2009). O estresse pós-natal e 

particularmente a separação materna mostram uma variedade de mudanças comportamentais e 

neuroquímicas ao longo do tempo (LEHMANN e FELDON, 2000; MUSAZZI et al., 2010a; 

ROCERI et al., 2002). 
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 Contribuindo com dados da literatura, o protocolo da separação materna do artigo 4 

induziu em ratos de 30 e 90 dias de idade, a falta do autocuidado, um dos principais sintomas 

visto em pacientes depressivos. Esse comportamento dos animais foi demonstrado através do 

splash teste, um teste onde os animais iniciam o comportamento de limpeza devido à 

viscosidade da solução de sacarose borrifada na pele dos ratos (ISINGRINI et al., 2010). 

Similar aos artigos anteriores o tratamento com doses repetidas do FDPI, em ambas as idades, 

reverteu o comportamento induzido pelo estresse. Além disso, esses resultados estão de 

acordo com os obtidos no artigo 2, pois ambos tipos de estresse induziram a falta do 

autocuidado e os tratamentos com FDPI, concomitante ou depois do estresse, foram efetivos 

em proteger dessa indução. 

 A seguir investigou-se o mecanismo de ação pelo qual o FDPI diminui a falta do 

autocuidado. Aqui, vale ressaltar, que já foi publicado um estudo demonstrando que o pré-

tratamento com o NMDA, um agonista dos receptores NMDA, a bicuculina, um antagonista 

dos receptores GABAA e o baclofen, um antagonista dos receptores GABAB, bloquearam o 

efeito do tipo antidepressivo do FDPI no TNF. Além disso, o FDPI em altas doses aumentou a 

captação de glutamato no córtex pré-frontal dos camundongos, porém não alterou a captação 

de GABA (PESARICO et al., 2016). A partir destes achados, o primeiro mecanismo 

investigado foi a captação de glutamato no córtex pré-frontal dos animais submetidos ao 

protocolo da separação materna, a qual foi diminuída pela separação materna e revertida pelo 

FDPI nos ratos de 90 dias e não nos ratos com 30 dias de idade. Esse resultado nos incentivou 

a determinar a captação do neurotransmissor inibitório, GABA, que foi aumentada no córtex 

pré-frontal dos animais submetidos ao protocolo da separação materna e diminuída em ratos 

tratados com FDPI em ambas as idades. Esse conjunto de dados nos mostra que em ratos de 

30 dias de idade há apenas uma disfunção na captação do GABA, possivelmente uma 

diminuição nos níveis de GABA está levando, indiretamente, a um aumento da 

funcionalidade do sistema excitatório (SANACORA et al., 2000). Em contraste, em ratos de 

90 dias de idade há disfunção tanto na captação de glutamato como na de GABA, o que nos 

sugere que há um desequilíbrio nos sistemas excitatório e inibitório. Além disso, muitos 

estudos suportam essa hipótese uma vez que um aumento dos níveis de glutamato e a redução 

nos níveis de GABA foram observados em pacientes depressivos, levando a uma diminuição 

na razão inibitória-excitatória (SANACORA et al., 2004) e, interessantemente, esse 

desequilíbrio é regulado pelo tratamento com antidepressivos (SANACORA et al., 2002).  
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 As alterações citadas acima nos levaram a pesquisar se o transportador de glutamato 

EAAT1 está envolvido no efeito do FDPI. Surpreendentemente, apenas os ratos de 30 dias de 

idade submetidos ao protocolo da separação materna aumentaram os níveis de EAAT1. Esses 

resultados são controversos aos da literatura, visto que um estudo post-mortem mostrou uma 

redução na expressão do EAAT1 no córtex cerebral de indivíduos depressivos (CHOUDARY 

et al., 2005). Porém, o aumento dos níveis de EAAT1 pode ser desencadeado pelo aumento da 

liberação de glutamato no SNC em ratos estressados, o que foi demonstrado em diversos 

estudos (DUAN et al., 1999; LOWY et al., 1993; MUSAZZI et al., 2010b). Com isso, sugere-

se que uma resposta neuroprotetora ao estresse ou que um mecanismo compensatório 

induzido pela elevação da liberação de glutamato na fenda sináptica possa estar ocorrendo, no 

entanto, essa é uma das maiores limitações deste estudo. Ao contrário disso, os níveis do 

EAAT1 no córtex pré-frontal dos ratos de 90 dias de idade submetidos ao protocolo da 

separação materna não foram alterados, o que pode ser explicado pela presença de outros 

transportadores responsáveis pela retirada no glutamato da fenda sináptica.  

 Sabe-se que a ativação dos receptores de glutamato ionotrópicos do tipo NMDA está 

envolvida no desenvolvimento da depressão (LUSCHER e MALENKA, 2012), por isso no 

artigo 4 duas subunidades do receptor ionotrópico NMDAR, 1A e 2B, foram avaliadas. O 

protocolo da separação materna induziu apenas um aumento dos níveis de NMDAR2B no 

córtex pré-frontal dos ratos com 90 dias de idade e o tratamento com FDPI foi parcialmente 

efetivo em reverter essa alteração. A não alteração do receptor NMDAR2A pode indicar uma 

seletividade do estresse por um receptor específico, onde vale ressaltar também que o 

NMDAR2B representa a maior parte da neurotransmissão glutamatérgica (DODD et al., 

2000). Esses resultados sugerem que o estresse da separação materna desencadeia uma 

disfunção glutamatérgica ao longo vida. 

 Além desses achados, o FDPI em animais não submetidos ao protocolo da separação 

materna aumentou os níveis dos NMDAR1A e o NMDAR2B e do transportador EAAT1, o 

que corrobora com o estudo previamente publicado, no qual o FDPI aumentou a captação de 

glutamato em roedores (PESARICO et al., 2016). Esses resultados dão suporte à ideia que o 

FDPI pode modular o sistema glutamatérgico quando não há eventos estressantes. 

 Depois da discussão realizada em torno dos resultados obtidos, é importante notar que 

no presente estudo foram utilizados diferentes modelos de depressão, agudo e crônicos, os 

quais simulam a etiologia e replicam alguns sintomas da depressão, podendo esses serem 

revertidos pelo tratamento com fármacos clássicos utilizados por pacientes com transtorno 
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depressivo. Além disso, o estudo apresenta uma variedade de espécies animais (camundongos 

Swiss e ratos Wistar), o que valida mais os resultados obtidos em relação aos efeitos do FDPI.  

  Por fim, os resultados apresentados nessa tese também demonstram que o FDPI é 

um composto que tem ação do tipo antidepressiva modulando diferentes vias no SNC, visto 

que interage com diferentes sistemas neuroquímicos e vias de sinalização, logo ele pode ser 

considerado um composto multialvo. Recentemente, terapias multimodais tornaram-se 

importantes no tratamento de doenças do humor, como a depressão, pois são doenças 

complexas e heterogêneas com múltiplos fatores de risco. Essas terapias multimodais 

resumem-se tanto na combinação de fármacos ou compostos com propriedades multialvos 

(MILLAN, 2006;2014), tais como o FDPI, que podem melhorar a qualidade do tratamento de 

pacientes depressivos. 

 Em relação às propriedades toxicológicas do FDPI, dados apresentados no artigo 3 

demonstram que este composto apresenta baixa toxicidade em camundongos em doses 

repetidas, sem alteração de parâmetros bioquímicos como a ALT, a AST e a ureia e também 

não são observadas mudanças nas atividades da Na+K+ATPase e da δ-ALA-D em diferentes 

tecidos. Ademais, os resultados dessa tese demonstraram que todos os tratamentos com FDPI 

foram efetivos em proteger do comportamento do tipo depressivo induzido pelo estresse, sem 

causar nenhuma alteração na atividade locomotora. Assim, o efeito do tipo antidepressivo do 

FDPI é seletivo e não tem interferência do desempenho motor dos animais.  
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5 CONCLUSÃO 

 

 Os resultados apresentados nesse estudo indicam que o FDPI apresentou efeito do tipo 

antidepressivo em modelos de depressão induzidos por estresse através da (i) modulação do 

sistema serotoninérgico, inibindo tanto a recaptação de serotonina como atividade da enzima 

MAO-A e MAO-B; (ii) prevenção do estresse oxidativo; (iii) proteção do aumento das 

citocinas pró-inflamatórias e da diminuição das citocinas anti-inflamatórias; (iii) inibição da 

ativação do eixo HPA; (iiii) normalização das vias de sinalização do BDNF e (iiiii) 

modulação dos sistemas glutamatérgio e GABAérgico (Figure 6).  

 A depressão é uma doença psiquiátrica heterogênea e moléculas multialvos seria uma 

importante opção para os pacientes depressivos. Logo, considerando os efeitos do FDPI 

demonstrados no presente estudo bem como suas propriedades já conhecidas, esse composto 

poderia ser uma interessante alternativa terapêutica para o tratamento da depressão. 

 

Figura 6. Esquema geral dos mecanismos envolvidos nos efeitos farmacológicos do FDPI. As flechas cheias 

indicam uma modulação positiva/ativação, enquanto que as flechas pontilhadas indicam uma modulação 

negativa. 
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7. ANEXOS 

ANEXO A: Carta de aprovação do projeto de pesquisa pela Comissão de Ética no Uso de 

Animais da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) 
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ANEXO B: Carta de aprovação do projeto de pesquisa pela Comissão de Ética no Uso de 

Animais da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) 
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ANEXO C: Autorização para reprodução do artigo científico intitulado: “7-Fluoro-1,3-

diphenylisoquinoline-1-amine abolishes depressive-like behavior and prefrontal cortical 

oxidative damage induced by acute restraint stress in mice”. 
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ANEXO D: Autorização para reprodução do artigo científico intitulado: “A novel 

isoquinoline compound abolishes chronic unpredictable mild stress-induced depressive-like 

behavior in mice”. 
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ANEXO E: Autorização para reprodução do artigo científico intitulado: “Brain-derived 

neurotrophic factor signaling plays a role in resilience to stress promoted by isoquinoline in 

defeated mice”. 
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ANEXO F: Autorização para reprodução do artigo científico intitulado: “7-Fluoro-1,3-

diphenylisoquinoline-1-amine reverses the reduction in self-care behavior induced by 

maternal separation stress in rats by modulating glutamatergic/GABAergic systems”. 

 

 


