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RESUMO 
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DEPRESSÃO EM CAMUNDONGOS 

AUTOR: CÉSAR AUGUSTO BRÜNING 

ORIENTADORA: CRISTINA WAYNE NOGUEIRA 

Data e Local da Defesa: Santa Maria, 24 de julho de 2015. 
 

 

A dor crônica e a depressão geralmente coexistem, e inúmeros mecanismos estão envolvidos 

na patogênese desta comorbidade, o que a torna resistente ao tratamento. O sistema 

serotoninérgico é considerado um mecanismo central na díade dor-depressão, que também 

pode ser originada a partir de disfunções do sistema imune ou danos no tecido neuronal, 

envolvendo o processo de neuroinflamação. O composto orgânico de selênio disseleneto de 

m-trifluormetil-fenila (m-CF3-PhSe)2 apresenta efeito antinociceptico e do tipo antidepressivo 

em modelos agudos em camundongos e evidências comportamentais demonstraram que o seu 

efeito antidepressivo está relacionado com o sistema serotoninérgico. O objetivo deste estudo 

foi caracterizar melhor os efeitos farmacológicos do (m-CF3-PhSe)2 e investigar o efeito do 

mesmo na comorbidade entre dor e depressão em camundongos, abordando os mecanismos 

patogênicos desta condição. O projeto de pesquisa foi aprovado pela Comissão de Ética no 

Uso de Animais (CEUA) da Universidade Federal de Santa Maria, sob o número 042/2012. 

Primeiramente foi demonstrado que o sistema serotoninérgico também está envolvido no 

efeito antinociceptivo do (m-CF3-PhSe)2 (1–50 mg/kg, p.o.) no teste da injeção de glutamato 

na pata de camundongos, uma vez que antagonistas dos receptores serotoninérgicos 5-HT1A 

(WAY100635) e 5HT2A/2C (ritanserina) bloquearam seu efeito. Além disso, o (m-CF3-PhSe)2 

(10 e 50 mg/kg, p.o.) inibiu a recaptação de serotonina (5-HT) ex vivo em sinaptossomas. 

Também foi determinado a distribuição de selênio em diferentes tempos após a administração 

de (m-CF3-PhSe)2 (500 mg/kg, p.o.) em camundongos, o qual apresentou uma ampla 

distribuição em diferentes tecidos, incluindo o cérebro. Considerando que a inflamação pode 

estar intimamente relacionada com a depressão, avaliou-se também o efeito do (m-CF3-PhSe)2 

(0.01–50 mg/kg, i.g.) no comportamento do tipo depressivo induzido pela administração 

intracerebroventricular (i.c.v.) da citocina pró-inflamatória fator de necrose tumoral-α (TNF-

α) nos testes do nado forçado (TNF) e da suspensão da cauda (TSC). O tratamento agudo com 

(m-CF3-PhSe)2 em baixas doses (a partir de 0.1 mg/kg) preveniu o aumento do tempo 

imobilidade dos animais, o qual representa um comportamento do tipo depressivo, em ambos 

os testes, sem alterar a atividade locomotora dos camundongos. As doses que não foram 

efetivas (0.01 mg/kg no TNF e 0.1 mg/kg no TSC) no tratamento agudo bloquearam o efeito 

do TNF-α quando administradas subcronicamente por 2 semanas. Além disso, o (m-CF3-

PhSe)2 apresentou efeito anti-inflamatório nos tratamentos agudo e subcrônico ao prevenir a 

ativação da proteína quinase ativada por mitógeno p38 (p38 MAPK) e o aumento dos níveis 

de fator nuclear-κB (NF-κB) induzidos pelo TNF-α no hipocampo e córtex pré-frontal de 

camundongos. Por fim, foi demonstrado que o (m-CF3-PhSe)2 (1 e 10 mg/kg, i.g.) apresentou 

efeito antinociceptivo e do tipo antidepressivo em um modelo de comorbidade entre dor e 



 

  

 

 

depressão induzido pela ligação parcial do nervo ciático (LPNC) em camundongos, associado 

a um efeito anti-inflamatório. A LPNC induziu alodínia mecânica observada no teste dos 

filamentos de Von-frey e aumento do tempo de imobilidade dos animais no TNF e o (m-CF3-

PhSe)2 tanto no tratamento agudo quanto no subcrônico em baixas doses foi efetivo em 

bloquear estas alterações. A LPNC causou também o aumento dos níveis de citocinas pro-

inflamatórias no soro, no córtex cerebral e no hipocampo de camundongos, bem como do 

hormônio adrenocorticotrófico (ACTH) e da corticosterona no soro, a ativação da p38 

MAPK, o aumento dos níveis de NF-κB e da cicloxigenase-2 (COX-2), a diminuição dos 

níveis do fator neurotrófico derivado do cérebro (BDNF) e o aumento da recaptação de 5-HT 

e a liberação de glutamato, no córtex e no hipocampo. De maneira geral, tanto o tratamento 

agudo (10 mg/kg, i.g.) quanto o subcrônico (0.1 mg/kg) com (m-CF3-PhSe)2 foram eficazes 

em bloquear essas alterações, embora os melhores resultados foram observados no tratamento 

subcrônico. Tendo em vista que a díade dor-depressão é uma condição multipatogênica e a 

inflamação pode ter um papel central nessa comorbidade, o (m-CF3-PhSe)2 poderia ser 

considerado uma interessante alternativa terapêutica para tratar a dor crônica associada à 

depressão. 

 

Palavras-chave: dor, depressão, serotonina, citocinas, inflamação, selênio. 
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Chronic pain and depression often coexist, and several mechanisms are involved in the 

pathogenesis of this comorbidity, which confer it resistance to treatment. The serotonergic 

system is considered a central mechanism in the pain-depression dyad, which could also be 

generated from dysfunctions in the immune system or injuries to neuronal tissue, involving 

the process of neuroinflammation. The organoselenium compound m-trifluoromethyl-

diphenyl diselenide (m-CF3-PhSe)2 shows antinociceptive and antidepressant-like effects in 

acute models in mice and behavioral evidence demonstrated that its antidepressant-like effect 

is related to the serotonergic system. The aim of this study was to further characterize the 

pharmacological effects of (m-CF3-PhSe)2 and investigate its effect on the comorbidity 

between pain and depression in mice, addressing the pathogenic mechanisms of this 

condition. The research project was approved by the ethics committee (CEUA) of the Federal 

University of Santa Maria (042/2012). First, it was demonstrated that the serotonergic system 

is involved in the antinociceptive effect of (m-CF3-PhSe)2 (1–50 mg/kg, p.o.) in the glutamate 

test, once antagonists of serotonergic receptors 5-HT1A (WAY100635) and 5-HT2A/2C 

(ritanserin) blocked its effect. In addition, (m-CF3-PhSe)2 (10 and 50 mg/kg, p.o.) inhibited 

the serotonin (5-HT) reuptake ex vivo in synaptosomes. It was also assessed the selenium 

distribution at different time points after the administration of (m-CF3-PhSe)2 (500 mg/kg, 

p.o.), which demonstrated a wide distribution in different tissues, including the brain. Taking 

into account that inflammation could be closely related to depression, the effect of (m-CF3-

PhSe)2 on the depressive-like behavior induced by intracerebroventricular (i.c.v.) injection of 

tumor necrosis-α (TNF-α) in the forced swimming test (FST) and tail suspension test (TST) 

was also evaluated. The acute treatment with (m-CF3-PhSe)2 (from 0.1 mg/kg) at low doses 

prevented the increase in the immobility time of animals, which is an indicative of depressive-

like behavior, in both tests, without altering the locomotor activity of mice.  The doses that 

were not effective (0.01 mg/kg in the FST and 0.1 mg/kg in the TSC) in the acute treatment 

blocked the effect of TNF-α when chronically administered for 2 weeks to mice. In addition, 

(m-CF3-PhSe)2 demonstrated an anti-inflammatory effect in both acute and subchronic 

treatments, preventing the activation of p38 mitogen-activated protein kinase (p38 MAPK) 

and the increase of nuclear factor-κB (NF-κB) levels induced by TNF-α in the hippocampus 

and pre-frontal cortex of mice. Lastly, it was demonstrated that (m-CF3-PhSe)2 (1 and 10 

mg/kg, i.g.) elicited antinociceptive and antidepressant-like effects in a model of pain and 

depression comorbidity induced by partial sciatic nerve ligation (PSNL) in mice, which was 

related to anti-inflammatory effect. PSNL induced mechanical allodynia observed in the Von-



 

  

 

 

frey hair test and increased the immobility time of animals in the FST and (m-CF3-PhSe)2 in 

both acute and subchronic treatments at low doses was effective in blocking these alterations. 

PSNL also induced an increase of pro-inflammatory cytokines in serum, cerebral cortex and 

hippocampus of mice. An increase of adrenocorticotropic hormone (ACTH) and 

corticosterone in the serum, activation of p38 MAPK, an increase in the NF-κB and 

cyclooxygenase-2 (COX-2) levels, a decrease of brain-derived neurotrophic factor (BDNF) 

levels and an increase of 5-HT reuptake and glutamate release in the cortex and hippocampus 

of mice were found in PSNL mice. In a general way, both acute (10 mg/kg, i.g.) and 

subchronic (0.1 mg/kg, i.g.) (m-CF3-PhSe)2 treatments were effective in preventing these 

alterations, although the best results were observed in the subchronic treatment. Considering 

that pain-depression dyad is a multi-pathogenic condition and inflammation could have a 

central role in this comorbidity, (m-CF3-PhSe)2 might be considered an interesting therapeutic 

alternative to treat chronic pain associated with depression. 

 

 

Keywords: pain, depression, serotonin, cytokines, inflammation, selenium.
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

1.1 Dor 

 A dor é um mecanismo protetor que ocorre sempre que qualquer tecido é lesionado, 

fazendo com que o indivíduo reaja para remover o estímulo doloroso. No entanto, a dor 

também pode ser um efeito secundário, incapacitante, de muitas condições médicas, e o 

controle da dor é uma das prioridades terapêuticas mais importantes. O reconhecimento de 

que a dor persistente é uma síndrome — ou mesmo uma doença (Bonica, 1953) — levou à 

fundação da Associação Internacional para o Estudo da Dor (IASP). A IASP define dor como 

“uma experiência sensorial e emocional desagradável associada a uma lesão tecidual real ou 

potencial ou descrita em termos de tal lesão” (Loeser e Treede, 2008). 

Tipicamente a dor envolve um estímulo nocivo que ativa nervos sensoriais terminais 

nos tecidos corporais chamados nociceptores. O corpo celular dos nociceptores encontra-se 

fora do sistema nervoso central (SNC), nos gânglios da raiz dorsal. Os axônios periféricos 

inervam os tecidos superficiais e profundos, enquanto que o axônio central realiza sinapse 

com neurônios de segunda ordem no cordão espinhal, que por sua vez projetam-se para as 

regiões supraespinhais do SNC, como o tronco encefálico, hipotálamo e tálamo. Essa vias 

ascendentes fazem conexões com neurônios de terceira ordem que projetam-se para o córtex 

somatosensorial, ínsula, giro cingulado anterior e córtex pré-frontal (Millan, 1999; Almeida et 

al., 2004; Willis e Coggeshall, 2004) (Figura 1). Estudos em humanos demonstraram que 

todas estas estruturas são ativadas em associação à sensação de dor (Rainville et al., 2001; 

Almeida et al., 2004). A transmissão do impulso nociceptivo é mediada principalmente pelo 

glutamato (Guyton e Hall, 2006). 

Os sinais enviados pelos nociceptores para o SNC são processados e geram múltiplas 

respostas fisiológicas e comportamentais. O processamento das informações sobre o ambiente 

corporal interno e externo geradas pelos nociceptores é chamado nocicepção (Sherrington, 

1906). Dentre as respostas geradas pela estimulação nociva uma é a indução do “estado 

emocional desagradável”. Outras respostas incluem o reflexo, aumento da frequência cardíaca 

e pressão sanguínea, entre outros parâmetros, que podem ocorrer sem a presença de dor. Desta 

forma, dor e nocicepção são conceitos distintos e algumas respostas nociceptivas não 

necessariamente indicam dor (Millan, 1999; Julius e Basbaum, 2001). 

O organismo também possui mecanismos intrínsecos responsáveis por controlar a dor. 

A transmissão do impulso nociceptivo no corno dorsal da medula espinhal está submetida à 
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modulação pela via descendente (Fields e Basbaum, 1994; Millan, 2002) (Figura 1). Os sinais 

supraespinhais são integrados nas áreas periventricular e da substância cinzenta periaquedutal 

do mesencéfalo de onde neurônios projetam-se para o núcleo magno da rafe, localizado nas 

regiões inferior da ponte e superior da medula oblonga, e o núcleo paragigantocelular, 

localizado lateralmente na medula oblonga. A partir destas áreas, os sinais de segunda ordem 

são transmitidos para um complexo inibitório da dor localizado nos cornos dorsais da medula 

espinhal. Neste ponto, o impulso nociceptivo pode ser bloqueado antes de ser enviado ao 

encéfalo. Vários neurotransmissores estão envolvidos no sistema de analgesia pela via 

descendente, destacando-se em especial a serotonina (5-HT) e as encefalinas. De fato, as 

moléculas opióides interagem com neurônios serotoninérgicos no núcleo magno da rafe e da 

substância cinzenta periaquedutal, facilitando a via descendente antinociceptiva (Millan, 

2002). 

 

 

 

Figura 1. Representação esquemática da principal via neuronal responsável pela dor e o sistema de analgesia da 

via descendente. Adaptado de Siegel — Basic Neurochemistry — Molecular, Cellular and Medical Aspects7 Ed. 
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Em relação à duração, a dor pode ser classificada em transitória, aguda e crônica. Na 

dor transitória, os nociceptores da pele e outros tecidos são ativados sem que haja qualquer 

lesão, desempenhando um papel essencialmente protetor sem necessidade de atenção clínica. 

Por sua vez a dor aguda caracteriza-se por lesão tecidual provocada frequentemente por 

trauma, intervenção cirúrgica ou doença e pode durar de poucos dias a poucas semanas, 

desaparecendo com a resolução da lesão. Normalmente a intervenção clínica é útil no sentido 

de bloquear ou reduzir a dor ou acelerar o processo de restabelecimento do tecido lesado. Já a 

dor crônica permanece mesmo após a resolução da lesão e pode durar de meses a anos, 

causando muito sofrimento e incapacidade para o indivíduo. Na dor crônica a lesão tecidual 

excede a capacidade de reparação do organismo, devido à perda de parte do tecido, a extensão 

do trauma ou a lesão do próprio sistema nervoso. As terapias clínicas disponíveis 

normalmente não são efetivas e fornecem apenas alívio transitório sendo que fatores 

ambientais e afetivos, bem como o estresse podem contribuir significativamente para a 

intensidade e persistência da dor. Além disso, tanto a dor aguda quanto a crônica estão 

frequentemente associadas a processos inflamatórios, como resultado da lesão tecidual, 

reatividade imune anormal ou lesão nervosa (Loeser e Melzack, 1999; Stein et al., 2003). 

 A dor crônica resultante de lesão a um nervo do sistema nervoso periférico (SNP) ou 

SNC, devido a uma doença, lesão ou inflamação é chamada de dor neuropática. Segundo a 

IASP 7–8 % dos casos de dor crônica na população em geral apresentam característica 

neuropática. Esse tipo de dor geralmente é muito mais severa, debilitante e de difícil 

tratamento, principalmente porque os mecanismos patofisiológicos são pouco conhecidos 

(Harden e Cohen, 2003). Os sintomas da dor neuropática podem incluir alodínia (dor 

resultante de um estímulo que normalmente não é nocivo), hiperalgesia (uma resposta 

excessiva a um estímulo nocivo) e dor espontânea (Woolf e Mannion, 1999). 

  

 

1.2 Depressão 

  

 A depressão maior é uma doença mental caracterizada por humor deprimido, perda de 

interesse ou prazer, diminuição de energia, sentimentos de culpa e fracasso, distúrbios de 

humor e apetite e incapacidade de concentração. Além disso, a depressão é geralmente 

acompanhada de sintomas de ansiedade. Esses problemas podem se tornar crônicos ou 

recorrentes e levar a substanciais prejuízos na qualidade de vida do indivíduo, seja na 
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capacidade de autocuidado ou em executar suas responsabilidades diárias (WHO, 2012). Em 

um cenário mais crítico a depressão pode levar ao suicídio. Segundo dados da Organização 

Mundial da Saúde (OMS), ao menos 350 milhões de pessoas vivem com depressão, 

considerada a principal causa de incapacidade na população em geral, e em torno de 1 milhão 

de pessoas  a cada ano tiram suas próprias vidas, significando quase 3000 vidas perdidas a 

cada dia. Para cada pessoa que comete suicídio, 20 ou mais atentam contra sua própria vida 

(WHO, 2012). 

 Os aspectos patofisiológicos da depressão ainda não são completamente 

compreendidos e a hipótese mais aceita é a teoria monoaminérgica, na qual a deficiência dos 

neurotransmissores 5-HT, norepinefrina e dopamina estaria intimamente associada à 

patogênese da depressão (Coppen, 1967). Inúmeras evidências contribuem para a teoria 

monoaminérgica, sendo que dentre as diferentes monoaminas, a 5-HT é a mais 

extensivamente estudada. A 5-HT é sintetizada no neurônio pré-sináptico a partir do 

triptofano pela ação da enzima triptofano hidroxilase e armazenada em vesículas. Após sua 

liberação na fenda sináptica e interação com os receptores serotoninérgicos, a 5-HT é 

recaptada para o interior do neurônio pré-sináptico por um transportador específico, onde é 

armazenada nas vesículas pré-sinápticas ou degradada pela enzima monoamino oxidase 

(MAO) (Figura 2). Moléculas que bloqueiam a recaptação de 5-HT ou inibem a MAO, 

aumentam a disponibilidade deste neurotransmissor na fenda sináptica e têm apresentado 

substancial efetividade clínica como antidepressivos (Mann, 2005; Belmaker e Agam, 2008). 

A depleção experimental do triptofano causa recidiva no estado depressivo em pacientes 

tratados com inibidores seletivos da recaptação de 5-HT (ISRS). Da mesma forma, a depleção 

da tirosina hidroxilase, necessária à síntese de norepinefrina, causa recidiva nos pacientes 

tratados com inibidores seletivos da recaptação de norepinefrina (ISRN) (Ruhe et al., 2007). 

Além disso, a maioria dos neurônios serotoninérgicos, noradrenérgicos e dopaminérgicos 

localizados no mesencéfalo e no tronco encefálico projetam-se para inúmeras áreas cerebrais 

envolvidas na regulação de diversas funções que geralmente encontram-se alteradas na 

depressão, incluindo humor, atenção, sistema de recompensa, sono, apetite e cognição (Mann, 

2005; Belmaker e Agam, 2008). 

 A hipótese da deficiência monoaminérgica é ainda considerada a teoria neurobiológica 

da depressão clinicamente mais relevante, de forma que os ISRS e ISRN são os principais 

antidepressivos prescritos. No entanto, muitos pacientes são resistentes a este tipo de 

tratamento e efeitos clínicos são perceptíveis apenas algumas semanas após o início da terapia  
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Figura 2. Representação esquemática da sinapse serotoninérgica. Adaptado de what-when-how.com/ 

neuroscience/neurotransmitters. 

 

(Hegadoren et al., 2009; Dupuy et al., 2011). Além disso, estudos avaliando a eficácia dos 

ISRS têm demonstrado que grande parte da resposta antidepressiva é também vista nos 

grupos placebo (Lacasse e Leo, 2005; Kirsch et al., 2008). Desta forma, muitos pesquisadores 

acreditam que a disfunção do sistema monoaminérgico pode ser efeito secundário de outras 

alterações associadas à depressão (Belmaker e Agam, 2008). 

 O sistema opióide tem sido considerado um possível alvo no tratamento da depressão 

(Schreiber et al., 2002; Zomkowski et al., 2005) em adição ao seu importante papel na 

analgesia. Os receptores opióides μ e os opióides endógenos endorfinas são densamente 

distribuídos em diversas regiões cerebrais relacionadas à resposta a agentes estressores e 

estímulos emocionais (Drevets, 1998; Martin-Schild et al., 1999; Sheline, 2000; Zadina, 

2002). Evidências demonstram que pacientes com depressão apresentam níveis diminuídos de 

β-endorfina (Darko et al., 1992; Djurovic et al., 1999) e uma pronunciada redução dos 

receptores opióides μ no tálamo posterior e no córtex cingulado anterior (Kennedy et al., 

2006). Pacientes com depressão refratária têm apresentado melhora clínica com o uso de 
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agonistas de receptores opióides μ, oxicodona e oximorfona, e do agonista parcial 

buprenorfina (Bodkin et al., 1995; Stoll e Rueter, 1999) e em camundongos, o agonista de 

receptores opióides δ, KNT-127, também produz ação do tipo antidepressiva (Saitoh et al., 

2011). Interessantemente, as endorfinas podem modular as transmissões serotoninérgicas 

(Tao e Auerbach, 2002; Hung et al., 2003), dopaminérgicas (Bujdoso et al., 2003; Huang et 

al., 2004) e noradrenérgicas (Al-Khrasani et al., 2003; Hung et al., 2003). 

 Alterações no eixo hipotálamo-pituitária-adrenal (HPA) também têm sido fortemente 

associadas à depressão. O hormônio liberador de corticotrofina (CRH) é liberado pelo 

hipotálamo em resposta à percepção de estresse psicológico por outras regiões do encéfalo. O 

CRH por sua vez induz a secreção do hormônio adrenocorticotrófico (ACTH), o qual estimula 

as glândulas adrenais a liberarem cortisol na corrente sanguínea, e por um mecanismo de 

retroalimentação negativa, o cortisol inibe a liberação de seus precursores (Figura 3). O CRH 

induz várias respostas fisiológicas e comportamentais, sendo que muitas delas estão 

associadas aos sintomas de depressão, como diminuição de apetite, distúrbios do sono e 

dimuição do libido (Nemeroff, 1996). Estudos demonstram que a exposição prolongada a 

elevados níveis de hormônios do estresse aumenta a atrofia e a susceptibilidade a danos e 

morte neuronal, especialmente no hipocampo, o qual é uma importante região de integração 

do humor (Sapolsky, 2000; Duman e Monteggia, 2006). Níveis elevados de CRH e cortisol 

 

 

 

Figura 3. Representação esquemática do eixo hipotálamo-pituitária-adrenal (HPA). Adaptado de Strachan et al. 

(2011), Nature Reviews Endocrinology. 
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têm sido observados no líquor (Merali et al., 2004) e no plasma (Burke et al., 2005) de 

pacientes depressivos, respectivamente, bem como altos níveis de cortisol e ACTH foram 

detectados na urina (Rubin et al., 1987). Além disso, pesquisadores demonstraram que 50 % 

dos pacientes com depressão severa não respondem ao teste de supressão do cortisol pelo 

glicocorticoide dexametasona (Carroll et al., 2007) e a terapia com antidepressivos têm se 

mostrado eficaz na redução da atividade do eixo HPA (Carroll et al., 2007; Belmaker e Agam, 

2008). 

 A redução de fatores neurotróficos, como o fator neurotrófico derivado do cérebro 

(BDNF) e o fator de crescimento do endotélio vascular (VEGF) também pode ter grande 

importância na patogênese da depressão. Esses fatores são extremamente importantes para o 

processo de neurogênese e plasticidade celular e encontram-se reduzidos em pacientes 

depressivos, especialmente em estruturas límbicas, como o hipocampo (Sapolsky, 2000; 

Duman e Monteggia, 2006). A ativação do eixo HPA pode exacerbar essa redução, enquanto 

que o tratamento com antidepressivos pode reverter esse processo aumentando os níveis de 

mRNA para o BDNF e/ou aumentando a expressão de seu receptor, trkB (Duman et al., 1997; 

2000). 

 Outra linha de evidência sugere que uma disfunção do sistema glutamatérgico possa 

ter importante papel na depressão. O glutamato é o principal mediador da transmissão 

sináptica excitatória no cérebro de mamíferos (Orrego e Villanueva, 1993). Em condições 

fisiológicas, o glutamato possui importante papel na plasticidade sináptica, aprendizado e 

memória, mas em condições patológicas este neurotransmissor pode ser uma potente 

excitotoxina neuronal e contribuir para a diminuição da plasticidade sináptica e neuronal que 

é observada em pacientes com depressão severa ou resistente (Sanacora et al., 2008).  Essa 

teoria ganha força considerando que uma única dose de quetamina, antagonista dos receptores 

glutamatérgicos N-metil-D-aspartato (NMDA), produz rápido e pronunciado efeito 

antidepressivo em pacientes resistentes a outros tratamentos (Zarate et al., 2006). Inibidores 

da liberação de glutamato, por exemplo lamotrigina e riluzole, também demonstraram efeito 

antidepressivo (Kendell et al., 2005) e níveis aumentados deste neurotransmissor foram 

detectados, por ressonância magnética, em pacientes depressivos (Hasler et al., 2007). 

 Estudos mais recentes têm demonstrado que existe uma comunicação entre o sistema 

imune e o sistema nervoso e que a depressão pode ser decorrente de processos inflamatórios 

(Safieh-Garabedian et al., 2002; Dantzer et al., 2008; Anisman, 2009). A inflamação 

periférica inicia uma cascata de eventos com liberação de substâncias imunoativas, como as 
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citocinas pró-inflamatórias, que podem culminar em neuroinflamação, com ativação dos 

macrófagos parenquimais cerebrais, conhecidos como micróglia, presentes no cérebro e no 

cordão espinhal. Essas células são mais quiescentes em comparação com macrófagos de 

outros tecidos, mas respondem aos estímulos inflamatórios produzindo mais citocinas pró-

inflamatórias. Em adição, tanto as células cerebrais neuronais como as não-neuronais 

expressam receptores para esses mediadores (Dantzer, 2007). Nesse sentido, infecções virais e 

bacterianas que produzem um aumento na liberação de citocinas pró-inflamatórias podem 

levar a sintomas de depressão (Dantzer et al., 2008). Além disso, os níveis destas citocinas 

como a interleucina-1β (IL-1β), interleucina-6 (IL-6) e o fator de necrose tumoral-α (TNF-α) 

foram encontrados aumentados no soro de pacientes com depressão (Levine et al., 1999; 

Tuglu et al., 2003; Diniz et al., 2010). Em modelos animais, a injeção intracerebroventricular 

(i.c.v.) de TNF-α induz um comportamento do tipo depressivo (Kaster et al., 2012) e da 

mesma forma, a injeção sistêmica de lipopolissacarídeo (LPS) em camundongos induz 

comportamento do tipo depressivo via ativação do receptor de IL-1 (Zhu et al., 2010).  

 Existem diversos mecanismos descritos pelos quais as citocinas pró-inflamatórias 

podem estar envolvidas na patogênese da depressão (Figura 4), e todos eles estão diretamente 

relacionados às teorias descritas anteriormente. As citocinas pró-inflamatórias podem alterar o 

metabolismo e liberação de 5-HT no SNC (Cho et al., 1999). Citocinas como IL-1β e TNF-α 

ativam o transportador de 5-HT, aumentando a recaptação de 5-HT e consequentemente 

diminuindo a disponibilidade desta na fenda sináptica. O aumento da atividade deste 

transportador pelas citocinas é mediada pela ativação da proteína quinase ativada por 

mitógeno (MAPK) p38 (p38 MAPK) (Zhu et al., 2006; Malynn et al., 2013). As citocinas pró-

inflamatórias, como o TNF-α e o interferon-γ (IFN-γ) também podem ativar a enzima 

indoleamina-2,3-dioxigenase (IDO), responsável pelo catabolismo do triptofano, diminuindo 

a disponibilidade deste para a síntese de 5-HT (Kim et al., 2012). Além disso, a degradação 

do triptofano gera quinurenina e o agonista glutamatérgico ácido quinolínico, que podem 

causar neurotoxicidade e desempenhar importante papel na indução dos transtornos de humor 

(Loftis et al., 2010; Kim et al., 2012). Tem sido demonstrado também que as citocinas pró-

inflamatórias podem aumentar a liberação de glutamato e diminuir sua recaptação astrocitária 

(Tilleux e Hermans, 2007; Ida et al., 2008), aumentando os níveis deste neurotransmissor na 

fenda sináptica, o que contribui para a toxicidade glutamatérgica (Hardingham et al., 2002). 
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Figura 4. Efeito das citocinas pró-inflamatórias em diferentes vias neuronais. Os números indicam a recaptação 

de serotonina (1), atividade da IDO (2), níveis de ácido quinolínico (3), liberação de glutamato (4) e níveis de 

BDNF (5). Adaptado de Felger and Lotrich (2013), Neuroscience. 

 

 

 A hiperativação do eixo HPA, que como citado anteriormente pode estar intimamente 

relacionada à depressão, pode ocorrer devido ao aumento das citocinas pró-inflamatórias, uma 

vez que o TNF-α é um potente modulador do CRH (Anisman et al., 2002). Em condições 

fisiológicas, os glicocorticoides inibem a liberação de CRH por retroalimentação, porém na 

neuroinflamação as citocinas pró-inflamatórias causam resistência dos receptores 

glicocorticoides em células imunes e em outras células alvo através da indução de MAPKs 

como a quinase c-Jun N-terminal (JNK) e a p38, levando à continuada e excessiva produção 

de CRH. Devido à resistência dos receptores glicocorticoides, o efeito inibitório do cortisol na 

produção de citocinas pró-inflamatórias pelas células imunes periféricas e centrais também 

não ocorre levando a um aumento descontrolado da produção dessas citocinas (Raison e 

Miller, 2003; Irwin e Miller, 2007). 
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 As citocinas pró-inflamatórias também podem afetar negativamente o processo de 

neurogênese e neuroplasticidade (Patel et al., 2003; Goshen e Yirmiya, 2009; Koo et al., 

2010). Já foi demonstrado que as mesmas diminuem a proliferação celular no hipocampo 

através da ativação do receptor IL-1 e diminuem os níveis de BDNF (Kaneko et al., 2006; 

Guan e Fang, 2006; Tong et al., 2008; Cortese et al., 2011). Além disso, as citocinas 

influenciam a fosforilação do receptor trkB, interferindo ainda mais na via de sinalização do 

BDNF (Cortese et al., 2011).  

 

 

1.3 Comorbidade entre dor e depressão 

 

 Como descrito anteriormente, a dor engloba componentes sensoriais, cognitivos e 

afetivos. Os componentes afetivos da dor incluem sensações de aborrecimento, tristeza, 

ansiedade e depressão em resposta ao estímulo nocivo. Em particular, a depressão e a dor 

compartilham um alto grau de comorbidade e muitos estudos têm demonstrado a estreita 

relação entre essas duas condições. Segundo dados clínicos, a prevalência de dor crônica em 

pacientes tratados para depressão atinge valores de 50–60% (von Knorring et al., 1983; Lee et 

al., 2009; Aguera-Ortiz et al., 2011) e estudos longitudinais apontam que a depressão é um 

fator de risco para o desenvolvimento de dor crônica (Gureje et al., 2001; Carroll et al., 2004). 

Reciprocamente, a prevalência de depressão em pacientes com dor crônica pode chegar a 85 

% (Bair et al., 2003; Williams et al., 2003). De fato, a dor é um importante fator de risco para 

a depressão. Em um estudo coorte, a severidade e cronicidade da dor foram significantemente 

associadas com o desenvolvimento de depressão (Hilderink et al., 2012). 

 A dor também afeta o prognóstico e o tratamento da depressão e vice-versa. Existe 

uma forte correlação entre a severidade da dor e o grau de depressão (Fishbain et al., 1997) e 

a severidade da dor basal antes do início da administração de antidepressivos tem sido 

mostrada como um forte fator preditivo negativo da resposta ao tratamento (Bair et al., 2004). 

Ao mesmo tempo, a depressão pode afetar negativamente o prognóstico e o tratamento da dor 

crônica. Pacientes com dor crônica e depressão relatam maior duração e severidade dos 

sintomas de dor (Bair et al., 2004) e apresentam menor resposta ao tratamento em comparação 

a pacientes não depressivos (Dworkin e Gitlin, 1991). A depressão influencia 

significativamente a percepção da intensidade da dor, e pacientes depressivos frequentemente 

apresentam alodínia (Blackburn-Munro e Blackburn-Munro, 2001; Wilson et al., 2001). Na 
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prática clínica, a comorbidade entre dor e depressão tem sido rotulada como díade dor-

depressão (Bair et al., 2004; Goldenberg, 2010). Isto implica que essas duas condições 

frequentemente coexistem e respondem a tratamentos de maneira similar, exacerbam uma a 

outra e compartilham as mesmas vias neurobiológicas. 

 Estudos recentes têm apontado que o desenvolvimento da díade dor-depressão pode 

estar intimamente relacionado a eventos inflamatórios, e a neuroinflamação seria o 

mecanismo comum desta comorbidade (Walker et al., 2014). Como mencionado 

anteriormente, existe uma comunicação entre o sistema imune e o sistema nervoso central e 

condições inflamatórias podem afetar o ambiente neuronal e induzir sintomas depressivos 

(Dantzer et al., 2008), mas ao mesmo tempo também podem levar ao desenvolvimento e 

manutenção da dor crônica (Vallejo et al., 2010). Interessantemente, embora múltiplas 

condições possam gerar a dor neuropática, um mecanismo comum é a presença de inflamação 

no local do nervo lesionado, causando hipersensibilidade e alodínia transitórias. No entanto, 

em alguns casos, essa condição torna-se crônica. As citocinas pró-inflamatórias contribuem 

para este processo através da hipersensibilização das fibras aferentes transmissoras do 

estímulo doloroso e também sensibilizando nervos vicinais que não sofreram dano (Sommer e 

Kress, 2004; McMahon et al., 2005). A lesão a um nervo periférico também leva à ativação da 

micróglia com liberação de citocinas pró-inflamatórias, indução da cicloxigenase-2 (COX-2) 

e de óxido nítrico sintase induzível (iNOS) no sistema nervoso central (SNC) (DeLeo e 

Yezierski, 2001; Watkins et al., 2001). A ativação da micróglia pode ocorrer devido à 

fosforilação da p38 MAPK (Tikka et al., 2001; Koistinaho et al., 2002). O mecanismo pelo 

qual a p38 MAPK é ativada no SNC após a lesão a um nervo periférico ainda não foi 

completamente elucidado. Sabe-se porém que a regulação da ativação da p38 MAPK ocorre 

em resposta aos níveis intracelulares de Ca
2+ 

(Farber e Kettenmann, 2006). A lesão a um 

nervo periférico induz a liberação de neurotransmissores como glutamato e ATP a partir da 

fibras nervosas aferentes (Ji e Suter, 2007). O glutamato liberado ativa os receptores NMDA 

da micróglia, que por sua vez despolarizam a membrana celular causando a abertura dos 

canais de Ca
2+

 dependentes de voltagem. O grande influxo de íons Ca
2+

 ativa a p38 MAPK e 

sua via de sinalização com consequente ativação da micróglia (Kim e Ko, 1998; Lohr e 

Deitmer, 2006; Chiang et al., 2013), a qual desempenha um importante papel no 

desenvolvimento e potenciação da dor neuropática (Watkins et al., 2001; McMahon et al., 

2005; Vallejo et al., 2010). De fato, inúmeros estudos com modelos animais têm demonstrado 

a ocorrência tanto da dor neuropática como depressão após a constrição de um nervo 
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periférico, como o nervo ciático (Jesse et al., 2010; Chiang et al., 2013) e a administração de 

minociclina, inibidor da ativação da micróglia, é capaz de prevenir o desenvolvimento de dor 

neuropática, sem alterar a dor aguda e os eventos inflamatórios iniciais (Padi e Kulkarni, 

2008).  

 Os sinais inflamatórios podem ter diversos efeitos sobre a função neuronal e alterar 

diferentes vias de neurotransmissores, como descrito anteriormente. A inflamação crônica 

pode levar a permanente reestruturação dessas vias e à transição de mal-estar inicial à 

depressão e da dor aguda à dor crônica, mesmo que a resposta inflamatória inicial tenha sido 

dissipada (Walker et al., 2014). Alterações no metabolismo da 5-HT, no sistema 

glutamatérgico e no eixo HPA, pela ação das citocinas pró-inflamatórias, além de induzirem o 

estado depressivo, também podem ter estreita relação com o desenvolvimento da dor 

neuropática. De fato, em um modelo animal de artrite inflamatória, a indução de alodínia 

mecânica e térmica, bem como o comportamento do tipo depressivo, foi associada à ativação 

da IDO hipocampal, culminando no aumento na taxa quinurenina/triptofano e por 

consequência na diminuição dos níveis de 5-HT. Corroborando com estes dados, também foi 

demonstrado que em pacientes com comorbidade entre dor e depressão há um aumento 

plasmático da taxa quinurenina/triptofano (Kim et al., 2012). Conforme discutido 

previamente, baixos níveis de 5-HT estão diretamente relacionados aos sintomas depressivos 

e também diminuem a inibição da transmissão do impulso nociceptivo pela via descendente. 

O sistema glutamatérgico também desempenha um papel importante na díade dor-depressão. 

Além do glutamato ser o principal neurotransmissor das fibras aferentes nociceptivas 

primárias, ele também contribui para a sensibilização central e desenvolvimento da dor 

crônica (Ji et al., 2003; Coull et al., 2003; Inquimbert et al., 2012). De acordo, o antagonista 

dos receptores NMDA quetamina possui tanto efeito antidepressivo como analgésico 

(Sigtermans et al., 2009), e de fato bloqueia o comportamento do tipo depressivo associado à 

dor neuropática (Wang et al., 2011). Não menos importante, a ativação do eixo HPA parece 

contribuir significativamente para a comorbidade entre dor e depressão (Blackburn-Munro e 

Blackburn-Munro, 2001). A dor crônica pode ser considerada uma forma crônica de estresse, 

sendo que muitos estímulos nociceptivos podem ativar o eixo HPA e vários componentes 

deste eixo estão envolvidos na resposta à dor (Clauw e Chrousos, 1997; Taylor et al., 1998). 

Em conformidade com o descrito anteriormente, em diferentes condições de dor crônica como 

fibromialgia e artrite reumatoide, onde eventos inflamatórios também estão presentes, ocorre 

aumento da liberação de hormônios do estresse (Lentjes et al., 1997; Shanks et al., 1998; 
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Harbuz et al., 1999). Inicialmente altos níveis de glicocorticoides resultam em aumento dos 

disparos dos neurônios serotoninérgicos do núcleo da rafe, mas à medida que o estresse se 

torna crônico pode ocorrer a depleção de 5-HT, o que leva ao desenvolvimento da depressão e 

facilitação da via nociceptiva ascendente (Mason, 1999). Os altos níveis de glicocorticoides e 

as citocinas pro-inflamatórias induzem também a supramencionada resistência dos receptores 

glicocorticoides e mineralocorticoides, especialmente no hipocampo, onde há uma maior 

concentração desses receptores (Blackburn-Munro e Blackburn-Munro, 2001; Lathe, 2001). 

Isso prejudica o mecanismo de retroalimentação negativa do eixo HPA e também induz 

atrofia nos dendritos apicais hipocampais (Magarinos et al., 1999; Maletic et al., 2007). O 

hipocampo é considerado uma região chave na comorbidade entre dor e depressão, uma vez 

que é uma região comum à diferentes vias e neurotransmissores que regulam tanto a dor 

crônica quanto a depressão (Fasick et al., 2015). 

 

 

1.4 Terapias farmacológicas 

 

 Os principais analgésicos utilizados no tratamento da dor crônica incluem os anti-

inflamatórios não esterodais, os opióides e também anticonvulsivantes e antidepressivos. No 

entanto, essas terapias frequentemente apresentam eficácia passageira e induzem 

complicações ao longo prazo (Blackburn-Munro e Blackburn-Munro, 2001). Um importante 

objetivo no tratamento da dor é evitar a cronicidade e reduzir a incapacidade funcional do 

paciente. Isso requer que o tratamento previna o desenvolvimento de sensibilização central e 

minimize o estresse físico e emocional causado pela dor (Martelli et al., 2004). Dentre os 

antidepressivos, os mais utilizados na clínica são os fármacos que agem no sistema 

monoaminérgico, como os ISRS, ISRN, antidepressivos tricíclicos e inibidores da MAO 

(iMAO). Entretanto, esses fármacos apresentam eficácia somente em 60-70 % dos pacientes 

com depressão, o início do efeito é tardio, e fornecem pouca proteção à recaída após o 

término do tratamento (Millan, 2004, 2006).  

 Embora os mecanismos ainda não sejam de fato muito bem estabelecidos, é comum na 

prática clínica o uso dos mesmos medicamentos para tratar tanto a dor crônica quanto a 

depressão. As vias neuronais e as regiões cerebrais afetadas compartilhadas por essas duas 

condições permitem, por exemplo, que antidepressivos também tenham certa eficácia na dor 

crônica. Dessa forma, atualmente os ISRS, ISRN e os antidepressivos tricíclicos são 
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aprovados pela Food and Drug Administration (FDA) para o tratamento de diversos tipos de 

dor crônica (Doan et al., 2015). No entanto, a eficácia destes antidepressivos bem como os 

tradicionais analgésicos da classe dos opióides para o tratamento da comorbidade entre dor e 

depressão tem-se mostrado inferior a 50% (Fava e Davidson, 1996; Kroenke et al., 2009). 

Além disso, os efeitos dos antidepressivos tradicionais sob o componente afetivo da dor são 

ainda menos convincentes sob condições inflamatórias, as quais podem estar no ponto central 

da interseção da dor e depressão (Boyce-Rustay et al., 2010).  De fato, níveis aumentados de 

citocinas têm sido detectados no plasma de pacientes que não respondem ao tratamento com 

os antidepressivos (Maletic et al., 2007; O'Brien et al., 2007). Dessa forma, têm-se 

intensificado a busca por novas terapias mais efetivas, e que possam tratar a dor e a depressão 

simultaneamente. 

 Conforme descrito anteriormente, os sistemas opióide e monoaminérgico interagem no 

controle da dor e também estão envolvidos na patofisiologia da depressão. Desta forma a 

modulação de ambos os sistemas através de um fármaco ou combinação de fármacos poderia 

ser eficaz no tratamento da díade dor-depressão (Berrocoso e Mico, 2009). Um exemplo é o 

tramadol, o qual é um agonista fraco dos receptores µ opióides e inibidor dual da recaptação 

de 5-HT e norepinefrina. Este fármaco é amplamente utilizado como analgésico e têm 

demonstrado efeito antidepressivo em estudos pré-clínicos e clínicos (Rojas-Corrales et al., 

1998; Shapira et al., 2001; 2002). Além disso, a combinação de codeína, um agonista fraco de 

receptores opióides, com inibidores da recaptação de 5-HT demonstrou efeito antidepressivo 

superior em camundongos quando comparado ao efeito destas moléculas separadamente 

(Berrocoso e Mico, 2009). 

 Considerando o fato de que os níveis de TNF-α têm-se mostrado elevados em 

pacientes com dor crônica e depressão, estudos pré-clínicos e clínicos apontam que o bloqueio 

da via de sinalização desta citocina pró-inflamatória alivia os sintomas de ambas as condições 

(Mathias et al., 2000; Sommer et al., 2001; Lichtenstein et al., 2002; Krugel et al., 2013). Em 

modelos animais, a administração i.c.v. de anticorpos anti-TNF-α em ratos é eficaz em 

bloquear a hiperalgesia induzida pela lesão ao nervo ciático (Ignatowski et al., 1999) e reduzir 

o comportamento do tipo depressivo (Reynolds et al., 2004). Clinicamente, a administração 

peri-espinhal de etanercepte, um antagonista dos receptores de TNF-α TNFR2, apresentou 

resultados positivos em pacientes com dor crônica (Tobinick e Davoodifar, 2004) e pacientes 

com isquemia ou trauma encefálico que receberam etanercepte relataram diminuição da dor e 

melhora do humor (Tobinick et al., 2012). Da mesma forma, a administração intravenosa de 
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infliximabe, um anticorpo anti-TNF-α, demonstrou-se eficaz em aliviar a dor crônica (Hess et 

al., 2011) e reduzir sintomas de depressão em pacientes com altos níveis de marcadores 

inflamatórios (Raison et al., 2013). 

 Moléculas que modulam o sistema glutamatérgico também têm despertado interesse 

para o tratamento da dor crônica e depressão. Como mencionado anteriormente, o antagonista 

dos receptores NMDA quetamina apresenta tanto efeito antidepressivo como analgésico. 

Recentemente a quetamina emergiu como um rápido, duradouro e potente antidepressivo. 

Uma única dose subanestésica de quetamina diminuiu os sintomas depressivos em pacientes 

resistentes aos tratamentos clássicos com início de resposta entre 1-2 horas e em alguns casos 

durando até 7 dias (Berman et al., 2000; Zarate et al., 2006; Machado-Vieira et al., 2009). 

Além disso, a quetamina demonstrou certa eficácia no tratamento de pacientes com dor 

neuropática refratária associada a sintomas depressivos (Ushida et al., 2002; Sigtermans et al., 

2009; Schwartzman et al., 2009). Os inibidores da liberação de glutamato lamotrigina e 

riluzole também têm demonstrado eficácia no tratamento da depressão refratária (Kendell et 

al., 2005; Sanacora, 2009). 

 Outras possíveis alternativas terapêuticas da díade dor-depressão incluem indutores de 

neurogênese, estimuladores da síntese de BDNF, moduladores do eixo HPA e inibidores da 

IDO. Inibidores duais da recaptação de 5-HT e norepinefrina apresentam efeito antidepressivo 

não só por aumentar a disponibilidade destes neurotransmissores na fenda sináptica, mas 

também por aumentar a expressão de fatores neurotróficos necessários à sobrevivência 

neuronal, como o BDNF e seu receptor, trkB (Chen et al., 2001; Sairanen et al., 2005; Maletic 

et al., 2007). De fato, a administração do potente estimulador da síntese de BDNF, 4-

metilcatecol, mostrou-se eficaz em reduzir a dor crônica associada à depressão em um modelo 

animal (Fukuhara et al., 2012). Antidepressivos como a fluoxetina também podem agir no 

eixo HPA, reduzindo a liberação de CRH e regulando positivamente a expressão de 

receptores glicocorticoides. Como consequência deste último, os antidepressivos podem 

restaurar o efeito inibitório dos glicocorticoides sobre o sistema imune (Blackburn-Munro e 

Blackburn-Munro, 2001; Raison e Miller, 2003). Inibidores da IDO também podem ter 

eficácia clínica da díade dor e depressão, uma vez que esta enzima tem importante papel nesta 

comorbidade. Como previamente descrito, citocinas pró-inflamatórias aumentam a atividade 

da IDO e por consequência diminuem a disponibilidade de 5-HT, além de aumentar os níveis 

do agonista glutamatérgico ácido quinolínico (Kim et al., 2012).  
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 Apesar das possíveis alternativas terapêuticas listadas acima, as opções farmacológicas 

para o tratamento da comorbidade entre dor e depressão ainda são bastante limitadas e 

apresentam baixa eficácia. Considerando a origem multifatorial e o complexo perfil clínico 

desta comorbidade, de fato é improvável que todos os sintomas sejam controlados por um 

fármaco possuindo um único mecanismo de ação e desta forma o conceito de um tratamento 

multimodal tem atraído a atenção. No que se refere à farmacoterapia, duas estratégias centrais 

podem ser aplicadas. Primeiro, o uso de fármacos que tenham dois ou mais mecanismos 

complementares e, segundo, a coadministração de dois ou mais fármacos diferentes. Ambas 

as estratégias poderiam aumentar a eficácia, acelerar a ação e tratar simultaneamente os 

diversos sintomas desta complexa díade (Millan, 2014). No entanto, a administração de 

diversos fármacos pode ser bastante inconveniente, diminuir a adesão ao tratamento e 

provocar diversas reações adversas (Prudent et al., 2008). Dessa forma, o desenvolvimento de 

novas moléculas que possam agir em diferentes alvos, aumentando a janela terapêutica e 

reduzindo os efeitos colaterais torna-se bastante interessante. 

 

  

1.5 Modelos animais para o estudo da dor e depressão 

 

 Como discutido anteriormente a dor é um fenômeno perceptual. Ela é gerada pelos 

nociceptores teciduais, modificada por mecanismos espinhais e supraespinhais e integrada em 

uma experiência sensorial com um componente afetivo no encéfalo. Dessa forma, o estudo da 

dor em modelos animais in vivo permite que a natureza multidimensional da dor seja 

examinada, possibilitando o desenvolvimento de novos alvos terapêuticos e triagem de novas 

moléculas com efeito antinociceptivo (Gregory et al., 2013). Alguns pesquisadores defendem 

a teoria de que somente humanos podem sentir dor e que animais apresentariam apenas 

nocicepção, sem o componente afetivo, enquanto outros argumentam que todos os 

vertebrados e até mesmo invertebrados podem ter a sensação de dor (Bateson, 1991; 

Carruthers, 1996; Sherwin, 2001). No entanto, de fato a dor em animais não pode ser 

monitorada diretamente, podendo apenas ser estimada avaliando uma resposta a um estímulo 

nocivo. Esses estímulos podem ser elétricos, térmicos, mecânicos ou químicos, sendo que este 

último tipo é o que provavelmente mais se aproxima da dor aguda clínica (Le Bars et al., 

2001). Os principais testes nociceptivos são realizados em roedores e destacam-se o teste da 

retirada da cauda após um estímulo térmico (Janssen et al., 1963), o teste de contorção 
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abdominal induzida por ácido acético (Correa et al., 1996), o teste de injeção de glutamato 

(Beirith et al., 2002) ou formalina (Hunskaar e Hole, 1987) na pata e o teste da chapa quente 

(Woolfe, 1944), dentre outros. Em relação aos modelos de dor crônica, os mais utilizados são 

os relacionados à lesão a um nervo periférico (Jaggi et al., 2011), os quais variam em relação 

à forma como é realizada esta lesão (Bennett e Xie, 1988; Seltzer et al., 1990; Decosterd e 

Woolf, 2000). Esses modelos são bastante úteis uma vez que o comportamento dos animais 

mimetiza os sintomas de dor neuropática em pacientes (Bennett e Xie, 1988; Bennett, 1993). 

A alodínia ou hiperalgesia que frequentemente ocorrem da dor neuropática usualmente são 

monitoradas em roedores através do teste dos filamentos de Von-frey, aplicados na pata do 

animal. 

 Da mesma forma, a utilização de modelos animais para o estudo da etiologia da 

depressão, bem como o desenvolvimento de novos alvos terapêuticos têm sido de extrema 

importância. Embora seja bastante difícil avaliar a depressão em animais, uma vez que 

sentimentos de tristeza, culpa e pensamentos suicidas são principalmente limitados aos 

humanos (DellaGioia e Hannestad, 2010), existem diversos fenótipos da depressão que podem 

ser reproduzidos e avaliados independentemente (Hasler et al., 2004). Um modelo animal de 

depressão deve ser análogo à sintomatologia clínica (validade facial), induzir mudanças 

comportamentais que podem ser medidas objetivamente e revertidas pelos tratamentos que 

são efetivos em humanos (validade preditiva) e também ser reprodutível entre pesquisadores 

(McKinney e Bunney, 1969). Neste contexto, o paradigma mais amplamente utilizado para 

avaliar o comportamento do tipo depressivo é o teste do nado forçado (TNF) em roedores 

(Porsolt et al., 1979). Neste teste, os animais são colocados em um cilindro com água, 

representando uma situação adversa, e após tentativas iniciais de escape os mesmos adotam 

uma postura imóvel. A imobilidade é interpretada como um comportamento do tipo 

depressivo (Cryan et al., 2005). Essa mesma abordagem também é utilizada no teste da 

suspensão da cauda (TSC) em roedores (Steru et al., 1985). Modelos de depressão a longo 

prazo, como a exposição de animais ao estresse crônico (Willner, 2005), eventos traumáticos 

(Heim e Nemeroff, 2001), privação maternal (Anisman et al., 1998) e privação do sono 

(McEwen, 2006) também são bastante utilizados, uma vez que são capazes de gerar mudanças 

comportamentais semelhantes aos sintomas depressivos, os quais são revertidos pelo 

tratamento com antidepressivos. Devido ao amplamente discutido papel do sistema imune na 

patogênese da depressão, modelos de estimulação do sistema imune através da administração 

de endotoxinas ou citocinas pró-inflamatórias também têm sido utilizados recentemente 
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(DellaGioia e Hannestad, 2010; Kaster et al., 2012). Estas substâncias imunoativas induzem 

sintomas em roedores similares ao observados em pacientes depressivos (Dantzer, 2009), e 

também podem ser revertidos pela administração de antidepressivos (Yirmiya et al., 2001; 

Kaster et al., 2012). 

 Devido a grande comorbidade entre dor e depressão, diversos modelos animais 

também têm sido utilizados no estudo da patogênese desta díade, bem como no 

desenvolvimento de novos alvos terapêuticos (Yalcin et al., 2014). Os modelos de dor 

neuropática são os que melhor mimetizam a relação de dor crônica e depressão em humanos 

(Doan et al., 2015). A constrição do nervo ciático em camundongos, por exemplo, induz a 

alodínia, hiperalgesia e também o comportamento do tipo depressivo (Goncalves et al., 2008; 

Jesse et al., 2010; Goffer et al., 2013). Por outro lado, a depleção de monoaminas, pela 

administração de reserpina, induz o comportamento depressivo e também alodínia e 

hiperalgesia (Nagakura et al., 2009; Arora et al., 2011). 

 

 

1.6 Selênio e compostos orgânicos de selênio 

 

 O selênio é um elemento traço amplamente distribuído pelo corpo humano, fazendo 

parte da composição química de selenoproteínas como a glutationa peroxidase, tioredoxina 

reductase e selenoproteína P, as quais são conhecidas pelo seu importante papel na proteção 

do organismo contra a peroxidação lipídica e danos celulares oxidativos (Steinbrenner e Sies, 

2013). A ingestão diária de selênio recomendada pela Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária (ANVISA) é de 70 µg (Dumont et al., 2006). Interessantemente, dados clínicos e 

pré-clínicos têm apontado uma possível ligação entre a deficiência de selênio e sintomas 

depressivos. Um estudo conduzido com 585 participantes em uma região dos Estados Unidos 

demonstrou que altos níveis de selênio na água subterrânea foram associados com menos 

sintomas de depressão (Johnson et al., 2013). Maiores níveis de selênio também foram 

relacionados com menores índices de depressão em pacientes idosos (Gao et al., 2012) e com 

a prevenção de depressão pós-parto, a qual tem prevalência de aproximadamente 6.5–12.9 % 

(Gavin et al., 2005). Em adição, foi demonstrado em um estudo caso-controle que a baixa 

ingestão de selênio está associada com alto risco de recaída à depressão (Pasco et al., 2012). 

De fato, o selênio pode ser importante para as funções cerebrais uma vez que quando há 

deficiência deste elemento no organismo o cérebro recebe uma oferta prioritária (Buckman et 
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al., 1993; Whanger, 2001). Além disso, baixos níveis de selênio também foram relacionados 

ao déficit cognitivo e ao agravamento de doenças neurodegenerativas (Schweizer et al., 2004), 

além de alterar a taxa de turnover de neurotransmissores (Castano et al., 1997). 

 Na natureza, o selênio encontra-se nas formas orgânica (selenocisteína, selenocistina e 

selenometionina) e inorgânica (selenito e selenato), sendo que as formas orgânicas 

apresentam menor toxicidade e maior biodisponibilidade (Nakamuro et al., 2000; Narajji et 

al., 2007). Os compostos orgânicos de selênio sintéticos têm recebido bastante atenção 

ultimamente devido a diversas propriedades farmacológicas que os mesmos têm apresentado 

(Nogueira et al., 2004; Nogueira e Rocha, 2011). Interessantemente, alguns desses novos 

compostos têm demonstrado tanto efeito antinociceptivo como antidepressivo, como é o caso 

do protótipo disseleneto de difenila (PhSe)2 (Savegnago et al., 2007; 2008) e o derivado 

disseleneto de m-trifluormetil-fenila (m-CF3-PhSe)2 (Brüning et al., 2010; 2011) (Figura 5). 

Em relação ao protótipo, este último não apresenta o efeito pró-convulsivante em altas doses, 

sugerindo que a introdução do grupamento CF3 na molécula do (PhSe)2 possa reduzir sua 

toxicidade (Nogueira et al., 2003a). 

 

 

 
 

 
Figura 5. Estrutura química do disseleneto de difenila (PhSe)2 (A) e do disseleneto de m-trifluormetil-fenila (m–

CF3–PhSe)2 (B). 

 

 

 O efeito antinociceptivo do (m-CF3-PhSe)2 foi demonstrado em diversos testes em 

camundongos como o teste da retirada da cauda após estímulo térmico, a constrição 

abdominal induzida por ácido acético, a chapa quente e a injeção de capsaicina na pata, sendo 

que este efeito foi relacionado à interação com os receptores opióides centrais µ e δ (Brüning 

et al., 2010). Em relação ao efeito antidepressivo do (m-CF3-PhSe)2, observado no TNF em 

camundongos, evidências farmacológicas demonstraram o envolvimento tanto do sistema 

opióide quanto do sistema serotoninérgico, mais especificamente dos receptores 5-HT1A, 5-
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HT2A/2C and 5-HT3, neste efeito (Brüning et al., 2011). Também relacionado ao sistema 

serotoninérgico, este composto apresenta efeito ansiolítico em camundongos, e inibe 

seletivamente a atividade da MAO-A cerebral ex vivo, responsável pelo catabolismo da 5-HT 

(Brüning et al., 2009). Além disso, 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). Notavelmente, 

diferente análogos do (m-CF3-PhSe)2 demonstram efeito anti-inflamatório e imunomodulador, 

como o próprio protótipo (PhSe)2 (Nogueira et al., 2003b; Rupil et al., 2012) e o disseleneto 

bis-3-hidroxifenila (Shin et al., 2009). 

 Tendo em vista (i) os múltiplos aspectos patofisiológicos da comorbidade entre dor e 

depressão discutidos anteriormente, (ii) a necessidade do desenvolvimento de terapias mais 

efetivas que tratem simultaneamente os diferentes sintomas dessa díade, (iii) os efeitos 

antinociceptivo e antidepressivo do (m-CF3-PhSe)2 já demonstrados e (iv) as evidências de 

que este composto possa agir em diferentes sistemas associadas tanto à dor quanto à 

depressão, torna-se interessante a investigação do possível efeito farmacológico do (m-CF3-

PhSe)2 na comorbidade entre dor e depressão, melhor caracterizando sua ação no sistema 

serotoninérgico bem como um possível efeito anti-inflamatório. 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo geral 

 

Considerando os aspectos mencionados anteriormente, o principal objetivo deste 

estudo foi avaliar o efeito farmacológico do composto orgânico de selênio (m-CF3-PhSe)2 na 

comorbidade entre dor e depressão em camundongos. 

 

 

2.2 Objetivos específicos 

 

 Analisar se o sistema serotoninérgico está envolvido no efeito antinociceptivo 

do (m-CF3-PhSe)2 no teste de injeção de glutamato na pata; 

 Avaliar se o (m-CF3-PhSe)2 inibe a recaptação de [
3
H]5-HT ex vivo; 

 Determinar se o (m-CF3-PhSe)2 desloca a ligação específica de [
3
H]5-HT a seus 

receptores; 

 Analisar a distribuição de selênio em diferentes órgãos e tecidos após a 

administração de (m-CF3-PhSe)2 em camundongos; 

 Investigar se os tratamentos agudo e subcrônico com (m-CF3-PhSe)2 possuem 

efeito do tipo antidepressivo no modelo de injeção de TNF-α i.c.v. em 

camundongos; 

 Estudar o efeito dos tratamentos agudo e subcrônico com (m-CF3-PhSe)2 na 

ativação da p38 MAPK e nos níveis de NF-κB no córtex e no hipocampo de 

camundongos submetidos à injeção de TNF-α i.c.v.; 

 Investigar se os tratamentos agudo e subcrônico com (m-CF3-PhSe)2 possuem 

efeito antinociceptivo e do tipo antidepressivo no modelo de ligação parcial do 

nervo ciático em camundongos, bem como o efeito destes tratamentos em 

diversos parâmetros relacionados à inflamação. 
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3 RESULTADOS 

 

 Os resultados que fazem parte desta tese de doutorado estão apresentados na forma 

de três artigos científicos. Os itens Materiais e Métodos, Resultados, Discussão dos 

Resultados e Referências 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 as autorizações da editora para reprodução dos artigos científicos, bem como a 

aprovação do projeto de pesquisa pela Comissão de Ética no Uso de Animais (CEUA) da 

Universidade Federal de Santa Maria. 
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3.1 Artigo 1 

 

Serotonergic systems are implicated in antinociceptive effect of m-trifluoromethyl 

diphenyl diselenide in the mouse glutamate test 

 

César Augusto Brüning, Bibiana Mozzaquatro Gai, Suelen Mendonça Soares, Franciele 

Martini, Cristina Wayne Nogueira. 

 

Pharmacology, Biochemistry and Behavior 125 (2014) 15–20 
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Depressive-like behavior induced by tumor necrosis factor-α is attenuated by m-

trifluoromethyl-diphenyl diselenide in mice 

 

César Augusto Brüning, Franciele Martini, Suelen Mendonça Soares, Lucielli Savegnago, 

Tuane Bazanella Sampaio, Cristina Wayne Nogueira 

 

Journal of Psychiatric Research 66-67 (2015) 75-83 
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3.3 Artigo 3 

 

m-Trifluoromethyl-diphenyl diselenide, a multi-target selenium compound, prevented 

mechanical allodynia and depressive-like behavior in a mouse comorbid pain and 

depression model 

  

César Augusto Brüning, Franciele Martini, Suelen Mendonça Soares, Tuane Bazanella 

Sampaio, Bibiana Mozzaquatro Gai, Marta M.M.F. Duarte, Cristina Wayne Nogueira 

 

Progress in Neuro-Psychopharmacology & Biological Psychiatry 63 (2015) 35- 46 
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4 DISCUSSÃO 

 

 

O (m-CF3-PhSe)2 pertence a uma classe de compostos orgânicos de selênio com 

diversas propriedades farmacológicas (Nogueira et al., 2004), e apresenta tanto efeito 

antinociceptivo como antidepressivo demonstrados em estudos anteriores (Brüning et al., 

2010; 2011). O seu efeito antinociceptivo foi demonstrado em modelos químicos e térmicos 

de nocicepção em camundongos, como o teste da injeção de capsaicina na pata, contorções 

abdominais induzidas por ácido acético, teste da imersão da cauda em água quente e teste da 

chapa quente. No teste de imersão da cauda em água quente, a pré-administração de 

antagonistas opióides naloxona (antagonista opióide não seletivo), naloxonazina (antagonista 

seletivo de receptores µ) e naltrindol (antagonista seletivo de receptores δ) bloqueou o efeito 

antinociceptivo do (m-CF3-PhSe)2. Em contrapartida, a pré-administração do antagonista 

seletivo de receptores opióides κ nor-binaltorfimina e do antagonista seletivo de receptores 

opióides periféricos naloxona metiodide não alterou seu efeito. Esses dados demonstraram o 

envolvimento dos receptores opióides centrais µ e δ, mas não κ, no efeito antinociceptivo 

deste composto (Brüning et al., 2010). O efeito do tipo antidepressivo do (m-CF3-PhSe)2 foi 

demonstrado no TNF em camundongos e a pré-administração dos antagonistas de receptores 

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

receptores 5-HT2A/2C) e ondansetrona (antagonista de receptores 5-HT3) bloqueou a redução 

do tempo de imobilidade dos animais induzida pelo (m-CF3-PhSe)2. Interessantemente, a 

administração de naloxona também bloqueou a redução no tempo de imobilidade dos animais 

no TNF, demonstrando que além do sistema serotoninérgico, o sistema opióide também está 

envolvido no efeito do tipo antidepressivo do (m-CF3-PhSe)2 (Brüning et al., 2011).  

O envolvimento do (m-CF3-PhSe)2 com o sistema serotoninérgico também já foi 

evidenciado em outros estudos. Borges e cols. (2009) demonstraram que o (m-CF3-PhSe)2 

inibe a recaptação de 5-HT em sinaptossomas de ratos in vitro. Somado a isso, este composto 

apresenta efeito ansiolítico associado à interação com receptores serotoninérgicos 5-HT1A, 5-

HT2A/2C e 5-HT3, e inibe a atividade da MAO-A ex vivo em camundongos (Brüning et al., 

2009). Considerando esses aspectos, o presente estudo procurou melhor avaliar os efeitos do 

(m-CF3-PhSe)2 no sistema serotoninérgico, investigando se o mesmo também poderia estar 

envolvido no efeito antinociceptivo deste composto. Também tendo em vista que a 

inflamação pode ter um importante papel na patofisiologia da depressão (Dantzer et al., 2008) 

e ser um mecanismo central da díade dor-depressão (Walker et al., 2014) e análogos do (m-
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CF3-PhSe)2 demonstram efeito anti-inflamatório (Shin et al., 2009; Rupil et al., 2012), outro 

importante foco deste trabalho foi avaliar se o (m-CF3-PhSe)2 apresenta efeito no 

comportamento do tipo depressivo induzido por fatores inflamatórios e na comorbidade entre 

dor e depressão associada à inflamação. 

Os resultados apresentados no artigo 1 demonstram que o (m-CF3-PhSe)2 também 

apresenta efeito antinociceptivo no teste da injeção de glutamato na pata e de fato também 

relacionado ao sistema serotoninérgico, uma vez que antagonistas de receptores 5-HT1A e 5-

HT2A bloquearam seu efeito. Além disso, foi evidenciado pela primeira vez que o (m-CF3-

PhSe)2 inibe a recaptação de 5-HT ex vivo, corroborando com os resultados in vitro (Borges et 

al., 2009). Por outro lado, o resultado do teste de ligação específica in vitro demonstrou que o 

(m-CF3-PhSe)2 desloca a 5-HT apenas em concentrações mais elevadas, e conclui-se que a 

modulação do sistema serotoninérgico pelo (m-CF3-PhSe)2 deva-se principalmente à inibição 

da MAO-A e da recaptação de 5-HT, e não à ligação à receptores serotoninérgicos. Esses 

efeitos somados possivelmente podem aumentar a disponibilidade de 5-HT na fenda sináptica 

o que poderia contribuir para o efeito antinociceptivo deste composto. Como mencionado 

anteriormente, a 5-HT é o principal neurotransmissor da via descendente, responsável pela 

modulação negativa do impulso nociceptivo na medula espinhal (Millan, 2002). 

Interessantemente, os opióides também contribuem para a facilitação da via descendente e o 

envolvimento do (m-CF3-PhSe)2 com este sistema, ou por ligar-se diretamente à receptores 

opióides ou induzir a liberação de opióides endógenos, pode somar-se ao seus efeitos 

serotoninérgicos na modulação da nocicepção. 

Inúmeras evidências têm apontado que o sistema imune pode induzir diversos efeitos 

no SNC e eventos inflamatórios podem ter um papel importante da patogênese da depressão 

(Dantzer et al., 2008; 2009; Quan, 2014). Por muito tempo o cérebro foi considerado um 

órgão imunologicamente privilegiado (Galea et al., 2007), porém sabe-se que citocinas pró-

inflamatórias circulantes podem atravessar a barreira hematoencefálica e/ou ativar as células 

microgliais a produzirem mais citocinas via ativação de nervos aferentes, e dessa forma 

iniciar um processo de neuroinflamação (Bluthe et al., 1994; Watkins et al., 1994; Vitkovic et 

al., 2000; Romeo et al., 2001; Banks, 2006). Além disso, recentemente Louveau and cols. 

(2015) identificaram, pela primeira vez, a presença de um sistema linfático no SNC em 

camundongos, o que permitiria a comunicação direta entre o sistema imune e o cérebro. Os 

resultados apresentados no artigo 2 acerca do efeito do tipo depressivo induzido pela injeção 

i.c.v. da citocina pró-inflamatória TNF-α em camundongos estão de acordo com trabalhos 
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anteriores (Kaster et al., 2012; Manosso et al., 2013) e demonstram que o (m-CF3-PhSe)2, em 

doses baixas, é eficaz em bloquear este efeito no TNF e no TSC, dois testes consolidados para 

a identificação do comportamento do tipo depressivo. Dados anteriores apontam que o (m-

CF3-PhSe)2 apresenta efeito do tipo antidepressivo apenas em doses mais elevadas (Brüning 

et al., 2011), no entanto quando o comportamento do tipo depressivo foi induzido pelo TNF-

α, doses significantemente menores (500× no TNF e 50× no TSC) foram eficazes em bloquear 

este efeito. Além disso, doses de (m-CF3-PhSe)2 que não foram eficazes no tratamento agudo, 

quando administradas subcronicamente por 2 semanas foram igualmente efetivas em bloquear 

o efeito do TNF-α. É importante salientar também que nenhum dos tratamentos alterou a 

atividade locomotora dos animais observada no monitor de atividades, o que descarta que o 

comportamento dos camundongos no TNF e no TSC possa ter sido influenciado por 

alterações na atividade locomotora. 

A injeção i.c.v. de TNF-α também induziu um aumento dos níveis de NF-κB e 

ativação da p38 MAPK no córtex pré-frontal e no hipocampo dos camundongos, duas 

importantes regiões envolvidas na regulação do humor (Phillips et al., 2003). Essas duas 

proteínas estão associadas à cascata de sinalização dos receptores TNFR1 e TNFR2 e tanto o 

NF-κB quando a p38 MAPK estão envolvidos na indução de diversos fatores inflamatórios 

(Aggarwal, 2003; Kumar et al., 2003; Saklatvala, 2004). Além disso, a p38 MAPK pode ter 

efeitos diretos no sistema serotoninérgico, aumentando a recaptação de 5-HT e diminuindo a 

disponibilidade desta na fenda sináptica (Zhu et al., 2005; 2006; Malynn et al., 2013). 

Notavelmente, o (m-CF3-PhSe)2, em baixas doses, bloqueou o aumento dos níveis de NF-κB e 

a ativação da p38 MAPK induzidas pelo TNF-α em ambos os tratamentos, agudo e 

subcrônico, demonstrando que este composto também apresenta efeito anti-inflamatório, o 

que poderia contribuir para seu efeito antidepressivo, em associação aos seus efeitos no 

sistema serotoninérgico e opióide. 

Tendo em vista as propriedades farmacológicas do (m-CF3-PhSe)2 observadas e o fato 

da comorbidade entre dor e depressão ser uma condição multipatogênica podendo ter a 

neuroinflamação como mecanismo central (Walker et al., 2014), procurou-se avaliar se este 

composto orgânico de selênio poderia ser efetivo no tratamento desta comorbidade. Os 

resultados apresentados no artigo 3 demonstraram que a ligação parcial do nervo ciático 

(LPNC) em camundongos induziu alodínia mecânica, após 4 semanas, observada no teste dos 

filamentos de Von-frey, e o comportamento do tipo depressivo no TNF, sem alterações da 

atividade locomotora. O tratamento dos animais com baixas doses de (m-CF3-PhSe)2 preveniu 
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tanto a alodínia quanto o comportamento do tipo depressivo e a dose que não apresentou 

efeito no tratamento agudo foi efetiva no tratamento subcrônico. De um modo geral, a LPNC 

induziu um significativo aumento dos níveis de citocinas pró-inflamatórias e redução da IL-

10, tanto no soro como no córtex cerebral e hipocampo contralaterais e o tratamento com (m-

CF3-PhSe)2 normalizou ou parcialmente normalizou essas alterações, sendo que os melhores 

resultados foram observados no tratamento subcrônico. Além disso, a ativação do eixo HPA 

com o aumento de ACTH e corticosterona no soro dos animais induzida pela LPNC foi 

prevenida pelo tratamento subcrônico com (m-CF3-PhSe)2. A nível central, a LPNC induziu a 

ativação da p38 MAPK, aumento dos níveis de NF-κB e COX-2 e diminuição do BDNF, 

alterações que foram normalizadas pelo tratamento com (m-CF3-PhSe)2. A LPNC também 

induziu alterações neuroquímicas como o aumento da recaptação de 5-HT e a liberação de 

glutamato no córtex e hipocampo contralaterais, sendo que os tratamentos agudo e subcrônico 

com (m-CF3-PhSe)2, de maneira geral, preveniram esses efeitos. Como amplamente discutido 

anteriormente, todas essas alterações induzidas pela LPNC podem estar envolvidas na 

indução e manutenção da dor crônica e do estado depressivo e as citocinas pró-inflamatórias 

podem ser o fator chave no desencadeamento das mesmas. O (m-CF3-PhSe)2 ao prevenir 

grande parte dessas alterações, demonstrou amplo espectro de ação. 

A propriedade multialvo de uma molécula tem sido considerada a melhor alternativa 

terapêutica de doenças multipatogênicas e complexas, como é caso da depressão, da dor 

crônica e da díade dor-depressão (Millan, 2014). O principal desafio no desenvolvimento de 

fármacos multialvo é a integração de dois ou mais farmacóforos em pequenas estruturas com 

peso molecular idealmente não ultrapassando 500, a fim de conciliar os efeitos 

farmacológicos com adequadas propriedades farmacocinéticas, como acesso ao SNC e 

bioestabilidade (Hopkins et al., 2006; Millan, 2006; Zimmermann et al., 2007; Wong et al., 

2010). Os resultados do presente estudo e de anteriores, resumidos na figura 6, demonstram 

que o (m-CF3-PhSe)2 é uma droga multialvo concentrando propriedades antidepressiva e 

antinociceptiva, provavelmente por interagir com o sistema serotoninérgico (através da 

inibição da recaptação de 5-HT e da MAO-A), sistema opióide e possuir efeito anti-

inflamatório. Além disso, dados de distribuição de selênio apresentados no artigo 1 

demonstram que este composto atravessa a BHE, embora não seja possível afirmar se é a 

molécula integra ou um metabólito que tem acesso ao SNC. No entanto considerando o efeito 

do (m-CF3-PhSe)2 na inibição da recaptação de 5-HT tanto in vitro como ex vivo, é provável 

que a molécula atinja o SNC sem sofrer biotransformação. 
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Figura 6. Esquema geral dos mecanismos envolvidos nos efeitos farmacológicos do (m-CF3-PhSe)2. (+) 

representa modulação positiva enquanto (-) representa modulação negativa. CF3: (m-CF3-PhSe)2. 

 

Diversos estudos têm demonstrado que a ativação da p38 MAPK está de fato 

envolvida tanto na depressão quanto na dor neuropática (Miller e Raison, 2006; Ji e Suter, 

2007; Bruchas et al., 2011; Chiang et al., 2013). Além disso, um estudo recente demonstrou 

que em neurônios a p38 MAPK pode ser ativada pela cascata de sinalização do receptor 

opióide κ, o que leva à translocação dos transportadores de 5-HT para a membrana sináptica e 

consequente aumento da recaptação deste neurotransmissor, e este mecanismo poderia estar 

envolvido no desenvolvimento de dependência a drogas de abuso, como a cocaína e a morfina 

(Bruchas et al., 2011). Os receptores opióides κ e seus ligantes endógenos, as dinorfinas, são 

amplamente distribuídos em regiões cerebrais relacionadas ao humor e a recompensa 

(Simonin et al., 1995; Yuferov et al., 2004) e sabe-se que ocorre um aumento dos níveis de 
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mRNA das dinorfinas após a exposição ao estresse ou drogas de abuso (Daunais et al., 1993; 

Tjon et al., 1997; Wang et al., 1999; Butelman et al., 2012). A administração de agonistas de 

receptores κ induz efeitos do tipo depressivo (Carlezon et al., 2006) e causa recaída à cocaína 

(Zhang et al., 2004). Por outro lado, antagonistas de receptores opióides κ bloqueiam o efeito 

do tipo depressivo, observado após estresse ou retirada de cocaína (Shirayama et al., 2004; 

Chartoff et al., 2012). Conforme discutido, o (m-CF3-PhSe)2 possivelmente não interage com 

receptores opióides κ e além disso inibe a ativação da p38 MAPK. Embora os mecanismos do 

desenvolvimento de dependência possam ser bastante complexos (Butelman et al., 2012), 

especulativamente o (m-CF3-PhSe)2 poderia não apresentar os efeitos de dependência 

usualmente demonstrados pelas moléculas opióides.  

Em relação às propriedades toxicológicas do (m-CF3-PhSe)2, dados anteriores 

demonstram que este composto apresenta baixa toxicidade em camundongos em doses 

agudas, com DL50 (dose letal em 50% dos animais) de 278 mg/kg, sem alteração de 

parâmetros bioquímicos como a alanina aminotransferase (ALT), a aspartato aminotransferase 

(AST), a ureia e a creatinina (Savegnago et al., 2009). Considerando os efeitos 

farmacológicos do (m-CF3-PhSe)2 observados no presente estudo, no qual a dose de 1mg/kg 

foi efetiva em todos os testes, pode-se considerar que este composto apresenta uma janela 

terapêutica segura. Além disso, doses menores de 1 mg/kg como 0.1 mg/kg e 0.01 mg/kg que 

em geral não apresentaram efeito nos tratamentos agudos foram efetivas nos tratamentos 

subcrônicos, o que poderia reduzir ainda mais a possibilidade de efeitos indesejáveis. 
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5 CONCLUSÃO 

 

Os resultados apresentados nesse estudo indicam que o (m-CF3-PhSe)2 (i) apresentou 

efeito antinociceptivo por modular o sistema serotoninérgico, através da inibição da 

recaptação de 5-HT, (ii) preveniu o comportamento do tipo depressivo em um modelo 

inflamatório, inibindo a ativação da p38 MAPK e o aumento dos níveis de NF-κB e (iii) 

bloqueou tanto a alodínia mecânica quanto o comportamento do tipo depressivo induzido pela 

lesão à um nervo periférico, normalizando os níveis de citocinas pró-inflamatórias, NF-κB, 

COX-2 e BDNF e inibindo a ativação da p38 MAPK e do eixo HPA, bem como o aumento da 

liberação de glutamato e da recaptação de 5-HT. 

A díade dor-depressão apresenta múltiplos mecanismos patofisiológicos e moléculas 

multialvo seriam possivelmente a melhor maneira de tratar essa comorbidade. Considerando 

os efeitos do (m-CF3-PhSe)2 demonstrados no presente estudo bem como suas propriedades já 

conhecidas, este composto orgânico de selênio poderia ser uma interessante alternativa 

terapêutica para o tratamento da dor crônica associada à depressão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



76 

 

 

 

6 REFERÊNCIAS 
 

 

AGGARWAL, B. B. Signalling pathways of the TNF superfamily: a double-edged sword. 

Nat Rev Immunol, 3, 745-756, 2003. 

 

AGUERA-ORTIZ, L., FAILDE, I., MICO, J. A., CERVILLA, J., LOPEZ-IBOR, J. J. Pain as 

a symptom of depression: prevalence and clinical correlates in patients attending 

psychiatric clinics. J Affect Disord, 130, 106-112, 2011. 

 

AL-KHRASANI, M., ELOR, G., YUSUF ABBAS, M., RONAI, A. Z. The effect of 

endomorphins on the release of 3H-norepinephrine from rat nucleus tractus solitarii 

slices. Regul Pept, 111, 97-101, 2003. 

 

ALMEIDA, T. F., ROIZENBLATT, S., TUFIK, S. Afferent pain pathways: a 

neuroanatomical review. Brain Res, 1000, 40-56, 2004. 

 

ANISMAN, H. Cascading effects of stressors and inflammatory immune system activation: 

implications for major depressive disorder. J Psychiatry Neurosci, 34, 4-20, 2009. 

 

ANISMAN, H., HAYLEY, S., TURRIN, N., MERALI, Z. Cytokines as a stressor: 

implications for depressive illness. Int J Neuropsychoph, 5, 357-373, 2002. 

 

ANISMAN, H., ZAHARIA, M. D., MEANEY, M. J., MERALI, Z. Do early-life events 

permanently alter behavioral and hormonal responses to stressors? Int J Dev 

Neurosci, 16, 149-164, 1998. 

 

ARORA, V., KUHAD, A., TIWARI, V., CHOPRA, K. Curcumin ameliorates reserpine-

induced pain-depression dyad: Behavioural, biochemical, neurochemical and 

molecular evidences. Psychoneuroendocrinology, 36, 1570-1581, 2011. 

 

BAIR, M. J., ROBINSON, R. L., ECKERT, G. J., STANG, P. E., CROGHAN, T. W., 

KROENKE, K. Impact of pain on depression treatment response in primary care. 

Psychosom Med, 66, 17-22, 2004. 

 

BAIR, M. J., ROBINSON, R. L., KATON, W., KROENKE, K. Depression and pain 

comorbidity: a literature review. Arch Intern Med, 163, 2433-2445, 2003. 

 

BANKS, W. A. The blood-brain barrier in psychoneuroimmunology. Neurol Clin, 24, 413-

419, 2006. 

 

BATESON, P. Assessment of pain in animals. Animal Behavior, 42, 827-839, 1991. 

 

BEIRITH, A., SANTOS, A. R., CALIXTO, J. B. Mechanisms underlying the nociception and 

paw oedema caused by injection of glutamate into the mouse paw. Brain Res, 924, 

219-228, 2002. 

 

BELMAKER, R. H., AGAM, G. Major depressive disorder. N Engl J Med, 358, 55-68, 

2008. 

 



77 

 

 

 

BENNETT, G. J. An animal model of neuropathic pain: a review. Muscle Nerve, 16, 1040-

1048, 1993. 

 

BENNETT, G. J., XIE, Y. K. A peripheral mononeuropathy in rat that produces disorders of 

pain sensation like those seen in man. Pain, 33, 87-107, 1988. 

 

BERMAN, R. M., CAPPIELLO, A., ANAND, A., OREN, D. A., HENINGER, G. R., 

CHARNEY, D. S., KRYSTAL, J. H. Antidepressant effects of ketamine in depressed 

patients. Biol Psychiatry, 47, 351-354, 2000. 

 

BERROCOSO, E., MICO, J. A. Cooperative opioid and serotonergic mechanisms generate 

superior antidepressant-like effects in a mice model of depression. Int J 

Neuropsychopharmacology, 12, 1033-1044, 2009. 

 

BLACKBURN-MUNRO, G., BLACKBURN-MUNRO, R. E. Chronic pain, chronic stress 

and depression: coincidence or consequence? J Neuroendocrinol, 13, 1009-1023, 

2001. 

 

BLUTHE, R. M., WALTER, V., PARNET, P., LAYE, S., LESTAGE, J., VERRIER, D., 

POOLE, S., STENNING, B. E., KELLEY, K. W., DANTZER, R. Lipopolysaccharide 

induces sickness behavior in rats by a vagal mediated mechanism. Cr Acad Sci Iii-

Vie, 317, 499-503, 1994. 

 

BODKIN, J. A., ZORNBERG, G. L., LUKAS, S. E., COLE, J. O. Buprenorphine treatment 

of refractory depression. J Clin Psychopharmacol, 15, 49-57, 1995. 

 

BONICA, J. J. The management of pain of cancer. J Mich State Med Soc, 52, 284-290, 

1953. 

 

BORGES, V. C., SAVEGNAGO, L., DADALT, G., NOGUEIRA, C. W. Disubstituted diaryl 

diselenides inhibit [3H]-serotonin uptake in rats. Neurotox Res, 15, 57-61, 2009. 

 

BOYCE-RUSTAY, J. M., ZHONG, C., KOHNKEN, R., BAKER, S. J., SIMLER, G. H., 

WENSINK, E. J., DECKER, M. W., HONORE, P. Comparison of mechanical 

allodynia and the affective component of inflammatory pain in rats. 

Neuropharmacology, 58, 537-543, 2010. 

 

BRUCHAS, M. R., SCHINDLER, A. G., SHANKAR, H., MESSINGER, D. I., MIYATAKE, 

M., LAND, B. B., LEMOS, J. C., HAGAN, C. E., NEUMAIER, J. F., QUINTANA, 

A., PALMITER, R. D., CHAVKIN, C. Selective p38 alpha MAPK Deletion in 

Serotonergic Neurons Produces Stress Resilience in Models of Depression and 

Addiction. Neuron, 71, 498-511, 2011. 

 

BRÜNING, C. A., PRIGOL, M., ROEHRS, J. A., NOGUEIRA, C. W., ZENI, G. 

Involvement of the serotonergic system in the anxiolytic-like effect caused by m-

trifluoromethyl-diphenyl diselenide in mice. Behav Brain Res, 205, 511-517, 2009. 

 

BRÜNING, C. A., PRIGOL, M., ROEHRS, J. A., ZENI, G., NOGUEIRA, C. W. Evidence 

for the involvement of mu-opioid and delta-opioid receptors in the antinociceptive 



78 

 

 

 

effect caused by oral administration of m-trifluoromethyl-diphenyl diselenide in mice. 

Behav Pharmacol, 21, 621-626, 2010. 

 

BRÜNING, C. A., SOUZA, A. C., GAI, B. M., ZENI, G., NOGUEIRA, C. W. 

Antidepressant-like effect of m-trifluoromethyl-diphenyl diselenide in the mouse 

forced swimming test involves opioid and serotonergic systems. Eur J Pharmacol, 

658, 145-149, 2011. 

 

BUCKMAN, T. D., SUTPHIN, M. S., ECKHERT, C. D. A comparison of the effects of 

dietary selenium on selenoprotein expression in rat brain and liver. Biochim Biophys 

Acta, 1163, 176-184, 1993. 

 

BUJDOSO, E., JASZBERENYI, M., GARDI, J., FOLDESI, I., TELEGDY, G. The 

involvement of dopamine and nitric oxide in the endocrine and behavioural action of 

endomorphin-1. Neuroscience, 120, 261-268, 2003. 

 

BURKE, H. M., DAVIS, M. C., OTTE, C., MOHR, D. C. Depression and cortisol responses 

to psychological stress: a meta-analysis. Psychoneuroendocrinology, 30, 846-856, 

2005. 

 

BUTELMAN, E. R., YUFEROV, V., KREEK, M. J. kappa-opioid receptor/dynorphin 

system: genetic and pharmacotherapeutic implications for addiction. Trends 

Neurosci, 35, 587-596, 2012. 

 

CARLEZON, W. A., JR., BEGUIN, C., DINIERI, J. A., BAUMANN, M. H., RICHARDS, 

M. R., TODTENKOPF, M. S., ROTHMAN, R. B., MA, Z., LEE, D. Y., COHEN, B. 

M. Depressive-like effects of the kappa-opioid receptor agonist salvinorin A on 

behavior and neurochemistry in rats. J Pharmacol Exp Ther, 316, 440-447, 2006. 

 

CARROLL, B. J., CASSIDY, F., NAFTOLOWITZ, D., TATHAM, N. E., WILSON, W. H., 

IRANMANESH, A., LIU, P. Y., VELDHUIS, J. D. Pathophysiology of 

hypercortisolism in depression. Acta Psychiatr Scand Suppl, 90-103, 2007. 

 

CARROLL, L. J., CASSIDY, J. D., COTE, P. Depression as a risk factor for onset of an 

episode of troublesome neck and low back pain. Pain, 107, 134-139, 2004. 

 

CARRUTHERS, P., Language, Thought and Consciousness. Cambridge University Press, 

Cambridge, 1996 

 

CASTANO, A., AYALA, A., RODRIGUEZ-GOMEZ, J. A., HERRERA, A. J., CANO, J., 

MACHADO, A. Low selenium diet increases the dopamine turnover in prefrontal 

cortex of the rat. Neurochem Int, 30, 549-555, 1997. 

 

CHARTOFF, E., SAWYER, A., RACHLIN, A., POTTER, D., PLIAKAS, A., CARLEZON, 

W. A. Blockade of kappa opioid receptors attenuates the development of depressive-

like behaviors induced by cocaine withdrawal in rats. Neuropharmacology, 62, 167-

176, 2012. 

 



79 

 

 

 

CHEN, B., DOWLATSHAHI, D., MACQUEEN, G. M., WANG, J. F., YOUNG, L. T. 

Increased hippocampal BDNF immunoreactivity in subjects treated with 

antidepressant medication. Biol Psychiatry, 50, 260-265, 2001. 

 

CHIANG, R. P., HUANG, C. T., TSAI, Y. J. Melatonin reduces median nerve injury-induced 

mechanical hypersensitivity via inhibition of microglial p38 mitogen-activated protein 

kinase activation in rat cuneate nucleus. J Pineal Res, 54, 232-244, 2013. 

 

CHO, L., TSUNODA, M., SHARMA, R. P. Effects of endotoxin and tumor necrosis factor 

alpha on regional brain neurotransmitters in mice. Nat Toxins, 7, 187-195, 1999. 

 

CLAUW, D. J., CHROUSOS, G. P. Chronic pain and fatigue syndromes: overlapping clinical 

and neuroendocrine features and potential pathogenic mechanisms. 

Neuroimmunomodulatory, 4, 134-153, 1997. 

 

COPPEN, A. The biochemistry of affective disorders. Br J Psychiatry, 113, 1237-1264, 

1967. 

 

CORREA, C. R., KYLE, D. J., CHAKRAVERTY, S., CALIXTO, J. B. Antinociceptive 

profile of the pseudopeptide B2 bradykinin receptor antagonist NPC 18688 in mice. 

Br J Pharmacol, 117, 552-558, 1996. 

 

CORTESE, G. P., BARRIENTOS, R. M., MAIER, S. F., PATTERSON, S. L. Aging and a 

peripheral immune challenge interact to reduce mature brain-derived neurotrophic 

factor and activation of TrkB, PLCgamma1, and ERK in hippocampal 

synaptoneurosomes. J Neurosci, 31, 4274-4279, 2011. 

 

COULL, J. A., BOUDREAU, D., BACHAND, K., PRESCOTT, S. A., NAULT, F., SIK, A., 

DE KONINCK, P., DE KONINCK, Y. Trans-synaptic shift in anion gradient in spinal 

lamina I neurons as a mechanism of neuropathic pain. Nature, 424, 938-942, 2003. 

 

CRYAN, J. F., VALENTINO, R. J., LUCKI, I. Assessing substrates underlying the 

behavioral effects of antidepressants using the modified rat forced swimming test. 

Neurosci Biobehav Rev, 29, 547-569, 2005. 

 

DANTZER, R. in: Ader, R. (Ed.), Psychoneuroimmunology. Elsevier, Amsterdam, pp. 271-

280, 2007. 

 

DANTZER, R. Cytokine, sickness behavior, and depression. Immunol Allergy Clin North 

Am, 29, 247-264, 2009. 

 

DANTZER, R., O'CONNOR, J. C., FREUND, G. G., JOHNSON, R. W., KELLEY, K. W. 

From inflammation to sickness and depression: when the immune system subjugates 

the brain. Nat Rev Neurosci, 9, 46-57, 2008. 

 

DARKO, D. F., RISCH, S. C., GILLIN, J. C., GOLSHAN, S. Association of beta-endorphin 

with specific clinical symptoms of depression. Am J Psychiatry, 149, 1162-1167, 

1992. 

 



80 

 

 

 

DAUNAIS, J. B., ROBERTS, D. C., MCGINTY, J. F. Cocaine self-administration increases 

preprodynorphin, but not c-fos, mRNA in rat striatum. Neuroreport, 4, 543-546, 

1993. 

 

DECOSTERD, I., WOOLF, C. J. Spared nerve injury: an animal model of persistent 

peripheral neuropathic pain. Pain, 87, 149-158, 2000. 

 

DELEO, J. A., YEZIERSKI, R. P. The role of neuroinflammation and neuroimmune 

activation in persistent pain. Pain, 90, 1-6, 2001. 

 

DELLAGIOIA, N., HANNESTAD, J. A critical review of human endotoxin administration as 

an experimental paradigm of depression. Neurosci Biobehav Rev, 34, 130-143, 2010. 

 

DINIZ, B. S., TEIXEIRA, A. L., TALIB, L., GATTAZ, W. F., FORLENZA, O. V. 

Interleukin-1beta serum levels is increased in antidepressant-free elderly depressed 

patients. Am J Geriatr Psychiatry, 18, 172-176, 2010. 

 

DJUROVIC, D., MILIC-ASKRABIC, J., MAJKIC-SINGH, N. Serum beta-endorphin level in 

patients with depression on fluvoxamine. Farmaco, 54, 130-133, 1999. 

 

DOAN, L., MANDERS, T., WANG, J. Neuroplasticity underlying the comorbidity of pain 

and depression. Neural Plast, 2015, 504691, 2015. 

 

DREVETS, W. C. Functional neuroimaging studies of depression: the anatomy of 

melancholia. Annu Rev Med, 49, 341-361, 1998. 

 

DUMAN, R. S., HENINGER, G. R., NESTLER, E. J. A molecular and cellular theory of 

depression. Arch Gen Psychiatry, 54, 597-606, 1997. 

 

DUMAN, R. S., MALBERG, J., NAKAGAWA, S., D'SA, C. Neuronal plasticity and survival 

in mood disorders. Biol Psychiatry, 48, 732-739, 2000. 

 

DUMAN, R. S., MONTEGGIA, L. M. A neurotrophic model for stress-related mood 

disorders. Biol Psychiatry, 59, 1116-1127, 2006. 

 

DUMONT, E., VANHAECKE, F., CORNELIS, R. Selenium speciation from food source to 

metabolites: a critical review. Anal Bioanal Chem, 385, 1304-1323, 2006. 

 

DUPUY, J. M., OSTACHER, M. J., HUFFMAN, J., PERLIS, R. H., NIERENBERG, A. A. A 

critical review of pharmacotherapy for major depressive disorder. Int J 

Neuropsychopharmacology, 14, 1417-1431, 2011. 

 

DWORKIN, R. H., GITLIN, M. J. Clinical aspects of depression in chronic pain patients. 

Clin J Pain, 7, 79-94, 1991. 

 

FARBER, K., KETTENMANN, H. Functional role of calcium signals for microglial function. 

Glia, 54, 656-665, 2006. 

 



81 

 

 

 

FASICK, V., SPENGLER, R. N., SAMANKAN, S., NADER, N. D., IGNATOWSKI, T. A. 

The hippocampus and TNF: Common links between chronic pain and depression. 

Neurosci Biobehav Rev, 53, 139-159, 2015. 

 

FAVA, M., DAVIDSON, K. G. Definition and epidemiology of treatment-resistant 

depression. Psychiat Clin N Am, 19, 179-&, 1996. 

 

FIELDS, H. L., BASBAUM, A. I. Central nervous system mechanisms of pain modulation, 

in: Wall, P.D., Melzack, R. (Eds.), Textbook of pain, 3 ed. Churchill Livingstone, 

Edinburgh, pp. 243-257, 1994. 

 

FISHBAIN, D. A., CUTLER, R., ROSOMOFF, H. L., ROSOMOFF, R. S. Chronic pain-

associated depression: antecedent or consequence of chronic pain? A review. Clin J 

Pain, 13, 116-137, 1997. 

 

FUKUHARA, K., ISHIKAWA, K., YASUDA, S., KISHISHITA, Y., KIM, H. K., KAKEDA, 

T., YAMAMOTO, M., NORII, T., ISHIKAWA, T. Intracerebroventricular 4-

methylcatechol (4-MC) ameliorates chronic pain associated with depression-like 

behavior via induction of brain-derived neurotrophic factor (BDNF). Cell Mol 

Neurobiol, 32, 971-977, 2012. 

 

GALEA, I., BECHMANN, I., PERRY, V. H. What is immune privilege (not)? Trends 

Immunol, 28, 12-18, 2007. 

 

GAO, S., JIN, Y., UNVERZAGT, F. W., LIANG, C., HALL, K. S., CAO, J., MA, F., 

MURRELL, J. R., CHENG, Y., LI, P., BIAN, J., HENDRIE, H. C. Selenium level and 

depressive symptoms in a rural elderly Chinese cohort. BMC Psychiatry, 12, 72, 

2012. 

 

GAVIN, N. I., GAYNES, B. N., LOHR, K. N., MELTZER-BRODY, S., GARTLEHNER, G., 

SWINSON, T. Perinatal depression: a systematic review of prevalence and incidence. 

Obstet Gynecol, 106, 1071-1083, 2005. 

 

GOFFER, Y., XU, D., EBERLE, S. E., D'AMOUR, J., LEE, M., TUKEY, D., FROEMKE, R. 

C., ZIFF, E. B., WANG, J. Calcium-permeable AMPA receptors in the nucleus 

accumbens regulate depression-like behaviors in the chronic neuropathic pain state. J 

Neurosci, 33, 19034-19044, 2013. 

 

GOLDENBERG, D. L. Pain/Depression dyad: a key to a better understanding and treatment 

of functional somatic syndromes. Am J Med, 123, 675-682, 2010. 

 

GONCALVES, L., SILVA, R., PINTO-RIBEIRO, F., PEGO, J. M., BESSA, J. M., 

PERTOVAARA, A., SOUSA, N., ALMEIDA, A. Neuropathic pain is associated with 

depressive behaviour and induces neuroplasticity in the amygdala of the rat. Exp 

Neurol, 213, 48-56, 2008. 

 

GOSHEN, I., YIRMIYA, R. Interleukin-1 (IL-1): a central regulator of stress responses. 

Front Neuroendocrinol, 30, 30-45, 2009. 

 



82 

 

 

 

GREGORY, N. S., HARRIS, A. L., ROBINSON, C. R., DOUGHERTY, P. M., FUCHS, P. 

N., SLUKA, K. A. An overview of animal models of pain: disease models and 

outcome measures. J Pain, 14, 1255-1269, 2013. 

 

GUAN, Z., FANG, J. Peripheral immune activation by lipopolysaccharide decreases 

neurotrophins in the cortex and hippocampus in rats. Brain Behav Immun, 20, 64-71, 

2006. 

 

GUREJE, O., SIMON, G. E., VON KORFF, M. A cross-national study of the course of 

persistent pain in primary care. Pain, 92, 195-200, 2001. 

 

GUYTON, A. C., HALL, J. E., Tratado de Fisiologia Médica, 11 ed. Elsevier, Rio de 

Janeiro, 2006 

 

HARBUZ, M. S., WINDLE, R. J., JESSOP, D. S., RENSHAW, D., INGRAM, C. D., 

LIGHTMAN, S. L. Differential effects of psychological and immunological challenge 

on the hypothalamo-pituitary-adrenal axis function in adjuvant-induced arthritis. Ann 

N Y Acad Sci, 876, 43-52, 1999. 

 

HARDEN, N., COHEN, M. Unmet needs in the management of neuropathic pain. J Pain 

Symptom Manage, 25, S12-17, 2003. 

 

HARDINGHAM, G. E., FUKUNAGA, Y., BADING, H. Extrasynaptic NMDARs oppose 

synaptic NMDARs by triggering CREB shut-off and cell death pathways. Nat 

Neurosci, 5, 405-414, 2002. 

 

HASLER, G., DREVETS, W. C., MANJI, H. K., CHARNEY, D. S. Discovering 

endophenotypes for major depression. Neuropsychopharmacology, 29, 1765-1781, 

2004. 

 

HASLER, G., VAN DER VEEN, J. W., TUMONIS, T., MEYERS, N., SHEN, J., DREVETS, 

W. C. Reduced prefrontal glutamate/glutamine and gamma-aminobutyric acid levels 

in major depression determined using proton magnetic resonance spectroscopy. Arch 

Gen Psychiatry, 64, 193-200, 2007. 

 

HEGADOREN, K. M., O'DONNELL, T., LANIUS, R., COUPLAND, N. J., LACAZE-

MASMONTEIL, N. The role of beta-endorphin in the pathophysiology of major 

depression. Neuropeptides, 43, 341-353, 2009. 

 

HEIM, C., NEMEROFF, C. B. The role of childhood trauma in the neurobiology of mood and 

anxiety disorders: preclinical and clinical studies. Biol Psychiatry, 49, 1023-1039, 

2001. 

 

HESS, A., AXMANN, R., RECH, J., FINZEL, S., HEINDL, C., KREITZ, S., SERGEEVA, 

M., SAAKE, M., GARCIA, M., KOLLIAS, G., STRAUB, R. H., SPORNS, O., 

DOERFLER, A., BRUNE, K., SCHETT, G. Blockade of TNF-alpha rapidly inhibits 

pain responses in the central nervous system. Proc Natl Acad Sci U S A, 108, 3731-

3736, 2011. 

 



83 

 

 

 

HILDERINK, P. H., BURGER, H., DEEG, D. J., BEEKMAN, A. T., OUDE VOSHAAR, R. 

C. The temporal relation between pain and depression: results from the longitudinal 

aging study Amsterdam. Psychosom Med, 74, 945-951, 2012. 

 

HOPKINS, A. L., MASON, J. S., OVERINGTON, J. P. Can we rationally design 

promiscuous drugs? Curr Opin Struct Biol, 16, 127-136, 2006. 

 

HUANG, E. Y., CHEN, C. M., TAO, P. L. Supraspinal anti-allodynic and rewarding effects 

of endomorphins in rats. Peptides, 25, 577-583, 2004. 

 

HUNG, K. C., WU, H. E., MIZOGUCHI, H., LEITERMANN, R., TSENG, L. F. Intrathecal 

treatment with 6-hydroxydopamine or 5,7-dihydroxytryptamine blocks the 

antinociception induced by endomorphin-1 and endomorphin-2 given 

intracerebroventricularly in the mouse. J Pharmacol Sci, 93, 299-306, 2003. 

 

HUNSKAAR, S., HOLE, K. The formalin test in mice: dissociation between inflammatory 

and non-inflammatory pain. Pain, 30, 103-114, 1987. 

 

IDA, T., HARA, M., NAKAMURA, Y., KOZAKI, S., TSUNODA, S., IHARA, H. Cytokine-

induced enhancement of calcium-dependent glutamate release from astrocytes 

mediated by nitric oxide. Neurosci Lett, 432, 232-236, 2008. 

 

IGNATOWSKI, T. A., COVEY, W. C., KNIGHT, P. R., SEVERIN, C. M., NICKOLA, T. J., 

SPENGLER, R. N. Brain-derived TNFalpha mediates neuropathic pain. Brain Res, 

841, 70-77, 1999. 

 

INQUIMBERT, P., BARTELS, K., BABANIYI, O. B., BARRETT, L. B., TEGEDER, I., 

SCHOLZ, J. Peripheral nerve injury produces a sustained shift in the balance between 

glutamate release and uptake in the dorsal horn of the spinal cord. Pain, 153, 2422-

2431, 2012. 

 

IRWIN, M. R., MILLER, A. H. Depressive disorders and immunity: 20 years of progress and 

discovery. Brain Behav Immun, 21, 374-383, 2007. 

 

JAGGI, A. S., JAIN, V., SINGH, N. Animal models of neuropathic pain. Fundam Clin 

Pharmacol, 25, 1-28, 2011. 

 

JANSSEN, P. A., NIEMEGEERS, C. J., DONY, J. G. The inhibitory effect of fentanyl and 

other morphine-like analgesics on the warm water induced tail withdrawl reflex in 

rats. Arzneimittelforschung, 13, 502-507, 1963. 

 

JESSE, C. R., WILHELM, E. A., NOGUEIRA, C. W. Depression-like behavior and 

mechanical allodynia are reduced by bis selenide treatment in mice with chronic 

constriction injury: a comparison with fluoxetine, amitriptyline, and bupropion. 

Psychopharmacology (Berl), 212, 513-522, 2010. 

 

JI, R. R., KOHNO, T., MOORE, K. A., WOOLF, C. J. Central sensitization and LTP: do pain 

and memory share similar mechanisms? Trends Neurosci, 26, 696-705, 2003. 

 



84 

 

 

 

JI, R. R., SUTER, M. R. p38 MAPK, microglial signaling, and neuropathic pain. Mol Pain, 3, 

33, 2007. 

 

JOHNSON, L. A., PHILLIPS, J. A., MAUER, C., EDWARDS, M., BALLDIN, V. H., 

HALL, J. R., BARBER, R., CONGER, T. L., HO, E. J., O'BRYANT, S. E. The 

impact of GPX1 on the association of groundwater selenium and depression: a Project 

FRONTIER study. BMC Psychiatry, 13, 7, 2013. 

 

JULIUS, D., BASBAUM, A. I. Molecular mechanisms of nociception. Nature, 413, 203-210, 

2001. 

 

KANEKO, N., KUDO, K., MABUCHI, T., TAKEMOTO, K., FUJIMAKI, K., WATI, H., 

IGUCHI, H., TEZUKA, H., KANBA, S. Suppression of cell proliferation by 

interferon-alpha through interleukin-1 production in adult rat dentate gyrus. 

Neuropsychopharmacol, 31, 2619-2626, 2006. 

 

KASTER, M. P., GADOTTI, V. M., CALIXTO, J. B., SANTOS, A. R. S., RODRIGUES, A. 

L. S. Depressive-like behavior induced by tumor necrosis factor-alpha in mice. 

Neuropharmacology, 62, 419-426, 2012. 

 

KENDELL, S. F., KRYSTAL, J. H., SANACORA, G. GABA and glutamate systems as 

therapeutic targets in depression and mood disorders. Expert Opin Ther Targets, 9, 

153-168, 2005. 

 

KENNEDY, S. E., KOEPPE, R. A., YOUNG, E. A., ZUBIETA, J. K. Dysregulation of 

endogenous opioid emotion regulation circuitry in major depression in women. Arch 

Gen Psychiatry, 63, 1199-1208, 2006. 

 

KIM, H., CHEN, L., LIM, G., SUNG, B., WANG, S., MCCABE, M. F., RUSANESCU, G., 

YANG, L., TIAN, Y., MAO, J. Brain indoleamine 2,3-dioxygenase contributes to the 

comorbidity of pain and depression. J Clin Invest, 122, 2940-2954, 2012. 

 

KIM, W. K., KO, K. H. Potentiation of N-methyl-D-aspartate-mediated neurotoxicity by 

immunostimulated murine microglia. J Neurosci Res, 54, 17-26, 1998. 

 

KIRSCH, I., DEACON, B. J., HUEDO-MEDINA, T. B., SCOBORIA, A., MOORE, T. J., 

JOHNSON, B. T. Initial severity and antidepressant benefits: a meta-analysis of data 

submitted to the Food and Drug Administration. PLoS Med, 5, e45, 2008. 

 

KOISTINAHO, M., KETTUNEN, M. I., GOLDSTEINS, G., KEINANEN, R., SALMINEN, 

A., ORT, M., BURES, J., LIU, D., KAUPPINEN, R. A., HIGGINS, L. S., 

KOISTINAHO, J. Beta-amyloid precursor protein transgenic mice that harbor diffuse 

A beta deposits but do not form plaques show increased ischemic vulnerability: role of 

inflammation. Proc Natl Acad Sci U S A, 99, 1610-1615, 2002. 

 

KOO, J. W., RUSSO, S. J., FERGUSON, D., NESTLER, E. J., DUMAN, R. S. Nuclear 

factor-kappaB is a critical mediator of stress-impaired neurogenesis and depressive 

behavior. Proc Natl Acad Sci U S A, 107, 2669-2674, 2010. 

 



85 

 

 

 

KROENKE, K., BAIR, M. J., DAMUSH, T. M., WU, J. W., HOKE, S., SUTHERLAND, J., 

TU, W. Z. Optimized Antidepressant Therapy and Pain Self-management in Primary 

Care Patients With Depression and Musculoskeletal Pain A Randomized Controlled 

Trial. Jama-J Am Med Assoc, 301, 2099-2110, 2009. 

 

KRUGEL, U., FISCHER, J., RADICKE, S., SACK, U., HIMMERICH, H. Antidepressant 

effects of TNF-alpha blockade in an animal model of depression. J Psychiatr Res, 47, 

611-616, 2013. 

 

KUMAR, S., BOEHM, J., LEE, J. C. p38 MAP kinases: key signalling molecules as 

therapeutic targets for inflammatory diseases. Nat Rev Drug Discov, 2, 717-726, 

2003. 

 

LACASSE, J. R., LEO, J. Serotonin and depression: a disconnect between the advertisements 

and the scientific literature. PLoS Med, 2, e392, 2005. 

 

LATHE, R. Hormones and the hippocampus. J Endocrinol, 169, 205-231, 2001. 

 

LE BARS, D., GOZARIU, M., CADDEN, S. W. Animal models of nociception. Pharmacol 

Rev, 53, 597-652, 2001. 

 

LEE, P., ZHANG, M., HONG, J. P., CHUA, H. C., CHEN, K. P., TANG, S. W., CHAN, B. 

T., LEE, M. S., LEE, B., GALLAGHER, G. L., DOSSENBACH, M. Frequency of 

painful physical symptoms with major depressive disorder in asia: relationship with 

disease severity and quality of life. J Clin Psychiatry, 70, 83-91, 2009. 

 

LENTJES, E. G., GRIEP, E. N., BOERSMA, J. W., ROMIJN, F. P., DE KLOET, E. R. 

Glucocorticoid receptors, fibromyalgia and low back pain. 

Psychoneuroendocrinology, 22, 603-614, 1997. 

 

LEVINE, J., BARAK, Y., CHENGAPPA, K. N., RAPOPORT, A., REBEY, M., BARAK, V. 

Cerebrospinal cytokine levels in patients with acute depression. Neuropsychobiology, 

40, 171-176, 1999. 

 

LICHTENSTEIN, G. R., BALA, M., HAN, C., DEWOODY, K., SCHAIBLE, T. Infliximab 

improves quality of life in patients with Crohn's disease. Inflamm Bowel Dis, 8, 237-

243, 2002. 

 

LOESER, J. D., MELZACK, R. Pain: an overview. Lancet, 353, 1607-1609, 1999. 

 

LOESER, J. D., TREEDE, R. D. The Kyoto protocol of IASP Basic Pain Terminology. Pain, 

137, 473-477, 2008. 

 

LOFTIS, J. M., HUCKANS, M., MORASCO, B. J. Neuroimmune mechanisms of cytokine-

induced depression: current theories and novel treatment strategies. Neurobiol Dis, 

37, 519-533, 2010. 

 

LOHR, C., DEITMER, J. W. Calcium signaling in invertebrate glial cells. Glia, 54, 642-649, 

2006. 

 



86 

 

 

 

LOUVEAU, A., SMIRNOV, I., KEYES, T. J., ECCLES, J. D., ROUHANI, S. J., PESKE, J. 

D., DERECKI, N. C., CASTLE, D., MANDELL, J. W., LEE, K. S., HARRIS, T. H., 

KIPNIS, J. Structural and functional features of central nervous system lymphatic 

vessels. Nature,2015. 

 

MACHADO-VIEIRA, R., SALVADORE, G., DIAZGRANADOS, N., ZARATE, C. A., JR. 

Ketamine and the next generation of antidepressants with a rapid onset of action. 

Pharmacol Ther, 123, 143-150, 2009. 

 

MAGARINOS, A. M., DESLANDES, A., MCEWEN, B. S. Effects of antidepressants and 

benzodiazepine treatments on the dendritic structure of CA3 pyramidal neurons after 

chronic stress. Eur J Pharmacol, 371, 113-122, 1999. 

 

MALETIC, V., ROBINSON, M., OAKES, T., IYENGAR, S., BALL, S. G., RUSSELL, J. 

Neurobiology of depression: an integrated view of key findings. Int J Clin Pract, 61, 

2030-2040, 2007. 

 

MALYNN, S., CAMPOS-TORRES, A., MOYNAGH, P., HAASE, J. The pro-inflammatory 

cytokine TNF-alpha regulates the activity and expression of the serotonin transporter 

(SERT) in astrocytes. Neurochem Res, 38, 694-704, 2013. 

 

MANN, J. J. The medical management of depression. N Engl J Med, 353, 1819-1834, 2005. 

 

MANOSSO, L. M., NEIS, V. B., MORETTI, M., DAUFENBACH, J. F., FREITAS, A. E., 

COLLA, A. R., RODRIGUES, A. L. Antidepressant-like effect of alpha-tocopherol in 

a mouse model of depressive-like behavior induced by TNF-alpha. Prog 

Neuropsychopharmacol Biol Psychiatry, 46, 48-57, 2013. 

 

MARTELLI, M. F., ZASLER, N. D., BENDER, M. C., NICHOLSON, K. Psychological, 

neuropsychological, and medical considerations in assessment and management of 

pain. J Head Trauma Rehabil, 19, 10-28, 2004. 

 

MARTIN-SCHILD, S., GERALL, A. A., KASTIN, A. J., ZADINA, J. E. Differential 

distribution of endomorphin 1- and endomorphin 2-like immunoreactivities in the 

CNS of the rodent. J Comp Neurol, 405, 450-471, 1999. 

 

MASON, P. Central mechanisms of pain modulation. Curr Opin Neurobiol, 9, 436-441, 

1999. 

 

MATHIAS, S. D., COLWELL, H. H., MILLER, D. P., MORELAND, L. W., BUATTI, M., 

WANKE, L. Health-related quality of life and functional status of patients with 

rheumatoid arthritis randomly assigned to receive etanercept or placebo. Clin Ther, 

22, 128-139, 2000. 

 

MCEWEN, B. S. Sleep deprivation as a neurobiologic and physiologic stressor: Allostasis 

and allostatic load. Metabolism, 55, S20-23, 2006. 

 

MCKINNEY, W. T., JR., BUNNEY, W. E., JR. Animal model of depression. I. Review of 

evidence: implications for research. Arch Gen Psychiatry, 21, 240-248, 1969. 

 



87 

 

 

 

MCMAHON, S. B., CAFFERTY, W. B., MARCHAND, F. Immune and glial cell factors as 

pain mediators and modulators. Exp Neurol, 192, 444-462, 2005. 

 

MERALI, Z., DU, L., HRDINA, P., PALKOVITS, M., FALUDI, G., POULTER, M. O., 

ANISMAN, H. Dysregulation in the suicide brain: mRNA expression of corticotropin-

releasing hormone receptors and GABA(A) receptor subunits in frontal cortical brain 

region. J Neurosci, 24, 1478-1485, 2004. 

 

MILLAN, M. J. The induction of pain: an integrative review. Prog Neurobiol, 57, 1-164, 

1999. 

 

MILLAN, M. J. Descending control of pain. Prog Neurobiol, 66, 355-474, 2002. 

 

MILLAN, M. J. The role of monoamines in the actions of established and "novel" 

antidepressant agents: a critical review. Eur J Pharmacol, 500, 371-384, 2004. 

 

MILLAN, M. J. Multi-target strategies for the improved treatment of depressive states: 

Conceptual foundations and neuronal substrates, drug discovery and therapeutic 

application. Pharmacol Ther, 110, 135-370, 2006. 

 

MILLAN, M. J. On 'polypharmacy' and multi-target agents, complementary strategies for 

improving the treatment of depression: a comparative appraisal. Int J 

Neuropsychopharmacology, 17, 1009-1037, 2014. 

 

MILLER, A. H., RAISON, C. L. Cytokines, p38 MAP kinase and the pathophysiology of 

depression. Neuropsychopharmacology, 31, 2089-2090, 2006. 

 

NAGAKURA, Y., OE, T., AOKI, T., MATSUOKA, N. Biogenic amine depletion causes 

chronic muscular pain and tactile allodynia accompanied by depression: A putative 

animal model of fibromyalgia. Pain, 146, 26-33, 2009. 

 

NAKAMURO, K., OKUNO, T., HASEGAWA, T. Metabolism of Selenoamino Acids and 

Contribution of Selenium Methylation to Their Toxicity. Journal of Health Science, 

46 (6), 418-421, 2000. 

 

NARAJJI, C., KARVEKAR, M. D., DAS, A. K. Biological importance of organoselenium 

compounds. Indian Journal of Pharmaceutical Sciences, 69, 344-351, 2007. 

 

NEMEROFF, C. B. The corticotropin-releasing factor (CRF) hypothesis of depression: new 

findings and new directions. Mol Psychiatry, 1, 336-342, 1996. 

 

NOGUEIRA, C. W., MEOTTI, F. C., CURTE, E., PILISSAO, C., ZENI, G., ROCHA, J. B. 

Investigations into the potential neurotoxicity induced by diselenides in mice and rats. 

Toxicology, 183, 29-37, 2003a. 

 

NOGUEIRA, C. W., QUINHONES, E. B., JUNG, E. A., ZENI, G., ROCHA, J. B. Anti-

inflammatory and antinociceptive activity of diphenyl diselenide. Inflamm Res, 52, 

56-63, 2003b. 

 



88 

 

 

 

NOGUEIRA, C. W., ROCHA, J. B. Toxicology and pharmacology of selenium: emphasis on 

synthetic organoselenium compounds. Arch Toxicol, 85, 1313-1359, 2011. 

 

NOGUEIRA, C. W., ZENI, G., ROCHA, J. B. Organoselenium and organotellurium 

compounds: toxicology and pharmacology. Chem Rev, 104, 6255-6285, 2004. 

 

O'BRIEN, S. M., SCULLY, P., FITZGERALD, P., SCOTT, L. V., DINAN, T. G. Plasma 

cytokine profiles in depressed patients who fail to respond to selective serotonin 

reuptake inhibitor therapy. J Psychiatr Res, 41, 326-331, 2007. 

 

ORREGO, F., VILLANUEVA, S. The chemical nature of the main central excitatory 

transmitter: a critical appraisal based upon release studies and synaptic vesicle 

localization. Neuroscience, 56, 539-555, 1993. 

 

PADI, S. S., KULKARNI, S. K. Minocycline prevents the development of neuropathic pain, 

but not acute pain: possible anti-inflammatory and antioxidant mechanisms. Eur J 

Pharmacol, 601, 79-87, 2008. 

 

PASCO, J. A., JACKA, F. N., WILLIAMS, L. J., EVANS-CLEVERDON, M., BRENNAN, 

S. L., KOTOWICZ, M. A., NICHOLSON, G. C., BALL, M. J., BERK, M. Dietary 

selenium and major depression: a nested case-control study. Complement Ther Med, 

20, 119-123, 2012. 

 

PATEL, H. C., BOUTIN, H., ALLAN, S. M. Interleukin-1 in the brain: mechanisms of action 

in acute neurodegeneration. Ann N Y Acad Sci, 992, 39-47, 2003. 

 

PHILLIPS, M. L., DREVETS, W. C., RAUCH, S. L., LANE, R. Neurobiology of emotion 

perception I: The neural basis of normal emotion perception. Biol Psychiatry, 54, 

504-514, 2003. 

 

PORSOLT, R. D., BERTIN, A., BLAVET, N., DENIEL, M., JALFRE, M. Immobility 

induced by forced swimming in rats - effects of agents which modify central 

catecholamine and serotonin activity. Eur J Pharmacol, 57, 201-210, 1979. 

 

PRUDENT, M., DRAME, M., JOLLY, D., TRENQUE, T., PARJOIE, R., MAHMOUDI, R., 

LANG, P. O., SOMME, D., BOYER, F., LANIECE, I., GAUVAIN, J. B., 

BLANCHARD, F., NOVELLA, J. L. Potentially inappropriate use of psychotropic 

medications in hospitalized elderly patients in France: cross-sectional analysis of the 

prospective, multicentre SAFEs cohort. Drugs Aging, 25, 933-946, 2008. 

 

QUAN, N. In-depth conversation: spectrum and kinetics of neuroimmune afferent pathways. 

Brain Behav Immun, 40, 1-8, 2014. 

 

RAINVILLE, P., BUSHNELL, M. C., DUNCAN, G. H. Representation of acute and 

persistent pain in the human CNS: potential implications for chemical intolerance. 

Ann N Y Acad Sci, 933, 130-141, 2001. 

 

RAISON, C. L., MILLER, A. H. When not enough is too much: The role of insufficient 

glucocorticoid signaling in the pathophysiology of stress-related disorders. Am J 

Psychiat, 160, 1554-1565, 2003. 



89 

 

 

 

 

RAISON, C. L., RUTHERFORD, R. E., WOOLWINE, B. J., SHUO, C., SCHETTLER, P., 

DRAKE, D. F., HAROON, E., MILLER, A. H. A randomized controlled trial of the 

tumor necrosis factor antagonist infliximab for treatment-resistant depression: the role 

of baseline inflammatory biomarkers. JAMA Psychiatry, 70, 31-41, 2013. 

 

REYNOLDS, J. L., IGNATOWSKI, T. A., SUD, R., SPENGLER, R. N. Brain-derived tumor 

necrosis factor-alpha and its involvement in noradrenergic neuron functioning 

involved in the mechanism of action of an antidepressant. J Pharmacol Exp Ther, 

310, 1216-1225, 2004. 

 

ROJAS-CORRALES, M. O., BERROCOSO, E., GIBERT-RAHOLA, J., MICO, J. A. 

Antidepressant-like effects of tramadol and other central analgesics with activity on 

monoamines reuptake, in helpless rats. Life Sci, 72, 143-152, 2002. 

 

ROJAS-CORRALES, M. O., GIBERT-RAHOLA, J., MICO, J. A. Tramadol induces 

antidepressant-type effects in mice. Life Sci, 63, PL175-180, 1998. 

 

ROMEO, H. E., TIO, D. L., RAHMAN, S. U., CHIAPPELLI, F., TAYLOR, A. N. The 

glossopharyngeal nerve as a novel pathway in immune-to-brain communication: 

relevance to neuroimmune surveillance of the oral cavity. J Neuroimmunol, 115, 91-

100, 2001. 

 

RUBIN, R. T., POLAND, R. E., LESSER, I. M., WINSTON, R. A., BLODGETT, A. L. 

Neuroendocrine aspects of primary endogenous depression. I. Cortisol secretory 

dynamics in patients and matched controls. Arch Gen Psychiatry, 44, 328-336, 1987. 

 

RUHE, H. G., MASON, N. S., SCHENE, A. H. Mood is indirectly related to serotonin, 

norepinephrine and dopamine levels in humans: a meta-analysis of monoamine 

depletion studies. Mol Psychiatry, 12, 331-359, 2007. 

 

RUPIL, L. L., DE BEM, A. F., ROTH, G. A. Diphenyl diselenide-modulation of macrophage 

activation: down-regulation of classical and alternative activation markers. Innate 

Immun, 18, 627-637, 2012. 

 

SAFIEH-GARABEDIAN, B., POOLE, S., HADDAD, J. J., MASSAAD, C. A., JABBUR, S. 

J., SAADE, N. E. The role of the sympathetic efferents in endotoxin-induced localized 

inflammatory hyperalgesia and cytokine upregulation. Neuropharmacology, 42, 864-

872, 2002. 

 

SAIRANEN, M., LUCAS, G., ERNFORS, P., CASTREN, M., CASTREN, E. Brain-derived 

neurotrophic factor and antidepressant drugs have different but coordinated effects on 

neuronal turnover, proliferation, and survival in the adult dentate gyrus. J Neurosci, 

25, 1089-1094, 2005. 

 

SAITOH, A., SUGIYAMA, A., NEMOTO, T., FUJII, H., WADA, K., OKA, J., NAGASE, 

H., YAMADA, M. The novel delta opioid receptor agonist KNT-127 produces 

antidepressant-like and antinociceptive effects in mice without producing convulsions. 

Behav Brain Res, 223, 271-279, 2011. 

 



90 

 

 

 

SAKLATVALA, J. The p38 MAP kinase pathway as a therapeutic target in inflammatory 

disease. Curr Opin Pharmacol, 4, 372-377, 2004. 

 

SANACORA, G. Do glutamatergic agents represent a new class of antidepressant drugs? Part 

1. J Clin Psychiatry, 70, 1473-1475, 2009. 

 

SANACORA, G., ZARATE, C. A., KRYSTAL, J. H., MANJI, H. K. Targeting the 

glutamatergic system to develop novel, improved therapeutics for mood disorders. Nat 

Rev Drug Discov, 7, 426-437, 2008. 

 

SAPOLSKY, R. M. Glucocorticoids and hippocampal atrophy in neuropsychiatric disorders. 

Arch Gen Psychiatry, 57, 925-935, 2000. 

 

SAVEGNAGO, L., JESSE, C. R., NOGUEIRA, C. W. Structural modifications into diphenyl 

diselenide molecule do not cause toxicity in mice. Environ Toxicol Pharmacol, 27, 

271-276, 2009. 

 

SAVEGNAGO, L., JESSE, C. R., PINTO, L. G., ROCHA, J. B., BARANCELLI, D. A., 

NOGUEIRA, C. W., ZENI, G. Diphenyl diselenide exerts antidepressant-like and 

anxiolytic-like effects in mice: involvement of L-arginine-nitric oxide-soluble 

guanylate cyclase pathway in its antidepressant-like action. Pharmacol Biochem 

Behav, 88, 418-426, 2008. 

 

SAVEGNAGO, L., PINTO, L. G., JESSE, C. R., ALVES, D., ROCHA, J. B., NOGUEIRA, 

C. W., ZENI, G. Antinociceptive properties of diphenyl diselenide: evidences for the 

mechanism of action. Eur J Pharmacol, 555, 129-138, 2007. 

 

SCHREIBER, S., BLEICH, A., PICK, C. G. Venlafaxine and mirtazapine: different 

mechanisms of antidepressant action, common opioid-mediated antinociceptive 

effects--a possible opioid involvement in severe depression? J Mol Neurosci, 18, 143-

149, 2002. 

 

SCHWARTZMAN, R. J., ALEXANDER, G. M., GROTHUSEN, J. R., PAYLOR, T., 

REICHENBERGER, E., PERREAULT, M. Outpatient intravenous ketamine for the 

treatment of complex regional pain syndrome: a double-blind placebo controlled 

study. Pain, 147, 107-115, 2009. 

 

SCHWEIZER, U., BRAUER, A. U., KOHRLE, J., NITSCH, R., SAVASKAN, N. E. 

Selenium and brain function: a poorly recognized liaison. Brain Res Brain Res Rev, 

45, 164-178, 2004. 

 

SELTZER, Z., DUBNER, R., SHIR, Y. A Novel Behavioral-Model of Neuropathic Pain 

Disorders Produced in Rats by Partial Sciatic-Nerve Injury. Pain, 43, 205-218, 1990. 

 

SHANKS, N., HARBUZ, M. S., JESSOP, D. S., PERKS, P., MOORE, P. M., LIGHTMAN, 

S. L. Inflammatory disease as chronic stress. Ann N Y Acad Sci, 840, 599-607, 1998. 

 

SHAPIRA, N. A., VERDUIN, M. L., DEGRAW, J. D. Treatment of refractory major 

depression with tramadol monotherapy. J Clin Psychiatry, 62, 205-206, 2001. 

 



91 

 

 

 

SHELINE, Y. I. 3D MRI studies of neuroanatomic changes in unipolar major depression: the 

role of stress and medical comorbidity. Biol Psychiatry, 48, 791-800, 2000. 

 

SHERRINGTON, C. S., The Integrative Action of the Nervous System. Charles 

Scribner’s Sons, New York 1906 

 

SHERWIN, C. M. Can invertebrates suffer? Or, how robust is argument-by-analogy? Animal 

Welfare, 10, 103-118, 2001. 

 

SHIN, K. M., SHEN, L. L., PARK, S. J., JEONG, J. H., LEE, K. T. Bis-(3-hydroxyphenyl) 

diselenide inhibits LPS-stimulated iNOS and COX-2 expression in RAW 264.7 

macrophage cells through the NF-kappa B inactivation. J Pharm Pharmacol, 61, 

479-486, 2009. 

 

SHIRAYAMA, Y., ISHIDA, H., IWATA, M., HAZAMA, G. I., KAWAHARA, R., 

DUMAN, R. S. Stress increases dynorphin immunoreactivity in limbic brain regions 

and dynorphin antagonism produces antidepressant-like effects. J Neurochem, 90, 

1258-1268, 2004. 

 

SIGTERMANS, M. J., VAN HILTEN, J. J., BAUER, M. C., ARBOUS, M. S., MARINUS, 

J., SARTON, E. Y., DAHAN, A. Ketamine produces effective and long-term pain 

relief in patients with Complex Regional Pain Syndrome Type 1. Pain, 145, 304-311, 

2009. 

 

SIMONIN, F., GAVERIAUX-RUFF, C., BEFORT, K., MATTHES, H., LANNES, B., 

MICHELETTI, G., MATTEI, M. G., CHARRON, G., BLOCH, B., KIEFFER, B. 

kappa-Opioid receptor in humans: cDNA and genomic cloning, chromosomal 

assignment, functional expression, pharmacology, and expression pattern in the central 

nervous system. Proc Natl Acad Sci U S A, 92, 7006-7010, 1995. 

 

SOMMER, C., KRESS, M. Recent findings on how proinflammatory cytokines cause pain: 

peripheral mechanisms in inflammatory and neuropathic hyperalgesia. Neurosci Lett, 

361, 184-187, 2004. 

 

SOMMER, C., LINDENLAUB, T., TEUTEBERG, P., SCHAFERS, M., HARTUNG, T., 

TOYKA, K. V. Anti-TNF-neutralizing antibodies reduce pain-related behavior in two 

different mouse models of painful mononeuropathy. Brain Res, 913, 86-89, 2001. 

 

STEIN, C., SCHAFER, M., MACHELSKA, H. Attacking pain at its source: new perspectives 

on opioids. Nat Med, 9, 1003-1008, 2003. 

 

STEINBRENNER, H., SIES, H. Selenium homeostasis and antioxidant selenoproteins in 

brain: implications for disorders in the central nervous system. Arch Biochem 

Biophys, 536, 152-157, 2013. 

 

STERU, L., CHERMAT, R., THIERRY, B., SIMON, P. The Tail Suspension Test - a New 

Method for Screening Antidepressants in Mice. Psychopharmacology, 85, 367-370, 

1985. 

 



92 

 

 

 

STOLL, A. L., RUETER, S. Treatment augmentation with opiates in severe and refractory 

major depression. Am J Psychiatry, 156, 2017, 1999. 

 

TAO, R., AUERBACH, S. B. Opioid receptor subtypes differentially modulate serotonin 

efflux in the rat central nervous system. J Pharmacol Exp Ther, 303, 549-556, 2002. 

 

TAYLOR, B. K., AKANA, S. F., PETERSON, M. A., DALLMAN, M. F., BASBAUM, A. I. 

Pituitary-adrenocortical responses to persistent noxious stimuli in the awake rat: 

endogenous corticosterone does not reduce nociception in the formalin test. 

Endocrinology, 139, 2407-2413, 1998. 

 

TIKKA, T., FIEBICH, B. L., GOLDSTEINS, G., KEINANEN, R., KOISTINAHO, J. 

Minocycline, a tetracycline derivative, is neuroprotective against excitotoxicity by 

inhibiting activation and proliferation of microglia. J Neurosci, 21, 2580-2588, 2001. 

 

TILLEUX, S., HERMANS, E. Neuroinflammation and regulation of glial glutamate uptake in 

neurological disorders. J Neurosci Res, 85, 2059-2070, 2007. 

 

TJON, G. H., VOORN, P., VANDERSCHUREN, L. J., DE VRIES, T. J., MICHIELS, N. H., 

JONKER, A. J., KLOP, H., NESTBY, P., MULDER, A. H., SCHOFFELMEER, A. 

N. Delayed occurrence of enhanced striatal preprodynorphin gene expression in 

behaviorally sensitized rats: differential long-term effects of intermittent and chronic 

morphine administration. Neuroscience, 76, 167-176, 1997. 

 

TOBINICK, E., DAVOODIFAR, S. Efficacy of etanercept delivered by perispinal 

administration for chronic back and/or neck disc-related pain: a study of clinical 

observations in 143 patients. Curr Med Res Opin, 20, 1075-1085, 2004. 

 

TOBINICK, E., KIM, N. M., REYZIN, G., RODRIGUEZ-ROMANACCE, H., DEPUY, V. 

Selective TNF inhibition for chronic stroke and traumatic brain injury: an 

observational study involving 629 consecutive patients treated with perispinal 

etanercept. Cns Drugs, 26, 1051-1070, 2012. 

 

TONG, L., BALAZS, R., SOIAMPORNKUL, R., THANGNIPON, W., COTMAN, C. W. 

Interleukin-1 beta impairs brain derived neurotrophic factor-induced signal 

transduction. Neurobiol Aging, 29, 1380-1393, 2008. 

 

TUGLU, C., KARA, S. H., CALIYURT, O., VARDAR, E., ABAY, E. Increased serum 

tumor necrosis factor-alpha levels and treatment response in major depressive 

disorder. Psychopharmacology (Berl), 170, 429-433, 2003. 

 

USHIDA, T., TANI, T., KANBARA, T., ZINCHUK, V. S., KAWASAKI, M., 

YAMAMOTO, H. Analgesic effects of ketamine ointment in patients with complex 

regional pain syndrome type 1. Reg Anesth Pain Med, 27, 524-528, 2002. 

 

VALLEJO, R., TILLEY, D. M., VOGEL, L., BENYAMIN, R. The role of glia and the 

immune system in the development and maintenance of neuropathic pain. Pain Pract, 

10, 167-184, 2010. 

 



93 

 

 

 

VITKOVIC, L., KONSMAN, J. P., BOCKAERT, J., DANTZER, R., HOMBURGER, V., 

JACQUE, C. Cytokine signals propagate through the brain. Mol Psychiatry, 5, 604-

615, 2000. 

 

VON KNORRING, L., PERRIS, C., EISEMANN, M., ERIKSSON, U., PERRIS, H. Pain as a 

symptom in depressive disorders. II. Relationship to personality traits as assessed by 

means of KSP. Pain, 17, 377-384, 1983. 

 

WALKER, A. K., KAVELAARS, A., HEIJNEN, C. J., DANTZER, R. Neuroinflammation 

and Comorbidity of Pain and Depression. Pharmacol Rev, 66, 80-101, 2014. 

 

WANG, H., HEIJNEN, C. J., EIJKELKAMP, N., GARZA CARBAJAL, A., 

SCHEDLOWSKI, M., KELLEY, K. W., DANTZER, R., KAVELAARS, A. GRK2 in 

sensory neurons regulates epinephrine-induced signalling and duration of mechanical 

hyperalgesia. Pain, 152, 1649-1658, 2011. 

 

WANG, X. M., ZHOU, Y., SPANGLER, R., HO, A., HAN, J. S., KREEK, M. J. Acute 

intermittent morphine increases preprodynorphin and kappa opioid receptor mRNA 

levels in the rat brain. Brain Res Mol Brain Res, 66, 184-187, 1999. 

 

WATKINS, L. R., MILLIGAN, E. D., MAIER, S. F. Glial activation: a driving force for 

pathological pain. Trends Neurosci, 24, 450-455, 2001. 

 

WATKINS, L. R., WIERTELAK, E. P., GOEHLER, L. E., MOONEY-HEIBERGER, K., 

MARTINEZ, J., FURNESS, L., SMITH, K. P., MAIER, S. F. Neurocircuitry of 

illness-induced hyperalgesia. Brain Res, 639, 283-299, 1994. 

 

WHANGER, P. D. Selenium and the brain: a review. Nutr Neurosci, 4, 81-97, 2001. 

 

WHO, 2012. Depression: A Global Crisis. 

 

WILLIAMS, L. S., JONES, W. J., SHEN, J., ROBINSON, R. L., WEINBERGER, M., 

KROENKE, K. Prevalence and impact of depression and pain in neurology 

outpatients. J Neurol Neurosurg Psychiatry, 74, 1587-1589, 2003. 

 

WILLIS, W. D., COGGESHALL, R. E., Sensory Mechanisms of the Spinal Cord. Kluwer 

Academic New York, 2004 

 

WILLNER, P. Chronic mild stress (CMS) revisited: consistency and behavioural-

neurobiological concordance in the effects of CMS. Neuropsychobiology, 52, 90-110, 

2005. 

 

WILSON, K. G., MIKAIL, S. F., D'EON, J. L., MINNS, J. E. Alternative diagnostic criteria 

for major depressive disorder in patients with chronic pain. Pain, 91, 227-234, 2001. 

 

WONG, E. H., TARAZI, F. I., SHAHID, M. The effectiveness of multi-target agents in 

schizophrenia and mood disorders: Relevance of receptor signature to clinical action. 

Pharmacol Ther, 126, 173-185, 2010. 

 



94 

 

 

 

WOOLF, C. J., MANNION, R. J. Neuropathic pain: aetiology, symptoms, mechanisms, and 

management. Lancet, 353, 1959-1964, 1999. 

 

WOOLFE, G. The evaluation of the analgesic action of pethidine hydrochloride (demerol). J 

Pharmacol Exp Ther, 80, 300-307, 1944. 

 

YALCIN, I., BARTHAS, F., BARROT, M. Emotional consequences of neuropathic pain: 

insight from preclinical studies. Neurosci Biobehav Rev, 47, 154-164, 2014. 

 

YIRMIYA, R., POLLAK, Y., BARAK, O., AVITSUR, R., OVADIA, H., BETTE, M., 

WEIHE, E., WEIDENFELD, J. Effects of antidepressant drugs on the behavioral and 

physiological responses to lipopolysaccharide (LPS) in rodents. 

Neuropsychopharmacology, 24, 531-544, 2001. 

 

YUFEROV, V., FUSSELL, D., LAFORGE, K. S., NIELSEN, D. A., GORDON, D., HO, A., 

LEAL, S. M., OTT, J., KREEK, M. J. Redefinition of the human kappa opioid 

receptor gene (OPRK1) structure and association of haplotypes with opiate addiction. 

Pharmacogenetics, 14, 793-804, 2004. 

 

ZADINA, J. E. Isolation and distribution of endomorphins in the central nervous system. Jpn 

J Pharmacol, 89, 203-208, 2002. 

 

ZARATE, C. A., JR., SINGH, J. B., CARLSON, P. J., BRUTSCHE, N. E., AMELI, R., 

LUCKENBAUGH, D. A., CHARNEY, D. S., MANJI, H. K. A randomized trial of an 

N-methyl-D-aspartate antagonist in treatment-resistant major depression. Arch Gen 

Psychiatry, 63, 856-864, 2006. 

 

ZHANG, Y., BUTELMAN, E. R., SCHLUSSMAN, S. D., HO, A., KREEK, M. J. Effect of 

the kappa opioid agonist R-84760 on cocaine-induced increases in striatal dopamine 

levels and cocaine-induced place preference in C57BL/6J mice. 

Psychopharmacology (Berl), 173, 146-152, 2004. 

 

ZHU, C. B., BLAKELY, R. D., HEWLETT, W. A. The proinflammatory cytokines 

interleukin-1beta and tumor necrosis factor-alpha activate serotonin transporters. 

Neuropsychopharmacology, 31, 2121-2131, 2006. 

 

ZHU, C. B., CARNEIRO, A. M., DOSTMANN, W. R., HEWLETT, W. A., BLAKELY, R. 

D. p38 MAPK activation elevates serotonin transport activity via a trafficking-

independent, protein phosphatase 2A-dependent process. J Biol Chem, 280, 15649-

15658, 2005. 

 

ZHU, C. B., LINDLER, K. M., OWENS, A. W., DAWS, L. C., BLAKELY, R. D., 

HEWLETT, W. A. Interleukin-1 Receptor Activation by Systemic Lipopolysaccharide 

Induces Behavioral Despair Linked to MAPK Regulation of CNS Serotonin 

Transporters. Neuropsychopharmacology, 35, 2510-2520, 2010. 

 

ZIMMERMANN, G. R., LEHAR, J., KEITH, C. T. Multi-target therapeutics: when the whole 

is greater than the sum of the parts. Drug Discov Today, 12, 34-42, 2007. 

 



95 

 

 

 

ZOMKOWSKI, A. D., SANTOS, A. R., RODRIGUES, A. L. Evidence for the involvement 

of the opioid system in the agmatine antidepressant-like effect in the forced swimming 

test. Neurosci Lett, 381, 279-283, 2005. 

 

 

 

 



96 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



97 

 

 

 

ANEXO A – Carta de aprovação do projeto de pesquisa pela Comissão de Ética no Uso 

de Animais (CEUA) da Universidade federal de Santa Maria 

 
 

 

 

 



98 

 

 

 

ANEXO B – Autorização para reprodução do artigo científico “Serotonergic systems 

are implicated in antinociceptive effect of m-trifluoromethyl diphenyl 

diselenide in the mouse glutamate test” publicado na Pharmacology, 

Biochemistry and Behavior 125 (2014) 15–20. 

 

 
ELSEVIER LICENSE 

 

 

Supplier Elsevier Limited 
The Boulevard,Langford Lane 
Kidlington,Oxford,OX5 1GB,UK 

Registered Company Number 1982084 

Customer name César A Brüning 

Customer address Av. Roraima n 1000 p 18 sala 2428, UFSM 

  Santa Maria, RS 97105900 

License number 3655811165870 

License date Jun 25, 2015 

Licensed content publisher Elsevier 

Licensed content publication Pharmacology Biochemistry and Behavior 

Licensed content title Serotonergic systems are implicated in antinociceptive effect of m-
trifluoromethyl diphenyl diselenide in the mouse glutamate test 

Licensed content author César Augusto Brüning,Bibiana Mozzaquatro Gai,Suelen Mendonça 
Soares,Franciele Martini,Cristina Wayne Nogueira 

Licensed content date October 2014 

Licensed content volume 
number 

125 

Licensed content issue 
number 

n/a 

Number of pages 6 

Start Page 15 

End Page 20 

Type of Use reuse in a thesis/dissertation 
 

Intended publisher of new 
work 

other 
 

Portion full article 
 

Format both print and electronic 
 

Are you the author of this 
Elsevier article? 

Yes 
 

Will you be translating? No 
 

Title of your 
thesis/dissertation 

Efeito farmacológico do disseleneto de m-trifluormetil-fenila na 
comorbidade entre dor e depressão em camundongos  

Expected completion date Jul 2015 
 

Estimated size (number of 
pages) 

100 
 

Elsevier VAT number GB 494 6272 12 

 

 

 



99 

 

 

 

ANEXO C – Autorização para reprodução do artigo científico “Depressive-like behavior 

induced by tumor necrosis factor-α is attenuated by m-trifluoromethyl-

diphenyl diselenide in mice” publicado na Journal of Psychiatric Research 

66-67 (2015) 75-83. 

 
ELSEVIER LICENSE 

 
Supplier Elsevier Limited 

The Boulevard,Langford Lane 

Kidlington,Oxford,OX5 1GB,UK 

Registered Company Number 1982084 

Customer name César A Brüning 

Customer address Av. Roraima n 1000 p 18 sala 2428, UFSM 

  Santa Maria, RS 97105900 

License number 3656410138721 

License date Jun 25, 2015 

Licensed content publisher Elsevier 

Licensed content publication Journal of Psychiatric Research 

Licensed content title Depressive-like behavior induced by tumor necrosis factor-α is 
attenuated by m-trifluoromethyl-diphenyl diselenide in mice 

Licensed content author César Augusto Brüning,Franciele Martini,Suelen Mendonça 
Soares,Lucielli Savegnago,Tuane Bazanella Sampaio,Cristina Wayne 
Nogueira 

Licensed content date July–August 2015 

Licensed content volume 
number 

66 

Licensed content issue 
number 

n/a 

Number of pages 9 

Start Page 75 

End Page 83 

Type of Use reuse in a thesis/dissertation 
 

Portion full article 
 

Format both print and electronic 
 

Are you the author of this 
Elsevier article? 

Yes 
 

Will you be translating? No 
 

Title of your 
thesis/dissertation 

Efeito farmacológico do disseleneto de m-trifluormetil-fenila na 
comorbidade entre dor e depressão em camundongos  

Expected completion date Jul 2015 
 

Estimated size (number of 
pages)    

Elsevier VAT number GB 494 6272 12 

 

 

 

 

 



100 

 

 

 

ANEXO D – Autorização para reprodução do artigo científico “m-Trifluoromethyl-

diphenyl diselenide, a multi-target selenium compound, prevented 

mechanical allodynia and depressive-like behavior in a mouse comorbid 

pain and depression model” publicado na Progress in Neuro-

Psychopharmacology & Biological Psychiatry 63 (2015) 35- 46. 

 

 
ELSEVIER LICENSE 

 

Supplier Elsevier Limited 
The Boulevard,Langford Lane 
Kidlington,Oxford,OX5 1GB,UK 

Registered Company Number 1982084 

Customer name César A Brüning 

Customer address Av. Roraima n 1000 p 18 sala 2428, UFSM 

  Santa Maria, RS 97105900 

License number 3655421314859 

License date Jun 24, 2015 

Licensed content publisher Elsevier 

Licensed content publication Progress in Neuro-Psychopharmacology and Biological Psychiatry 

Licensed content title m-Trifluoromethyl-diphenyl diselenide, a multi-target selenium compound, 
prevented mechanical allodynia and depressive-like behavior in a mouse 
comorbid pain and depression model 

Licensed content author César Augusto Brüning,Franciele Martini,Suelen Mendonça Soares,Tuane 
Bazanella Sampaio,Bibiana Mozzaquatro Gai,Marta M.M.F. Duarte,Cristina 
Wayne Nogueira 

Licensed content date 3 December 2015 

Licensed content volume 
number 

63 

Licensed content issue 
number 

n/a 

Number of pages 12 

Start Page 35 

End Page 46 

Type of Use reuse in a thesis/dissertation 
 

Portion full article 
 

Format both print and electronic 
 

Are you the author of this 
Elsevier article? 

Yes 
 

Will you be translating? No 
 

Title of your 
thesis/dissertation 

Efeito farmacológico do disseleneto de m-trifluormetil-fenila na comorbidade 
entre dor e depressão em camundongos  

Expected completion date Jul 2015 
 

Estimated size (number of 
pages) 

100 
 

Elsevier VAT number GB 494 6272 12 

 


