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RESUMO 

A depressão é uma doença que se caracteriza por humor deprimido, deficiências 

cognitivas, alterações do sono e do apetite que afeta cerca de 320 milhões de 

pessoas no mundo e é a principal causa de incapacidade. O modelo de depressão 

induzido por corticosterona altera o eixo hipotálamo-hipófise-adrenal produzindo 

sintomas semelhantes à depressão. O presente trabalho buscou elucidar os efeitos 

neuroquímicos e mecanismos envolvidos na associação da mirtazapina (MIRT), um 

antidepressivo usado no tratamento de depressão resistente, mas com importantes 

efeitos colaterais como sedação e ganho de peso, com o ácido lipóico (ALA), 

composto com ações anti-inflamatórias e antioxidantes. Camundongos machos 

adultos receberam 0,3% Tween 80, corticosterona (CORT 20 mg/kg), MIRT (3 

mg/kg), ALA (100 ou 200 mg/kg), sozinhos ou associados por 21 dias. No último dia 

de tratamento os animais foram submetidos aos seguintes testes: suspensão de 

cauda, nado forçado, Splash , preferência por sacarose reconhecimento de objetos e 

labirinto em Y. Além disso, analisamos as concentrações de: colesterol total e 

frações, corticosterona; alterações no peso dos animais; expressão de citocinas IL-6 

e IL-4; e expressão proteica e ativação de Akt (total e fosforilado), transportador de 

serotonina e sinaptofisina e ativação de caspase 3 no HC também foram abordadas. 

O presente estudo demonstrou que a administração crônica de corticosterona 

promoveu alterações de comportamento tipo depressivo (depressão-like), déficit de 

memória, alterações metabólicas (colesterol total e LDL), alterações nos níveis de 

corticosterona e de interleucinas no HC de camundongos (aumento de IL6 e redução 

de IL4), bem como aumento de SERT nessa área cerebral. O tratamento com 

ALA200+M reverteu os sintomas depressivos e cognitivos avaliados, assim como 

reduziu o nível de corticosterona nos animais e a expressão de SERT, embora a 

associação não tenha apresentado sinergismo; e o ALA100+M reverteu o ganho de 

peso causado pelo tratamento com MIRT. Isto fornece evidência de que a 

combinação de ALA + MIRT pode ser uma perspectiva de tratamento da depressão, 

no entanto, mais pesquisas devem ser conduzidas nesta finalidade. 

  

Palavras-chave: Depressão. Ácido Tióctico. Antidepressivos. Inflamação.  Ganho 

de peso. 

 



 

 

ABSTRACT 

BEHAVIORAL EVALUATION OF ANTIDEPRESSIVE MECHANISMS AND 
METABOLIC CHANGES IN MIRTAZAPINE AND LIPOIC ACID COMBINATION IN 
CORTICOSTERONE DEPRESSION MODEL 
 

Depression is a disease characterized by depressed mood, cognitive deficits, sleep 

and appetite disorders that affects about 320 million people in the world and is the 

leading cause of disability. The model of depression induced by corticosterone alters 

the hypothalamic-pituitary-adrenal axis producing symptoms like depression. The 

present work sought to elucidate the neurochemical effects and mechanisms 

involved in the association of mirtazapine (MIRT), an antidepressant used in the 

treatment of resistant depression, but with important side effects such as sedation 

and weight gain, with lipoic acid (ALA) anti-inflammatory and antioxidant actions. 

Adult male mice received 0.3% Tween 80, corticosterone (CORT 20 mg / kg) MIRT 

(3 mg / kg), ALA (100 or 200 mg / kg), alone or associated for 21 days. On the last 

day of treatment, the animals were subjected to the following tests: tail suspension, 

forced swimming, Splash test, sucrose preference, object recognition and Y 

Maze Spontaneous Alternation. In addition, we analyzed the concentrations of: total 

cholesterol and fractions, corticosterone; changes in the weight of animals; 

expression of IL-6 and IL-4 cytokines; and protein expression and activation of Akt 

(total and phosphorylated), serotonin and synaptophysin transporter and activation of 

caspase 3 in HC were also addressed. The present study demonstrated that chronic 

corticosterone administration promoted changes in depressive-like behavior, memory 

deficit, metabolic changes (total cholesterol and LDL), changes in corticosterone and 

interleukin levels in the HC of mice (increase of IL6 and reduction of IL4), as well as 

increase of SERT in this cerebral area. Treatment with ALA200 + M reversed the 

depressive and cognitive symptoms evaluated, as well as reduced the level of 

corticosterone in the animals and the expression of SERT, although the association 

did not show synergism; and ALA100 + M reversed the weight gain caused by MIRT 

treatment. This provides evidence that the combination of ALA + MIRT may be a 

perspective of treating depression, however, further research should be conducted 

for this purpose. 



 

 

Keywords: Depression. Thioctic Acid. Antidepressive Agents. Inflammation. Weight 

Gain. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 1.1 Depressão 

 

A depressão é um transtorno de humor, caracterizado por humor 

deprimido, perda de interesse, sentimento de culpa, distúrbios do sono ou do apetite, 

capacidade reduzida de concentração, baixa energia e deficiências cognitivas (APA, 

2014; OTTE et al., 2016). Estima-se que afete cerca de 322 milhões de pessoas e é 

um motivo importante de incapacidade no mundo. No Brasil, a doença atinge cerca 

11,5 milhões de pessoas. É a maior prevalência da América Latina e a segunda 

maior do continente americano, ficando atrás dos Estados Unidos (OMS, 2018). Os 

pacientes deprimidos têm limitação das atividades e qualidade de vida 

comprometida, com uma maior utilização de serviços de saúde (FLECK; BERLIM; 

LAFER, 2009).  

A depressão é desinente de componentes genéticos, bioquímicos, 

psicológicos e sociofamiliares, sendo pesquisada sob diversas abordagens. É 

considerada como um conjunto de transtornos que se apresenta numa certa 

duração, frequência e intensidade, detalhadamente caracterizado por manuais 

psiquiátricos reconhecidos mundialmente e em vigor nos dias atuais. É regulada 

pelo Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (DSM-V) como 

"Transtorno do Humor", e como "Transtorno Afetivo", pela Classificação internacional 

de doenças e problemas relacionados à saúde (CID-10) (APA, 2014; ARAUJO; 

LOTUFO NETO, 2014). 

 

1.2 Fisiopatologia da depressão 

 

A heterogeneidade clínica e etiológica da depressão é um dos fatores que 

dificultam explicar a sua fisiopatologia (BLOCK; NEMEROFF, 2014; DE MELLO et 

al., 2014). Para tentar elucidar a origem da depressão foram propostas várias 

teorias: hipótese das monoaminas (WILLNER; SCHEEL-KRÜGER; BELZUNG, 

2013), hipótese receptor/neurotransmissor, hipótese neurotrófica, desregulação do 

eixo hipotálamo-hipófise-adrenal (HHA) (CHOPRA; KUMAR; KUHAD, 2011), 

estresse oxidativo (PANDYA; HOWELL; PILLAI, 2013), hipótese de citocinas 
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(CHOPRA; KUMAR; KUHAD, 2011; DEAN et al., 2014) e via do óxido nítrico (NO) 

(PINTO, 2010) (Fig.1). 

 

Figura 1. Mecanismos fisiopatológicos da depressão 

 

 

 

Fonte: Adaptado de Chopra, Kumar e Kurah, 2011. 

 

1.2.1 Hipótese das monoaminas 

 

Em 1965 surgiu a primeira teoria de base biológica da depressão, a 

chamada hipótese monoaminérgica da depressão (WILLNER; SCHEEL-KRÜGER; 

BELZUNG, 2013). Tal princípio sugere que a depressão é causada por uma 

deficiência absoluta ou relativa das aminas cerebrais, principalmente serotonina (5-

TH), noradrenalina (NA) e dopamina (DA) em importantes sítios receptores no 

cérebro (WILLNER; SCHEEL-KRÜGER; BELZUNG, 2013). Esta teoria surgiu a partir 

de observações clínicas e experimentais onde a reserpina, um fármaco anti-

hipertensivo, reduzia os níveis pré-sinápticos de NA, 5-HT e DA, produzindo 
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sintomas similar a depressão (KRISHNAN; NESTLER, 2008). Também se observou 

que alguns fármacos como a iproniazida (inibidor da monoaminaoxidase) e 

imipramina (inibidor da recaptação de NA e 5-HT) – aumentavam os níveis de 

serotonina e norepinefrina no encéfalo, promovendo efeitos antidepressivos 

(KRISHNAN; NESTLER, 2008; NESTLER et al., 2002). Esta hipótese é respaldada 

pelo mecanismo de ação dos antidepressivos, que se baseia no aumento da 

concentração de monoaminas na fenda sináptica que se dá através da redução da 

captação (seletiva ou não) dessas monoaminas ou pela inibição das suas enzimas 

de degradação (BERTON; NESTLER, 2006). 

Contudo, esta hipótese não é suficiente para explicar a fisiopatologia da 

depressão, uma vez que os antidepressivos têm efeito imediato sobre os níveis de 

neurotransmissores (5-TH, NA e DA) no cérebro, enquanto a melhora clínica só 

acontece após três a quatro semanas depois do início do tratamento. Assim como 

também não explica as causas dos distúrbios monoaminérgicos e a refratariedade 

ao tratamento. Isto leva a crer que a redução dos níveis de neurotransmissores não 

é a causa exclusiva da depressão (KRISHNAN; NESTLER, 2008; VISMARI; ALVES; 

PALERMO-NETO, 2008). 

 

1.2.2 Hipótese do Receptor/neurotransmissor 

 

Considerando a involubilidade da hipótese monoaminérgica, os estudos 

se concentraram nos receptores dos neurotransmissores e nos eventos moleculares 

suscitados por eles. A hipótese dos receptores/neurotransmissores pressupõe que a 

depressão está relacionada com modificações dos receptores dos 

neurotransmissores, resultando numa disfunção no número e sensibilidade destes, 

ou seja, a redução dos níveis de monoaminas decorreria da hipersensibilidade dos 

receptores monoaminérgicos, que por um mecanismo de feedback, reduzem a 

síntese e liberação destas monoaminas em áreas cerebrais relacionadas ao controle 

do humor (STHAL, 2017). Evidências têm apontado que a base molecular da 

depressão pode estar nos eventos moleculares distais ao receptor, no sistema de 

cascata de transdução de sinais (CHOPRA; KUMAR; KUHAD, 2011). 
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1.2.3 Hipótese neurotrófica da depressão 

 

Uma outra hipótese formulada numa tentativa de elucidar a fisiopatologia 

da depressão diz respeito às neurotrofinas. As neurotrofinas são proteínas 

sintetizadas por neurônios e células da Glia que propiciam a diferenciação e 

sobrevivência de neurônios e também participam da modulação da transmissão e 

plasticidade sináptica, dentre elas, destaca-se o Brain-derived neurotrophic factor 

(BDNF), uma proteína dimérica, que tem manifestado importante papel na 

depressão (ARANCIO; CHAO, 2007; PHILLIPS, 2017; WATERHOUSE; XU, 2009). 

Várias funções celulares são afetadas pelas neurotrofinas através da ativação de 

receptores, expressão dos genes envolvidos na regulação da neuroplasticidade e 

saúde celular (ALBASSER et al., 2009; SCHMIDT; BANASR; DUMAN, 2008).  

Os fatores neurotróficos se ligam aos receptores de tirosinas quinases 

(Trk) e receptor de neurotrofina p75 (p75NTR), sendo o BDNF um fator neurotrófico 

que se liga ao TrkB (SCOTT-SOLOMON; KURUVILLA, 2018). A ligação do BDNF 

aos Trk desencadeiam a dimerização e ativação de cascatas de sinalização, como a 

PI3K/Akt (fosfatidilinositol-3-quinase/proteína quinase B) que promove modulação 

sináptica, sobrevivência e crescimento neuronal, enquanto a ligação das 

neurotrofinas ao p75NTR é responsável pela indução da apoptose celular (DINIZ et 

al., 2018; SCOTT-SOLOMON; KURUVILLA, 2018; WANG et al., 2018). 

O BDNF é uma neurotrofina profusa no SNC, sendo encontrada 

principalmente no córtex, hipocampo, amígdala, cerebelo e hipotálamo (PHILLIPS, 

2017). A exposição ao estresse crônico causa uma redução dos níveis de BDNF e 

de outras neurotrofinas. Por conseguinte, há uma diminuição da neurogênese, 

atenuação da formação dendrítica e crescimento da vulnerabilidade celular 

(DUMAN; MONTEGGIA, 2006). Além disso, estudo realizado por LU; 

MARTINOWICH (2008) demonstrou uma relação entre BDNF e 5-HT. O estímulo 

aos receptores de serotonina, principalmente 5-HT2A, promove a expressão de 

BDNF em células hipocampais e o tratamento com o BDNF reforça o fenótipo 

serotoninérgico dos neurônios do núcleo da rafe, importante fonte de inervação 

serotoninérgica para o hipocampo (SAKATA et al., 2013).  

A hipótese neurotrófica da depressão pressupõe que há uma atenuação 

dos níveis de BDNF na depressão e o seu aumento produz efeitos antidepressivos 

(CHOPRA; KUMAR; KUHAD, 2011). 
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1.2.4 Eixo Hipotálamo-Hipófise-Adrenal 

 

Ainda na tentativa de explicar a fisiopatologia da depressão, surgiu a 

hipótese do eixo hipotálamo-hipófise-adrenal (HHA) que é um sistema-chave de 

sinalização neuroendócrina que está implicado na homeostase fisiológica em 

resposta ao estresse (DU; PANG, 2015). A ativação do eixo HHA pela exposição ao 

estresse induz a liberação do hormônio liberador de corticotrofina (CRH) pelo 

hipotálamo, que por sua vez, ativa a liberação do hormônio adrenocorticotrófico 

(ACTH) pela hipófise, que estimula a liberação de glicocorticoides (cortisol em 

humanos e corticosterona em roedores) pelo córtex da adrenal. Os glicocorticoides, 

então, se ligam aos seus receptores em diversos tecidos-alvo, incluindo o eixo HHA, 

onde são encarregados da inibição negativa por feedback da secreção do ACTH 

pela pituitária e do CRH a partir do hipotálamo. Essa regulação é fisiológica e 

funciona como um sistema de controle do eixo HHA (PARIANTE, 2003). 

Estudos clínicos mostram aumento das concentrações séricas de 

glicocorticoides em pacientes com depressão, incitando interesse significativo no 

papel do eixo HHA disfuncional na fisiopatologia da depressão (GOURLEY et al., 

2008; PARKER; SCHATZBERG; LYONS, 2003). O estresse físico ou psicológico 

crônico eleva as concentrações séricas de glicocorticoides (RAISON; MILLER, 

2003). O excesso de cortisol ativa os receptores de glicocorticoides (RG) em regiões 

hipocampais fazendo assim o feedback negativo (BAUER; TEIXEIRA, 2019; 

MILLER; RAISON, 2016). Contudo, o aumento prolongado do cortisol na circulação 

promove uma dessensibilização dos RG, principalmente por citocinas inflamatórias e 

caspases, levando a uma perda do feedback negativo fisiológico do eixo HHA, e 

como resultado, um aumento nos níveis de cortisol circulante (BAUER; TEIXEIRA, 

2019; MILLER; RAISON, 2016)  

Todos estes achados denotam um papel fundamental da disfunção do 

eixo HHA e dos elevados níveis de glicocorticoides na patogênese da depressão e 

sugerem que os RG podem ser alvo para fármacos antidepressivos (CHOPRA; 

KUMAR; KUHAD, 2011). 
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Fig. 2. Eixo hipotálamo-hipófise-adrenal. 

 

HHA-eixo hipotálamo-hipófise-adrenal; CRH-hormônio liberador de corticotrofina;  

ACTH-hormônio adrenocorticotrófico 

Fonte: ZUARDI, (2013). 

 

1.2.5 Estresse oxidativo 

 

O estresse oxidativo, distúrbio no equilíbrio entre a produção de espécies 

reativas de oxigênio (EROS) e os sistemas de defesa antioxidantes, é um fator 

crítico comprometido na patogênese da depressão (PANDYA; HOWELL; PILLAI, 

2013). A depressão é caracterizada por concentrações plasmáticas 

significativamente baixas de antioxidantes importantes, como a vitamina E, zinco e 

coenzima Q10, bem como uma menor atividade da enzima antioxidante glutationa 

peroxidase (MAES et al., 2011). Antioxidantes tais como N-acetil cisteína (NAC), 

compostos que imitam a atividade de peroxidase de glutationa, zinco e ácido lipóico 

mostram efeitos antidepressivos por normalizar as concentrações de antioxidantes 

(MAES et al., 2011; OLIVEIRA et al., 2017; SILVA et al., 2016). Outro importante 

fator que torna o SNC mais susceptível ao estresse oxidativo é o desequilíbrio na 
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produção de glutamato. O acúmulo de glutamato ativa receptores do tipo NMDA (N-

metil-D-aspartato), que têm papel relevante na mediação de funções importantes da 

neurotransmissão, tais como cognição, memória, plasticidade neural e 

neurotoxicidade (KUGAYA; SANACORA, 2005). A ativação dos receptores NMDA 

desencadeia uma superativação da fosfolipase A2 e da óxido nítrico sintase neuronal 

(NOSn). Essa ativação promove a produção de NO a partir da L-arginina que, em 

excesso, ocasiona a formação de peroxinitrito, um radical bastante lesivo às células 

(HALLIWELL, 2001; BARBOSA et al., 2006). Estudos revelam que os receptores 

NMDA tem um importante papel na etiopatologia de psicopatologias como 

depressão e ansiedade (KRYSTAL et al., 1994; JAVITT, 2004). Vários estudos pré-

clínicos têm mostrado que antagonistas dos receptores NMDA exibem efeitos 

ansiolíticos e antidepressivos em ratos (TRULLAS; SKOLNICK, 1990; MAJ et al., 

1992; SKOLNICK et al., 1996; MENARD; TREIT, 2000; MOLCHANOV; KOS et al., 

2006). A produção excessiva de EROS pode levar ao dano de lipídios, proteínas, 

membranas e ácidos nucléicos e pode ser um importante sinalizador intracelular que 

amplifica as respostas inflamatórias (FILIPPIN et al., 2008). 

 

1.2.6 Hipótese das citocinas 

 

Estudos têm evidenciado o papel das citocinas como agentes que 

contribuem para o desenvolvimento de doenças neurodegenerativas e 

neuropsiquiatricas tais como a depressão (CHOPRA; KUMAR; KUHAD, 2011; MAES 

et al., 2011). 

 Pacientes com depressão grave apresentam um aumento da resposta 

inflamatória com ativação monocítica e aumento na produção de interleucina-1β, IL-

6 (Interleucina 6), TNFα (Fator de necrose tumoral alfa), aumento na ativação de 

linfócitos T helper (Th-1), IL-2, Interferon γ (INF-γ) (BAUER; TEIXEIRA, 2019; 

MILLER; RAISON, 2016). Esse aumento contribui para uma hiperatividade do eixo 

hipotálamo-hipófise-adrenal (HHA), bem como contribui para redução nos níveis de 

serotonina através de uma resposta mediada pela ação da 2,3-dioxigenase 

indoleamina que promove uma depleção nos níveis plasmáticos de triptofano, uma 

vez que esta enzima utiliza o triptofano para a síntese de proteínas, e portanto, para 

proliferação celular; com isso a redução dos níveis de triptofano promove uma 
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redução de serotonina, haja vista esse aminoácido ser o precursor para a síntese de 

serotonina (Fig.3) (ANDERSON; MAES; BERK, 2012; DANTZER et al., 2008; DEAN 

et al., 2014). 

 

Fig. 3. Metabolismo do triptofano pela via da quinurenina. 

 

 
Fonte: Adaptado de (RÉUS et al., 2015). 

 

1.2.7 Via do óxido nítrico 

 

O óxido nítrico (NO), um potente vasodilatador e antiagregante 

plaquetário, parece estar implicado na origem de doenças cardiovasculares e 

psiquiátricas (PINTO, 2010). 

A síntese do NO ocorre através da conversão do aminoácido L-arginina 

em L-citrulina e NO pela ação da enzima NO sintase (NOS) (PINTO, 2010). 

Pesquisas mostram que a inibição da nNOS (óxido nítrico sintase neuronal) previne 

o aparecimento de sintomas comportamentais da depressão em roedores (DHIR; 

KULKARNI, 2007; ERGÜN et al., 2006; FUJISAKI et al., 2003). WANG; AN; ZHANG 

(2008) demonstraram que a inibição de iNOS (óxido nítrico sintase induzível) 

hipocampal pode prevenir o desenvolvimento de modelo de depressão induzida por 

estresse (TOMAZ et al., 2014). 
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1.3 Via PI3K/Akt/GSK3 na depressão  

 

A regulação da via fosfatidilinositol-3 quinase/proteína quinase 3/ 

glicogênio sintase quinase 3 (PI3K/Akt/GSK3) pode constituir um importante centro 

de sinalização da neurotransmissão sináptica e também modula a proliferação, 

migração e plasticidade de células neuronais (KITAGISHI et al., 2012). O 

mecanismo molecular envolvido nesse comprometimento da neuroplasticidade ainda 

não foi bem entendido, no entanto, parece que PI3K, Akt e GSK3 têm papéis 

cruciais na patogênese da depressão (MATSUDA et al., 2019). O fosfatidilinositol-3 

quinase (PI3K) é responsável por ativar uma cascata de sinalização intracelular que 

ativa a Akt e também resulta na inibição de citocinas pró-inflamatórias (IL-12 e TNF-

α) (ENGELMAN, 2009).  

A ativação da Akt leva à fosforilação da proteína glicogênio sintase 

quinase 3 (GSK3), que é ativa nas células em repouso, mas é inativada pela 

fosforilação, é ligada a vários fatores de transcrição (NFkB, AP-1, CREB) e a 

alteração de sua atividade causa diversos efeitos na expressão de citocinas 

(VANHAESEBROECK; STEPHENS; HAWKINS, 2012). A regulação de Akt e GSK3 

pode constituir um importante centro de sinalização na integração de 

neurotransmissões de monoamina (KITAGISHI et al., 2012). Como PI3K e a Akt 

parecem ativar célula imunológica através da regulação de citocinas inflamatórias, 

mudanças na sinalização Akt e GSK3 podem contribuir para efeitos terapêuticos 

para a depressão (KITAGISHI et al., 2012; VANHAESEBROECK; STEPHENS; 

HAWKINS, 2012) . A Akt no seu estado ativado é capaz de fosforilar proteínas 

envolvidas na regulação do ciclo e crescimento celular e no controle da apoptose, 

Bcl (B cell lymphoma), Bax (Bcl2 associated protein X) e caspases (BRUHN et al., 

2013).  

 

1.4 Áreas cerebrais envolvidas na depressão  

 

A depressão é um distúrbio que compromete várias regiões cerebrais que 

estão funcionalmente interconectadas, como o córtex pré-frontal, amígdala, 

hipocampo e corpo estriado (BAGOT et al., 2015). O córtex pré-frontal está 
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envolvido nas reações comportamentais e nas respostas autonômicas e 

neuroendócrinas a estressores, assim como a amígdala, hipotálamo, núcleo 

accubens e núcleos serotoninérgicos, noradrenérgico e dopaminérgicos do tronco 

cerebral (DING et al., 2015). O hipocampo está envolvido nos aspectos cognitivos da 

depressão, como alteração de memória e encontra-se alterado pela exposição a 

estressores e tem importante papel na intermediação dos efeitos terapêuticos de 

antidepressivos (SHELINE, 2011). Já o corpo estriado está relacionado com a 

memória emocional e com a anedonia (MALETIC; RAISON, 2014). 

 

1.4.1 Hipocampo 

 

O hipocampo é composto por duas camadas de tecido cortical 

interligadas, organizadas em volta de dois tipos de células: camada de células 

granulares do Giro Denteado (GD) e camada de células piramidais do Cornu 

Ammonis (CA). O GD é constituído por três camadas: Stratum Moleculare, que 

contém dendritos dos neurônios granulosos; Stratum Granulosum, que contém os 

corpos celulares das células granulosas; Stratum Polymorfum, também conhecido 

como região hilar, constituído pelos interneurônios e axônios dos neurônios 

granulares. O CA é ainda dividido em quatro áreas, designadas CA1, CA2, CA3 e 

CA4  (BEHRENDT, 2013). 

O hipocampo faz parte do sistema límbico, mantém conectividade com 

áreas como o córtex pré-frontal e a amígdala e sua função está relacionada com 

emoção e memória (LIU et al., 2017). Além disso, o hipocampo contém altos níveis 

de receptores de glicocorticoides, 5-HT, glutamato e regula o eixo hipotálamo-

hipófise-adrenal (HHA) (DALE et al., 2016; LIU et al., 2017). 

A ativação do eixo HHA, aumentando os níveis de glicocorticoides, pode 

regular negativamente a neurogênese do hipocampo, promovendo uma atrofia e 

perda de neurônios (DUMAN et al., 2016; MASI; BROVEDANI, 2011). Essa atrofia e 

perda de neurônios hipocampais pode se dá por uma redução dos níveis de BDNF, 

uma vez que a expressão gênica dessa neurotrofina pode ser modulada por 

hormônios adrenais, como o cortisol ou ainda pela redução de monoaminas 

(MIFSUD; REUL, 2018). Um outro fator que pode levar a redução hipocampal é a 

apoptose. A apoptose é um mecanismo de regulação gênica que leva a morte 
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celular. Essa ação se dá através da ativação proteases do tipo cisteína, conhecidas 

como caspases, que desempenham um papel importante nas clivagens proteolíticas 

do processo apoptótico (LIU et al., 2016). 

 

1.5 Modelo de depressão induzido por corticosterona 

 

O eixo hipotálamo-hipófise-adrenal (HHA) é controlado pela secreção do 

hormônio liberador de corticotrofina (CRH) produzido pelo hipotálamo, que por sua 

vez promove a secreção do hormônio adrenocorticotrófico (ACTH) pela hipófise e 

em seguida, a secreção de glicocorticoide (GC) (cortisol em humanos e 

corticosterona em roedores) pelo córtex adrenal (NEMEROFF, 1996). Assim, os GC 

interagem com seus receptores em vários tecidos, incluindo o eixo HHA, onde são 

encarregados pelo feedback negativo da secreção desses hormônios (STERNER; 

KALYNCHUK, 2010).  

Nos últimos anos, pesquisas clínicas e experimentais têm confirmado que 

a hiperatividade do eixo HHA tem um papel importante na patogênese da 

depressão.  Essa hiperatividade acontece em virtude de uma deficiência na inibição 

do feedback negativo no eixo HHA pelos hormônios glicocorticoides circulantes. 

Dessa forma, observou-se que muitos pacientes depressivos apresentavam níveis 

de cortisol elevados no sangue, saliva e urina, como também um aumento no 

tamanho da glândula adrenal (NEMEROFF; VALE, 2005). 

Outros estudos com roedores expressaram que o tratamento crônico com 

corticosterona aumenta o tempo de imobilidade no teste de nado forçado, 

sinalizando que os glicocorticoides podem simular a sintomatologia da depressão 

(JOHNSON; FOURNIER; KALYNCHUK, 2006), causa uma downregulation nos 

receptores de glicocorticoide no hipocampo e consequentemente, modificam o 

controle do feedback negativo, bem como levam uma disfunção no comportamento 

sexual e perda de peso (GREGUS et al., 2005). Baseados nesses resultados, o 

modelo de depressão induzido por corticosterona em animais tornou-se uma 

importante método para a descoberta de novos agentes antidepressivos (IIJIMA et 

al., 2010). Nosso grupo vem desenvolvendo diversos estudos utilizando este modelo 

de depressão em camundongos (DE SOUSA et al., 2018a; OLIVEIRA et al., 2017; 

SILVA et al., 2013b, 2014). 
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1.6 Tratamento farmacológico da depressão 

 

O surgimento dos antidepressivos se deu na década de 1950 quando 

estudos mostraram que a iproniazida, um inibidor da monoaminaoxidase (IMAO) 

usada no tratamento da tuberculose, aumentava os níveis de serotonina no cérebro, 

tendo efeito antidepressivo. No mesmo período, Roland Kuhn descobriu 

acidentalmente que a imipramina, molécula com características anti-histamínicas, 

anticolinérgicas e sedativas, tinha propriedades antidepressivas. Surgia assim, o 

primeiro antidepressivo tricíclico (ADT). Esse período ficou conhecido como “década 

de ouro” da psicofarmacologia, pois com estas descobertas, a eletroconvulsoterapia 

deixou de ser a única alternativa de tratamento (LOPEZ-MUNOZ; ALAMO, 2009) 

O advento dos fármacos antidepressivos proporcionaram um relevante 

progresso no tratamento da depressão; conquanto, a latência farmacológica 

prolongada e os efeitos colaterais dificultaram seu uso (DRAPIER et al., 2007). 

Os antidepressivos mais antigos, tricíclicos (ADT), inibidores seletivos da 

recaptação da serotonina (ISRS) e da recaptação da serotonina-norepinefrina 

(ISRSN) e inibidores da monoaminaoxidase (IMAO), concentram suas ações em três 

neurotransmissores monoaminérgicos: serotonina, dopamina e norepinefrina 

aumentando a disponibilidade dessas monoaminas (BLOCK; NEMEROFF, 2014). 

Os antidepressivos tricíclicos (ADT) têm como principal mecanismo de 

ação a inibição da recaptação da norepinefrina e/ou serotonina e antagonizam os 

receptores histaminérgicos H1, alfa-adrenérgicos e muscarínicos, cujas ações são 

associadas aos efeitos colaterais (PEROVIĆ et al., 2010; STAHL, 2014).  

Os inibidores da monoaminaoxidase (IMAO) impedem a degradação 

enzimática de serotonina, norepinefrina e dopamina, ocasionando um incremento 

dos níveis destes neurotransmissores no interior da fenda sináptica 

(HOLTZHEIMER; NEMEROFF, 2006). O emprego de IMAO no tratamento da 

depressão nos dias atuais é baixo devido aos seus já sabidos efeitos adversos, 

alguns dos quais podem ser fatais, e o risco de interações dietéticas e 

medicamentosas (THOMAS et al., 2015).  

Na atualidade os tratamentos de primeira escolha para a depressão são 

os ISRS e ISRSN. Cujos mecanismos de ação compreendem a inibição da 
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recaptação de serotonina ou serotonina e norepinefrina, nesta ordem, causando um 

acúmulo de neurotransmissores na fenda sináptica (BLOCK; NEMEROFF, 2014). 

A terapia antidepressiva busca a remissão dos sintomas, reduzindo as 

complicações e os riscos de recaída. Embora as medicações tenham eficácia 

comprovada, sua ação antidepressiva acontece após algumas semanas. A demora 

na redução dos sintomas e os inúmeros efeitos adversos podem ser uma limitação 

da terapêutica atual, podendo levar a uma baixa adesão ao tratamento (DAVID; 

GOURION, 2016).  

Dentre os efeitos colaterais dos antidepressivos, podemos destacar os 

efeitos dos ADT: visão turva, boca seca, retenção urinária, taquicardia, sedação e 

perda de memória progredindo para delírio, convulsões e morte (PEROVIĆ et al., 

2010). O uso de inibidores da MAO está diminuindo devido a sérios efeitos 

colaterais, como reações hipertensivas agudas após o consumo de alimentos ricos 

em tiramina. Essas medicações têm interações graves e potencialmente fatais com 

muitos medicamentos, incluindo meperidina, ISRS, medicações narcóticas e 

pseudoefedrina (GOLDBERG; THASE, 2013). Os ISRS apresentam os seguintes 

efeitos colaterais: náusea, diarreia, insônia, dor de cabeça, tremor, nervosismo e 

disfunção sexual. Os efeitos colaterais dos ISRSN são: náusea, diarreia, 

nervosismo, sudorese, boca seca, distúrbios musculares, disfunção sexual e 

aumento da pressão arterial (PEROVIĆ et al., 2010). 

Apesar do desenvolvimento de várias categorias de fármacos 

antidepressivos, apenas metade dos pacientes respondem ao primeiro 

antidepressivo escolhido e a taxa de remissão da doença fica em torno de apenas 

30% (GODLEWSKA et al., 2018). 

 

1.6.1 Mirtazapina 

 

A mirtazapina é um antidepressivo noradrenérgico e serotoninérgico 

específico (ANES) com mecanismo de ação único (THASE et al., 2010). Seu efeito 

terapêutico ocorre através de um aumento geral nos níveis de serotonina, 

noradrenalina e dopamina, no entanto, esse aumento não se dá através do 

tradicional bloqueio dos transportadores de recaptação (DE BOER; RUIGT; 

BERENDSEN, 1995; KUBALA et al., 2003). Em vez disso, ocorre uma modulação de 

certos receptores que regulam os níveis de cada um desses neurotransmissores. O 
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bloqueio dos heterorreceptores α2-adrenérgicos nos neurônios serotoninérgicos nos 

núcleos da rafe promove um aumento da liberação de serotonina, enquanto o 

bloqueio dos autorreceptores α2-adrenérgicos pré-sinápticos localizados no locus 

coeruleus aumenta a liberação de noradrenalina. E o bloqueio dos heterorreceptores 

α2-adrenérgicos aumenta a concentração de dopamina. O bloqueio dos receptores 

H1 fornece propriedades sedativas e ansiolíticas adicionais, enquanto o bloqueio 

dos receptores 5HT2A proporciona aumento da atividade dopaminérgica (GILLMAN, 

2006; KAMPHUIS et al., 2015; SHUMAN et al., 2019). 

A mirtazapina apresenta um início de ação mais rápido e mais eficaz 

quando comparado com os ISRS, também tem um efeito mais benéfico sobre 

distúrbios do sono do que o ISRS, embora tenha predisposição a promover sedação 

e ganho de peso (THASE et al., 2010). Sua metabolização ocorre no fígado pelas 

isoenzimas CYP1A2, CYP2D6 e CYP3A4 do citocromo (CYP) P450. Estudos in vitro 

indicam que é improvável haver interações clinicamente significativas da mirtazapina 

com outros fármacos. Ao contrário dos inibidores da recaptação da serotonina 

(ISRS), a mirtazapina não apresenta efeitos sexuais secundários. A ação 

antidepressiva da mirtazapina foi verificada em vários ensaios controlados com 

placebo. Na depressão maior, sua eficácia é comparável à amitriptilina, 

clomipramina, doxepina, fluoxetina, paroxetina, citalopram e venlafaxina (ANTTILA; 

LEINONEN, 2001). Estudo comparando a eficácia e aceitabilidade de vinte e um 

antidepressivos, mostrou que a mirtazapina é uma das mais eficazes quando 

comparada a outros antidepressivos, assim como mostra ser eficaz em todos os 

estágios de gravidade da depressão (CIPRIANI et al., 2018). 

 

1.7 Ácido lipóico  

 

Composto de origem natural, o ácido alfa-lipóico (ALA) ou ácido tióctico é 

produzido em pequenas quantidades em plantas e animais, inclusive seres humanos 

(SIK et al., 1995). O ALA foi isolado pela primeira vez em 1951 por Reed e 

colaboradores como agente catalítico relacionado à piruvato desidrogenase 

(PACKER, 1995). É um co-fator de enzimas mitocondriais do metabolismo oxidativo, 

como piruvato desidrogenase, que ligam a glicólise ao ciclo do ácido cítrico, e alfa-

cetoglutarato desidrogenase (GOMES; NEGRATO, 2014). 
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O ALA e sua forma reduzida, o ácido dihidrolipóico (DHLA) (Figura 3), 

possuem propriedades hidrofílicas e hidrofóbicas, sendo amplamente distribuído em 

plantas e animais, tanto nas membranas celulares quanto no citosol (BRENNAN et 

al., 2013; ROCHETTE et al., 2015; SAUER; TABET; HOWARD, 2004). Devido a 

essas propriedades, o ALA pode agir tanto no citosol quanto na membrana 

plasmática e tem a capacidade de atravessar rapidamente a barreira 

hematoencefálica (ROCHETTE et al., 2015). 

O ALA e o ácido dihidrolipóico (DHLA) possuem inúmeras funções 

biológicas em diversos sistemas intracelulares que podem figurar dentro do domínio 

da atividade antioxidante que age diretamente sobre os radicais livres, quelante de 

íons metálicos, aumento da glutationa citosólica e vitamina C (SHAY et al., 2009a; 

SMITH et al., 2004). Age também sobre o fator de transcrição NF-Kappa B (NFkB) 

que desempenha um papel importante na regulação dos genes relacionados à 

inflamação e indução de enzimas de fase II, e sinalização de respostas celulares, 

sobretudo em termos de função cardiovascular e metabolismo da glicose (SHAY et 

al., 2009b).  

Ademais, o ALA e o DHLA são importantes antioxidantes mitocondriais, 

proporcionando a remoção de radicais livres, ampliando a ação de outros 

antioxidantes endógenos como a GSH, vitamina C e E (PAGANO et al., 2014; 

SALINTHONE et al., 2008). 

 

Fig.4. Estrutura química do ácido lipóico e ácido dihidrolipóico 

 

Fonte: (KOUFAKI, 2014). 

 

Além da ação antioxidante, o ALA é uma coenzima envolvida nas reações 

que conduzem à formação de trifosfato de adenosina (ATP) pela desidrogenase 

mitocondrial (CARREAU, 1979; PACKER; WITT; TRITSCHLER, 1995). 
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O ALA (ácido tióctico) vem sendo utilizado na clínica na prevenção ou no 

retardo de processos patológicos em que há implicação de ERO, como nas 

neuropatias diabéticas (TASCI; DEMIR; KULOGLU, 2018), inibindo a glicação, 

processo que é responsável pelo acelerado dano aos tecidos, sugerindo retardar o 

envelhecimento do cérebro e agir como uma substância antienvelhecimento 

(HAGEN et al., 2002). Estudos feitos por nosso grupo têm mostrado que o ALA tem 

efeitos ansiolíticos e antidepressivos quando co-administrado com antidepressivos 

(OLIVEIRA et al., 2017; SILVA et al., 2014; SOUSA et al., 2015) e também efeitos 

semelhante a antipsicóticos, pois reverte sintomas positivos e negativos induzido por 

cetamina (VASCONCELOS et al., 2015). 
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2 RELEVÂNCIA E JUSTIFICATIVA 

 

A depressão é uma doença crônica, grave e está entre os transtornos 

psiquiátricos mais frequentes no mundo ocidental e estima-se que afete cerca de 

322 milhões de pessoas e é a principal causa de incapacidade em todo o mundo 

(OMS, 2018). 

A compreensão da fisiopatologia e do tratamento da depressão consiste 

um desafio, não somente por ser apontada como uma síndrome heterogênea com 

várias etiologias, mas também porque é inexequível criar um modelo animal que 

represente, exatamente, os sintomas da depressão em humanos, tais como humor 

deprimido, baixa autoestima, culpa e suicídio (KRISHNAN; NESTLER, 2008). O 

modelo de depressão induzido por corticosterona é considerado um modelo animal 

de depressão resistente, mostrando, ainda que de maneira limitada, a grande 

dificuldade encontrada na terapêutica: a resistência ao tratamento (AGO et al., 

2013). Desta forma, tal modelo apresenta-se como um fator importante na pesquisa 

de novos alvos farmacológicos, bem como de terapias alternativas.  

Desde o surgimento dos primeiros antidepressivos, houve um avanço na 

terapia farmacológica da depressão. No entanto, apesar da melhora das condições 

clínicas dos pacientes, o início de ação dos fármacos antidepressivos ainda é lento e 

com muitos efeitos adversos (FLECK; BERLIM; LAFER, 2009). Dentre as opções 

terapêuticas para a depressão, temos a mirtazapina que foi desenvolvida nos 

últimos anos e vem sendo utilizada por ter um início de ação mais rápido e 

apresentar menores feitos colaterais que outros antidepressivos (THASE et al., 

2010). Apesar disso, a mirtazapina apresenta alguns efeitos adversos consideráveis 

que podem limitar seu uso clínico, em especial ganho de peso e sedação.  

Nosso grupo vem desenvolvendo estudos com o ALA desde 2013 e os 

resultados são promissores. Esses estudos têm mostrado a evidências de melhora 

do comportamento do tipo depressivo e redução dos níveis de estresse oxidativo em 

modelos de depressão e esquizofrenia (DE SOUSA et al., 2018b; OLIVEIRA et al., 

2017; SILVA et al., 2013c; VASCONCELOS et al., 2015). Estes achados nos 

motivam a investigar novos mecanismos envolvidos em seu efeito antidepressivo. 

Na busca de se compreender melhor a fisiopatologia da depressão e de 

novas opções terapêuticas com menores efeitos colaterais, o presente trabalho 

busca elucidar os efeitos neuroquímicos e os mecanismos envolvidos na 
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combinação da Mirtazapina com o Ácido Lipóico no modelo animal de depressão 

induzido por Corticosterona. Esse estudo almeja fornecer uma nova opção válida de 

combinação terapêutica para o tratamento da depressão que apresente eficácia e 

perfil de segurança favoráveis para esse grupo de pacientes. 
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3 OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo geral 

 

• Avaliar as alterações comportamentais, neuroquímicas e metabólicas 

em modelo animal de depressão induzida por corticosterona e tratados com 

mirtazapina sozinha ou em combinação com ALA. 

 

3.2 Objetivos específicos 

 

• Avaliar os efeitos antidepressivos da mirtazapina e ALA e sua 

combinação em modelo animal de depressão induzida por corticosterona nos testes 

de suspensão de cauda, nado forçado, Splash e preferência por sacarose; 

• Demonstrar as alterações de memória de trabalho e declarativa pelos 

testes: Y-maze e reconhecimento de objetos, respectivamente, em modelo animal 

de depressão induzida por corticosterona e após o tratamento com mirtazapina e 

ALA e sua combinação. 

• Determinar as concentrações de colesterol total e frações no sangue 

de camundongos tratados com ALA e Mirtazapina, sozinhos e combinados, após a 

indução de depressão com Corticosterona em modelo animal. 

• Mensurar as concentrações de Corticosterona reativa ao estresse no 

sangue de camundongos tratados com ALA e Mirtazapina, sozinhos e combinados, 

após a indução de depressão com Corticosterona em modelo animal.  

• Determinar as alterações de peso dos camundongos tratados com ALA 

e Mirtazapina, sozinhos e combinados, após a indução de depressão com 

Corticosterona em modelo animal. 

• Verificar os níveis de mediadores inflamatórios (IL-6) e anti-

inflamatórios (IL-4) no hipocampo de camundongos tratados com ALA e Mirtazapina, 

sozinhos e combinados, após a indução de depressão com Corticosterona em 

modelo animal. 

• Verificar as alterações de expressão proteica de Akt (forma total e 

fosforilada), transportador de serotonina (SERT) e sinaptofisina no hipocampo de 



34 

 

camundongos tratados com ALA e Mirtazapina, sozinhos ou combinados, após a 

indução de depressão com Corticosterona em modelo animal. 

• Quantificar a intensidade de fluorescência de pAkt e caspase-3 no 

hipocampo de camundongos tratados com ALA e Mirtazapina, sozinhos ou 

combinados, após a indução de depressão com Corticosterona em modelo animal. 
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4 MATERIAL E MÉTODOS  

 

4.1 Animais 

  

Os camundongos Swiss adultos (25 - 30g) machos, oriundos do Biotério 

Central da Universidade Federal do Ceará (UFC), foram alojados em gaiolas de 

polipropileno com 414 x 344 x 168 mm de dimensão, com alimentos (ração) e água 

(oriunda da torneira) ad libitum. Os animais foram mantidos a um ciclo claro/escuro 

de 12 h e ambientados em grupos de 10 por gaiola. A pesquisa foi aprovada pelo 

Comissão de Ética no Uso de Animais (CEUA) da UFC através do protocolo 

10/2016 e os experimentos foram conduzidos de acordo com o Guia de Cuidados e 

Usos de Animais de Laboratório do Departamento de Saúde e Serviços Humanos 

dos Estados Unidos da América. 

 

4.2 Modelo de depressão induzido por corticosterona 

 

                        Os animais receberam CORT (corticosterona, 21 acetato, Sigma- Aldrich, 

U.S.A) suspensa em solução salina, contendo 0,1% de dimetil sulfóxido (DMSO) e 

0.1% Tween-80. A CORT foi administrada, uma vez ao dia, na dose de 20 mg/kg, 

por via subcutânea (s.c) durante 21 dias.  

 

4.3 Fármacos 

 

4.3.1 Mirtazapina 

 

A Mirtazapina (Sandoz®) foi macerada e dissolvida em água destilada e 

administrada por via oral (v.o.) durante 7 dias consecutivos, na dose de 3 mg/kg, em 

volume de 0,1 ml/10g peso corporal. A dose da MIRT foi baseada em estudo de 

ENGEL et al. (2013). 

 

4.3.2 Ácido alfa-lipóico 
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Os animais receberam a administração oral de ALA (SigmaAldrich, St. 

Louis, EUA) dissolvido em 5% de carboximetil celulose (CMC) por 7 dias 

consecutivos, nas doses de 100 ou 200 mg/kg em volume de 0,1 ml/10g peso 

corporal. As doses de ALA foram escolhidas com base em estudo anterior (SILVA et 

al., 2013a).  

 

4.4 Procedimento Experimental 

 

A Figura 4 representa o desenho experimental. O estudo foi conduzido 

conforme protocolo experimental de modelo de depressão induzido por 

corticosterona conforme já descrito (OLIVEIRA et al., 2017; SILVA et al., 2013a; 

ZHAO et al., 2008). 

Para estes experimentos foram utilizados camundongos machos (25-30g) 

divididos conforme os grupos experimentais abaixo: 

i) Grupo veículo: os animais receberam uma injeção diária de tween 80 (0,3%), por via 

subcutânea (s.c) por 21 dias consecutivos; 

ii) Grupos tratados com CORT por 21 dias: os animais receberam uma injeção diária 

de CORT (20 mg/kg, s.c) (CORT 20) por 21 dias consecutivos para induzir um 

comportamento tipo-depressivo; 

iii) Grupos tratados com dois fármacos combinados: nestes grupos os animais 

receberam uma injeção repetida de CORT (20 mg/kg, s.c.) durante 14 dias. Entre o 

15º e 21º dia, os animais receberam CORT (20 mg/kg, s.c) + MIRT (3mg/kg) ou 

CORT (20 mg/kg, s.c) + ALA (100 ou 200 mg/kg). MIRT e ALA foram administrados 

por v.o. durante 7 dias; 

iv) Grupos tratados com três substâncias combinadas: após 14 dias de tratamento com 

CORT (20 mg/kg, s.c.), os animais receberam CORT (20 mg/kg, s.c) + MIRT (3 

mg/kg) e após intervalo de 1 hora receberam ALA (100 ou 200 mg/kg). MIRT e ALA 

foram administrados por v.o. durante 7 dias, totalizando 21 dias de tratamento. 
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Fig. 5. Representação esquemática do protocolo experimental. 

 

CORT: Corticosterona, MIRT: Mirtazapina, ALA: Ácido lipóico. 

O peso dos animais foi aferido a cada três dias para a verificação da 

variação do peso. 

No vigésimo primeiro dia de tratamento, uma hora após a administração, 

os animais foram submetidos aos testes comportamentais: suspensão de cauda, 

nado forçado, Splash, preferência por sacarose, reconhecimento de objetos e Y-

maze. Os animais não passaram por todos os testes ao mesmo tempo e os grupos 

realizaram no máximo três testes. Após a realização destes testes, os animais foram 

submetidos a eutanásia por decapitação e foram coletadas amostras de sangue (do 

tronco da veia/artéria subclávia) e amostras de hipocampo (HC) dos animais. As 

estruturas cerebrais foram imediatamente refrigeradas em freezer a -80ºC até o uso 

para ensaios moleculares. 

Os animais foram divididos em sete grupos compostos por 05 a 16 

animais.  

 

4.5 Testes Comportamentais  

 

Teste de suspensão de cauda (TSC) 

 

O teste de suspensão pela cauda é um dos métodos validados para 

verificação da ação antidepressiva de fármacos (STERU et al., 1985). Nesse teste, 

os animais ficaram suspensos a 50 cm do chão por uma fita fixada a 1 cm a partir 
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da ponta da cauda e o tempo de imobilidade foi registrado durante os 5 min do 

teste (STERU et al., 1985). Isso impede os animais de tocar o chão ou fugir e 

defrontam-se com o conflito entre o estresse físico gerado pela tentativa de fuga 

sem sucesso e a motivação para continuar tentando. Seguramente, quando o 

estresse físico ultrapassa a motivação para a fuga, os animais assumem uma 

postura imóvel característica (corpo e cabeça alongados, patas dianteiras unidas e 

traseiras separadas) cuja duração e frequência aumentam ao longo do tempo 

(CRYAN; MOMBEREAU; VASSOUT, 2005).  

O teste foi feito individualmente após a administração de tratamento ou 

veículo, sendo considerado imóvel apenas quando permaneceram passivamente 

suspensos. 

 

Teste de Nado Forçado (TNF) 

 

O teste do nado forçado ou teste de 'desespero comportamental' foi 

desenvolvido por PORSOLT (1979) para avaliar a eficácia clínica de 

antidepressivos e tem sido utilizado em pesquisa básica e na descoberta de novos 

fármacos antidepressivos (POLESZAK et al., 2015; SLATTERY; CRYAN, 2012). 

Também pode ser utilizado como teste de memória de eventos aversivos 

(MOLENDIJK; DE KLOET, 2015). 

No teste de Nado Forçado os animais são colocados individualmente em 

cilindros de plástico de 35 cm de altura e 24 cm de diâmetro, contendo 13,5 cm de 

água por seis minutos, no qual é contado o tempo total de imobilidade de cada 

animal, a partir do segundo minuto. Considera-se imobilidade a movimentação 

mínima do animal para manter a cabeça fora da água (PORSOLT, 1979). 
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Fig. 6. Teste de nado forçado 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Teste de Splash 

 

O teste de Splash avalia o comportamento de limpeza ou autocuidado 

do animal (YALCIN; AKSU; BELZUNG, 2005). 

Este teste consiste em esguichar uma solução de sacarose a 10% no 

dorso do camundongo em sua gaiola. Devido à sua viscosidade, a solução de 

sacarose adere a pele e o animal inicia o comportamento de limpeza. Após a 

aplicação da solução de sacarose, foi registrado a latência, o tempo gasto na 

limpeza (grooming) e o número de grooming foi registrado por um período de 5 

minutos como índice de autocuidado e comportamento motivacional (ISINGRINI et 

al., 2010).  

 

Teste de Preferência por Sacarose 

 

                Um dos principais sintomas da depressão é a dificuldade de sentir prazer 

em atividades gratificantes ou agradáveis, comportamento chamado anedonia (LIU 

et al., 2018). O comportamento de anedonia foi analisado pelo teste de preferência 

por sacarose conforme descrito por (MAO et al., 2010). Setenta e duas horas antes 

do teste (18º dia de tratamento), os camundongos foram treinados para se adaptar à 

solução de sacarose 1%: duas garrafas de solução de sacarose a 1% foram 

colocadas em cada caixa e 24 h depois uma garrafa com sacarose a 1% foi 

substituída por água da torneira durante 24 h. Após a aclimatação, os camundongos 
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foram privados de comida e água por 24 h. O teste de preferência por sacarose foi 

realizado às 9:00 horas. Os camundongos foram colocados em caixas individuais e 

acesso livre aos dois frascos contendo 100 ml de solução de sacarose 1% e 100 ml 

de água, respectivamente. Após 1 h, os volumes consumidos de solução de 

sacarose e água foram anotados e a preferência de sacarose foi calculada pela 

seguinte fórmula: 

Preferência pela sacarose = ________consumo de sacarose_________ x 100%.                                                                   
consumo de água + consumo de sacarose 

 

Fig. 7. Teste de preferência por sacarose 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Teste de reconhecimento de objetos  

 

Este teste é utilizado para avaliar a capacidade de memorizar e 

reconhecer objetos novos e já conhecidos. Embora parâmetros como atenção e 

ansiedade também possam ser avaliados por este teste (ANTUNES; BIALA, 2012; 

GOULART et al., 2010), ele tem sido amplamente utilizado para investigação de 

alterações de memória, sobretudo no que diz respeito à memória de 

reconhecimento.  

O teste consiste de três etapas: habituação, familiarização e fase de teste, 

executadas de acordo com (ENNACEUR, 2010; ENNACEUR; DELACOUR, 1988; 

TAGLIALATELA et al., 2009) as quais serão descritas a seguir. 

Cada animal foi, primeiramente, habituado em uma arena de campo 

aberto vazia (aparato em acrílico com paredes transparentes e fundo preto, de 

dimensões 30x30x15) durante 5 minutos. Após 15 minutos, os animais foram 
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submetidos à fase de familiarização, na qual foram expostos exatamente no meio da 

caixa, paralelos, e a 10 cm das paredes laterais a dois objetos iguais (A1 e A2), 

denominados objetos familiares, por cinco minutos. Neste contexto, ENNACEUR; 

DELACOUR (1988) definiram como exploração o direcionamento do focinho para o 

objeto a uma distância de 2 cm ou menos, como também tocá-lo com o focinho ou 

cheirá-lo. Após um período de 15 minutos, eles retornaram para a arena, na qual 

havia dois objetos, um idêntico ao familiar (mas não usado previamente) e outro 

novo (B1). Assim, foi permitido aos animais explorarem o ambiente por cinco 

minutos, nos quais a quantidade de tempo explorando cada objeto foi registrada. Os 

objetos familiar e novo foram alternados de posição para cada animal testado e foi 

feita a assepsia dos objetos e da arena com álcool 10% entre os ensaios. 

Para a análise dos resultados foi utilizado a % de tempo no objeto novo, 

que foi calculada pela fórmula TB1/TB1+TA1, onde TB1 é o tempo gasto pelo animal 

para explorar o objeto novo e TA1 é o tempo gasto para explorar o objeto familiar. 

 

Fig.8. Teste de reconhecimento de objetos. 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Teste de Labirinto em Y (Y-maze) 

 

                  A memória operacional e o aprendizado foram analisados pelo índice de 

alternações espontâneas em um labirinto em Y (Fig. 8). O labirinto consiste em 3 

braços idênticos de 40 cm de comprimento, 25 cm de altura e 6 cm de largura cada 

convergindo a um ângulo igual de 120º, como descrito anteriormente por SARTER; 

BODEWITZ; STEPHENS (1988). Antes do teste, os braços foram numerados, o 

animal foi posto em um braço e alternou espontaneamente as entradas nos outros 

braços durante 8 minutos. A sucessão de entrada nos braços pelos animais foi então 
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registrada e as informações avaliadas de forma a estabelecer o número de entradas 

no braço sem repetição. 

Uma alternação foi classificada correta quando o animal visitou um novo 

braço e não retornou ao braço anteriormente visitado. Assim, o percentual das 

alternações foi calculado como a razão entre as alternações corretas (n) e o 

número de visitas realizadas durante o período de observação (n-2), multiplicado 

por 100, conforme a fórmula a seguir: 

% Alternações espontâneas = n / n-2 x 100. 

 

Fig.9. Teste do labirinto em Y 

 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

4.6 Peso corporal 

 

Comida e água foram ofertadas ad libitum e os animais foram pesados a 

cada três dias em horário fixo durante os dias de tratamento para acompanhar o 

estado de saúde dos animais. Para o cálculo da variação do peso, foi calculado a 

diferença entre o peso inicial e final (21º dia de tratamento) dos animais e esse 

resultado exposto em média.  

 

4.7 Parâmetros bioquímicos  

 

No 21º dia de tratamento após a decapitação foram coletadas amostras 

de sangue (do tronco da veia/artéria subclávia). A decapitação foi feita entre 8 e 9 

horas da manhã. O sangue foi centrifugado (3.000-3.500 rpm, 10 min, 20º C) para 

separar o soro e em seguida armazenado a -20º C. Foi realizada a análise do 
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colesterol total (CT), lipoproteína de baixa densidade (LDL-C) e alta densidade as 

lipoproteínas colesterol (HDL-C) foram realizadas por métodos colorimétricos 

enzimáticos utilizando o kit Bioclin (Obelis S/A).  

 

4.8 Determinação dos níveis plasmáticos de corticosterona  

 

Os níveis plasmáticos de corticosterona foram determinados de acordo 

com os métodos de fluorescência descrito anteriormente por BUTTE; KAKIHANA;  

NOBLE (1976) e (TILSTONE; ROACH, 1969). Resumidamente, as amostras de 

sangue fresco foram coletadas entre 8 e 9 horas da manhã e centrifugadas (1.700 

xg, 10 min, 4º C) para separar o soro. Os corticosteroides livres de soro foram 

extraídos por reação de diclorometano sob rotação moderada (33 rpm, 20 min, 4º C). 

A fase orgânica foi recolhida e incubada com reagente de fluorescência (7 volumes 

de ácido sulfúrico a 3 volumes de álcool etílico purificado) durante 13 minutos, 

protegido da luz e a 4º C. A fluorescência foi medida em CytationTM 3 Plate Reader 

(Biotek, EUA) usando os comprimentos de onda de 470 μm para excitação e 540 μm 

para emissão. A corticosterona sérica foi expressa em μg de corticosterona/ml de 

soro, utilizando uma curva padrão de corticosterona variando de 100 a 0,5 μg de 

corticosterona/ml de soro. 

 

4.9 Testes neuroquímicos  

Para os testes neuroquímicos escolheremos testar os grupos veículo, 

CORT, MIRT, ALA 200 e ALA 200+M, pois apresentaram os melhores resultados 

nos testes anteriores. 

 

Determinação dos níveis de IL-4 e IL-6.  

  

Os hipocampos dissecados foram homogeneizados em 8 volumes de 

tampão PBS com protease (EMD Biosciences), fosfatase (Sigma-Aldrich) e 

inibidores e posteriormente centrifugadas (10000 rpm, 5 min). O sobrenadante foi 

usado sem diluição. O sobrenadante foi utilizado para determinar os níveis das 

citocinas IL-4 e IL-6. As concentrações das citocinas, em 50 μL de amostras, foram 
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determinadas por ELISA (R & D Systems, Minneapolis, MN, EUA) de acordo com o 

protocolo do fabricante e expressa em pg/g de tecido. 

 

Determinação dos níveis de expressão de AKT, pAKT, SERT e SYN por Western 

Blotting  

  

Os extratos celulares foram lisados em tampão RIPA (Tris-HCl 25 mM, pH 

7,6; NaCl 150 mM; 5 mM EDTA; 1% NP40; 1% de Triton X-100; 1% de sódio 

desoxicolato; 0,1% de SDS) com inibidor de protease (1 μL inibidor: 100 μL RIPA). 

Para a extração de proteínas, os hipocampos foram centrifugados a 13.000 rpm por 

17 min sob refrigeração (4 ° C) e o sobrenadante coletado. As concentrações de 

proteína foram determinadas pelo método de Lowry, de acordo com o protocolo do 

fabricante para buffers de extração com detergentes. A eletroforese em gel de 

poliacrilamida SDS (10%) foi realizada utilizando 50 μg de proteína preparado com 

tampão de amostra Laemmli e aquecido a 95 ° C por 5 min). As proteínas foram 

transferidas para a membrana de PVDF, bloqueadas com BSA a 5% por 1 h e 

incubadas por 12 horas com os anticorpos primários de coelho anti-AKT (1:1000, 

Imuny, Brasil), anti-phospho-AKT (1:1000,Imuny, Brasil), anti-SERT (1:1000, Abcam) 

e anti-sinaptofisina (1:1000, SantaCruz Biotechnology). Após a lavagem, as 

membranas foram incubadas com o anticorpo secundário IgG de cabra anti-coelho 

conjugado com peroxidase (1:2000; Thermo Scientific, EUA) por 90 min em 

temperatura ambiente. Para detecção foi utilizado o sistema ECL (Bio-Rad, EUA) de 

acordo com as instruções do fabricante, e depois bandas foram capturadas com 

uma câmera CCD usando o Sistema ChemiDoc (Bio-Rad, EUA). A quantificação por 

densitometria das bandas foi realizada com o programa ImageLab, BioRad. 

 

Coloração por imunofluorescência para phospho-Akt e Caspase 3 clivada  

 

Os camundongos de cada grupo foram anestesiados com mistura de 

xilazina e cetamina (10 mg/kg e 40 mg/kg, intraperitoneal) e perfundidos 

transcardiacamente com 0,1 M de tampão de fosfato salino (PBS, pH 7,2), seguido 

por paraformaldeído a 4% em PBS. Os cérebros foram removidos e pós-fixados em 

4% de paraformaldeído por 2 h e crioprotegidos por incubação em 30% sucrose/0,1 

M de tampão fosfato. Uma vez retirados desta solução, os cérebros foram 
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embebidos em Tissue-Tek (SakuraAméricas, EUA), congeladas a - 21ºC. Os 

cérebros foram cortados em seções coronais de 15µm, utilizando um Criostato 

CM1850 para cortes em congelação e acessórios da marca Leica Mikrosysteme. As 

fatias de todo o hipocampo foram recolhidas em série e armazenadas em placas de 

imunohistoquímica de 24 poços, na forma de secções flutuantes imersas em PBS 

com 0,01% de NaN3 (azida de sódio, em pó a partir de SigmaAldrich™, EUA), 

sendo posteriormente lavadas novamente em PBS, fixadas e montadas em lâminas 

silanizadas. Os cortes por sua vez passaram pelo processo de recuperação 

antigênica, sendo posteriormente realizada a imunomarcação de acordo com 

protocolo padrão, onde seções cerebrais foram incubadas com anticorpo anti-fosfo-

Akt (Imuny Rhea Biotechnology, Brazil) e anticorpo Caspase 3 clivada (Imuny Rhea 

Biotechnology, Brazil) diluído na proporção de 1:500 em PBS com albumina sérica 

bovina a 5% (HARRISON et al., 2007). Os cortes permaneceram incubados nesse 

anticorpo por 12 horas a 4°C, sendo subsequentemente incubadas com o anticorpo 

secundário anti-rabbit IgG-Alexa-488 (Invitrogen, USA), diluído na proporção de 

1:400 em PBS com albumina sérica bovina a 5% (Invitrogen, Karlsruhe, Germany) 

por 2 horas em temperatura ambiente (25°C) (AHMED et al., 2007). Por fim os 

cortes foram marcados com 2-(4-Amidinophenyl-6-indolecarbamidine dihydrochloride 

(DAPI) (SigmaAldrich, USA) por 20 minutos segundo orientações do fabricante, para 

marcação nuclear. As lâminas foram então montadas com solução anti-

desbotamento ProlongGold (Invitrogen, USA) e fotografadas, na magnificância de 

10x e de 20x em leitor de lâminas e 34 microplacas Cytation 3 ImageReader (Biotek 

Instruments). A análise das imagens foi realizada com o Software Fiji ImageJ® 

versão para Windows, sendo feita a quantificação de intensidade de fluorescência 

por fatia cerebral nas regiões CA1, CA2, CA3 e GD. 
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5 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

A análise dos dados foi realizada através do software GraphPad Prism, 

versão 6.0 para Windows. Os resultados paramétricos (testes comportamentais, 

peso corporal e parâmetros metabólicos) foram analisados através de one-way 

ANOVA seguido pelo teste de Tukey e não-paramétricos (concentração de 

corticosterona, níveis de interleucinas, expressão proteica de Akt/pAkt, SERT e SYN 

e imunofluorescência) foram analisados pelo teste de Kruskal-Wallis seguido pelo 

teste de Dunns como teste post hoc. Valores significativos para as análises foram 

consideradas quando p< 0,05.  
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6 RESULTADOS  

 

6.1 Avaliação comportamental 

 

6.1.1 Efeitos dos tratamentos com ALA ou MIRT, sozinhos ou combinados, 

sobre os sintomas depressão-símile induzidos pela administração crônica de 

CORT no teste de TSC  

 

Como mostra a figura 10, no TSC a administração crônica de CORT 

aumentou significativamente o tempo de imobilidade dos animais quando 

comparado com o grupo veículo [F(6,60) = 9.816; P< 0.0001]. Os grupos MIRT (P< 

0.0001), ALA 200 (P< 0.0001), ALA 100+M (P=0.0002) e ALA200+M (P=0.0070), 

após indução com CORT, apresentaram redução no tempo de imobilidade dos 

animais quando comparados com o grupo CORT. No entanto, o grupo tratado com 

ALA 100 não apresentou redução no tempo de imobilidade quando comparado com 

o grupo CORT. 

  

Fig.10. Tempo de imobilidade no TSC dos animais submetidos ao modelo de depressão induzida pela 
administração crônica de CORT e submetidos posteriormente ao tratamento com MIRT, ALA ou sua 
combinação. 

 

Os animais receberam CORT (20mg/kg; s.c) durante 14 dias. Entre o 15º e 21º dias de tratamento, os 
animais receberam CORT (20mg/kg; s.c) ou MIRT (3 mg/kg; v.o.) ou ALA (100 ou 200 mg/kg; v.o.) ou 
sua associação. Os testes comportamentais foram realizados 1h após a administração dos fármacos. 
Cada barra representa a média ± erro padrão da média (EPM) (n = 07-16 animais por grupo) de 
acordo one-way ANOVA seguido pelo teste de post hoc Tukey. *** p <0,001. CORT = Corticosterona; 
MIRT = Mirtazapina; ALA 100 ou 200 = Ácido Lipóico 100 ou 200 mg/kg. 
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6.1.2 Efeitos dos tratamentos com ALA ou MIRT, sozinhos ou combinados, 

sobre os sintomas depressão-símile induzidos pela administração crônica de 

CORT no TNF  

 

Como mostra a figura 11, no TNF a administração crônica de CORT 

aumentou significativamente o tempo de imobilidade dos animais quando 

comparado com o grupo veículo [F(6,45) = 3.997; P= 0.0027]. Esse efeito foi 

revertido quando os animais foram tratados com MIRT (P=0.0081) e com a 

associação de ALA 200+M (P=0.0178) quando comparados com o grupo CORT. 

Entretanto, os grupos tratados com ALA (100 ou 200) ou com associação ALA 

100+M não apresentaram mudanças significativas no tempo de imobilidade quando 

comparados com o grupo CORT. 

 

Fig.11. Tempo de imobilidade no TNF dos animais submetidos ao modelo de depressão induzida pela 
administração crônica de CORT e submetidos posteriormente ao tratamento com MIRT, ALA ou sua 
combinação. 

 

 

Os animais receberam CORT (20mg/kg; s.c) durante 14 dias. Entre o 15º e 21º dias de tratamento, os 
animais receberam CORT (20mg/kg; s.c) ou MIRT (3 mg/kg; v.o.) ou ALA (100 ou 200 mg/kg; v.o.) ou 
sua associação. Os testes comportamentais foram realizados 1h após a administração dos fármacos. 
Cada barra representa a média ± erro padrão da média (EPM) (n = 08-10 animais por grupo) de 
acordo one-way ANOVA seguido pelo teste de post hoc Tukey. * p <0,05, ** p <0,01. CORT = 
Corticosterona; MIRT = Mirtazapina; ALA 100 ou 200 = Ácido Lipóico 100 ou 200 mg/kg. 
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6.1.3 Efeitos dos tratamentos com ALA ou MIRT, sozinhos ou combinados, 

sobre os sintomas depressão-símile induzidos pela administração pela 

administração crônica de CORT no teste de Splash 

 

Como mostra a figura 12A, a administração crônica de CORT aumentou 

significativamente a latência do grooming dos animais quando comparado com 

veículo [F(6,43) = 4.274; P = 0.0018]. Esse comportamento foi revertido nos grupos 

MIRT (P=0.0172), ALA 200 (P=0.0030), ALA 100+M (P=0.0065) e ALA 200+M 

(P=0.0015) quando comparados com o grupo CORT. Os demais grupos não 

apresentaram alterações significativas. Em relação a quantidade e ao tempo de 

grooming não houve alterações significativas (Fig. B e C). 

 

Fig.12. Latência de grooming (A), nº de grooming (B) e tempo de grooming (C) no Teste de Splash 
dos animais submetidos ao modelo de depressão induzida pela administração crônica de CORT e 
submetidos posteriormente ao tratamento com MIRT, ALA ou sua combinação. 

 

 

Os animais receberam CORT (20mg/kg; s.c) durante 14 dias. Entre o 15º e 21º dias de tratamento, os 
animais receberam CORT (20mg/kg; s.c) ou MIRT (3 mg/kg; v.o.) ou ALA (100 ou 200 mg/kg; v.o.) ou 
sua associação. Os testes comportamentais foram realizados 1h após a administração dos fármacos. 
Cada barra representa a média ± erro padrão da média (EPM) (n = 08-10 animais por grupo) de 
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acordo one-way ANOVA seguido pelo teste de post hoc Tukey. * p <0,05, ** p <0,01. CORT = 
Corticosterona; MIRT = Mirtazapina; ALA 100 ou 200 = Ácido Lipóico 100 ou 200 mg/kg. 
 
 

6.1.4 Efeitos dos tratamentos com ALA ou MIRT, sozinhos ou combinados, 

sobre os sintomas depressão-símile induzidos pela administração pela 

administração crônica de CORT no teste de preferência por sacarose  

 

Como mostra a figura 13, a administração crônica de CORT reduziu 

significativamente a preferência por sacarose dos animais quando comparado com 

veículo [F(6,38) = 5.107; P = 0.0006], caracterizando um comportamento anedônico.   

Os animais tratados com ALA sozinho (100 ou 200), após indução com 

CORT, não apresentaram nenhuma diferença significativa quando comparados com 

o grupo CORT. 

Entretanto, o grupo tratado com MIRT apresentou um aumento no 

consumo de sacarose quando comparados ao grupo CORT (P=0.0132), 

demonstrando uma reversão do comportamento semelhante a anedonia. Da mesma 

forma, os animais tratados com a associação (ALA 100+M ou ALA 200+M) 

mostraram um aumento no consumo da sacarose quando comparados com o grupo 

CORT (P=0.0338; P=0.0103, respectivamente). 

 

Fig.13. Preferência por sacarose dos animais submetidos ao modelo de depressão induzida pela 
administração crônica de CORT e submetidos posteriormente ao tratamento com MIRT, ALA ou sua 
combinação. 
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Os animais receberam CORT (20mg/kg; s.c) durante 14 dias. Entre o 15º e 21º dias de tratamento, os 
animais receberam CORT (20mg/kg; s.c) ou MIRT (3 mg/kg; v.o.) ou ALA (100 ou 200 mg/kg; v.o.) ou 
sua associação. Os testes comportamentais foram realizados 1h após a administração dos fármacos. 
Cada barra representa a média ± erro padrão da média (EPM) (n = 08-09 animais por grupo) de 
acordo one-way ANOVA seguido pelo teste de post hoc Tukey. * p <0,05; *** p <0,001. CORT = 
Corticosterona; MIRT = Mirtazapina; ALA 100 ou 200 = Ácido Lipóico 100 ou 200 mg/kg. 
 
 

6.1.5 Efeitos da administração do ALA ou MIRT, sozinhos ou combinados, 

sobre as alterações comportamentais em modelo de depressão induzido pela 

administração crônica de CORT no teste de reconhecimento de objetos 

 

No teste de reconhecimento de objetos, a administração crônica de CORT 

promoveu um déficit na memória de curta duração com índice de reconhecimento de 

objetos significativamente menor quando comparado ao grupo veículo 

[F(6,68)=13.24; p<0.0001]. Os animais submetidos ao modelo de depressão 

induzido por CORT e tratados com MIRT (P=0.0004) ou ALA (100 ou 200) 

(P<0.0001) apresentaram reversão do déficit de memória induzido pela CORT. Além 

disso, o tratamento com ALA 200+M (P<0.0001), foi capaz de reverter os déficits de 

memória de curta duração quando comparado ao grupo CORT, evidenciando que o 

tratamento com drogas associadas na maior dose apresenta uma resposta 

semelhante a monoterapia.  

Os animais tratados com a associação de ALA 100+M apresentaram um 

aumento do déficit de memória de curta duração quando comparados aos grupos 

tratados somente com ALA 100 (p=0.0268) (Fig.14). 

  

Fig.14. Alteração de memória de reconhecimento de objetos nos animais submetidos ao modelo de 
depressão induzida pela administração crônica de CORT e submetidos posteriormente ao tratamento 
com MIRT, ALA ou sua combinação. 



52 

 

 

Os animais receberam CORT (20mg/kg; s.c) durante 14 dias. Entre o 15º e 21º dias de tratamento, os 
animais receberam CORT (20mg/kg; s.c) ou MIRT (3 mg/kg; v.o.) ou ALA (100 ou 200 mg/kg; v.o.) ou 
sua associação. Os testes comportamentais foram realizados 1h após a administração dos fármacos. 
Cada barra representa a média ± erro padrão da média (EPM) (n = 07-16 animais por grupo) de 
acordo one-way ANOVA seguido pelo teste de post hoc Tukey. * p <0,05, *** p <0,001, **** p <0,0001. 
CORT = Corticosterona; MIRT = Mirtazapina; ALA 100 ou 200 = Ácido Lipóico 100 ou 200 mg/kg. 

 

6.1.6 Efeitos da administração do ALA ou MIRT, sozinhos ou combinados, 

sobre a memória de camundongos submetidos ao teste de labirinto em Y (Y-

maze) em modelo de depressão induzido pela administração crônica de CORT  

 

No teste de labirinto em Y (Fig.15), a administração crônica de CORT 

reduziu significativamente o número de alternações espontâneas quando comparado 

com o grupo veículo [F(6,71)=7.071; P<0.0001]. Os animais tratados com MIRT 

apresentaram uma reversão desse déficit de memória (P=0.0309), efeito semelhante 

foi observado no grupo ALA 200 (P=0.0433), contudo nenhuma ação foi observada 

no grupo do ALA na menor dose (ALA 100) ou nas associações (ALA 100+M ou ALA 

200+M).  

 

Fig.15. Alteração de memória operacional nos animais submetidos ao modelo de depressão induzida 
pela administração crônica de CORT e submetidos posteriormente ao tratamento com MIRT, ALA ou 
sua combinação. 
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Os animais receberam CORT (20mg/kg; s.c) durante 14 dias. Entre o 15º e 21º dias de tratamento, os 
animais receberam CORT (20mg/kg; s.c) ou MIRT (3 mg/kg; v.o.) ou ALA (100 ou 200 mg/kg; v.o.) ou 
sua associação. Os testes comportamentais foram realizados 1h após a administração dos fármacos. 
Cada barra representa a média ± erro padrão da média (EPM) (n = 07-16 animais por grupo) de 
acordo one-way ANOVA seguido pelo teste de post hoc Tukey. * p <0,05, **** p <0,0001. CORT = 
Corticosterona; MIRT = Mirtazapina; ALA 100 ou 200 = Ácido Lipóico 100 ou 200 mg/kg. 
 
 

6.2 Ganho de peso 

 

A figura 16 mostra que administração crônica de CORT não promoveu 

alteração significativa do peso dos animais quando comparado ao grupo veículo. No 

entanto, o tratamento com MIRT aumentou significativamente o peso dos animais 

quando comparado ao grupo CORT [F(6,62)=29.40; P<0.0001]. Os grupos tratados 

com ALA (100 ou 200) apresentaram uma redução no peso quando comparados 

com o grupo tratado com MIRT [P<0.0001]. O grupo tratado com ALA 100+M 

apresentou redução do peso quando comparado ao grupo tratado com MIRT 

[P<0.0001]. Entretanto, o grupo tratado com ALA 100+M apresentou ganho de peso 

quando comparado ao grupo tratado com ALA 100 [P<0.01]. O grupo tratado com 

ALA 200+M apresentou ganho de peso quando comparado ao grupo tratado com 

ALA 200 [P<0.0001]. Os grupos tratados com a associação de ALA (100 ou 200)+M 

apresentaram um aumento de peso significativo quando comparado ao grupo CORT 

[P<0.0001].   

 

Fig.16. Pesos dos animais submetidos ao modelo de depressão induzida pela administração crônica 
de CORT e submetidos posteriormente ao tratamento com MIRT, ALA ou sua combinação. 
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Os animais receberam CORT (20mg/kg; s.c) durante 14 dias. Entre o 15º e 21º dias de tratamento, os 
animais receberam CORT (20mg/kg; s.c) ou MIRT (3 mg/kg; v.o.) ou ALA (100 ou 200 mg/kg; v.o.) ou 
sua associação. Os testes comportamentais foram realizados 1h após a administração dos fármacos. 
Cada barra representa a média ± erro padrão da média (EPM) (n = 15-23 animais por grupo) de 
acordo one-way ANOVA seguido pelo teste de post hoc Tukey. * p <0,05, **** p <0,0001. CORT = 
Corticosterona; MIRT = Mirtazapina; ALA 100 ou 200 = Ácido Lipóico 100 ou 200 mg/kg. 
 

 
6.3 Determinação dos parâmetros bioquímicos 

 

 6.3.1 Determinação dos níveis de colesterol total 

 

A figura 17 mostra que a administração crônica de CORT não apresentou 

alterações significativas nos níveis de colesterol dos animais quando comparados ao 

grupo veículo. Contudo, o tratamento com ALA 200 reduziu as concentrações de 

colesterol dos animais quando comparado ao grupo CORT [F(6,43)=2.078; 

P=0.0757]. Os demais grupos não apresentaram alterações significativas dos níveis 

de colesterol quando comparados aos grupos veículo ou CORT.  

 

Fig.17. Níveis de colesterol nos animais submetidos ao modelo de depressão induzida pela 
administração crônica de CORT e submetidos posteriormente ao tratamento com MIRT, ALA ou sua 
combinação. 
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Os animais receberam CORT (20mg/kg; s.c) durante 14 dias. Entre o 15º e 21º dias de tratamento, os 
animais receberam CORT (20mg/kg; s.c) ou MIRT (3 mg/kg; v.o.) ou ALA (100 ou 200 mg/kg; v.o.) ou 
sua associação. Os testes comportamentais foram realizados 1h após a administração dos fármacos. 
Cada barra representa a média ± erro padrão da média (EPM) (n = 04-13 animais por grupo) de 
acordo one-way ANOVA seguido pelo teste de post hoc Tukey. ** p <0,01. CORT = Corticosterona; 
MIRT = Mirtazapina; ALA 100 ou 200 = Ácido Lipóico 100 ou 200 mg/kg. 
 

 

6.3.2 Determinação dos níveis de HDL 

 

A figura 18 mostra que a administração crônica de CORT não apresentou 

alterações significativas nos níveis de HDL dos animais quando comparados ao 

grupo veículo. Todavia, o tratamento com ALA 200 reduziu as concentrações de 

HDL dos animais quando comparado ao grupo CORT [F(6,38)=3.478; P=0.0134]. 

Efeito semelhante foi observado no grupo ALA 200+M quando comparado ao grupo 

CORT [P= 0.0067]. Os demais grupos não apresentaram alterações significativas 

dos níveis de colesterol quando comparados aos grupos veículo ou CORT.  

 

Fig.18. Níveis de HDL nos animais submetidos ao modelo de depressão induzida pela administração 
crônica de CORT e submetidos posteriormente ao tratamento com MIRT, ALA ou sua combinação. 
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Os animais receberam CORT (20mg/kg; s.c) durante 14 dias. Entre o 15º e 21º dias de tratamento, os 
animais receberam CORT (20mg/kg; s.c) ou MIRT (3 mg/kg; v.o.) ou ALA (100 ou 200 mg/kg; v.o.) ou 
sua associação. Os testes comportamentais foram realizados 1h após a administração dos fármacos. 
Cada barra representa a média ± erro padrão da média (EPM) (n = 04-13 animais por grupo) de 
acordo one-way ANOVA seguido pelo teste de post hoc Tukey. * p <0,05, ** p <0,01. CORT = 
Corticosterona; MIRT = Mirtazapina; ALA 100 ou 200 = Ácido Lipóico 100 ou 200 mg/kg. 
 
 

6.3.3 Determinação dos níveis de LDL 

 

A figura 19 mostra que a administração crônica de CORT apresentou 

aumento significativo nos níveis de LDL dos animais quando comparados ao grupo 

veículo [F(6,31)=2.587; P=0.0378]. Os demais grupos não apresentaram alterações 

significativas dos níveis de colesterol quando comparados aos grupos veículo ou 

CORT.  

Fig.19. Níveis de LDL nos animais submetidos ao modelo de depressão induzida pela administração 
crônica de CORT e submetidos posteriormente ao tratamento com MIRT, ALA ou sua combinação. 

 
Os animais receberam CORT (20mg/kg; s.c) durante 14 dias. Entre o 15º e 21º dias de tratamento, os 
animais receberam CORT (20mg/kg; s.c) ou MIRT (3 mg/kg; v.o.) ou ALA (100 ou 200 mg/kg; v.o.) ou 
sua associação. Os testes comportamentais foram realizados 1h após a administração dos fármacos. 



57 

 

Cada barra representa a média ± erro padrão da média (EPM) (n = 04-13 animais por grupo) de 
acordo one-way ANOVA seguido pelo teste de post hoc Tukey. * p <0,05. CORT = Corticosterona; 
MIRT = Mirtazapina; ALA 100 ou 200 = Ácido Lipóico 100 ou 200 mg/kg. 
 

6.4 Determinação dos níveis de corticosterona 

 

A figura 20 mostra que houve uma elevação significativa nos níveis de 

séricos de corticosterona dos animais do grupo CORT quando comparados ao grupo 

veículo [P=0.0003]. Esse efeito foi revertido pelo ALA 100 ou ALA200+M quando 

comparado ao grupo CORT. O grupo tratado com ALA100+M apresentou um 

aumento significativo dos níveis de corticosterona quando comparados ao grupo 

tratado com ALA 100 [P=0.0003]. 

 

Fig.20. Níveis de corticosterona nos animais submetidos ao modelo de depressão induzida pela 
administração crônica de CORT e submetidos posteriormente ao tratamento com MIRT, ALA ou sua 
combinação. 

 

Os animais receberam CORT (20mg/kg; s.c) durante 14 dias. Entre o 15º e 21º dias de tratamento, os 
animais receberam CORT (20mg/kg; s.c) ou MIRT (3 mg/kg; v.o.) ou ALA (100 ou 200 mg/kg; v.o.) ou 
sua associação. Os testes comportamentais foram realizados 1h após a administração dos fármacos. 
Cada barra representa a média ± erro padrão da média (EPM) (n = 05-15 animais por grupo) de 
acordo one-way ANOVA seguido pelo teste Kruskal-Wallis e teste de post hoc Dunns. * p <0,05. 
CORT = Corticosterona; MIRT = Mirtazapina; ALA 100 ou 200 = Ácido Lipóico 100 ou 200 mg/kg. 
 

 

6.5 Testes Neuroquímicos 

6.5.1 Determinação dos níveis de IL-4 e IL-6 
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A figura 21A mostra que a administração crônica de CORT reduziu 

significativamente os níveis de IL-4 dos animais quando comparado ao veículo 

[P=0.0081]. Esse efeito foi revertido nos grupos tratados com MIRT quando 

comparado ao grupo CORT. Os demais grupos não apresentaram alterações 

significativas. 

Na figura 21B, os níveis de IL-6 aumentaram com a administração crônica 

de CORT quando comparado ao grupo veículo [P=0.0025] e esse efeito foi revertido 

no grupo tratado com ALA 200 quando comparado ao grupo CORT. Os demais 

grupos não apresentaram alterações significativas. 

 

Fig.21 A e B. Níveis de IL-4 e IL-6 no hipocampo dos animais submetidos ao modelo de depressão 
induzida pela administração crônica de CORT e submetidos posteriormente ao tratamento com MIRT, 
ALA ou sua combinação. 

 

Os animais receberam CORT (20mg/kg; s.c) durante 14 dias. Entre o 15º e 21º dias de tratamento, os 
animais receberam CORT (20mg/kg; s.c) ou MIRT (3 mg/kg; v.o.) ou ALA (100 ou 200 mg/kg; v.o.) ou 
sua associação. Os testes comportamentais foram realizados 1h após a administração dos fármacos. 
Cada barra representa a média ± erro padrão da média (EPM) (n = 05-15 animais por grupo) de 
acordo one-way ANOVA seguido pelo teste Kruskal-Wallis e teste de post hoc Dunns. * p< 0,05, ** p< 

0,001. CORT = Corticosterona; MIRT = Mirtazapina; ALA 100 ou 200 = Ácido Lipóico 100 ou 200 
mg/kg; HP = hipocampo. 
 
 

6.5.2 Níveis de expressão proteica de pAKT/AKT, SERT e sinaptofisina 

 

A figura 22 mostra a análise de Western Blotting para a expressão de 

sinaptofisina, pAKT/AKT e SERT.  

Em relação à expressão de pAKT/AKT, a figura 21 A mostra que a 

administração crônica de CORT não promoveu alteração significativa na expressão 

proteica, no entanto, embora o teste estatístico não tenha mostrado significância, 

houve uma redução de 30% na expressão proteica de pAKT/AKT quando 
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comparado ao veículo. Quando se compara o grupo CORT ao grupo MIRT, este 

último apresentou um aumento na expressão de proteica de pAKT/AKT de 130% 

quando comparado ao grupo CORT. Efeito semelhante foi observado no grupo ALA 

200 quando comparado ao grupo CORT (40%). 

A figura B mostra que a administração crônica de CORT aumentou a 

expressão proteica de SERT quando comparado ao grupo veículo [P=0.0004]. Esse 

efeito foi revertido pelo tratamento com MIRT, ALA e sua associação. 

A administração crônica de CORT por 21 dias não alterou 

significativamente a expressão da sinaptofisina quando comparado ao grupo 

controle, assim como os demais grupos (Fig. 21C). 

 

Fig.22 A, B e C. Níveis de expressão proteica de Akt e pAKT/AKT, SERT e sinaptofisina no 
hipocampo dos animais submetidos ao modelo de depressão induzida pela administração crônica de 
CORT e submetidos posteriormente ao tratamento com MIRT, ALA ou sua combinação. 
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Os animais receberam CORT (20mg/kg; s.c) durante 14 dias. Entre o 15º e 21º dias de tratamento, os 
animais receberam CORT (20mg/kg; s.c) ou MIRT (3 mg/kg; v.o.) ou ALA (100 ou 200 mg/kg; v.o.) ou 
sua associação. Os testes comportamentais foram realizados 1h após a administração dos fármacos. 
Cada barra representa a média ± erro padrão da média (EPM) (n = 05-15 animais por grupo) de 
acordo one-way ANOVA seguido pelo teste Kruskal-Wallis e teste de post hoc Dunns. * p <0,05, ** p 
<0,01, *** p <0,001. CORT = Corticosterona; MIRT = Mirtazapina; ALA 100 ou 200 = Ácido Lipóico 
100 ou 200 mg/kg; Akt = proteína quinase B; pAkt = proteína quinase B fosforilada; SERT = 
transportador de serotonina; SYN = sinaptofisina. 
 
 

6.5.3 Ativação de pAKT por imunofluorescência  

 

As figuras 23A, B, C e D mostram a ativação de Akt no hipocampo nas 

regiões CA1, CA2, CA3 e GD, respectivamente. Em todas as áreas estudadas a 

administração crônica de CORT não promoveu uma redução significativa na 

ativação de Akt quando comparado ao grupo veículo. Assim como o tratamento com 

ALA200 ou a associação ALA200+M, embora possa ser observada uma tendência à 

elevação da Akt no grupo tratado com MIRT.  

 

Fig.23 A, B, C e D. Níveis de ativação proteica de Akt no hipocampo dos animais submetidos ao 
modelo de depressão induzida pela administração crônica de CORT e submetidos posteriormente ao 
tratamento com MIRT, ALA ou sua combinação. 
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Os animais receberam CORT (20mg/kg; s.c) durante 14 dias. Entre o 15º e 21º dias de tratamento, os 
animais receberam CORT (20mg/kg; s.c) ou MIRT (3 mg/kg; v.o.) ou ALA (100 ou 200 mg/kg; v.o.) ou 
sua associação. Os testes comportamentais foram realizados 1h após a administração dos fármacos. 
Cada barra representa a média ± erro padrão da média (EPM) (n = 04-07 animais por grupo) de 
acordo one-way ANOVA seguido pelo teste Kruskal-Wallis e teste de post hoc Dunns. CORT = 
Corticosterona; MIRT = Mirtazapina; ALA 100 ou 200 = Ácido Lipóico 100 ou 200 mg/kg; CA = Cornu 
Ammonis; GD = giro denteado. 
 
 

6.5.4 Ativação de Caspase-3 por imunofluorescência  

 

As figuras 24A, B, C e D mostram a ativação de Caspase-3 no hipocampo 

nas regiões CA1, CA2, CA3 e GD, respectivamente. Em todas as áreas estudadas a 

administração crônica de CORT não promoveu alteração significativa na ativação de 

Caspase-3 quando comparado ao grupo veículo. Assim como o tratamento com 

MIRT ou ALA200 ou a associação ALA200+M.  

 

Fig.24 A, B, C e D. Níveis de ativação Caspase-3 no hipocampo dos animais submetidos ao modelo 
de depressão induzida pela administração crônica de CORT e submetidos posteriormente ao 
tratamento com MIRT, ALA ou sua combinação. 
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Os animais receberam CORT (20mg/kg; s.c) durante 14 dias. Entre o 15º e 21º dias de tratamento, os 
animais receberam CORT (20mg/kg; s.c) ou MIRT (3 mg/kg; v.o.) ou ALA (100 ou 200 mg/kg; v.o.) ou 
sua associação. Os testes comportamentais foram realizados 1h após a administração dos fármacos. 
Cada barra representa a média ± erro padrão da média (EPM) (n = 04-07 animais por grupo) de 
acordo one-way ANOVA seguido pelo teste Kruskal-Wallis e teste de post hoc Dunns. CORT = 
Corticosterona; MIRT = Mirtazapina; ALA 100 ou 200 = Ácido Lipóico 100 ou 200 mg/kg; CA = Cornu 
Ammonis; GD = giro denteado. 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



63 

 

 

Fig 25A. Representação da ativação de pAkt na região hipocampal CA1 em 20x. 
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Fig 25B. Representação da ativação de pAkt na região hipocampal CA2 em 20x. 
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Fig 25C. Representação da ativação de pAkt na região hipocampal CA3 em 20x. 
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Fig 25D. Representação da ativação de pAkt na região hipocampal GD em 20x. 
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Fig 26A. Representação da ativação de caspase 3 na região hipocampal CA1 em 

20x. 
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Fig 26B. Representação da ativação de caspase 3 na região hipocampal CA2 em 

20x. 
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Fig 26C. Representação da ativação de caspase 3 na região hipocampal CA3 em 

20x. 
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Fig 26D. Representação da ativação de caspase 3 na região hipocampal GD em 

20x. 
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7 DISCUSSÃO 

 

O presente estudo demonstrou que a administração crônica de 

corticosterona promoveu comportamento tipo depressivo, déficit de memória, 

alterações metabólicas (colesterol total e LDL), nos níveis de corticosterona e 

alterações de interleucinas no hipocampo de camundongos (aumento de IL6 e 

redução de IL4), bem como aumento de transportador de serotonina nessa área 

cerebral. O tratamento com ALA200+M reverteu os sintomas depressivos e 

cognitivos avaliados, assim como reduziu o nível de corticosterona nos animais e a 

expressão de SERT no hipocampo, embora a associação não tenha apresentado 

sinergismo; e o ALA100+M reverteu o ganho de peso causado pelo tratamento com 

MIRT. 

A administração crônica de CORT em animais promove o surgimento de 

reações fisiológicas e mudanças comportamentais correlacionadas com o 

comportamento depressivo (JOHNSON; FOURNIER; KALYNCHUK, 2006). O uso da 

corticosterona em modelo de depressão é bem estabelecido na literatura por induzir 

um fenótipo depressivo em roedores (ALI et al., 2015; MAO et al., 2014). Nosso 

grupo de pesquisa tem utilizado esse modelo como principal protocolo para o estudo 

da depressão (DE SOUSA et al., 2018; OLIVEIRA et al., 2017; SILVA et al., 2013; 

SOUSA et al., 2015). 

O TSC é útil na triagem de potenciais fármacos antidepressivos e na 

avaliação de comportamentos relacionados à depressão. É um teste validado para a 

avaliação da eficácia antidepressiva de fármacos, assim como, para avaliar os 

efeitos de manipulações ambientais, neurobiológicas e genéticas. No TSC, assim 

como o TNF, os animais são expostos a uma situação inescapável e a imobilidade 

dos animais nestes testes, se caracteriza como a ausência de comportamento de 

fuga, sendo tipificado como um comportamento depressivo (CAN et al., 2012).  

Nossos resultados mostraram que a administração crônica de CORT 

promove uma disfunção do eixo HHA, levando à um quadro do tipo depressivo. Esse 

comportamento foi demonstrado pelo aumento do tempo de imobilidade do animal 

no TSC. Os fármacos utilizados neste estudo, MIRT ou ALA, foram capazes de 

reverter essa ação da corticosterona, mostrando assim, um efeito antidepressivo, 

provavelmente por interferir no eixo HHA.  
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Efeito semelhante da corticosterona foi observado em outro teste que 

também avalia o fenótipo depressivo, teste de nado forçado. Nossos achados 

mostraram que a administração crônica de CORT por 21 dias promoveu um 

aumento do tempo de imobilidade dos animais, caracterizando um comportamento 

do tipo-depressivo. Este efeito foi revertido nos grupos tratados com MIRT ou MIRT 

associada ao ALA 200. 

Os resultados dos testes de suspensão de cauda e nado forçado 

mostraram que a MIRT tem efeito antidepressivo. A MIRT é um fármaco bastante 

utilizado no tratamento de depressão resistente e bem documentado na literatura 

(SHUMAN et al., 2019). Embora o ALA tenha apresentado um efeito antidepressivo 

em estudos anteriores e no TSC (DE SOUSA et al., 2018; OLIVEIRA et al., 2017; 

RAMALHO FILHO et al., 2014), nos nossos resultados não foi observado nenhum 

efeito de potencialização da MIRT na presença do ALA nestes testes de desespero 

comportamental.  

Outro teste comportamental utilizado nesta pesquisa foi o Splash. Este 

teste é farmacologicamente validado e avalia o comportamento de limpeza 

(grooming), como uma forma de comportamento motivacional considerado paralelo a 

alguns sintomas de depressão, como o comportamento apático (ISINGRINI et al., 

2010; WILLNER, 2005). O grooming é um comportamento de autolimpeza inato e 

uma das atividades comportamentais mais frequentemente observadas em 

roedores. Está envolvido na manutenção da higiene e outros processos 

fisiologicamente importantes, incluindo a termorregulação, a comunicação social e o 

despertar. Este comportamento está relacionado à estimulação do receptor 

dopaminérgico D1(KALUEFF et al., 2016).  

A administração crônica de CORT por 21 dias promoveu um 

comportamento semelhante ao apático uma vez que aumentou a latência para o 

grooming e esse efeito foi revertido pelo tratamento com MIRT, ALA 200 ou pela 

associação de ALA, em ambas as doses, com MIRT. Acreditamos que a MIRT 

promove um efeito motivacional nos pacientes (WATANABE et al., 2011) e o ALA já 

mostrou em estudos anteriores que tem efeito antidepressivo (DE SOUSA et al., 

2018; OLIVEIRA et al., 2017).  

Anedonia é outro comportamento observado em pacientes com 

depressão e em modelos animais esse comportamento é avaliado pelo teste de 

preferência por sacarose (MAO et al., 2010). A anedonia é definida como uma 
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incapacidade de sentir prazer e é um sintoma central da depressão, cujos 

mecanismos neurobiológicos permanecem pouco compreendidos (TREADWAY; 

ZALD, 2011).  

De acordo com os achados do presente estudo, a administração crônica 

de CORT resultou em uma redução no consumo de sacarose pelos animais, 

confirmando assim que esse modelo promove alterações semelhantes à depressão, 

como anedonia (IIJIMA et al., 2010). Para avaliar o comportamento anedônico foi 

realizado o TPS, considerado um importante teste para avaliar o comportamento do 

tipo-anedonia em modelos animais de depressão (MAO et al., 2010). Nossos 

resultados apontaram que o tratamento com MIRT ou MIRT associada ao ALA em 

ambas as doses mostraram um comportamento antidepressivo no TPS, sugerindo 

que a MIRT pode ter um efeito importante na reversão do comportamento de 

anedonia. Um resultado não esperado foi a falta de resposta do ALA no TPS, tendo 

em vista que o ALA teve efeito antidepressivo no TSC. Trabalhos anteriores do 

nosso grupo mostraram que o ALA apresentou reversão do comportamento tipo 

anedonia (SOUSA et al., 2015), contudo, este trabalho foi feito com camundongos 

fêmeas e o presente estudo foi feito com machos. Estudos mostram diferenças 

comportamentais entre gêneros distintos na depressão (HODES et al., 2017; 

MCCARTHY et al., 2012). 

A depressão é caracterizada por alterações do humor, neurovegetativas e 

cognitivas. A disfunção cognitiva é bastante relatada em pacientes com depressão, 

podendo ocorrer antes, durante ou após os episódios depressivos e está associada 

a alterações do hipocampo (KWAK; YANG; KOO, 2016). No intuito de se instituir um 

modelo comportamental de estudo de memória referencial em roedores, processo 

regulado pelo hipocampo dorsal, Ennaceur (2010) propôs o teste de reconhecimento 

de objeto novo. Este teste avalia a capacidade de memorizar e reconhecer objetos 

novos e já conhecidos e fornece a base para o estudo de funções e processos 

cognitivos e neuropsicológicos em ratos e camundongos.  

De fato, a formação de memórias de curta e longa duração estão 

associados a circuitos hipocampais, bem como ao córtex pré-frontal e córtex 

temporal e quando ocorre algum dano, o desempenho nas tarefas de 

reconhecimento é prejudicado (ALBASSER et al., 2009; BUCKMASTER et al., 

2004). 
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Como o teste de reconhecimento de objetos é sabidamente importante 

para avaliar a cognição, resolvemos aplicá-lo no nosso trabalho. O presente estudo 

mostrou que os animais que receberam CORT por 21 dias apresentaram déficit no 

reconhecimento de objetos, ou seja, na memória de curta duração. Tem-se 

observado, tanto em humanos quanto em roedores, que o aparecimento de 

sintomas depressivos é comumente acompanhado de alterações no eixo 

hipotálamo-hipófise-adrenal (HHA) (QIN et al., 2019). Esses achados são 

corroborados por estudos que mostram que alterações no eixo HHA promovem uma 

remodelação em áreas cerebrais, como o hipocampo e córtex pré-frontal 

(MORALES-MEDINA et al., 2009; STERNER; KALYNCHUK, 2010).  

Os déficits observados no tratamento com CORT foram revertidos pelo 

tratamento com MIRT ou ALA (100 ou 200) sozinhos ou associados (ALA200+M). 

Esses achados sugerem um efeito benéfico do ALA e MIRT sobre a memória. Em 

estudos prévios, o ALA apresentou resultados promissores na reversão de 

alterações cognitivas presentes em pacientes com transtornos como o Alzheimer 

(OOI; PATEL; MÜNCH, 2012) e em modelo de esquizofrenia (VASCONCELOS et 

al., 2015). 

Ainda na avaliação cognitiva, utilizou-se o teste de labirinto em Y, um 

teste bem caracterizado de memória operacional (AYDIN et al., 2016). A memória 

operacional é uma memória de curta-duração para estímulos ou localizações 

espaciais, onde há um armazenamento temporário de uma informação a fim de 

planejar uma ação futura (DUDCHENKO, 2004). Estudos têm mostrado que não há 

uma área cerebral específica na formação da memória operacional, mas uma 

interação de diversas áreas como hipocampo, córtex pré-frontal, parietal e temporal 

(AYDIN et al., 2016; BRUNONI; VANDERHASSELT, 2014; ERIKSSON et al., 2015). 

Nosso estudo mostrou que a administração de CORT durante 21 dias 

promoveu um déficit na memória de trabalho no teste de labirinto em Y. Esse 

achado somado ao observado no teste de reconhecimento de objetos nos mostra 

que alterações no eixo HHA relacionadas à níveis elevados de corticosterona, 

possivelmente, promovem um déficit cognitivo devido à alterações em áreas como 

hipocampo e córtex pré-frontal (GAŁECKI et al., 2015; MONTEIRO et al., 2015). 

Esse déficit cognitivo foi revertido pela MIRT ou ALA 200 sozinhos, contudo, 

diferente do teste de reconhecimento de objetos, não foi observado reversão do 

déficit cognitivo com ALA na menor dose ou nas associações com MIRT. Isto sugere 



75 

 

que a ação do ALA foi dose-dependente e pode ter sido influenciada por fatores 

farmacocinéticos.  

Além das alterações comportamentais, cognitivas, dentre outras já 

descritas, a administração crônica de CORT promove um aumento do peso corporal 

(AUVINEN et al., 2013; CASSANO et al., 2012). Na depressão também ocorrem 

mudanças no peso corporal no curso natural da doença. Essas alterações no peso 

podem ser influenciadas por fatores específicos da doença, como alterações no 

apetite, no nível de atividade física e por fatores específicos ligados aos 

antidepressivos (PEIXOTO et al., 2008). Contudo, a literatura relata aumento do 

apetite e, consequente, aumento de peso (LAMERS et al., 2018), como também a 

perda de peso (GREGUS et al., 2005), parecendo essas alterações de peso uma 

característica de cada indivíduo. 

Nossos resultados mostraram que a administração crônica de CORT não 

promoveu alteração significativa no peso dos animais. No entanto, o tratamento com 

MIRT causou um ganho de peso e esse efeito foi revertido pelo tratamento com ALA 

sozinho, em ambas as doses e pela associação de ALA 100+MIRT. Este efeito do 

ALA de impedir o ganho de peso promovido pela MIRT é um importante achado do 

nosso trabalho, uma vez que o aumento do peso causado pelo tratamento com este 

antidepressivo pode ter várias consequências para o indivíduo que vão desde a não 

adesão ao tratamento até o surgimento de doenças cardiometabólicas. Vale 

ressaltar que o ganho de peso é um problema relativamente comum no tratamento a 

longo prazo com antidepressivos, principalmente com a mirtazapina. Sendo este um 

importante fator contribuinte para a não-adesão ao tratamento por parte dos 

pacientes. Corroborando com os nossos resultados, estudos demostraram que a 

suplementação com ALA promove a redução do peso corporal e da massa gorda 

diminuindo a ingestão de alimentos e aumentando o gasto de energia (PRIETO-

HONTORIA et al., 2013; WANG et al., 2010).   

A despeito de estar bem documentado na literatura a associação entre 

hipercortisolemia e hiperlipidemia e anormalidades metabólicas (CASSANO et al., 

2012; HOPPMANN et al., 2010), há estudos que mostram que a administração 

crônica de CORT não promove alteração nos lipídios plasmáticos tampouco no perfil 

lipoproteico de colesterol (AUVINEN et al., 2013). Nossos resultados mostram que a 

administração crônica de CORT não promoveu alteração significativa nos níveis de 

colesterol dos animais. Contudo, o tratamento com ALA 200 promove uma redução 
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nos níveis de colesterol dos animais. Já o tratamento com ALA e com a associação 

de ALA 200+MIRT reduziu os níveis de HDL. Segundo NICHOLAS et al. (2003), 

embora a MIRT possa estar associada a um aumento do colesterol total, ela não 

altera os níveis de HDL e LDL. Em relação aos níveis de LDL, nossos resultados 

mostraram que a administração crônica de CORT promoveu um aumento 

significativo dos níveis de LDL quando comparado ao grupo veículo, contudo os 

fármacos estudados não apresentaram nenhuma ação. Diferente de nossos 

resultados, em estudo realizado por AMOM et al. (2008), em coelhos machos com 

dieta rica em colesterol e tratados com ALA (100g/dia) por 10 semanas houve uma 

redução dos níveis de colesterol total e LDL quando comparados com os animais 

que tiveram dieta rica em colesterol. 

Estudos clínicos e pré-clínicos em pacientes com depressão ou em 

modelos de depressão em animais apresentam níveis elevados de cortisol no 

sangue (BURGESE et al., 2015; IIJIMA et al., 2010). Estudos mostram que os níveis 

de cortisol são revertidos pela administração de antidepressivos (desipramina e 

fenelzina) (DWIVEDI; RIZAVI; PANDEY, 2006; MAO et al., 2014). 

Nossos resultados mostraram que administração crônica de CORT 

aumentou os seus níveis séricos e esse efeito foi revertido pelo ALA 100 e pela 

associação de ALA200+MIRT. Contudo, estudo realizado por WEBER; ECKERT; 

MÜLLER (2006) mostrou que a mirtazapina não exerceu efeito sobre os níveis de 

corticosterona no cérebro e no plasma de camundongos submetidos a tratamento 

subcrônico, possivelmente porque ambas são também antagonistas potentes do 

receptor 5-HT2, que medeiam a estimulação do eixo HHA por estímulo 

serotoninérgico. Em relação ao ALA, estudo realizado com galináceos, mostrou que 

a suplementação com ALA reduz os níveis séricos de cortisol nesses animais (KIM 

et al., 2015). 

A não compreensão total da fisiopatologia da depressão se caracteriza 

como um desafio no diagnóstico, manejo e tratamento da doença. O uso de 

biomarcadores periféricos vêm sendo utilizados para melhorar o manejo clínico da 

depressão. Pesquisas propõem o uso de biomarcadores baseados em 

neurotransmissores, imunoinflamação, neuroplasticidade e função neuroendócrina. 

Todas essas teorias tem a proteína num papel de destaque (DOMENICI et al., 2010; 

GROSS et al., 2005).  
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 Já está bem documentado na literatura a relação entre depressão e 

neuroimunoinflamação (BRITES; FERNANDES, 2015; JEON; KIM, 2018). Pacientes 

depressivos apresentam uma resposta proliferativa dos linfócitos atenuada devido a 

uma redução da atividade das células Natural Killer (NK). Além disso, pacientes 

deprimidos apresentam uma redução das suas respostas imunes e um aumento dos 

marcadores inflamatórios no sangue (IL-2, IL-6, INF-у) (REMUS; DANTZER, 2016). 

Essas citocinas pró-inflamatórias tambem causam hiperatividade do eixo 

hipotálamo-hipófise-adrenal bem como alteração no metabolismo da serotonina, 

principalmente pela diminuição da síntese de serotonina pela ativação da via da IDO 

(DANTZER et al., 2008). Essa alteração nos níveis de citocinas na depressão não 

está bem esclarecida e pode ser resultado de disfunção cerebral na depressão 

(HANNESTAD; DELLAGIOIA; BLOCH, 2011) e também estar relacionadas com 

mecanismos de indução de fenótipo depressivo (DEAN et al., 2014; REMUS; 

DANTZER, 2016). Esse fenótipo depressivo pode surgir pela a ativação inflamatória 

do neurônio que contribui para a perda de elementos gliais, que são consistentes 

com os achados patológicos que caracterizam a depressão, sugerindo assim, que a 

inflamação neuronal contribui para a patologia da depressão (KITAGISHI et al., 

2012). 

Nosso estudo mostrou que há uma redução dos níveis de IL-4, uma 

interleucina anti-inflamatória, nos animais que receberam CORT por 21 dias. Esse 

efeito foi revertido pelo tratamento somente com MIRT. Embora MUNZER et al. 

(2013) tenham demostrado que a MIRT não altera os níveis das interleucinas 4 e 6 

em ensaio de sangue de pacientes com depressão, no nosso estudo a MIRT teve 

ação sobre a IL-4. Também foi demonstrado no presente estudo uma elevação dos 

níveis de IL-6 no hipocampo dos animais que receberam administração crônica de 

CORT. Esse efeito foi revertido pelo tratamento somente com ALA 200. Isto mostra 

que o ALA tem um efeito anti-inflamatório no hipocampo de animais submetidos a 

modelo de depressão, conforme já confirmado em pesquisas anteriores (AKBARI et 

al., 2018). Isso ocorre porque o ALA exerce efeito sobre o NFkB e este fator nuclear 

modula a produção de várias citocinas inflamatórias, como IL-1β e IL-6 (DINICOLA 

et al., 2017) . 

Como já descrito anteriormente, alterações no eixo hipotalâmico-

hipofisário-adrenal (HHA) podem contribuir para desequilíbrios de curto e longo 

prazo da função e comportamento neuronal levando a atrofia e perda de neurônios 
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no hipocampo e córtex pré-frontal. Essa perda de neurônios está associada uma 

diminuição na neurogênese (DUMAN et al., 2016). Isto pode acontecer devido a 

alterações na via de sinalização da fosfatidilinositol-3-quinase (PI3K)/Akt. Essa via é 

fundamental para muitos aspectos do crescimento e sobrevivência celular, tanto em 

condições fisiológicas como patológicas (PORTA; PAGLINO; MOSCA, 2014). 

Pacientes deprimidos apresentam níveis elevados de citocinas inflamatórias e essas 

citocinas estão envolvidas no metabolismo de neurotransmissores e na plasticidade 

sináptica. Estudo mostra que a dopamina e a serotonina exercem suas ações 

modulando a atividade da via Akt/GSK3 (KITAGISHI et al., 2012). 

Nossos resultados mostraram que a administração crônica de CORT não 

promoveu alterações significativas na relação pAkt/Akt, mas o tratamento com MIRT 

mostrou uma tendência a elevar essa relação. Resultado semelhante foi observado 

na expressão de Akt na imunofluorescência. Em estudo realizado por ENGEL et al. 

(2013) a administração crônica de MIRT por 21 dias diminuiu a expressão das 

proteínas pró-apoptóticas Bcl-XL, Bax e BAD no hipocampo de camundongos 

fêmeas. Essas proteínas pró-apoptóticas são inativadas pela Akt. Neste estudo, a 

MIRT também aumentou a expressão de neurotrofinas NGF (nerve growth factor) e 

NT-3 (neurotrofina 3). Estes resultados sugerem que a MIRT pode ter seu efeito 

terapêutico através da modulação da atividade das vias apoptóticas e neurotróficas, 

aumentando a plasticidade e sobrevivência celular em pacientes depressivos. 

Acreditamos que nossos resultados não foram significativos devido ao tempo de 

tratamento, pois a administração de MIRT ou ALA no nosso estudo foi de apenas 7 

dias. 

A serotonina (5-HT) desempenha um papel importante na fisiopatologia 

da depressão. A chamada “hipótese da serotonina” propõe que a diminuição da 

atividade das vias da serotonina desempenha um papel crucial na fisiopatologia da 

depressão (COWEN; BROWNING, 2015). O SERT remove a serotonina da fenda 

sináptica, possibilitando sua inativação e/ou degradação no interior do neurônio pré-

sináptico (GERSHON, 2003). O SERT tem um papel importante na sinalização da 5-

HT e é um alvo importante para fármacos antidepressivos (NACKENOFF et al., 

2015). Estudo de JIN et al. (2017) determinou que a imobilidade nos testes de 

suspensão de cauda e nado forçado estava relacionada com os níveis de SERT no 

hipocampo e a consequente captação de 5-HT. Conforme já descrito, nossos 

resultados mostram que a administração crônica de CORT promoveu um aumento 
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no tempo de imobilidade nos testes de suspensão de cauda e nado forçado e este 

efeito é revertido pelo tratamento com MIRT sozinha associada ao ALA (100 ou 

200). Nossos resultados também mostram que a administração crônica de CORT 

promove um aumento na expressão do SERT quando comparado ao grupo controle 

e esse efeito é revertido pelo tratamento com MIRT, ALA 200 ou sua associação. 

Diante disto, sugerimos que tanto MIRT quanto ALA podem ter efeito na expressão 

de SERT no hipocampo. 

A SYN é uma proteína presente em vesículas sinápticas, envolvida na 

exocitose, formação de sinapses, biogênese e endocitose de vesículas sinápticas 

que atua na regulação da transmissão sináptica em circuitos neurais relacionados ao 

aprendizado e memória que em conjunto com outras proteínas, e assim como a Akt, 

pode influenciar na plasticidade neuronal (HENN; VOLLMAYR, 2004; KWON; 

CHAPMAN, 2011). 

O estresse e os níveis de glicocorticoides regulam a neurogênese 

hipocampal (ANACKER et al., 2012). A exposição ao estresse promove uma 

redução na expressão da SYN no hipocampo fornecendo evidências de que as 

proteínas integrais de membrana estão envolvidas na plasticidade sináptica. Estas 

moléculas têm papel importante na fusão das vesículas sinápticas e liberação de 

neurotransmissores (THOME et al., 2001). 

Nossos resultados mostraram que a expressão proteica de SYN não 

sofreu redução significativa quando da administração crônica de CORT, embora 

tenha mostrado uma tendência à redução dessa expressão, assim como uma 

tendência a um aumento dessa expressão nos grupos tratados com MIRT e ALA 

sozinhos. A latência para a ação dos efeitos antidepressivos pode ser uma 

explicação para esse aumento não significativo na expressão de SYN após o 

tratamento com MIRT e/ou ALA. 

Uma outra proteína implicada no processo de modulação e função 

sináptica é a caspase 3, uma protease de cisteína que desempenha um papel 

importante na apoptose e também tem se mostrado um fator importante no processo 

de consolidação de memória durante o aprendizado (LI; SHENG, 2012). Nossos 

resultados não apresentaram alterações significativas na expressão da caspase 3 na 

imunohistoquímica. Acreditamos que isso se deu, assim como ocorreu na expressão 

da Akt, devido ao tempo de tratamento. 

 



80 

 

8 LIMITAÇÕES DO ESTUDO 

 

Avaliar outros parâmetros metabólicos, como triglicerídeos e glicose. 

 

9 CONCLUSÃO  

 

Em conclusão, foi observado que a administração de ALA 200 associado 

à MIRT é eficaz na reversão da depressão induzida por administração crônica de 

CORT. O ALA 100 sozinho ou associado à MIRT reverteu o efeito de ganho de peso 

causado pelo tratamento com a MIRT. 

Sob os parâmetros bioquímicos, o ALA na maior dose reduziu os níveis 

de colesterol total. Bem como reduziu os níveis de interleucina pró-inflamatória. 

O tratamento com ALA na maior dose, sozinho ou associado com MIRT 

promove uma redução na expressão proteica de transportador de serotonina.  

Isto fornece evidência de que a combinação de ALA+MIRT pode ser uma 

perspectiva de tratamento da depressão, no entanto, mais pesquisas devem ser 

conduzidas nesta finalidade.  
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