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RESUMO 
 
 A glutationa (GSH) é um tripeptídeo que possui diversas funções, 
incluindo defesa antioxidante, detoxificação de xenobióticos e regulação da 
apoptose. A literatura mostra que condições estressantes (choque) diminuem 
os níveis de GSH no córtex cerebral de camundongos, um efeito que foi 
revertido por antidepressivos. No presente estudo, o tratamento de 
camundongos com GSH produziu efeito antidepressivo no teste do nado 
forçado (TNF) nas doses entre 300-3000 nmol/sítio, i.c.v. e no teste da 
suspensão da cauda (TSC) nas doses entre 100-1000 nmol/sítio, i.c.v., sendo 
que as doses que diminuíram o tempo de imobilidade dos animais nos dois 
testes comportamentais não alteraram a locomoção no teste do campo aberto, 
evidenciando um efeito antidepressivo específico da GSH. O efeito da GSH no 
TNF perdurou até 3 h após sua administração. Após administração de GSH, 
não houve alterações nos níveis de GSH-t no hipocampo, nem na atividade das 
enzimas antioxidantes glutationa redutase, glutationa peroxidase e glutationa 
S-transferase. Além disto, a N-acetilcisteína (NAC; precursora de glutationa), 
reduziu o tempo de imobilidade dos animais no TNF nas doses de 100 e 150 
mg/kg, i.p., sem alterar a locomoção no campo aberto, sendo que seu efeito 
perdurou até 4 horas após sua administração. Semelhante aos resultados 
obtidos com a administração de GSH, a administração de NAC não foi capaz 
de alterar os níveis de GSH-t em hipocampo. A inibição da síntese intracelular 
de GSH por butionina sulfoximina (BSO) não afetou a ação antidepressiva da 
GSH, ao contrário da inibição da degradação extracelular da GSH por acivicina 
que ocasionou a reversão do efeito antidepressivo da GSH (300 nmol/sítio, 
i.c.v.). O efeito antidepressivo da GSH (300 nmol/sítio, i.c.v.) no TNF foi 
prevenido pelo pré-tratamento dos animais com GMP (100 mg/kg, i.p., 
nucleotídeo que antagoniza várias ações induzidas pela ativação do receptor 
NMDA), ácido ascórbico (100 mg/kg, i.p., neuromodulador que se liga ao sítio 
redox do receptor NMDA e antagoniza seu efeito), cloreto de zinco (5 mg/kg, 
i.p., inibidor de receptor NMDA), melatonina (100 mg/kg, i.p., neurohormônio 
que pode atuar como antagonista de receptor NMDA), ditiotreitol (DTT, 25-100 
mg/kg, i.p., agente redutor), L-arginina (750 mg/kg, i.p., precursor de óxido 
nítrico), S-nitrosoacetilpenicilamina (SNAP; 25 µg/sítio, i.c.v., doador de óxido 
nítrico), prazosim (62,5 µg/kg, i.p., antagonista de receptores α1-adrenérgicos), 
baclofen (1 mg/kg, i.p., agonista GABAB) e bicuculina (1 mg/kg; i.p., antagonista 
GABAA), mas não por ácido dinitrobenzóico (DTNB, 10 nmol/sítio, i.c.v., agente 
oxidante) e ioimbina (1 mg/kg, i.p., antagonista de receptores α2-adrenérgicos). 
O pré-tratamento dos animais com doses sub-ativas de GMP (0,5 mg/kg, i.p.), 
DTNB (0,01 nmol/sítio, i.c.v.), imipramina (5 mg/kg, i.p.), fluoxetina (10 mg/kg, 
i.p.), glutationa oxidada (GSSG, 30 nmol/sítio, i.c.v.) e a co-administração de 
MK-801 (0,001 mg/kg, i.p., dose sub-ativa) foi capaz de potencializar o efeito 
antidepressivo da GSH (100 nmol/sítio, i.c.v., dose sub-ativa no TNF). Estes 
resultados sugerem o envolvimento dos sistemas glutamatérgico (receptores 
NMDA), noradrenérgico e GABAérgico, da via L-arginina óxido nítrico, além de 
uma participação na modulação redox no efeito da GSH no TNF. Os resultados 
também mostram uma ação antidepressiva sinérgica da GSH com a fluoxetina 
e imipramina. O conjunto dos dados sugere que a GSH pode ter um papel 
importante na modulação da depressão. 

Apoio financeiro: CAPES, CNPq e UFSC. 
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ABSTRACT 
 
 Glutathione (GSH) is a tripeptide that has important functions, including a 
role in antioxidant defenses, detoxification of xenobiotics and regulation of 
apoptosis. Literature data has shown that stressant conditions (shock) 
decreases cortical GSH levels in mice, an effect that was reversed by 
antidepressants. In the present study, the treatment of mice with GSH 
significantly decreased the immobility time in the forced swimming test (FST) 
(dose range 300-3000 nmol/site, i.c.v.) and in the tail suspension test (TST) 
(dose range 100-1000 nmol/site, i.c.v.), without accompanying changes in 
ambulation in an open-field test. Moreover, the effect of GSH in the FST lasted 
until 3 h after its administration. No alterations neither in the levels of GSH-t in 
hippocampus nor on the activities of the antioxidants enzymes glutathione 
reductase, glutathione peroxidase and glutathione S-transferase were 
observed. Beyond that, N-acetylcysteine (NAC; a precursor of glutathione) 
administered by i.p. route (100-150 mg/kg), significantly reduced the immobility 
time in the FST, without accompanying changes in ambulation in an open-field 
test. Moreover, this effect lasted until 4 h after its administration. Similarly to the 
results obtained with GSH administration, the treatment with NAC was not able 
to modify the levels of GSH-t in the hippocampus.The inhibition of the 
intracellular synthesis of GSH by butionine sulfoximine did not affect the 
antidepressant-like effect of GSH. In contrast, the inhibition of the extracellular 
degradation of GSH by acivicin reversed the anti-immobility effect of GSH in the 
FST. The antidepressant-like effect of GSH (300 nmol/site, i.c.v.) was 
completely prevented by pre-treatment of animals with GMP (100 mg/kg, i.p., a 
nucleotide that antagonizes some actions induced by NMDA receptor 
activation), ascorbic acid (100 mg/kg, i.p., a putative neuromoculator that 
antagonizes NMDA receptors), zinc chloride (5 mg/kg, i.p., an inhibitor of NMDA 
receptors), melatonin (100 mg/kg, i.p., neurohormonio that can to act as NMDA 
receptor antagonist), dithiothreitol (DTT, 25-100 mg/kg, i.p., reducing agent), L-
arginine (750 mg/kg, i.p., a nitric oxide precursor), S-nitroso-N-acetyl-
penillamine (SNAP, 25 µg/site, i.c.v., a nitric oxide donor), prazosin (1 mg/kg, 
i.p., an α1-adrenoceptor antagonist), baclofen (1 mg/kg, i.p., an GABAB receptor 
angonist) and bicuculline (1 mg/kg; i.p., an GABAB receptor antagonist), but not 
with DTNB (10 nmol/sítio, i.c.v., oxidizing agent) and yohimbine (1 mg/kg, i.p., 
an α2-adrenoceptor antagonist). An antidepressant-like effect of a sub-active 
doses of GSH (100 nmol/sítio, i.c.v.) was produced by the pre-treatment of 
animals with sub-active doses of GMP (0.5 mg/kg, i.p.), DTNB (0.01 nmol/sítio, 
i.c.v.), (5 mg/kg, i.p., a triciclic antidepressant), fluoxetine (10 mg/kg, i.p., a 
selective serotonin-reuptake inhibitor), oxidized glutathione (GSSG; 30 
nmol/sítio, i.c.v.) and the co-administration of MK-801 (0.001 mg/kg, i.p., sub-
active dose).  The results demonstrate that the antidepressant-like effects of 
GSH in the FST appear to be mediated by the glutamatergic (NMDA receptors), 
noradrenergic (α1-adrenoceptors), and GABAergic (GABAA and GABAB 
receptors) systems, L-arginine nitric oxide pathway, and by a redox modulation. 
Furthermore, the potentiation of the antidepressant-like effect of fluoxetine and 
imipramine by GSH might have potential therapeutic value. Taken together, the 
data suggest that glutathione may have an important role in the modulation of 
depression. 

Financial support: CAPES, CNPq and UFSC. 



1. Introdução 

 

1.1 Depressão 

 

Atualmente o transtorno depressivo maior é reconhecido como um 

problema de saúde pública em atendimento médico primário por sua 

prevalência e por seu impacto no cotidiano de pacientes e familiares envolvidos 

(Simon et al., 1995). Vários estudos em diferentes países confirmam que a alta 

prevalência de depressão na comunidade é um dado consistente na cultura 

ocidental (Lepine et al., 1997), inclusive no Brasil (Almeida-Filho et al., 1997). 

Segundo a OMS (Organização Mundial da Saúde) o transtorno 

depressivo atinge cerca de 15% da população mundial, em pelo menos um 

momento da vida. Dentre esses casos, aproximadamente metade irá ter 

episódios repetitivos e precisará de tratamento contínuo. Além disso, a 

depressão causa uma considerável morbidade psiquiátrica (dor e sofrimento), 

perda da produtividade, além de ser o principal fator de risco independente 

para o desenvolvimento de doenças arteriais coronarianas e estar associada 

com risco de suicídio (cerca de 80% dos casos estão relacionados a distúrbios 

do humor) (Nemeroff e Owens, 2002). Manifestações de sintomas depressivos 

são a quarta queixa mais comum em contextos de atendimento primário, sendo 

que de 10 a 20% desses pacientes apresentam doenças neuropsiquiátricas 

clinicamente significativas (Mourilhe e Stokes, 1998). 

Os últimos dados da OMS revelam que a depressão vem alcançando 

índices preocupantes: mais de 400 milhões de pessoas no mundo sofrem de 

depressão; o risco de um homem sofrer da doença é de 11%, enquanto que o 



da mulher pode chegar a 18,6%; das pessoas que sofrem de depressão, 

aproximadamente 15% cometem suicídio; a falta ou o excesso de sono afeta 

90% dos pacientes com o problema; indivíduos acima dos 65 anos 

representam 10% a 15% da população com algum tipo de depressão; 37% das 

pessoas com a doença sofrem de problemas sexuais; estima-se que 80% dos 

deprimidos apresentam sintomas como ansiedade ou agitação (Zalsman et al., 

2004). 

Geralmente, este transtorno se desenvolve no início da idade adulta e 

pode durar até o seu fim, prejudicando as ocupações e papéis sociais dos 

indivíduos deprimidos e afetando a qualidade de suas vidas (Weissman et al, 

1988, Spiegel, 1996). Em muitos dos casos, a depressão não tem uma causa 

identificável. Entretanto, existem fatores de risco que podem desencadear um 

episódio depressivo em determinadas pessoas. Entre eles estão os fatores 

genéticos (hereditariedade), as alterações em níveis hormonais, 

acontecimentos negativos na vida da pessoa, determinadas medicações e 

doenças (File, 1996). 

De acordo com a Associação Americana de Psiquiatria, a depressão é 

uma doença heterogênea com manifestações fisiológicas, comportamentais e 

psicológicas que está classificada dentro dos distúrbios do humor, que incluem 

os transtornos unipolares (transtornos depressivos) e os transtornos bipolares 

(doença maníaco-depressiva) (Americam Psychiatric Association, 1994). O 

transtorno afetivo bipolar se caracteriza pela alternância de fases depressivas 

com maníacas, de exaltação, alegria ou irritação, enquanto que o transtorno  

unipolar só apresenta fases depressivas.  
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Os sintomas depressivos apesar de muito comuns são pouco detectados 

nos pacientes atendidos em outras especialidades, o que permite o 

desenvolvimento e prolongamento desse problema, comprometendo a 

qualidade de vida do indivíduo e sua recuperação (Charney, 1998). 

O diagnóstico da depressão baseia-se em seus sintomas: 1. humor 

deprimido a maior parte do tempo; 2. diminuição marcante no interesse ou 

prazer em todas ou quase todas as atividades (anedonia); 3- aumento ou 

diminuição marcante de peso ou apetite; 6- insônia ou hipersônia; 5- agitação 

ou retardo psicomotor; 6- fadiga ou falta de energia; 7- sentimentos de culpa ou 

desvalia excessivos; 8- diminuição na capacidade de concentração e 

pensamento; 9- pensamentos recorrentes de morte, idéias ou tentativas de 

suicídio, sentimentos de desesperança. O indivíduo para preencher os critérios 

de depressão maior, deve apresentar pelo menos um entre os dois primeiros 

sintomas e mais o número necessário para perfazer um total de cinco entre os 

sintomas três a nove, com duração mínima de duas semanas (American 

Psychiatric Association, 1994). 

A depressão resulta da disfunção de vários sistemas de 

neurotransmissores ou sistemas metabólicos. A hipótese monoaminérgica 

postula que a depressão resulta de uma deficiência de serotonina ou 

noradrenalina, ou ainda de receptores deficientes (Mann et al., 1996; Wong e 

Licinio, 2001). Esta hipótese é evidenciada por vários fatores, tais como: a) 

muitos antidepressivos aumentam a concentração de serotonina ou 

noradrenalina na fenda sináptica, pois bloqueiam a recaptação destes 

neurotransmissores (Baldessarini, 1996); b) níveis plasmáticos baixos de 

serotonina têm sido observados em pacientes com depressão maior (Coppen e 
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Doogan, 1988); c) nível reduzido de ácido 5-hidroxiindolacético (5-HIAA), um 

metabólito da serotonina foi encontrado no líquor de pacientes com depressão 

(Ricci e Wellmen, 1990); d) a reserpina, uma droga que depleta catecolaminas, 

pode causar sintomas de depressão (Wong e Licínio, 2001). 

Algumas alterações morfológicas têm sido apontados em regiões 

específicas do sistema nervoso central (SNC) na depressão, como é o caso do 

hipocampo, cujo tamanho está reduzido em indivíduos deprimidos, quando 

comparado a hipocampos de indivíduos normais. Também foram relatadas 

alterações no fluxo sanguíneo e no metabolismo da glicose no lobo frontal e 

temporal e gânglios da base em indivíduos com depressão (Sheline et al., 

1996; Soares e Mann, 1997), bem como o número e/ou tamanho da glia e dos 

neurônios em discretas áreas do cérebro (Manji et al., 2001). 

 

1.2 Tratamentos 

 

O tratamento para a depressão, com certeza, já mostra uma grande 

efetividade. Tanto a terapia eletroconvulsiva (ECT), quanto certas psicoterapias 

e medicamentos antidepressivos têm demonstrado alguma eficácia no 

tratamento da depressão (Nemeroff e Owens, 2002). 

 

1.2.1 Terapia eletroconvulsiva (ECT) 

  

A ECT, apesar de antiga, definitivamente não está ultrapassada. Em 

depressões graves com risco de suicídio, com características psicóticas e em 

gestantes, a ECT é uma excelente opção (Matos e Souza, 1999). A ECT 
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consiste na passagem de uma corrente elétrica através do cérebro para 

produzir uma convulsão generalizada no SNC sob anestesia e relaxamento 

muscular (Isenberg e Zorumsku, 2000). Dentre os efeitos conhecidos da ECT, 

os principais são: aumento da transmissão dopaminérgica no córtex pré-frontal 

e estriado juntamente com uma diminuição da sensibilidde dos auto-receptores 

dopaminérgicos; aumento da transmissão serotoninérgica e aumento do 

“binding” de receptores 5-HT2 no córtex cerebral; bloqueio muscarínico; inibição 

da potencialização a longo prazo (LTP) induzida pela ativação de receptores 

NMDA no hipocampo; desensibilização β-adrenérgica e aumento do “turnover” 

de noradrenalina e da sensibilidade do receptor α1-adrenérgico (Isenberg e 

Zorumsku, 2000). 

 

1.2.2 Fármacos antidepressivos 

 

As medicações antidepressivas podem ser úteis na correção dos 

desequilíbrios químicos que podem causar depressão maior, além de serem 

utilizadas para o tratamento de outros distúrbios como: anorexia, bulemia, 

ansiedade, catalepsia, narcolepsia, déficit de atenção, hiperatividade, distúrbio 

obsessivo compulsivo, distúrbio do pânico, distúrbio do estresse pós-

traumático, enurese, enxaqueca, tabagismo, náuseas quimioterápicas, dor 

crônica (Matos e Souza, 1999). 

Hoje existem várias e diferentes opções para a escolha de 

antidepressivos. De um modo geral, acredita-se que as medicações 

antidepressivas atuem através de um mecanismo que aumenta a oferta de 

neurotransmissores no cérebro para restaurar o balanço químico e sejam  
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geralmente escolhidas em função de aspectos da depressão, sintomas ou 

outros quadros psiquiátricos associados. O tratamento antidepressivo 

sustentado e contínuo é essencial para alcançar uma remissão completa e 

prevenir risco de recidiva da doença (Zajecka, 2003).  

 A grande inovação na pesquisa sobre tratamento farmacológico para 

depressão começou em meados do último século quando foi verificado que a 

iproniazida, medicamento que foi desenvolvido para o tratamento da 

tuberculose, elevava o humor em pacientes com tuberculose. Um ano depois, 

verificou-se que a iproniazida era capaz de inibir a enzima MAO (monoamino 

oxidase) (Delay et al., 1952). Poucos anos mais tarde, acidentalmente, foi 

verificada a ação antidepressiva da imipramina, antidepressivo tricíclico com 

estrutura química muito semelhante ao antipsicótico clorpromazina (Kuhn, 

1958). 

 Os antidepressivos podem agir por inibição da MAO, ou sobre os 

sistemas de recaptação das monoaminas (noradrenalina, serotonina e 

dopamina em menor quantidade) em conjunto, como é o caso dos 

antidepressivos tricíclicos. Podem ainda ser inibidores seletivos da recaptação 

de serotonina (Rang e Dale, 2000). Existem outras drogas como agonistas dos 

receptores 5-HT1A, antagonistas de receptores 5-HT2 e da substância P 

também dotadas de ação antidepressiva (Maubach, 1999). Recentemente, 

através de estudos pré-clínicos e clínicos tem-se sugerido que compostos que 

reduzem a transmissão nos receptores NMDA são antidepressivos, e que o 

tratamento com antidepressivos pode, por sua vez, ter um impacto sobre a 

função destes receptores (Skolnick, 1999; Petrie, 2000). Tem sido demonstrado 

também que inibidores da enzima óxido nítrico sintase (NOS) exercem efeitos 

 6 



antidepressivo em modelos animais de depressão (da Silva et al.; 2000; Harkin 

et al. 1999; 2003). 

 Os antidepressivos convencionais proporcionam uma completa remissão 

para apenas cerca de 50% dos indivíduos (Nestler, 2002), além de causarem 

efeitos colaterais (Brunello et al., 2002). Desta forma, existe uma grande 

necessidade do desenvolvimento de terapias antidepressivas alternativas e/ou 

de substâncias moduladoras que possam aumentar a eficácia clínica no 

tratamento da depressão. 

 

1.3 Glutationa 

 

O tripeptídeo glutationa (L-γ-glutamil-L-cisteinilglicina; GSH) tem sido 

alvo de estudos desde a sua descoberta em 1888 por Rey-Pailhade. Ele 

observou que as células continham uma substância responsável pela formação 

de sulfetos de hidrogênio na presença de enxofre e que essa mesma 

substância estava presente em quase todas as células. Em vista da alta 

afinidade em reagir com enxofre, Rey-Pailhade nomeou esta substância de 

“philothion” (philo= atração; thion= enxofre) (De Rey-Pailhade, 1888). Em 1921, 

Hopkins observou que “philothion” era um dipeptídeo contendo glutamato e 

cisteína, renomeando-o de glutationa (Hopkins, 1921). Porém, apenas após 

alguns anos que Hopkins (1929) e, independentemente, Kendall et al. (1929) 

descobriram que a glutationa era um tripeptídeo contendo glicina (Glu-Cys-Gly) 

e que seu sítio ativo era representado por um grupo tiol, sulfidrila ou -SH de um 

resíduo de cisteína.  

 7 



Descrita por Kosower e Kosower (1978) como “o mais importante tiol 

não-protéico”, a GSH possui duas características estruturais indispensáveis 

para a sua participação em diversas funções: a ligação γ-glutamil e o grupo 

sulfidrila. Este tripeptídeo tem sido identificado como essencial para muitos 

processos celulares (Lamaestro e Malone, 1995), principalmente na 

detoxificação dos peróxidos de hidrogênio, peróxidos orgânicos e radicais 

livres. Além disso, a GSH é um dos principais  participantes na detoxificação de 

xenobióticos através da sua conjugação com agentes eletrofílicos, uma reação 

catalisada pela enzima glutationa S-transferase (GST). A principal via de 

excreção destes conjugados é após sua conversão a ácidos mercaptúricos. 

Além destas, a GSH participa de muitas outras funções celulares, como a 

modulação da proliferação celular e da resposta imune, armazenamento e 

transporte de cisteína, síntese de proteínas e ácidos nucléicos, manutenção da 

forma ativa das enzimas (Paolicchi et al., 2002) e um importante papel na 

regulação da apoptose (Hall, 1999). 

A GSH é sintetizada intracelularmente pela ação consecutiva das 

enzimas dependentes de ATP: γ-glutamilcisteína sintetase (γ-GS) e glutationa 

sintetase (GS). O primeiro passo para a formação deste tripeptídeo é a 

utilização de glutamato e cisteína em uma reação catalisada pela γ-GS 

formando o dipeptídeo γ-glutamilcisteína. O segundo passo é a adição de uma 

molécula de glicina ao dipeptídeo γ-glutamilcisteína, reação esta catalisada 

pela GS, conforme mostrado na Figura 01 (Dringen, 1999). 

O nível intracelular da GSH é regulado por um “feedback” negativo da γ-

GS pelo produto final GSH sobre a γ-GS (Meister, 1974; Misra e Griffith, 1998). 

Desta forma, a reação catalisada pela γ-GS é o passo limitante na síntese de 
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GSH. A enzima possui duas sub-unidades, uma catalítica e outra regulatória, 

sendo que a sub-unidade regulatória atua reduzindo o Ki da GSH sobre a sub-

unidade catalítica, e parece encontrar-se em menor quantidade. Quando sob 

estímulo, por estresse oxidativo ou agentes eletrofílicos, a sub-unidade 

regulatória é induzida e a síntese de GSH é aumentada (Pastore et al., 2003). 

A inibição da γ-GS, e conseqüentemente, a diminuição dos níveis de GSH, 

pode ser feita através da administração de um inibidor específico, L-butionina 

sulfoximina (BSO) (Griffith e Meister, 1979). 

Têm sido bem estabelecido que a diminuição dos níveis de GSH pode 

estar associada ao envelhecimento e patogênese de muitas doenças, incluindo 

artrite reumatóide, distrofia muscular, esclerose lateral amiotrófica, doença de 

Alzheimer (Rahman e MacNee, 2000) e esquizofrenia (Do et al., 2000). Além 

disso, a inibição da síntese de GSH causa danos mitocondriais, aumento da 

liperoxidação, perda de catecolaminas e formação de processos distróficos em 

neurônios nigroestriatais (Anderson et al., 1997). 

A função antioxidante da GSH depende primariamente do seu papel 

como um componente das vias enzimáticas que a célula possui contra 

espécies reativas de oxigênio (ERO), sendo substrato para a enzima glutationa 

peroxidase (GPx) na detoxificação de peróxidos orgânicos e de hidrogênio. A 

GPx catalisa a conversão de peróxidos orgânicos e de hidrogênio (H2O2) à 

H2O, oxidando duas moléculas de GSH formando assim, glutationa oxidada 

(GSSG). Os peróxidos são produzidos pelo metabolismo celular, sendo um 

exemplo a produção de H2O2 pela enzima superóxido dismutase (SOD) no 

processo de dismutação do ânion superóxido O2
-. Para recuperar a glutationa 

reduzida, a enzima glutationa redutase (GR) utiliza equivalentes redutores de 
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NADPH para converter GSSG a novamente duas moléculas de GSH (Figura 

01) (Dringen, 1999). 

r 
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tiona pode existir intracelularmente tanto na forma oxidada 

to na forma reduzida (GSH), sendo que a manutenção da razão 

proximadamente 100:1) é crucial para a sobrevivência celular. A 

a modula fortemente o estado redox celular. A GSSG é formada a 

 da enzima GPx, e em reações não enzimáticas, e seu nível 

ser aumentado em processos oxidativos. Em muitos casos, 

sta razão podem ter um efeito direto nas vias de sinalização 

, 1997; Townsend et al., 2003).  
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A GSH intracelular é transportada para o meio extracelular pela ação de 

transportadores, especialmente na sua forma oxidada (GSSG) ou conjugada à 

substâncias eletrofílicas. A ação da enzima γ-glutamiltranspeptidase (γ-GT), 

uma ectoenzima de membrana localizada na superfície externa das células 

(Figura 01) catalisa a transferência da porção γ-glutamil da GSH, ou um 

conjugado da GSH, à uma molécula aceptora X, gerando γ-glutamil-X.  Ao ser 

retirado o resíduo γ-glutamil, resta o dipeptídeo cisteinilglicina ou cisteinilglicina-

conjugado (Meister et al., 1981). O dipeptídeo formado pode ser hidrolisado por 

ectopeptidases de membrana à cisteína e glicina, aminoácidos estes que são 

transportados para o meio intracelular e podem servir novamente como 

substrato para a síntese de GSH (Dringen, 1999). A inibição da γ-GT por 

acivicina, inibidor específico da enzima, leva a um aumento significativo dos 

níveis de GSH total (Griffith e Meister, 1979).  

A GSH extracelular pode servir como fonte de neurotransmissores, pois 

tem em sua composição os aminoácidos glutamato, cisteína e glicina, os quais 

podem ser liberados após a degradação da GSH na fenda sináptica. Uma série 

de experimentos sugere que a glutationa extracelular também pode interagir 

com receptores de membrana em neurônios e glia (Regan e Guo, 1998). Além 

disso, em um modelo de isquemia, a GSH detoxifica compostos tais como 

glutamato, o qual seria substrato para a γ-GT, visto que estudos por 

microdiálise no estriado demonstraram um aumento extracelular de γ-

glutamilglutamato e outros dipeptídeos γ-glutamil (Li et al., 1999). 

Outro fator importante é que os produtos formados pela quebra da 

glutationa pela γ-GT, os peptídeos γ-glutamil, bem como a GSH “per se” têm 
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sido propostos como agonistas ou moduladores de receptores de glutamato no 

cérebro (Varga et al., 1994; Ogita et al., 1995; Janaky et al., 1999).  

 

1.3.1 Glutationa e o Sistema Nervoso Central 

 

 A GSH é sintetizada tanto em neurônios quanto em células gliais, sendo 

mais abundante nos astrócitos (Pileblad et al., 1991; Sagara et al., 1993). O 

nível neuronal de GSH depende da disponibilidade de cisteína livre (Sagara et 

al., 1993). Muitos estudos têm sido realizados para melhor esclarecer o 

transporte de GSH através da barreira hemato-encefálica. Evidências 

demonstram a presença de um transportador dependente de sódio em 

capilares e células endoteliais cerebrais. Porém, não se sabe ao certo se a 

GSH é transportada intacta ou se é necessária a quebra do tripeptídeo pela γ-

GT nos capilares cerebrais (Kannan et al., 1999).  

 As funções da GSH no SNC são similares ao restante do organismo, 

porém, em particular, sua atividade antioxidante nos tecidos neurais é crucial, 

devido à alta geração de ERO. Comparado aos outros tecidos, o cérebro  

possui algumas desvantagens relativas à detoxificação de ERO: (i) o cérebro 

utiliza 20% do oxigênio consumido pelo organismo, embora corresponda a 

apenas 2% do peso corporal, indicando a geração de uma alta quantidade de 

ERO durante a fosforilação oxidativa no cérebro; (ii) muitas áreas do cérebro 

possuem uma alta concentração de ferro, o qual pode catalisar a geração de 

ERO; (iii) o cérebro é rico em lipídeos com ácidos graxos insaturados, alvos 

para peroxidação lipídica; (iv) baixa atividade das enzimas SOD, catalase e 
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GPx comparado a outros órgãos como fígado e rins (Cooper, 1997; Dringen, 

1999; Pastore et al., 2003). 

 Além das funções gerais relacionadas com a GSH citadas 

anteriormente, este tripeptídeo parece possuir algumas funções específicas no 

SNC. A GSH tem sido considerada um neurohormônio baseado nos seguintes 

aspectos: (i) sua presença extracelular no cérebro; (ii) sua liberação em fatias 

cerebrais após estimulação; (iii) “binding” específico deste tripeptídeo em sítios 

de ligação extracelulares; (iv) estimula sinais de transdução em astrócitos e (v) 

induz correntes de sódio no neocórtex (Guo et al., 1992; Li et al., 1999). 

 A depleção de GSH causa morte celular em culturas de neurônios, como 

descrito por Li et al. (1997). Usando neurônios corticais, foi demonstrado que 

uma diminuição de GSH inicia uma ativação da 12-lipoxigenase neuronal (12-

LOX), a qual induz uma produção de peróxidos, influxo de cálcio e, por fim, 

morte celular. 

 Adicionalmente, a GSH parece prover neuroproteção contra 

excitotoxicidade por aminoácidos excitatórios em modelos de isquemia e 

epilepsia, além de modular receptores ionotrópicos controlando correntes 

transmembranas e possuir ações neuromoduladoras/neurotransmissoras em 

muitas vias neurais. Todos esses indícios sugerem que alterações nos níveis 

de GSH podem ser deletérios ao funcionamento neuronal normal (Shaw et al., 

1997; Ratan et al., 1997). 
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1.3.1.1 Glutationa, modulação redox e receptores NMDA 

  

A GSH, assim como outros compostos contendo tióis, pode modular 

reações de oxi-redução (redox) e alterar características funcionais de vários 

receptores ionotrópicos e canais iônicos (Herin e Aizenman, 2004). 

 Receptores de glutamato participam de importantes funções fisiológicas 

no SNC, como memória e aprendizado, e podem estar envolvidos em doenças 

neurodegenerativas e neurológicas. Eles são classificados em duas categorias 

de acordo com sinal de transdução efetuado: metabotrópicos e ionotrópicos. 

Os receptores metabotrópicos são subclassificados em três diferentes grupos: 

grupo I, que estimula a formação de inositol trifosfato e diacilglicerol; grupos II e 

III, reduzem os níveis intracelulares de adenosina 5’monofosfato cíclico (AMPc) 

ou guanosina 5’ monofosfato cíclico (GMPc). Os receptores ionotrópicos 

(NMDA, AMPA e cainato) são canais iônicos farmacologicamente classificados 

conforme sua sensibilidade a agonistas farmacológicos (Herin e Aizenman, 

2004). 

 A ativação dos receptores NMDA tem sido relaciona com a 

potencialização a longo prazo (LTP) e depressão, bem como ao 

desenvolvimento neuronal (Dingledine et al., 1999). Adicionalmente, a ativação 

excessiva desses receptores é um fator indutor de processos patológicos, 

como excitotoxicidade induzida por isquemia e epilepsia (Loscher, 1998a, 

Loscher, 1998b). Os receptores ionotrópicos NMDA apresentam alguns sítios 

específicos de ligação em sua estrutura para agonistas, antagonistas, glicina, 

magnésio, zinco, poliaminas e MK-801. Além destes, álcool, antidepressivos, 
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íons H+ e agentes que modificam o estado redox também podem afetar as 

funções dos receptores NMDA (Herin e Aizenman, 2004).  

 A estrutura molecular da GSH tende a fazê-la neuroativa, pois todos os 

seus três aminoácidos constituintes podem interferir na neurotransmissão 

glutamatérgica. A porção γ-glutamil pode ligar-se a todas as classes de 

receptores de glutamato devido a similaridade com o agonista natural L-

glutamato. A cisteína na sua forma livre é considerada neurotóxica. A glicina, é 

o principal neurotransmissor inibitório na medula e é um co-agonista de 

receptores NMDA (Janaky et al., 2000; Hermann et al., 2002; Herin e 

Aizenman, 2004). 

A GSH modula a neurotransmissão excitatória glutamatérgica por 

deslocar glutamato de receptores NMDA e AMPA. Várias evidências indicam 

que a GSH possa ser um ligante endógeno de receptores NMDA e atuar como 

moduladora de seu sítio redox. Porém, não se sabe ao certo se a GSH e seus 

derivados atuam como agonistas ou antagonistas desses receptores (Janaky et 

al., 1999). Resultados descritos por Ogita e colaboradores (1995) demonstram 

que GSH é mais potente em inibir o “binding” de glutamato do que de CGP 

39653 (antagonista NMDA), sugerindo que a GSH possa ser um agonista de 

receptores NMDA. No entanto, o papel da GSH como agonista é dependente 

de sua concentração, pois em concentrações micromolares ela parece possuir 

atividade antagonista (Janaky et al., 1999; Jenei et al., 1998), o que sugere a 

possibilidade da GSH atuar como um agonista inverso de receptores NMDA 

(Janaky et al., 1999). A implicação desses resultados é que a GSH pode ligar-

se a receptores NMDA como agonista ou antagonista por ação da porção γ-

glutamil e não pela sua forma íntegra de tripeptídeo. Além disso, a GSH, por 
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possuir um grupo tiol livre, pode interagir com os receptores glutamatérgicos 

por alteração do estado redox (Ogita et al., 1986; Varga et al., 1989; Oja et al., 

1995; Janaky et al., 1999).  

 

1.4 N-acetilcisteína e glutationa 

 

A N-acetilcisteína (NAC) é um tiol freqüentemente usado na terapêutica, 

como agente mucolítico (Aruoma et al., 1989), no tratamento da 

hepatotoxicidade induzida por acetaminofeno (Prescott et al., 1977), na 

Síndrome da Imuno-Deficiência Adquirida (AIDS) (Droge, 1993) e na 

quimioterapia do câncer (Holoye et al., 1983). Ela também age como um 

potente antioxidante com ação neuroprotetora em modelos de isquemia, 

previne a apoptose e promove sobrevivência neuronal (Sekhon et al., 2003; 

Zafarullah et al., 2003). Além destas funções, a NAC é um precursor indireto de 

GSH (Dringen e Hamprecht, 1999) e é capaz de proteger da lipoperoxidação 

induzida por radicais livres em sinaptossomas (Hensley et al., 1995). 

Dringen e Hamprecht (1999) demonstraram que a administração de NAC 

em sinaptossomas de cerebelo de camundongos aumenta os níveis de GSH. A 

NAC assim que entra na célula é rapidamente hidrolisada a cisteína, a qual é o 

principal substrato para a síntese de GSH (Sen, 1997). 

Foi demonstrado que condições estressantes (choque) diminuem os 

níveis de GSH no córtex cerebral de camundongos, um efeito que foi revertido 

com o uso de antidepressivos como imipramina, maprotilina e fluvoxamina (Pal  

e Dandiya, 1994). Desta forma, é possível que a GSH seja um neuromodulador 

endógeno do humor, da mesma forma que o seu precursor, N-acetilcisteína. 
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1.5 Modelos animais preditivos de drogas com ação antidepressiva 

 

 Os modelos animais são ferramentas indispensáveis na identificação de 

novas drogas antidepressivas. Eles também são úteis para contribuir na 

compreensão da neuropatologia da depressão. Os modelos comumente 

usados são diversos e foram desenvolvidos baseados nas conseqüências do 

estresse, drogas, lesões ou manipulações genéticas (Cryan et al., 2002).  

 Dois testes em particular são muito úteis pela facilidade do uso, 

reprodutibilidade dos resultados e por serem sensíveis ao tratamento agudo 

com antidepressivos: i) o teste do nado forçado (TNF), descrito por Porsolt et 

al. (1977) e ii) o teste da suspensão da cauda (TSC), um modelo derivado do 

TNF, desenvolvido por Steru et al. (1985). 

 O TNF e o TSC baseiam-se no fato de que os animais submetidos ao 

estresse lutam inicialmente com movimentos orientados para a fuga, seguidos 

de períodos de postura imóvel, quando colocados em um cilindro inescapável 

ou quando os animais são suspensos pela cauda (Porsolt et al., 1977; Steru et 

al., 1985). Os antidepressivos diminuem o tempo de imobilidade dos animais 

nestes dois modelos (Porsolt et al., 1977; Steru et al., 1985). 
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2. Justificativa 

 

 

O estudo da ação antidepressiva de diversos compostos endógenos e 

de seu mecanismo de ação é extremamente importante para o entendimento 

dos mecanismos de regulação endógena dos estados de humor.  

Tendo em vista: a) a elevada incidência de depressão; b) que a 

descoberta de novas drogas para seu tratamento tem sido dificultada pela falta 

de compreensão dos mecanismos moleculares e fisiopatologia da doença; c) 

que os níveis de GSH no encéfalo estão diminuídos em condições 

estressantes, quadro que é revertido pelo uso de antidepressivos; este trabalho 

se propõe a investigar o efeito antidepressivo da GSH em modelos animais 

preditivos de atividade antidepressiva e estudar seus possíveis mecanismos de 

ação. 
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3. Objetivos  

 

3.1 Objetivo Geral 

 

Investigar a possível ação antidepressiva da glutationa no teste do nado 

forçado (TNF) e no teste da suspensão da cauda (TSC) em camundongos, 

bem como os mecanismos que podem estar envolvidos nesta ação. Além 

disso, verificar se um precursor da glutationa com propriedades redutoras, N-

acetilcisteína, poderia também produzir efeito antidepressivo no TNF. 

 

3.2 Objetivos específicos 

 

• Verificar o efeito antidepressivo da GSH administrada por via 

intracerebroventricular (i.c.v.) no TNF e no TSC; 

• Verificar o efeito da administração i.c.v. da GSH sobre a atividade 

locomotora; 

• Investigar o papel do metabolismo da glutationa na ação 

antidepressiva;  

• Verificar o efeito do tratamento dos animais com GSH na atividade 

das enzimas GR, GPx e GST; 

• Investigar o envolvimento dos sistemas glutamatérgico (receptores 

NMDA), noradrenérgico, GABAérgico, da via da L-arginina-óxido nítrico 

e da modulação redox na ação antidepressiva da GSH no TNF; 

• Verificar o efeito da N-acetilcisteína administrada 

intraperitonealmente (i.p.) no TNF; 
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• Verificar o efeito da administração de NAC sobre a atividade 

locomotora em camundongos; 

• Verificar os níveis de GSH-t em hipocampos de camundongos 

tratados com GSH e NAC. 
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4. Materiais e métodos 

 

4.1 Animais  

 Camundongos Swiss de ambos os sexos, pesando 30-40g (55-75 dias 

de idade), fornecidos pelo Biotério Central da Universidade Federal de Santa 

Catarina, mantidos a 22-27ºC com livre acesso a água e comida, sob um ciclo 

claro/escuro de 12:12h (luzes acesas às 7:00 h) foram utilizados.  

Todas as manipulações foram feitas entre às 8:00 e 17:00 h, sendo cada 

animal utilizado somente uma vez. Todos os procedimentos foram aprovados 

pela Comissão de Ética no Uso de Animais (CEUA) (protocolo nº  

23080.006377/2003-86) e todos os esforços foram feitos para minimizar o 

sofrimento dos animais e para reduzir o número de animais usados nos 

experimentos. 

 

4.2 Drogas e reagentes 

 Neste trabalho foram utilizadas as seguintes drogas e reagentes de grau 

analítico: N-acetilcisteína (NAC), acivicina, ácido dinitrobenzóico (DTNB), ácido 

ascórbico, ácido perclórico (PCA), ácido etilenodiamino tetracético (EDTA), 

ácido n-2-hidroxietilpiperazina (HEPES), L-arginina, baclofen, bicuculina, L-

butionina sulfoximina (BSO), cloreto de sódio, cloreto de zinco, 

clorodinitrobenzeno (CDNB), DL-ditiotreitol (DTT), éter etílico, fluoxetina, fosfato 

de potássio de potássio, glutationa reduzida (GSH), glutationa oxidada (GSSG), 

glutationa redutase, guanosina 5’monofosfato (GMP), imipramina, ioimbina, 

melatonina, MK-801, nicotinamida adenina dinucleotídeo fosfato reduzido 
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NADPH), 5-nitroso-N-acetilpenicilamina (SNAP), peróxido de ter-butila (t-

BOOH), prazosim. 

 

4.3 Tratamento 

 As soluções de GSH foram diluídas em tampão fosfato salina (PBS) 0,75 

M pH 7,4 e administradas por via intracerebroventricular (i.c.v.), conforme 

descrita por Eckeli et al. (2000). Os animais foram levemente anestesiados com 

éter e as injeções foram feitas através da inserção da agulha conectada por 

uma cânula de propileno à microseringa Hamilton de 50 µl diretamente no 

ventrículo lateral usando a bregma como referência (1 mm lateral e 1 mm 

posterior ao bregma, com uma perfuração de  2,4 mm de profundidade), em um 

volume de 5µl. O grupo controle foi tratado com o mesmo volume de solução 

veículo.  

A GSH foi administrada nas doses entre 10-3000 nmol/sítio (Abe et al., 

1999) 20 minutos antes dos testes comportamentais: teste do nado forçado 

(TNF), teste da suspensão da cauda (TSC) ou do teste do campo aberto (TCA) 

ou 1 hora antes da análise dos parâmetros bioquímicos. 

As soluções de N-acetilcisteína (NAC) foram diluídas em solução salina 

(0,9% NaCl) e administradas por via intraperitoneal (i.p.) nas doses entre 50-

300 mg/kg 2 horas antes (efeito agudo) ou 48 e 24 horas antes (efeito da 

administração repetida) dos testes comportamentais (TNF ou TCA), ou da 

mensuração de GSH-t.  

Todas as outras drogas foram diluídas em solução salina, com exceção 

do prazosim que foi diluído em salina com 5% de DMSO. Quando os animais 
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receberam mais de uma injeção, o grupo controle foi tratado com os veículos 

apropriados. 

 

4.4 Testes comportamentais 

 

4.4.1 Teste do nado forçado (TNF) 

  

O teste do nado forçado foi desenvolvido por Porsolt et al. (1977), para 

auxiliar a pesquisa com drogas antidepressivas. O objetivo era criar um modelo 

animal que reproduzisse comportamento semelhante à depressão e que fosse 

sensível a drogas clinicamente efetivas utilizadas no tratamento desta doença. 

O modelo baseou-se na observação de que ratos e camundongos quando 

forçados ao nado numa situação da qual eles não poderiam escapar, após um 

período de agitação, adotam uma postura de imobilidade. Um camundongo é 

considerado imóvel quando ele flutua ou faz movimentos necessários apenas 

para manter sua cabeça acima da água.  

Os camundongos foram forçados individualmente a nadar em um 

recipiente cilíndrico aberto (diâmetro 10 cm, altura 25 cm),  contendo 19 cm  de 

água  a 25 ± 1º C; o tempo total de imobilidade durante 6 minutos foi medido 

como utilizado por Eckeli et al. (2000) e da Silva et al. (2000) (Figura 02).  
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Figura 02: Teste do nado forçado (TNF). 
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4.4.2 Teste da suspensão da cauda (TSC) 

 

Este modelo foi proposto por Steru et al. (1985) como alternativa ao TNF 

para o estudo de compostos com possível atividade antidepressiva. O tempo 

de imobilidade foi registrado durante um período de 6 minutos em 

camundongos acústica e visualmente isolados, suspensos pelo menos 50 cm 

acima do chão e presos pela extremidade da cauda com fita adesiva (Eckeli et 

al., 2000; Mantovani et al., 2003) (Figura 03). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 03: Teste da suspensão da cauda (TSC). 
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4.4.3 Teste do campo aberto (TCA) 

 

 A fim de excluir a possibilidade de que um eventual efeito semelhante a 

antidepressivo, ou seja, uma diminuição da imobilidade no TNF seja devido a 

um aumento na atividade locomotora, os camundongos foram submetidos a 

uma sessão de 6 minutos no teste do campo aberto, como descrito por 

Rodrigues et al. (1996). O teste foi realizado em caixa de madeira (40x60x50 

cm), com o chão dividido em 12 quadrantes iguais. O número de quadrantes 

cruzados com todas as patas (cruzamentos) foi o parâmetro usado para avaliar 

a atividade locomotora (Figura 04). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 04: Teste do campo aberto (TCA). 
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4.5 Experimentos Bioquímicos 

 

4.5.1 Preparação das amostras  

 Os animais foram mortos por decapitação logo após o teste 

comportamental (TNF) para a mensuração da GSH-t e 1 h após o teste para 

determinação da atividade das enzimas antioxidantes. O encéfalo foi removido 

e os hipocampos e córtices cerebrais foram dissecados sobre placa de Petri 

invertida colocada sobre gelo. As estruturas foram pesadas e homogeneizadas 

em ácido perclórico (PCA) 0,5 M pH 7,4 ou HEPES 20 mM pH 7,4, 

respectivamente, para posteriores dosagens bioquímicas. 

 

4.5.2 Parâmetros antioxidantes 

 O hipocampo e córtex cerebral foram homogeneizados conforme 

descrito no item anterior. Posteriormente, os homogenatos foram centrifugados 

a 20.000 g, por 30 min e o sobrenadante foi coletado para as dosagens das 

enzimas antioxidantes. 

 

 4.5.2.1 Avaliação da atividade da Glutationa Peroxidase (GPx) 

 A GPx catalisa a redução de H2O2, bem como de outros 

lipohidroperóxidos, utilizando a glutationa reduzida (GSH) como co-substrato 

para esta reação e produzindo glutationa oxidada (GSSG). A GSSG é reduzida 

pela glutationa redutase com o consumo de NADPH, que pode ser 

acompanhado espectrofotometricamente em 340 nm (Wendel, 1981; Flohé e 

Günzler, 1984). Para este ensaio, o meio de reação continha tampão fosfato 

0,1 M pH 7,0, EDTA 1 mM, GSH 1mM, NADPH 0,1 mM. Adicionou-se neste 
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meio a amostra para mensurar o consumo inespecífico de NADPH através da 

leitura por 2-4 min a 340 nm. Ao adicionar o substrato peróxido de ter-butila (t-

BOOH) 1 mM, a leitura foi realizada por mais 2-4 min. Ao decréscimo de 

absorbância (340 nm) por minuto obtido, descontou-se o consumo inespecífico 

de NADPH. O valor obtido foi dividido pelo coeficiente de extinção molar do 

NADPH (ε = 6.220 M-1 cm-1) e multiplicado pelas diluições. O valor foi expresso 

como mUnidades/mg de proteína. Uma Unidade corresponde a 1 µmol/min. 

 

 4.5.2.2 Avaliação da atividade da Glutationa Redutase (GR) 

 A GR catalisa a redução da glutationa oxidada (GSSG) através da 

oxidação do NADPH. Ao utilizar o substrato GSSG a enzima leva ao consumo 

de NADPH, que é acompanhado em 340 nm (ε = 6.220 M-1 cm-1). A velocidade 

de consumo de NADPH, em condições de saturação, expressa a atividade 

enzimática (Calberg e Mannervik, 1985). O meio continha tampão fosfato 0,1 M 

pH 7,0, EDTA 1 mM, NADPH 0,2 mM. Após adicionar a amostra, o consumo 

inespecífico de NADPH foi mensurado por 2-4 min a 340 nm. Ao adicionar o 

substrato GSSG 1 mM, a leitura foi realizada por mais 2-4 min adicionais e do 

decaimento por minuto obtido descontou-se o consumo inespecífico de 

NADPH. O valor obtido foi dividido pelo coeficiente de extinção molar do 

NADPH (ε = 6.220 M-1 cm-1) e multiplicado pelas diluições. O valor foi expresso 

como mUnidades/mg de proteína. Uma Unidade corresponde a 1 µmol/min. 

  

4.5.2.3 Avaliação da atividade da Glutationa S-Transferase (GST) 

 A GST catalisa a conjugação da GSH com o substrato 

clorodinitrobenzeno (CDNB) que produz um conjugado que é detectado em 340 
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nm. A atividade enzimática é proporcional à velocidade de produção do 

composto conjugado (Habig e Jakoby, 1981). Para este ensaio, o meio de 

reação continha tampão fosfato 0,1 M pH 7,0, EDTA 1 mM, GSH 1mM. Leituras 

independentes foram realizadas por 2-4 min para mensurar a velocidade da 

reação espontânea do CDNB com GSH, neste caso, sem a presença da 

amostra. Depois de acrescentar a amostra no meio de reação, realizou-se a 

leitura por 2-4 min a 340 nm. Ao decaimento por minuto obtido com a amostra, 

descontou-se a velocidade espontânea. O valor obtido foi dividido pelo 

coeficiente de extinção molar do conjugado GSH/CDNB (ε = 9.600 M-1 cm-1) e 

multiplicado pelas diluições. O valor foi expresso como mUnidades/mg de 

proteína. Uma Unidade corresponde a 1 µmol/min. 

 

 4.5.2.4 Mensuração dos níveis de GSH total (GSH-t) 

 O hipocampo e córtex cerebral foram homogeneizados em ácido 

perclórico (PCA) 0,5 M. As amostras foram centrifugadas por 2 min a 15.000 g 

e, o sobrenadante foi retirado e diluído 10 vezes em tampão fosfato de potássio 

0,25 M pH 7,0, para assim neutralizar a amostra. 

 O método utilizado é enzimático e foi originalmente descrito por Tietze 

(1969), e posteriormente modificado por Akerboom e Sies (1981). Este método 

é cíclico e detecta tanto GSSG como GSH, o que então é definido como 

glutationa total (GSH-t). O reagente de Ellman, DTNB, reage espontaneamente 

com GSH formando o ânion colorido 5-tio-2-nitrobenzoato (TNB) e o conjugado 

GS-TNB, incolor. A GR cliva este conjugado e utiliza NADPH como cofator, 

resultando GSH e TNB, desenvolvendo mais cor. A GSH reage novamente 

com DTNB reiniciando o ciclo. Caso haja presença de GSSG, esta é 
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primeiramente reduzida a GSH pela GR e, em seguida, entra no ciclo. As 

leituras foram feitas em espetrofotômetro a 412 nm por 1-4 min. 

 Neste ensaio, o meio de reação continha tampão fosfato de potássio pH 

7,0, 0,1 M, EDTA 1 mM, DTNB 0,1 mM, NADPH 0,2 mM. Após adição da 

amostra ou do padrão, iniciou-se a reação pela adição de GR 0,2 U/mL. A 

concentração de GSH-t foi obtida a partir da construção de uma curva padrão 

com GSSG (0,1-1.0 nmol/mL). A reação basal, sem a presença do padrão ou 

da amostra, foi descontada do delta de absorbância por minuto obtido na 

presença do padrão ou da amostra. O valor obtido foi multiplicado pelas 

diluições. 

 

4.5.3 Dosagem de proteínas 

 O conteúdo de proteínas foi quantificado pelo método de Bradford 

(1976). A absorbância foi lida em espectrofotômetro a 595 nm, usando 

albumina de soro bovino como padrão. 

 

4.6 Protocolos Experimentais 

 

4.6.1 Curva dose resposta do tratamento com GSH ou NAC 

 Com a finalidade de investigar o efeito antidepressivo da GSH e da NAC 

no TNF e no TSC, os animais receberam administração de veículo (grupo 

controle), GSH (10-3000 nmol/sítio, i.c.v.) ou NAC (50-300 mg/kg, i.p.). Vinte e 

120 min após, respectivamente, os animais foram submetidos aos testes 

comportamentais.  
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O teste do campo aberto foi realizado com um outro grupo de animais 

tratados com GSH (100-3000 nmol/sítio, i.c.v.) ou NAC (100 mg/kg, i.p.) para 

avaliar a atividade locomotora destes animais 20 min ou 120 min após o 

tratamento com GSH ou NAC, respectivamente (Organograma 01). 

 

 

 

Camundongos 
“Swiss” 

NAC 
50-300 mg/kg, i.p. 

Veículo 
10 ml/kg, i.p. 

GSH 
10-3000 nmol/sítio, 

i.c.v. 

Após 120 min: 
TNF e CA 

GSH-t 

Após 20 min: 
TNF, TSC, CA e GSH-t 

Após 1 h: Enzimas 
antioxidantes  

Veículo 
5µl/sítio, i.c.v. 

 

 

Organograma 01: Curva dose resposta do tratamento com GSH ou NAC. 

 

4.6.2 Análise do mecanismo de ação antidepressiva da GSH através de 

estudos farmacológicos in vivo. 

 

4.6.2.1 Efeito da alteração do metabolismo da GSH na sua ação 

antidepressiva 

 A fim de investigar a influência do metabolismo da GSH em sua ação 

antidepressiva, os animais foram submetidos a dois protocolos experimentais 

diferentes. Para verificar o efeito da inibição da síntese intracelular de GSH, os 

animais foram tratados com L-butionina sulfoximina (BSO; 1,8 µmol/sítio, i.c.v.) 

24 horas antes da administração de GSH (Abe et al., 1999). Após 20 min do 

 31 



tratamento com GSH, os animais foram submetidos ao TNF e logo após 

sacrificados para mensuração de GSH-t. 

 Para verificar o envolvimento da ação da ectoenzima de membrana γ-

GT, os animais foram tratados com um inibidor específico da enzima, acivicina 

(100 nmol/sítio, i.c.v.), 1 hora antes da administração de GSH. Após 20 min, os 

animais foram submetidos ao TNF e logo após sacrificados para mensuração 

dos níveis de GSH-t (Organograma 02). 

 

 

 

Camundongos  
“Swiss” 

BSO 
1,8 µmol/sítio, i.c.v. 

Acivicina 
100 nmol/sítio, i.c.v. 

Após 24 horas 
GSH 300 nmol/sítio, i.c.v 

Após 1 hora 
GSH 300 nmol/sítio, i.c.v. 

Após 20 min 
TNF e GSH-t 

 
 

Organograma 02: Efeito da alteração do metabolismo da GSH na sua ação 
antidepressiva. 

 

 

 

4.6.2.2 Envolvimento do sistema glutamatérgico (receptores NMDA) 

Para inferir sobre o possível envolvimento dos receptores NMDA na 

ação da GSH no TNF, os camundongos foram pré-tratados com GMP (100 

mg/kg i.p.), ácido ascórbico (100 mg/kg i.p.), cloreto de zinco (5 mg/kg, i.p.), 
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melatonina (100 mg/kg, i.p.) ou veículo, e 30 min depois eles receberam a 

solução de GSH antes de serem testados no TNF, 20 min após a última injeção 

(Rosa et al., 2003). 

Para verificar um possível efeito sinérgico de doses sub-ativas de GSH 

(100 nmol/sítio, i.c.v.) com GMP (0,5 mg/kg, i.p., dose sub-ativa) ou MK-801 

(0,001 mg/kg, i.p., dose sub-ativa) no TNF, os animais foram tratados com 

GMP 30 min antes da administração de GSH ou receberam co-administração 

de MK-801 e GSH nas doses mencionadas acima. Após 20 min da 

administração de GSH os animais foram submetidos ao TNF (Organograma 

03).  

 

 

Camundongos  
“Swiss” 

GMP 
0,5 mg/kg, i.p., dose sub-

ativa 

GMP (100 mg/kg i.p.),  
ác. ascórbico (100 mg/kg i.p.), 
cloreto de zinco (5 mg/kg, i.p.),  

melatonina (100 mg/kg, i.p.) 

MK-801 (0,001 mg/kg, i.p., dose 
sub-ativa) + GSH (100 nmol/sítio, 

i.c.v.) 
Co-administração 

Após 30 min: 
GSH 300 nmol/sítio. i.c.v. 

Após 30 min 
GSH 100 nmol/sítio, i.c.v. 

Após 20 min: 
TNF 

 

Após 20 min: 
TNF 

Após 20 min: 
TNF 

 

 
 

Organograma 03: Envolvimento do sistema glutamatérgico (receptores 
NMDA). 
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4.6.2.3 Efeito da GSH na modulação redox 

 Para investigar a ação da GSH como moduladora de sítios redox, os 

animais foram submetidos a diferentes protocolos experimentais.  

 Para verificar uma possível ação oxidante da GSH, os animais foram 

pré-tratados com DTNB (0,01 nmol/sítio, i.c.v., dose sub-ativa estipulada pela 

curva dose-resposta) 20 min antes da administração de GSH (100 nmol/sítio, 

i.c.v., dose sub-ativa), a fim de observar um possível efeito sinérgico da GSH 

com DTNB. Após 20 min do tratamento com GSH, os animais foram 

submetidos ao TNF. 

 Em outro experimento, para observar a ação do DTT (25-100 mg/kg, i.p., 

agente redutor) sobre o efeito antidepressivo da GSH, o mesmo foi 

administrado 20 min antes do tratamento com GSH. Após 20 min os animais 

foram submetidos ao TNF.  

 Além disso, também foi realizado um protocolo de reversão do efeito 

antidepressivo do DTNB (0,1 nmol/sítio, i.c.v.) por DTT. Os animais foram pré-

tratados com DTT (25 mg/kg, i.p.) 20 min antes da administração de DTNB. 

Após um período de 20 min, os animais foram submetidos ao TNF. 

 Para investigar se a GSSG potencializa o efeito da GSH, os animais 

foram pré-tratados com GSSG (30 nmol/sítio, i.c.v.) 20 min antes do tratamento 

com GSH (100 nmol/sítio, i.c.v., dose sub-ativa). Após um intervalo de 20 min, 

os animais foram submetidos ao TNF (Organograma 04). 
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Camundongos 
“Swiss” 

DTNB (sub-ativa) 
0,001 nmol/sítio, i.c.v. 

DTT  
25-100 mg/kg, i.p. 

DTT 
25 mg/kg, i.p. 

GSSG 
30 nmol/sítio, i.c.v. 

Após 20 min: 
GSH 100 nmol/sítio, i.c.v. 

Após 20 min: 
GSH 300 nmol/sítio, i.c.v. 

Após 20 min: 
DTNB 0,1 nmol/sítio, 

i.c.v.

Após 20 min: 
TNF 

Após 20 min: 
GSH 100 nmol/sítio, i.c.v. 

 

Organograma 04: Efeito da GSH na modulação redox. 
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4.6.2.4 Envolvimento do sistema noradrenérgico 

 Para investigar o envolvimento do sistema noradrenérgico no efeito 

antidepressivo da GSH, os camundongos foram pré-tratados com veículo, 

prazosim (62,5 µg/kg, i.p., antagonista α1-adrenérgico) ou ioimbina (1 mg/kg, 

i.p., antagonista α2-adrenérgico.) e 15 ou 30 minutos depois, respectivamente, 

foram tratados com GSH ou veículo. Após 20 minutos, os camundongos foram 

submetidos ao TNF (Rodrigues et al., 2002; Zomkowski et al., 2002) 

(Organograma 05). 

 

 

 

Camundongos  
“Swiss” 

Veículo  
10 ml/kg, i.p. 

Prazosim 
62,5 µg/kg, i.p. 

Ioimbina 
1 mg/kg, i.p. 

Após 30 min: 
GSH 300 nmol/sítio. i.c.v. 

Após 15 min 
GSH 300 nmol/sítio, i.c.v. 

Após 30 min: 
GSH 300 nmol/sítio, i.c.v. 

Após 20 min: 
TNF 

 

Organograma 05: Envolvimento do sistema noradrenérgico. 
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4.6.2.5 Envolvimento da via L-arginina-óxido nítrico 

Com o objetivo de verificar a participação da via L-arginina-óxido nítrico 

sobre a atividade antidepressiva da GSH, os animais foram pré-tratados com 

veículo, L-arginina (750 mg/kg, i.p., precursor de óxido nítrico) ou SNAP (25 

µg/sítio, i.c.v., doador de NO), 30 ou 15 minutos, respectivamente, antes da 

administração de veículo ou GSH. Após 20 minutos, os animais foram 

submetidos ao TNF (Rosa et al., 2003) (Organograma 06). 

 

 

 

Camundongos  
“Swiss” 

Veículo  
10 ml/kg, i.p. 

L-arginina  
750 mg/kg, i.p. 

SNAP 
25 µg/sítio, i.c.v. 

Após 30 min: 
GSH 300 nmol/sítio. i.c.v. 

Após 30 min 
GSH 300 nmol/sítio, i.c.v. 

Após 15 min: 
GSH 300 nmol/sítio, i.c.v. 

Após 20 min: 
TNF 

 

Organograma 06: Envolvimento da via L-arginina-óxido nítrico. 
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4.6.2.6 Envolvimento do sistema GABAérgico 

A fim de investigar o envolvimento do sistema GABAérgico no efeito 

antidepressivo da GSH, os animais foram pré-tratados com veículo, baclofen (1 

mg/kg, i.p., agonista de receptores GABAB) ou bicuculina (1 mg/kg, i.p., 

antagonista de receptores GABAA). Decorridos 30 minutos os animais foram 

tratados com GSH (300 nmol/sítio, i.c.v.) e 20 min após foram submetidos ao 

TNF (Organograma 07). 

 

 

Camundongos  
“Swiss” 

Veículo  
10 ml/kg, i.p. 

Baclofen 
1 mg/kg, i.p. 

Bicuculina 
1 mg/kg, i.p. 

Após 30 min 
GSH 300 nmol/sítio, i.c.v. 

Após 20 min: 
TNF 

 

Organograma 07: Envolvimento do sistema GABAérgico. 

 

4.6.2.7 Ação antidepressiva sinérgica da GSH com antidepressivos 

clássicos 

 Uma dose sub-ativa de GSH (100 nmol/sítio, i.c.v.) foi administrada 30 

minutos após o pré-tratamento dos animais com doses sub-ativas de 

imipramina (5 mg/kg, i.p.) ou fluoxetina (10 mg/kg, i.p.), a fim de investigar um 
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possível efeito sinérgico da GSH com antidepressivos clássicos, conforme 

indicado no organograma abaixo. 

 

 

Camundongos  
“Swiss” 

Veículo  
10 ml/kg, i.p. 

Imipramina 
5 mg/kg, i.p., dose sub-ativa 

Fluoxetina 
10 mg/kg, i.p., dose sub-ativa 

Após 30 min 
GSH 100 nmol/sítio, i.c.v. 

dose sub-ativa 

Após 20 min: 
TNF 

 
Organograma 08: Ação antidepressiva sinérgica da GSH com antidepressivos 

clássicos 
 

4.7 Análise estatística 

Para análise dos resultados foi efetuada a Análise de Variância 

(ANOVA) de uma ou de duas vias, de acordo com o protocolo experimental, 

seguida do teste post-hoc de Tukey, quando apropriado. As diferenças entre as 

médias foram consideradas significativas quando p<0,05. 
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5. Resultados 

 

5.1 Ação antidepressiva da glutationa 

 

 O tempo de imobilidade no TNF e TSC dos animais tratados com GSH  

por via intracerebroventricular (i.c.v.) está mostrado nas Figuras 5A e 5B, 

respectivamente. A ANOVA de uma via revelou uma diferença significativa para 

o efeito da GSH no tempo de imobilidade tanto no TNF [F(4,34)=20,46; p<0,01] 

quanto no TSC [F(5,25)=11,89; p<0,01]. O teste post-hoc de Tukey mostrou 

que a GSH nas doses de 300-3000 nmol/sítio, i.c.v., reduziu significativamente 

o tempo de imobilidade dos animais no TNF, e nas doses entre 100-1000 

nmol/sítio, i.c.v., reduziu a imobilidade dos animais no TSC, em relação ao 

grupo controle.  

A ANOVA de uma via não indicou diferença significativa entre os grupos 

tratados com GSH (100-3000 nmol/sítio, i.c.v.) no número de quadrantes 

cruzados no teste do campo aberto [F(3,19)=0,15, p=0,92], como mostrado na 

Figura 06.  

 A Figura 07 mostra o efeito da administração de GSH (300-1000 

nmol/sítio, i.c.v.) sobre os níveis de GSH-t em hipocampos de camundongos. A 

ANOVA de uma via não indicou alteração significativa entre os grupos tratados 

com glutationa em relação ao grupo controle [F(2,14)=0,51, p=0,61]. 
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Figura 05. Efeito do tratamento com GSH (10-3000 nmol/sítio, i.c.v.) no tempo 
de imobilidade no TNF (A) e TSC (B). A GSH foi administrada 20 minutos antes 
da realização dos testes comportamentais. Os valores estão expressos como 
média + E.P.M. (n=5-10). *p<0,05 e **p<0,01 quando comparado ao grupo 
tratado com veículo (grupo controle; C). 
 

 

 

 

 41 



 

��������������������
��������������������
��������������������
��������������������
��������������������
��������������������
��������������������
��������������������
��������������������
��������������������
��������������������

C 100 300 3000
0

25

50

75

100

125

GSH (nmol/sítio, i.c.v.)

N
º d

e 
cr

uz
am

en
to

s

 
 
Figura 06. Efeito da administração de GSH (100-3000 nmol/sítio, i.c.v.) no 
número de quadrantes cruzados no TCA em camundongos. Os animais foram 
tratados com GSH ou veículo (grupo controle, C) 20 minutos antes do teste. Os 
valores estão expressos como média + E.P.M. (n=5-9). 
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Figura 07. Efeito do tratamento com GSH (300 e 1000 nmol/sítio i.c.v.) nos 
níveis de GSH-t em hipocampo. A GSH ou veículo (grupo controle; C) foram 
administrados 20 min antes do sacrifício. Os valores estão expressos como 
média + E.P.M. (n=5-7). 
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 As Figuras 8A, 8B e 8C mostram o efeito da administração de GSH (300 

nmol/sítio, i.c.v.) sobre a atividade das enzimas glutationa redutase (GR), 

glutationa peroxidase (GPx) e glutationa S-transferase (GST) em hipocampos 

de camundongos, respectivamente. A ANOVA de uma via não revelou 

alteração significativa do tratamento com glutationa na atividade das enzimas 

GR, GPx e GST, [F(1,23)=0,35; p=0,55], [F(1,23)=2,51; p=0,12] e 

[F(1,23)=0,66; p=0,42], respectivamente. 
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Figura 08. Efeito da administração de GSH (300 nmol/sítio, i.c.v.) na atividade 
das enzimas GR (A), GPx (B) e GST (C) em hipocampo de camundongos. Os 
animais foram tratados com GSH ou veículo (grupo controle; C) e após 1 hora 
foram sacrificados para análise bioquímica. Os valores estão expressos como 
média + E.P.M. (n=12-13). 
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A Figura 9A mostra o efeito da administração de GSH (300 nmol/sítio, 

i.c.v.) no tempo de imobilidade dos animais no TNF nos intervalos de tempo 

entre 20 minutos e 6 horas. A ANOVA de duas vias revelou diferenças 

significativas do tempo [F(3,39)=9,29; p<0,01], do tratamento [F(1,39)=164,47; 

p<0,01] e da interação entre o tempo e tratamento [F(3,39)=15,30; p<0,01]. O 

teste de post-hoc de Tukey mostrou que a GSH reduziu significativamente o 

tempo de imobilidade dos animais no TNF até 3 horas após sua administração. 

 Na Figura 9B observa-se os níveis de GSH-t em hipocampos de 

camundongos tratados com GSH (300 nmol/sítio, i.c.v.). A ANOVA de uma via 

revelou efeito significativo do pré-tratamento [F(2,23)=19,8; p<0,01], do 

tratamento [F(1,23)=8,03; p<0,01], mas não da interação entre pré-tratamento e 

tratamento [F(2,23)=1,36; p=0,27]. 
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Figura 09. Efeito da administração de GSH (300 nmol/sítio i.c.v.) no TNF (A) e 
sobre os níveis de GSH-t hipocampal (B) em função do tempo. Os resultados 
estão expressos como média + E.P.M. (n=8-10). **p<0,01 quando comparado 
ao grupo controle e #p<0,01 quando comparado aos resultados obtidos com a 
administração de GSH após 20 min e 1h. 
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5.2 Estudo da ação antidepressiva da glutationa após alteração de seu 

metabolismo 

 

 O efeito da inibição da síntese de GSH intracelular por BSO no tempo de 

imobilidade no TNF em camundongos tratados com GSH (300 nmol/sítio, i.c.v.) 

está mostrado na Figura 10A. A ANOVA de duas vias revelou efeito do 

tratamento [F(1,12)=30,98; p<0,01], mas não do pré-tratamento [F(1,12)=1,196; 

p=0,18] e da interação entre o pré-tratamento e o tratamento [F(1,12)=2,00; 

p=0,18]. 

 Na Figura 10B está mostrado o efeito do pré-tratamento com BSO nos 

níveis de GSH-t em hipocampos de camundongos.  A ANOVA de duas vias 

revelou efeito do pré-tratamento [F(1,17)=22,05; p<0,01], mas não do 

tratamento [F(1,17)=1,85; p=0,19] e da interação do pré-tratamento e o 

tratamento [F(1,17)=0,02; p=0,89]. 

 O teste post-hoc de Tukey revelou que o pré-tratamento com BSO não 

foi capaz de modificar o efeito antidepressivo produzido pela GSH no TNF, 

porém, reduziu significativamente os níveis de GSH-t em hipocampo de 

camundongos. 

A Figura 11A mostra a influência da inibição da atividade da enzima γ-

GT no efeito antidepressivo produzido pela GSH 300 nmol/sítio, i.c.v. A ANOVA 

de duas vias revelou uma diferença significativa do pré-tratamento 

[F(1,11)=8,10; p<0,05], do tratamento [F(1,11)=7,03; p<0,05] e da interação 

entre o pré-tratamento e o tratamento [F(1,11)=23,56; p<0,01]. A análise post-

hoc monstrou que o pré-tratamento com acivicina preveniu completamente o 

efeito antidepressivo da GSH. 
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 Na Figura 11B, pode-se observar o efeito do tratamento dos animais 

com acivicina nos níveis de GSH-t em hipocampo. A ANOVA de duas vias não 

revelou diferença significativa do pré-tratamento [F(1,11)=1,58; p=0,23], do 

tratamento [F(1,11)=0,16; p=0,69] e da interação entre o pré-tratamento e o 

tratamento [F(1,11)=0,66; p=0,43]. O teste post-hoc de Tukey revelou que o 

pré-tratamento com acivicina não foi capaz de modificar os níveis de GSH-t 

hipocampal dos animais. 
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Figura 10. Efeito do pré-tratamento dos animais com BSO (1,8 µmol/sítio, i.c.v., 
24 horas antes) na redução do tempo de imobilidade provocado por glutationa 
(300 nmol/sítio, i.c.v.) no TNF (A) e nos níveis de GSH-t hipocampais (B). Os 
valores estão expressos como média + E.P.M. (n=3-7). *p<0,05 e **p<0,01 
quando comparado com grupo controle (veículo). 
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Figura 11. Efeito da administração de acivicina (100 nmol/sítio, i.c.v.) na 
redução do tempo de imobilidade dos animais tratados com GSH (300 
nmol/sítio, i.c.v.) no TNF (A) e nos níveis de GSH-t em hipocampos (B). Os 
valores estão expressos como média + E.P.M. (n=3-5). **p<0,01 e #p<0,01 
quando comparado com o grupo tratado com GSH e pré-tratado com veículo. 
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5.3 Envolvimento do sistema glutamatérgico (receptores NMDA) 

 

 A Figura 12 mostra o pré-tratamento dos animais com GMP (100 mg/kg 

i.p., um nucleotídeo que antagoniza várias ações induzidas pela ativação do 

receptor NMDA), ácido ascórbico (100 mg/kg i.p., neuromodulador que se liga 

ao sítio redox do receptor NMDA e antagoniza seu efeito), cloreto de zinco (5 

mg/kg i.p., inibidor de receptor NMDA) e melatonina (100 mg/kg, i.p., 

neurohormônio que pode atuar como antagonista NMDA) na redução do tempo 

de imobilidade provocada por glutationa (300 nmol/sítio, i.c.v.) no TNF. A 

ANOVA de duas vias revelou um efeito significativo do pré-tratamento 

[F(4,57)=7,73, p<0,01], do tratamento [F(1,57)=0,41, p<0,01] e da interação 

entre o pré-tratamento e o tratamento [F(4,57)=6,59, p<0,01]. 

 O teste post-hoc indicou que o efeito antidepressivo da GSH (300 

nmol/sítio, i.c.v.) foi completamente prevenido pelo tratamento dos animais com 

GMP, ácido ascórbico, cloreto de zinco e melatonina, neuromoduladores de 

receptores NMDA. 

O efeito do pré-tratamento dos animais com doses sub-ativas de GMP 

(0,5 mg/kg, i.p.) no tempo de imobilidade no TNF em camundongos tratados 

com glutationa em dose sub-ativa (100 nmol/sítio, i.c.v.) está mostrado na 

Figura 13A. A ANOVA de duas vias revelou uma diferença significativa do pré-

tratamento [F(1,20)=16,93; p<0,01], do tratamento [F(1,20)=36,01; p<0,01] e da 

interação pré-tratamento e tratamento [F(1,20)=18,0; p<0,01] no tempo de 

imobilidade dos animais. A Figura 13B mostra o efeito da co-administração de 

MK-801 (0,001 mg/kg, i.p., antagonista não competitivo de receptores NMDA) e 

glutationa em dose sub-ativa (100 nmol/sítio, i.c.v.). A ANOVA de duas vias 
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revelou uma diferença significativa do MK-801 [F(1,20)=11,58; p<0,05], do 

tratamento com glutationa [F(1,20)=37,95; p<0,01] e da interação MK-801 e 

glutationa [F(1,20)=12,86; p<0,05] no tempo de imobilidade dos animais. Uma 

análise post-hoc de Tukey indicou que o pré-tratamento com GMP ou a co-

administração de MK-801 e GSH em doses sub-ativas causou efeito 

antidepressivo sinérgico no TNF. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 52 



 

 

 

 

 

 

���������������
���������������
���������������
���������������
���������������
���������������
���������������
���������������
���������������
���������������
���������������
���������������

���������������
���������������
���������������
���������������
���������������
���������������
���������������
���������������
���������������
���������������
���������������
���������������

���������������
���������������
���������������
���������������
���������������
���������������
���������������
���������������
���������������

���������������
���������������
���������������
���������������
���������������
���������������
���������������
���������������
���������������

0

50

100

150

200

250

300

Controle
Glutationa
GMP
Ác. ascórbico
Cloreto de zinco
Melatonina

+
-
-
-
-
-

+
-
-
+
-
-

+
-
-
-
+
-

+
-
+
-
-
-

+
-
-
-
-
+

+
+
-
-
-
-

-
+
-
+
-
-

-
+
-
-
+
-

-
+
+
-
-
-

-
+
-
-
-
+

**

#
# #

#

Te
m

po
 d

e 
Im

ob
ili

da
de

 (s
)

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
Figura 12. Efeito do pré-tratamento dos animais com GMP (100 mg/kg, i.p.), 
ácido ascórbico (100 mg/kg, i.p.), cloreto de zinco (5 mg/kg, i.p.) e melatonina 
(100 mg/kg, i.p.), sobre a redução do tempo de imobilidade causado pela 
administração de GSH (300 nmol/sítio, i.c.v.) no TNF. Os camundongos foram 
pré-tratados com GMP, ácido ascórbico, cloreto de zinco ou melatonina 30 
minutos antes da administração de GSH. Após 20 minutos da administração de 
GSH foi realizado o TNF. Os valores estão expressos em média + E.P.M. (n=5-
10). **p<0,01 quando comparado com o grupo controle (veículo) e #p<0,01 
quando comparado com o grupo tratado com glutationa e pré-tratado com 
veículo (controle). 
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Figura 13. Efeito do pré-tratamento com (A) GMP (0,5 mg/kg, i.p., dose sub-
ativa) ou (B) da co-administração de MK-801 (0,001 mg/kg, i.p., dose sub-ativa) 
potencializando o efeito da GSH (100 nmol/sítio, i.c.v., dose sub-ativa) no TNF.  
Os camundongos receberam pré-tratamento com GMP 30 minutos antes da 
administração de glutationa ou receberam co-administração de MK-801 e GSH.  
Após 20 minutos da administração de GSH os animais foram submetidos ao 
TNF. Os valores estão expressos em média + E.P.M. (n=6). **p<0,01 quando 
comparado com o grupo controle (veículo). 
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5.4 Efeito do estado redox na ação antidepressiva da GSH 

 

A Figura 14A mostra o efeito do tratamento dos animais com DTNB 

(0,01-10 nmol/sítio, i.c.v.) no tempo de imobilidade no TNF. A ANOVA de uma  

via revelou uma diferença significativa para o efeito do DTNB no TNF 

[F(4,15)=14,39; p<0,01]. Uma análise post-hoc indicou que o tratamento com 

DTNB na dose de 0,1 nmol/sítio, i.c.v. reduziu significativamente o tempo de 

imobilidade dos animais no TNF.  

A ANOVA de uma via não indicou diferença significativa entre os grupos 

tratados com DTNB no número de quadrantes cruzados no teste do campo 

aberto [F(1,5)<0,001; p=0,99] (Figura 14B). 

Na Figura 15 está representado o efeito do pré-tratamento dos animais 

com dose sub-ativa de DTNB (0,01 nmol/sítio, i.c.v.) sobre o efeito 

antidepressivo da glutationa (100 nmol/sítio, i.c.v.) no TNF. A ANOVA de duas 

vias revelou efeito significativo do pré-tratamento [F(1,13)=8,77; p<0,05], do 

tratamento [F(1,13)=19,89; p<0,01] e da interação entre pré-tratamento e 

tratamento [F(1,13)=20,2; p<0,01]. A análise post-hoc de Tukey mostrou que o 

pré-tratamento dos animais com DTNB potencializou a redução do tempo de 

imobilidade dos animais no TNF provocada pela GSH. 

O efeito do pré-tratamento dos animais com DTNB (10 nmol/sítio, i.c.v., 

dose inativa) no efeito antidepressivo da glutationa no TNF está representado 

na Figura 16. A ANOVA de duas vias revelou efeito significativo do tratamento 

[F(1,13)=21,67; p<0,01], mas não do pré-tratamento [F(1,13)=0,99; p=0,03] e 

da interação pré-tratamento e tratamento [F(1,13)=1,96; p=0,18].  O teste post-
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hoc mostrou que o pré-tratamento com DTNB não reverteu o efeito 

antidepressivo da glutationa no TNF. 

Na Figura 17 é mostrada a influência do pré-tratamento com DTT (25-

100 mg/kg, i.p., agente redutor) no efeito antidepressivo da glutationa no TNF. 

A ANOVA de duas vias mostrou um efeito significativo do pré-tratamento 

[F(3,40)=5,39; p<0,05], do tratamento [F(1,40)=5,30; p<0,05] e da interação 

entre pré-tratamento e tratamento [F(3,40)=7,59; p<0,01].  

Uma análise post-hoc indicou que o efeito antidepressivo da glutationa 

(300 nmol/sítio, i.c.v.) no TNF foi completamente prevenido pelo pré-tratamento 

dos animais com DTT (50-100 mg/kg, i.p.). 
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Figura 14. Efeito do tratamento com DTNB (0,01-10 nmol/sítio, i.c.v.) no tempo 
de imobilidade no TNF (A) e no número de quadrantes cruzados no campo 
aberto (0,1 nmol/sítio, i.c.v.) (B). Os valores estão expressos como média + 
E.P.M. (n=3-5). **p<0,01 quando comparado ao grupo tratado com veículo 
(controle; C). 
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Figura 15. Efeito do pré-tratamento dos animais com DTNB (0,01 nmol/sítio, 
i.c.v.) na potencialização do efeito antidepressivo da GSH (100 nmol/sítio, i.c.v.) 
no TNF. Os camundongos foram pré-tratados com DTNB 15 minutos antes da 
administração de GSH. Os valores estão expressos em média + E.P.M. (n=6). 
**p<0,01 quando comparado com o grupo veículo (controle). 
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Figura 16. Efeito do pré-tratamento dos animais com DTNB (10 nmol/sítio, 
i.c.v.) na reversão do efeito antidepressivo da GSH (300 nmol/sítio, i.c.v.) no 
TNF. Os camundongos foram pré-tratados com DTNB 15 minutos antes da 
administração de GSH. Os valores estão expressos em média + E.P.M. (n=6). 
**p<0,01 quando comparado com o grupo tratado com veículo (controle). 
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Figura 17. Efeito do pré-tratamento dos animais com DTT (25-100 mg/kg, i.p.), 
sobre a redução do tempo de imobilidade causado pela administração de GSH 
(300 nmol/sítio, i.c.v.) no TNF. Os camundongos foram pré-tratados com DTT 
15 minutos antes da administração de GSH. Os valores estão expressos em 
média + E.P.M. (n=6). **p<0,01 quando comparado com o grupo controle 
(veículo) e #p<0,01 quando comparado com o grupo tratado com GSH e pré-
tratado com veículo. 
 
 
 

O efeito do pré-tratamento dos animais com DTT (25 mg/kg, i.p.) na 

redução do tempo de imobilidade no TNF pela administração de DTNB (0,1 

nmol/sítio, i.c.v.) está mostrado na Figura 18. A ANOVA de duas vias indicou 

efeito significativo do pré-tratamento [F(1,18)=10,97; p<0,01], do tratamento 

[F(1,18)=13,92; p<0,01] e da interação entre pré-tratamento e tratamento 

[F(1,18)=16,98; p<0,01]. Uma análise post-hoc indicou que a redução do tempo 

de imobilidade provocado pela administração de DTNB (0,1 nmol/sítio, i.c.v.) no 

TNF foi completamente prevenida pelo pré-tratamento dos animais com DTT 

(25 mg/kg, i.p.). 
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Figura 18: Efeito do pré-tratamento dos animais com DTT (25 mg/kg, i.p.) 
sobre a redução do tempo de imobilidade no TNF por DTNB (0,1 nmol/sítio, 
i.c.v.). Os camundongos foram pré-tratados com DTT 20 minutos antes da 
administração de DTNB. Os valores estão expressos em média + E.P.M. (n=6). 
**p<0,01 quando comparado com o grupo controle (veículo) e #p<0,01 quando 
comparado com o grupo tratado com glutationa e pré-tratado com veículo. 
 
 

 

 A Figura 19A mostra o efeito da administração por via i.c.v. de GSH 

oxidada no tempo de imobilidade no TNF. A ANOVA de uma via não revelou 

diferença significativa entre os grupos para o efeito da GSSG no tempo de 

imobilidade [F(3,14)=0,63; p=0,60].  

 Na Figura 19B pode-se observar os resultados do pré-tratamento com 

GSSG (30 nmol/sítio, i.c.v.) no efeito sinérgico provocado pela GSH (100 

nmol/sitio, i.c.v.). A ANOVA de duas vias revelou diferenças significativas do 

pré-tratamento [F(1,19)=16,24; p<0,01], do tratamento [F(1,19)=10,23; p<0,05] 

e interação pré-tratamento e tratamento [F(1,19)=14,01; p<0,05]. O teste post-

hoc indicou que o grupo tratado com GSSG/GSH apresentou um tempo de 
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imobilidade inferior ao dos grupos tratados com veículo, GSSG ou GSH, 

isoladamente, ou seja, houve um efeito antidepressivo sinérgico com a 

administração de GSSG e GSH.  
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Figura 19. Efeito da administração de GSSG (3-300 nmol/sítio, i.c.v.) no TNF 
(A) e do pré-tratamento com GSSG (30 nmol/sítio, i.c.v.) na redução do tempo 
de imobilidade provocado pela GSH (300 nmol/sítio, i.c.v.) no TNF (B). A 
GSSG foi administrada 20 min antes do TNF ou do tratamento dos animais 
com GSH. Os valores são expressos em média + E.P.M. (n=6). **p<0,01 
quando comparado ao grupo tratado com veículo (controle). 
 

 61 



5.5 Envolvimento da via L-arginina-óxido nítrico 

 

 A Figura 20A mostra o resultado da influência do pré-tratamento dos 

camundongos com L-arginina (750 mg/kg, i.p., precursora de óxido nítrico) no 

efeito antidepressivo da GSH no TNF. A ANOVA de duas vias revelou um 

efeito significativo do pré-tratamento [F(1,17)=7,92; p<0,05], do tratamento 

[F(1,17)=6,50; p<0,05] e da interação pré-tratamento e tratamento 

[F(1,17)=7,58; p<0,05].  

 Na Figura 20B pode-se observar o resultado do tratamento dos 

camundongos com SNAP (25 µg/sítio, i.c.v., doador de NO) no efeito 

antidepressivo da GSH no TNF. A ANOVA de duas vias revelou diferenças 

significativas do pré-tratamento [F(1,17)=21,83; p<0,01], do tratamento 

[F(1,17)=13,23; p<0,05] e interação entre pré-tratamento e tratamento 

[F(1,17)=12,02; p<0,05]. 

 Uma análise post-hoc indicou que o efeito antidepressivo da GSH (300 

nmol/sítio, i.c.v.) no TNF foi completamente prevenido pelo pré-tratamento dos 

animais com L-arginina e com SNAP. 
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Figura 20. Efeito do pré-tratamento dos animais com L-arginina (750 mg/kg, 
i.p.) (A) ou SNAP (25 µg/sítio, i.c.v.) (B) na redução do tempo de imobilidade 
provocado pela GSH (300 nmol/sítio, i.c.v.) no TNF. Os camundongos foram 
pré-tratados com L-arginina ou com SNAP 30 min e 15 min antes da 
administração de GSH, respectivamente. Os resultados estão expressos como 
média + E.P.M. (n=5-6) **p<0,01 quando comparado com o grupo tratado com 
veículo (controle) e #p<0,01 quando comparado com o grupo tratado com 
glutationa e pré-tratado com veículo. 
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5.6 Envolvimento do sistema noradrenérgico 
 
 Na Figura 21A verifica-se o efeito do pré-tratamento com prazosim (62,5 

µg/kg, i.p., antagonista de receptores α1-adrenérgicos) na redução da 

imobilidade provocada por glutationa (300 nmol/sítio, i.c.v.) no TNF. A ANOVA 

de duas vias revelou um efeito significativo do pré-tratamento [F(1,12)=4,92; 

p<0,05], do tratamento [F(1,12)=11,87; p<0,01] e da interação entre o pré-

tratamento e o tratamento [F(1,12)=13,34; p<0,05]. 

 A Figura 21B mostra o resultado do tratamento dos camundongos com 

ioimbina (1 mg/kg, i.p., antagonista de receptores α2-adrenérgicos) no efeito 

antidepressivo provocado pela glutationa no TNF. A ANOVA de duas vias 

revelou efeito significativo do pré-tratamento [F(1,14)=38,56; p<0,01], mas não 

do tratamento [F(1,14)=0,89; p=0,36] e da interação entre o pré-tratamento e o 

tratamento [F(1,14)=0,96; p=0,34]. 

 Uma análise post-hoc indicou que o efeito antidepressivo da glutationa 

(300 nmol/sítio, i.c.v.) no TNF foi completamente prevenido pelo pré-tratamento 

dos animais com prazosim, mas não com ioimbina. 
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Figura 21. Efeito do pré-tratamento dos animais com prazosim (62,5 µg/kg, i.p.) 
(A) ou ioimbina (1 mg/kg, i.p.) (B) na redução do tempo de imobilidade 
provocada pela GSH (300 nmol/sítio, i.c.v.) no TNF. Os camundongos foram 
pré-tratados com prazosim ou ioimbina 15 e 30 minutos antes, 
respectivamente, da administração de GSH. Os resultados estão expressos 
como média + E.P.M. (n=3-6) **p<0,01 quando comparado com o grupo tratado 
com veículo (controle) e #p<0,01 quando comparado com o grupo tratado com 
glutationa e pré-tratado com veículo. 
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5.7 Envolvimento do sistema GABAérgico 
 
 Na Figura 22A verifica-se o efeito do pré-tratamento dos animais com 

baclofen (1 mg/kg, i.p., agonista GABAB) na redução do tempo de imobilidade 

provocada pela GSH (300 nmol/sítio, i.c.v.) no TNF. A ANOVA de duas vias 

revelou um efeito do pré-tratamento [F(1,15)=24,93; p<0,01], do tratamento 

[F(1,15)=34,23; p<0,01], bem como da interação entre o pré-tratamento e o 

tratamento [F(1,15)=4,85; p<0,05].  

 Na Figura 22B observa-se o efeito do pré-tratamento com bicuculina (1 

mg/kg, i.p., antagonista GABAA) no efeito antidepressivo provocado pela GSH 

(300 nmol/sítio, i.c.v.) no TNF. A ANOVA de duas vias revelou diferenças 

significativas do tratamento [F(1,13)=15,05; p<0,01] e da interação entre o pré-

tratamento e o tratamento [F(1,13)=26,12; p<0,01], mas não do pré-tratamento 

[F(1,13)=3,57; p=0,08]. 

 Uma análise post-hoc indicou que o efeito antidepressivo da GSH (300 

nmol/sítio, i.c.v.) foi completamente prevenido pelo pré-tratamento dos animais 

com baclofen ou bicuculina. 
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Figura 22. Efeito do pré-tratamento dos animais com (A) baclofen (1 mg/kg, 
i.p.) ou (B) bicuculina (1 mg/kg, i.p.) na redução dos tempo de imobilidade 
provocada pela GSH (300 nmol/sítio, i.c.v.) no TNF. Os valores estão 
expressos como média + E.P.M. (n=5-6). **p<0,01 quando comparado com 
grupo controle (veículo) e #p<0,01 quando comparado com o grupo tratado com 
GSH e pré-tratado com veículo. 
 

 
 

 67 



5.8 Ação antidepressiva sinérgica da GSH com antidepressivos clássicos 

 

 A Figura 23 mostra o efeito antidepressivo sinérgico no TNF de doses 

sub-ativas dos antidepressivos clássicos, imipramina (5 mg/kg, i.p., inibidor da 

recaptação de serotonina, noradrenalina e dopamina) e fluoxetina (10 mg/kg, 

i.p., inibidor seletivo da recaptação de serotonina) com GSH (100 nmol, i.c.v., 

dose sub-ativa). A ANOVA de duas vias revelou um efeito significativo do pré-

tratamento [F(2,28)=10,87; p<0,01], do tratamento [F(1,28)=45,08; p<0,01] e da 

interação entre o pré-tratamento e o tratamento [F(2,28)=5,33; p<0,05]. Uma 

análise post-hoc de Tukey indicou que o pré-tratamento com imipramina ou 

fluoxetina causou efeito antidepressivo sinérgico com GSH em dose sub-ativa 

no TNF. 
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Figura 23: Efeito do pré-tratamento dos animais com imipramina (5 mg/kg, i.p., 
dose sub-ativa) e fluoxetina (10 mg/kg, i.p., dose sub-ativa) potencializando o 
efeito da GSH (100 nmol/sítio, i.c.v., dose sub-ativa) no TNF. Os animais foram 
pré-tratados com imipramina ou fluoxetina 30 minutos antes da administração 
de GSH. Os valores estão expressos como média + E.P.M. (n=5-6). **p<0,01 
quando comparado com grupo controle (veículo). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 69 



5.9 Ação antidepressiva da N-acetilcisteína (NAC) 
 
 O tempo de imobilidade no TNF dos animais tratados agudamente com 

NAC (50-300 mg/kg, i.p.) está mostrado na Figura 24. A ANOVA de uma via 

revelou uma diferença significativa para o efeito da NAC no tempo de 

imobilidade no TNF [F(4,28)=6,61; p<0,01]. O teste post-hoc de Tukey mostrou 

que a NAC nas doses de 100 e 150 mg/kg, i.p. diminuiu significativamente o 

tempo de imobilidade dos animais no TNF comparado ao grupo controle. 

 A Figura 25 mostra o efeito da administração aguda de NAC (50-300 

mg/kg, i.p.) no número de cruzamentos no teste do campo aberto (TCA). A 

ANOVA de uma via não indicou diferença significativa do tratamento no número 

de cruzamentos no TCA [F(4,21)=0,58; p=0,67] em relação ao grupo controle. 

 O resultado do tempo de imobilidade no TNF dos animais tratados com 

NAC (100 mg/kg, i.p.) após 2-24 horas, está demonstrado na Figura 26. A 

ANOVA de uma via revelou diferença significativa da NAC no tempo de 

imobilidade no TNF [F(9,64)=4,41; p<0,01]. O teste post-hoc de Tukey mostrou 

que a diminuição do tempo de imobilidade dos animais tratados com NAC 

perdurou até 4 horas após sua administração.  

 A Figura 27 mostra o efeito da administração aguda de NAC (50-300 

mg/kg i.p.) sobre os níveis de GSH-t em hipocampo (A) e córtex cerebral (B) de 

camundongos. A ANOVA de uma via não revelou nenhuma diferença 

significativa entre os grupos tratados quando comparados ao grupo controle 

tanto para hipocampo [F(4,14)=0,07; p=0,98] quanto para córtex cerebral 

[F(1,8)=0,01; p=0,90]. 

 A Figura 28 mostra o resultado dos animais tratados com NAC 48 e 24 

horas antes do TNF e da determinação de GSH-t em hipocampo. A ANOVA de 
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uma via revelou que as doses utilizadas não foram efetivas em reduzir o tempo 

de imobilidade dos animais no TNF [F(3,30)=0,22; p=0,88] (Figura 28A), assim 

como não provocaram alterações nos níveis hipocampais de GSH-t nos 

animais tratados [F(3,25)=1,76; p=0,17] (Figura 28B). 
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Figura 24. Efeito da administração aguda de NAC (50-300 mg/kg, i.p.) no 
tempo de imobilidade no TNF em camundongos. A NAC foi administrada 2 h 
antes dos testes. Os valores estão expressos como média + E.P.M. (n=6-8). 
*p<0,05 quando comparado ao grupo tratado com veículo (controle; C). 
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Figura 25. Efeito da administração aguda de NAC (50-300 mg/kg, i.p.) no 
número de quadrantes cruzados no TCA em camundongos. A NAC foi 
administrada 2 h antes dos testes. Os valores estão expressos como média + 
E.P.M. (n=4-7).  
 

 
 
 

���������
���������
���������
���������
���������
���������
���������
���������
���������
���������
���������

��������
��������
��������
��������
��������
��������
��������
��������
��������
��������
��������

���������
���������
���������
���������
���������
���������
���������
���������
���������
���������
���������

��������
��������
��������
��������
��������
��������
��������
��������
��������
��������
��������

���������
���������
���������
���������
���������
���������
���������
���������
���������
���������
���������0

50

100

150

200

250

300

Controle
������������
������������
�����������
�����������

100 mg/kg NAC i.p.

** **

2h 4h 8h 12h 24h

Te
m

po
 d

e 
im

ob
ili

da
de

 (s
)

 
 
 
 
 
Figura 26. Efeito da administração de NAC (100 mg/kg, i.p.) na curva tempo-
resposta no TNF. A NAC foi administrada 2, 4, 6, 8, 12 e 24 h antes do teste. 
Os resultados estão expressos como média + E.P.M. (n=8-10). **p<0,01 
quando comparado tratado com veículo (controle; C). 
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Figura 27. Efei
níveis de GSH-
foi administrada
(µmol/g tecido) 
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to do tratamento agudo com NAC (50-300 mg/kg, i.p.) sobre os 
t em hipocampo (A) e em córtex (B) de camundongos. A NAC 
 2 h antes dos testes. Os valores estão expressos como média 
+ E.P.M. (n=5-10). 
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Figura 28. Efeito do tratamento repetido de NAC (150-1000 mg/kg, i.p.) em 
camundongos no tempo de imobilidade no TNF (A) e nos níveis de GSH-t em 
hipocampo (B). A NAC foi administrada 48 e 24 h antes do TNF ou da 
determinação de GSH-t. Os valores estão expressos como média + E.P.M. 
(n=6-8).  
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6. Discussão 

 

 

 O TNF é um modelo animal usado para a triagem de novas drogas 

antidepressivas desenvolvido por Porsolt e colaboradores para estudos em 

ratos (Porsolt et al., 1977) e logo após, modificado para uso em camundongos 

(Porsolt, 1979). Este modelo é de fácil execução, alta confiabilidade e 

especificidade (Cryan et al., 2002), além de ser sensível à maioria das drogas 

antidepressivas, incluindo tricíclicos, inibidores da monoamino oxidase e 

antidepressivos atípicos (Porsolt et al., 1977), sendo que compostos com 

potencial atividade antidepressiva reduzem o tempo de imobilidade neste 

modelo. Embora o TNF não reflita adequadamente a sintomatologia da 

depressão em humanos, ele possui um alto valor preditivo na investigação de 

drogas antidepressivas (Willner, 1984; Cryan et al., 2002). 

 O TSC, assim como o TNF, induz um estado de imobilidade nos animais 

após um período de agitação e tentativa de fuga, o qual se acredita que 

reproduza uma condição próxima à depressão humana (Willner, 1984; Steru et 

al., 1985). Tem sido descrito que as drogas antidepressivas também reduzem o 

tempo de imobilidade de camundongos e ratos neste teste (Steru et al., 1985).  

Vários estudos mostraram que a efetividade de uma determinada droga 

no TNF e no TSC se correlaciona significativamente com o seu potencial clínico 

(Willner, 1984). 

No presente estudo, foi demonstrado ao nosso conhecimento, pela 

primeira vez, que a administração de GSH intracerebroventricularmente em 
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camundongos produz efeito antidepressivo específico tanto no TNF quanto no 

TSC.  

 A GSH apresentou efeito antidepressivo no TSC em uma menor dose 

comparada ao TNF. Isto pode ter acontecido devido a uma maior sensibilidade 

farmacológica no TSC à GSH sob as condições experimentais utilizadas 

(Thierry et al., 1986). De fato, diferenças no desempenho intra e interlinhagens 

no TNF e TSC têm sido demonstradas e podem indicar que a circuitaria 

nervosa que medeia o comportamento nestes testes não são idênticas (Bai et 

al., 2001). 

 O TNF e o TSC, em alguns casos, podem levar à obtenção de um 

resultado falso positivo ou negativo. Para a exclusão da possibilidade do efeito 

antidepressivo (diminuição do tempo de imobilidade), observado após a 

administração i.c.v. de GSH, ser devido a um aumento da atividade locomotora 

dos animais, foi realizado o teste do campo aberto. Os resultados demonstram 

que o efeito antidepressivo da GSH não está associado a nenhum efeito motor, 

pois nas doses em que a GSH causou redução no tempo de imobilidade no 

TNF e TSC, não houve alteração significativa da atividade locomotora no 

campo aberto. Isso indica que um efeito psicoestimulante da GSH não é o 

responsável pela diminuição da imobilidade do animal no TNF e no TSC, 

indicando que seu efeito antidepressivo é específico.  

Pal e Dandya (1994) mostraram que a depleção dos níveis de GSH em 

córtex cerebral de camundongos após exposição a estresse (choque) foi 

revertida com uso de antidepressivos. Estes achados, em conjunto com os 

resultados obtidos neste trabalho, podem indicar que a GSH efetivamente 

desempenhe um papel fisiológico na modulação do humor. O efeito 
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antidepressivo da GSH no TNF perdurou até 4 horas após sua administração. 

Apesar de a GSH apresentar uma significativa redução no tempo de 

imobilidade no TNF e no TSC, não foi observado nenhuma alteração nos níveis 

de GSH-t em hipocampo dos animais tratados. Para que a GSH seja absorvida 

do meio extracelular, é necessário que seja primeiro degradada e depois seus 

derivados sejam absorvidos pelos sistemas de transporte de peptídeos e/ou 

aminoácidos e posteriormente ressintetizada no interior da célula. Em 

eritrócitos, o turnover da GSH é de aproximadamente de 2 a 25 dias (Board, 

1983). Portanto, o processo de síntese de GSH é lento. Assim, a ausência de 

alterações nos níveis de GSH-t nos protocolos utilizados é compatível com o 

seu metabolismo. 

  A atividade das enzimas GR, GPx e GST não sofreu alteração uma hora 

após a injeção i.c.v. de GSH, quando comparado ao grupo controle. Este 

resultado é compreensível, tendo em vista que é um curto espaço de tempo 

para que haja alterações significativas na atividade destas enzimas. 

A síntese intracelular de GSH pode ser afetada com o uso de inibidores 

da enzima γ-GC, a enzima limitante para a síntese de GSH. Vários estudos têm 

demonstrado que a diminuição dos níveis de GSH em regiões específicas do 

cérebro tem sido associada com diversas doenças, entre elas Parkinson, 

Alzheimer, Esclerose Lateral Amiotrófica (Bains e Shaw, 1997) e esquizofrenia 

(Do et al., 2000). Além disso, a diminuição dos níveis de GSH induz a formação 

de radicais livres, aumento da atividade da enzima óxido nítrico sintase, 

diminuição da função mitocondrial, aumento da vulnerabilidade à 

excitotoxicidade causada pelo glutamato e aumento da área infartada após 

isquemia (Bridges et al., 1991; Heales et al., 1996; Merad-Boudia et al., 1998). 
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A diminuição da concentração tecidual de GSH observada após isquemia no 

SNC pode ser devida a mecanismos que incluem a sua degradação, inibição 

de sua síntese ou o seu efluxo. Este efluxo de GSH é sugerido como um passo 

inicial para o processo de morte neuronal (Macho et al., 1997; Ghibelli et al., 

1998). 

O BSO é um dos inibidores que tem sido comumente utilizado para 

depletar a GSH endógena por inibição da γ-GC. Estudos prévios têm 

demonstrado que a administração de BSO em ratos recém-nascidos, além de 

causar uma significativa diminuição dos níveis de GSH, induz conseqüências 

severas para o desenvolvimento de vários tecidos, incluindo o cérebro. A 

depleção de GSH em ratos jovens e adultos induz patologias neuronais 

caracterizadas por degeneração mitocondrial de células corticais (Bains e 

Shaw, 1997).  

Em concordância com os dados encontrados na literatura, nossos 

resultados demonstram que a inibição da síntese intracelular de GSH com o 

pré-tratamento dos animais com BSO diminuiu os níveis de GSH-t em 

hipocampos de camundongos. Além disso, foi observado, que mesmo havendo 

uma significativa redução de GSH, esta depleção não foi capaz de alterar o 

efeito antidepressivo do tratamento com GSH. Assim, os resultados obtidos 

indicam que possivelmente a GSH esteja tendo uma ação extracelular, uma 

vez que a alteração dos níveis intracelulares não alterou o efeito antidepressivo 

da mesma. Em concordância com os nossos resultados, Abe et al. (1999) 

demonstraram que a GSH apresentou funções como um anticonvulsivante por 

modular a excitabilidade neuronal, possivelmente por agir a nível extracelular. 
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Outra abordagem utilizada para estudar a influência do metabolismo da 

GSH no seu efeito no TNF foi a inibição da clivagem da GSH extracelular pela 

enzima γ-GT. A acivicina, além de possuir um efeito citotóxico contra uma 

variedade de tumores, é um inibidor irreversível da γ-GT, utilizada para estudar 

o papel desta enzima no metabolismo da GSH e reações de bioativação 

dependentes de GSH. A γ-GT por catalisar a clivagem da ligação γ-glutamil, 

provê o primeiro passo no catabolismo da GSH extracelular. Com a 

contribuição da atividade de dipeptidases de membrana, os aminoácidos 

precursores glicina e cisteína são então liberados, podendo atravessar a 

membrana plasmática e serem reutilizados para a síntese intracelular de GSH 

(Tate e Meister, 1985). De uma forma geral, a γ-GT tem um importante papel 

na preservação dos níveis celulares de GSH (Hanigan e Ricketts, 1993). O 

bloqueio da γ-GT no cérebro induz a um aumento da concentração de GSH no 

líquor, enquanto que nenhuma mudança é observada em fatias cerebrais. A 

deficiência da γ-GT em humanos ou a sua inibição em animais por acivicina ou 

outros bloqueadores, induz um aumento da excreção de GSH, cisteína e γ-Glu-

Gly na urina (Anderson et al., 1989).  

No cérebro, a γ-GT está localizada no plexo coróide e nos capilares 

cerebrais, além de ser encontrada também em culturas de astrócitos e 

neurônios (Kvamme et al., 1985; Reichelt e Poulsen, 1992). Alguns estudos por 

imunohistoquímica indicam uma predominância, mas não exclusividade, da 

localização glial da γ-GT (Sagara et al., 1993).  

Um aumento extracelular de GSH causado por acivicina pode também 

induzir efeitos no SNC à medida que GSH parece ser um ligante de receptores 
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NMDA (Leslie et al., 1992), além de afetar a sensibilidade do receptor via 

modulação redox (Janaky et al., 1993). 

No presente estudo, foi observado que o pré-tratamento dos animais 

com acivicina inibiu o efeito antidepressivo produzido pela administração de 

GSH. Isto sugere que a GSH exerce sua ação antidepressiva por atuar em 

sítios extracelulares e que a clivagem deste tripeptídeo seja de fundamental 

importância para seu efeito no TNF.  

Muitos dos dipeptídeos γ-glutamil gerados pela degradação da GSH, têm 

sido propostos como potencialmente importantes na neurotransmissão por 

interagirem com receptores de aminoácidos excitatórios, principalmente 

receptores glutamatérgicos (Janaky et al., 1999).  

Além disto, a GSH também pode interagir com a neurotransmissão 

glutamatérgica por liberação de aminoácidos excitatórios presentes na sua 

constituição (glutamato, glicina e cisteína) (Shaw et al., 1997). 

 Os possíveis mecanismos de ação que poderiam estar contribuindo para 

a atividade antidepressiva da GSH no TNF também foram analisados neste 

estudo. Foi investigado o envolvimento dos sistemas glutamatérgico 

(receptores NMDA), noradrenérgico e GABAérgico e da via L-arginina-óxido 

nítrico na ação antidepressiva da GSH.  

Vários estudos clínicos e pré-clínicos evidenciam a ação antidepressiva 

de compostos que reduzem a transmissão glutamatérgica, o que indica o 

envolvimento do sistema glutamatérgico na etiologia da depressão (Skolnick, 

1999). 

 Os resultados indicam que a GSH exerce sua ação antidepressiva no 

TNF provavelmente por atuar, direta ou indiretamente, inibindo receptores 
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NMDA. O envolvimento dos receptores NMDA na diminuição do tempo de 

imobilidade causado pela GSH pode ser inferido pela demonstração de que o 

pré-tratamento dos animais com GMP, ácido ascórbico, zinco e melatonina 

(todos inibidores de receptores NMDA), em doses que não produzem efeito 

“per se” (doses inativas) no TNF ou no TSC (Eckeli et al., 2000; Rosa et al., 

2003; Mantovani et al., 2003), bloqueou completamente o efeito antidepressivo 

da GSH no TNF. 

O GMP é um nucleotídeo da guanina endógeno com ação 

neuroprotetora (Oliveira et al., 2002), presente em altas concentrações no SNC 

(Regner et al., 1997), que antagoniza várias ações produzidas pela ativação do 

NMDA (Malcon et al., 1997; Regner et al., 1998; Schmidt et al., 2000). Eckeli e 

colaboradores (2000) demonstraram que o tratamento agudo com GMP, 

dependendo da dose utilizada, produziu efeitos antidepressivos no TNF e TSC, 

provavelmente por inibição do receptor NMDA. Além disso, foi recentemente 

demonstrado por nosso grupo que o pré-tratamento com GMP em dose inativa, 

reverteu o efeito antidepressivo da agmatina e do zinco no TNF (Zomkowski et 

al., 2002; Rosa et al., 2003) e da melatonina no TSC (Mantovani et al., 2003).  

O receptor NMDA contem sítios regulatórios sensíveis ao estado redox, 

os quais  modulam a atividade deste receptor (Choi e Lipton, 2000). Estes 

sítios redox, por sua vez, podem ser modulados por agentes redutores ou 

oxidantes. O ácido ascórbico (agente redutor), além de possuir função 

antioxidante, tem uma ação neuromoduladora no SNC por interagir com a 

neurotransmissão mediada por dopamina ou por glutamato (Majewska et al., 

1990a; Rice, 2000), inibindo a função do receptor NMDA por um fenômeno 

redox (Majewska et al., 1990b; Gozlan e Ben-Ari, 1995; Rice, 2000). Rosa et al. 

 81 



(2003) demonstraram que o pré-tratamento dos animais com ácido ascórbico 

em dose inativa, preveniu o efeito antidepressivo do cloreto de zinco no TNF 

possivelmente por alterar o estado redox do receptor NMDA, modulando, 

então, a função desses receptores. 

 O zinco é um inibidor endógeno dos receptores NMDA (Choi e Koh, 

1998; Mittal et al., 1995) e várias evidências têm sugerido que o zinco participa 

no mecanismo de ação de terapias antidepressivas. Nowak e Schlegel-

Zawadzka (1999), demonstraram que o tratamento crônico com imipramina, 

citalopram ou choque eletroconvulsivo induzem uma elevação de zinco 

hipocampal, indicando um papel significativo do zinco na depressão. Além 

disso, nosso grupo demonstrou que o zinco exerce efeito antidepressivo no 

TNF que parece ser mediado através da interação com receptores NMDA 

(Rosa et al., 2003). 

 A melatonina, assim como o zinco, parece exercer um papel como 

antidepressivo. Este dado é demonstrado por Mantovani et al. (2003), onde a 

administração de melatonina via i.p. reduziu o tempo de imobilidade dos 

animais no TSC, provavelmente por atuar em receptores NMDA. Além disso, 

também foi verificado que o pré-tratamento dos animais com antagonistas 

NMDA, reverteu o seu efeito antidepressivo. 

 Reforçando a hipótese de que a GSH exerce um efeito antidepressivo no 

TNF por ação em receptores NMDA, os resultados apresentados mostram um 

efeito sinérgico observado quando da administração de doses sub-ativas de 

GSH/GMP e da co-administração de GSH/MK-801, sugerindo que a GSH 

possa estar realmente modulando este receptor. 
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 Regan e Guo (1998) demonstraram que a GSH, dependendo de sua 

concentração, possa ter funções específicas distintas na neurotransmissão 

glutamatérgica. Em baixas doses (micromolar), a GSH despolariza neurônios 

por ligar-se a seus próprios receptores ou modula a neurotransmissão 

excitatória glutamatérgica por deslocar glutamato de seus receptores 

ionotrópicos. Em altas concentrações (milimolar), a GSH ou um produto de seu 

metabolismo extracelular, pode aumentar a resposta do receptor NMDA por 

interagir com seu sítio redox (Kohr et al., 1994). 

Oja e colaboradores (2000) demonstraram que a atividade da GSH em 

modular o sítio redox de receptores NMDA parece ser dependente de seu 

grupamento sulfidrila (-SH). Análogos da GSH que não possuem o grupo –SH, 

como SHG (S-hexilglutationa) e GSSG, e não apresentam efeitos “per se”, 

foram capazes de antagonizar o efeito da GSH (em altas concentrações) na 

potencialização da neurotoxicidade induzida por NMDA por interagir com o sítio 

redox do receptor (Regan e Guo, 1998). 

 Estudos têm evidenciado outras maneiras pelas quais a GSH 

poderia estar interagindo com o sistema glutamatérgico. Janaky et al. (1999), 

mostraram que a liberação dos aminoácidos constituintes da glutationa 

(glutamato, glicina e cisteína) e os dipeptídeos γ-glutamil gerados após sua 

degradação poderiam estar envolvidos na neurotransmissão glutamatérgica 

(Janaky et al., 1999) e exercendo funções como, modulação redox contra os 

efeitos da excitotoxicidade induzida por glutamato, proteção contra morte 

neuronal induzida por cálcio e capacidade de manter a homeostasia intracelular 

de cálcio (Guo et al., 1992; Bains e Shaw, 1997). 
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Além disso, outras observações suportam a hipótese de que a GSH seja 

um ligante endógeno de sítios redox NMDA. Primeiro, GSH potencializa 

especificamente a neurotoxicidade induzida por NMDA. Segundo, este efeito é 

observado apenas em altas concentrações (milimolar). Terceiro, a atividade da 

GSH parece ser dependente de seu grupo sulfidrila, sendo que análogos da 

GSH como SHG e GSSG, são inativos per se mas antagonizam o efeito da 

GSH em potencializar a neurotoxicidade por NMDA em altas concentrações. 

Quarto, ambos SHG e GSSG, também bloqueiam o efeito do mercaptoetanol, 

um composto tiol que aumenta resposta ao receptor NMDA por interagir com 

sítio redox (Regan e Guo, 1998).  

 Muitos receptores e canais iônicos são conhecidos por serem sensíveis 

a modulação redox, dentre eles o receptor NMDA, conforme mencionado 

anteriormente. Respostas fisiológicas em neurônios mediadas por receptores 

NMDA são potencializadas por agentes redutores, como o DTT (ditiotreitol) 

(Aizenman et al., 1989; Tang e Aizenman, 1993b). De maneira oposta, agentes 

oxidantes como o DTNB (Aizenman et al., 1989; Brimecombe et al., 1997), 

ácido lipóico, espécies reativas de oxigênio e glutationa oxidada (Tang e 

Aizenman, 1993a) são capazes de reverter a potencialização ocasionada por 

DTT dos receptores NMDA. 

 Há muitas evidências que mostram que as conseqüências fisiológicas e 

patológicas da ativação dos receptores NMDA podem ser alteradas por 

modificação nos sítios redox do receptor (Aizenman, 1994). Por exemplo, tem 

sido mostrado que agentes redox influenciam a morte neuronal induzida por 

NMDA in vitro. A adição de DTT a estes neurônios durante o tratamento com 

NMDA aumenta esta neurotoxicidade, enquanto que agentes oxidantes como 
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DTNB atenuam esta resposta (Aizenman, 1994). Além disso, Aizenman (1995) 

demonstrou que a excitotoxicidade mediada pelo receptor NMDA durante 

período isquêmico poderia ser de certa forma limitada pela oxidação do sítio 

redox do receptor com o uso de DTNB. 

 Considerando que a GSH é um ligante endógeno do receptor NMDA, 

preferencialmente via porção γ-glutamil, e que a GSH possa estar modulando o 

sítio redox deste receptor, nosso trabalho investigou o efeito do estado redox 

na ação antidepressiva da GSH no TNF. Os resultados mostram que o 

tratamento dos animais com DTNB causou uma diminuição do tempo de 

imobilidade no TNF, sem alterar a locomoção no teste do campo aberto. Este 

resultado indica que a oxidação do sítio redox do receptor NMDA pode causar 

um efeito antidepressivo no TNF. A administração de uma dose sub-ativa de 

DTNB foi capaz de potencializar a ação antidepressiva da GSH. Além disso, o 

pré-tratamento dos animais com DTNB em dose inativa não foi capaz de 

reverter a diminuição do tempo de imobilidade dos animais no TNF, causada 

pela GSH. Esses resultados sugerem que a GSH possa estar agindo como 

agente oxidante, possivelmente, sobre os receptores NMDA, inibindo-os.  

 Outro resultado obtido em nosso estudo, e que vem a reforçar a hipótese 

da GSH ser um antagonista por modular o sítio redox dos receptores NMDA é 

o fato que o pré-tratamento dos animais com DTT foi capaz de reverter 

significativamente a ação antidepressiva da GSH, assim como foi capaz de 

reverter a diminuição do tempo de imobilidade causada pelo DTNB.  

Além disso, para reforçar nossa hipótese, foi verificada uma ação 

sinérgica no tempo de imobilidade dos animais no TNF tratados com doses 

sub-ativas de glutationa oxidada e glutationa reduzida. 
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 Todos esses resultados, juntamente com os dados da literatura, indicam 

que a GSH possa agir como um modulador redox dos receptores NMDA, tendo 

uma ação semelhante ao DTNB e a GSSG, como agente oxidante. Embora 

estes dados aparentemente sejam contrários aos da literatura, onde a GSH 

geralmente atue como agente redutor, uma explicação plausível foi dado por 

Paolicchi et al. (2002). Eles descreveram que os metabólitos gerados pelo 

catabolismo da GSH através da atividade da γ--GT, podem induzir 

modificações oxidativas em uma variedade de alvos moleculares, envolvendo 

oxidação e/ou tiolação de grupos tióis protéicos. Essas modificações podem 

atingir componentes sensíveis à mudança redox como, receptores, proteínas 

fosfatases e fatores de transcrição. Assim, a reação de catabolismo da GSH 

com conseqüente formação de metabólitos parece representar um mecanismo 

de modulação dos sinais de transdução celulares por possuírem efeito 

oxidativo (Paulicchi et al., 2002), o que explicaria o efeito antidepressivo 

sinérgico da GSH com agentes oxidantes como DTNB e GSSG. Contudo, 

apesar das evidências apresentadas indicando uma ação da GSH sobre 

receptores NMDA, não podemos excluir a hipótese de que a GSH possa atuar 

como moduladora redox de outros receptores envolvidos na patogênese da 

depressão. 

 Está bem estabelecido na literatura que a ativação de receptores NMDA 

causa ativação da NOS pelo aumento do influxo de cálcio através da ativação 

deste receptor (Contestabile, 2000) e que inibidores da NOS exercem efeito 

antidepressivo em modelos animais de depressão (Da Silva et al., 2000; Harkin 

et al., 2003). O envolvimento da via L-arginina óxido nítrico no efeito 

antidepressivo da GSH no TNF foi indicado pelos resultados que 
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demonstraram que o pré-tratamento dos camundongos com o substrato da 

síntese do óxido nítrico, L-arginina, em dose que não produziu efeito no TNF, 

ou com SNAP, um doador de óxido nítrico, significativamente inibiu o efeito 

antidepressivo da GSH no TNF. Estes resultados podem indicar que, ao menos 

em parte, o efeito antidepressivo da GSH poderia ser devido à inibição da 

NOS.  

 Vários estudos têm demonstrado alterações na transmissão 

noradrenérgica na depressão (Ressler e Nemeroff, 1999; Wong e Licínio, 

2001). Em vista disto, o presente trabalho inclui o estudo do envolvimento do 

sistema noradrenérgico no efeito antidepressivo apresentado pela 

administração de GSH. 

Os resultados obtidos mostram que o pré-tratamento dos animais com 

prazosim, um antagonista de receptores α1-adrenérgicos, foi capaz de reverter 

o efeito da GSH  no TNF, indicando que este subtipo de receptor é importante 

no mecanismo de ação da GSH. Alguns estudos evidenciam a participação dos 

receptores α1-adrenérgicos na ação de antidepressivos. (i) a densidade dos 

sítios de binding de [H3]prazosim mostra-se aumentada após tratamento com 

choque eletroconvulsivo repetido; (ii) adminstração crônica de mirtazipina 

(inibidor dual da recaptação de NA e 5-HT) ou reboxetina (ISRN sem nenhuma 

afinidade por receptores de neurotransmissores) aumenta a responsividade 

comportamental (locomoção e agressividade) dos receptores α1-adrenérgicos 

(Rogoz et al., 2002; Rogoz e Kolasiewicz et al., 2001); (iii) Rodrigues et al. 

(2002) mostraram a reversão do efeito antidepressivo do extrato de 

Siphocampylus verticullatus pelo prazosim no TSC em camundongos. 
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Entretanto, apesar da literatura demonstrar que antagonistas de 

receptores α2-adrenérgicos possuem um maior efeito em indivíduos com 

depressão do que em indivíduos normais, aumentando a atividade do eixo 

hipófise-pituitáira-adrenal (HPA), sugerindo assim uma hiper-sensibilidade dos 

receptores α2-pós-sinápticos em indivíduos depressivos (Price et al., 1986), os 

resultados do presente estudo demonstram que o pré-tratamento dos animais 

com um inibidor de receptores α1-adrenérgico, ioimbina, não foi capaz de 

reverter o efeito antidepressivo da GSH. Desde modo, nossos dados sugerem 

uma importante participação dos receptores α1-adrenérgicos no efeito 

antidepressivo da GSH no TNF, mas não dos receptores α2-adrenérgicos. 

Embora a depressão seja vista normalmente como uma disfunção da 

neurotransmissão monoaminérgica e a maioria das estratégias antidepressivas 

foquem as monoaminas (Frazer, 1997), evidências clínicas e pré-clínicas 

implicam a disfunção do sistema GABAérgico na etiologia da depressão 

(Krystal et al., 2002; Brambrilla et al, 2003). O GABA é o principal 

neurotransmissor inibitório do SNC e a neurotransmissao GABAérgica regula 

muitos processos fisiológicos e psicológicos (Bowery et al., 2002).  

As evidências que indicam o envolvimento do sistema GABAérgico na 

etiologia da depressão são suportadas pelos seguintes dados: administração 

de antidepressivos modifica “binding” e função do receptor GABAB no SNC 

(Enna e Bowery, 2004); antagonistas de receptores GABAB possuem atividade 

antidepressiva em modelos animais de depressão (Nakagawa et al., 1999); 

camundongos “knockout” para GABAB mostram um fenótipo como 

antidepressivo no TNF (Mombereau et al., 2004). Além disso, estudos clínicos 

indicam que níveis plasmáticos de GABA estão alterados na mania e 
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depressão (Swann et al., 1999; Brambrilla et al., 2003) e um correspondente 

aumento de GABA em pacientes tratados com ISRS ou choque 

eletroconvulsivo (Sanacora et al., 2002; Sanacora et al., 2004); e drogas que 

afetam a neurotransmissão GABAérgica são utilizados no tratamento de 

transtornos  bipolares (Davis et al., 2000; Fesler, 1991). 

Os resultados obtidos neste trabalho estão de acordo com os dados da 

literatura que mostram o envolvimento do sistema GABAérgico na modulação 

do transtorno depressivo (Bambrilla et al., 2003). O envolvimento dos 

receptores GABA na ação antidepressiva da GSH ficou evidenciado através da 

reversão do seu efeito antidepressivo no TNF pelo baclofen (agonista GABAB) 

ou bicuculina (antagonista GABAA). 

Recentemente, têm-se dado muita ênfase em estudos de antagonistas 

de receptores GABAB como uma estratégia terapêutica para o tratamento da 

depressão. Os receptores GABAB pré-sinápticos modulam a liberação de 

neurotransmissores por diminuir o influxo de Ca2+ via canais de Ca2+ voltagem 

dependente. Receptores GABAB pós-sinápticos são responsáveis 

principalmente por retificar internamente os canais de K+ e mediar os potenciais 

inibitórios pós-sinápticos (Bowery et al., 2002). Em concordância com os 

nossos resultados, Nakagawa e coloboradores (1996) demonstraram que 

baclofen atenua a diminiuição da imobilidade causada por antidepressivos 

como desipramina, mianserina e buspirona, no TNF. Além disso, antagonistas 

GABAB aumentam a concentração do fator neurotrófico derivado do cérebro 

(BDNF) em hipocampo e córtex (Heese et al., 2000; Froestl et al., 2004), o que 

pode estar contribuindo para o efeito antidepressivo dos mesmos (Shirayama 

et al., 2002).  
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Nakagawa e colaboradores (1996) também mostraram a participação 

dos receptores GABAA na depressão, pois o tratamento de ratos com muscimol 

foi capaz de reduzir o tempo de imobilidade dos animais no TNF, de forma 

dose dependente, e o pré-tratamento dos animais com a bicuculina 

(antagonista GABAA) reverteu a ação antidepressiva do muscimol, sugerindo 

assim, a participação do receptor GABAA nesta atividade antidepressiva 

(Nakagawa et al., 1996a). Estes dados corroboram com nossos resultados que 

evidenciam também a participação de receptores GABAA na ação 

antidepressiva da GSH no TNF, sendo que o pré-tratamento dos animais com 

bicuculina reverteu por completo o efeito antidepressivo apresentado pela 

GSH.  

Atualmente, muitos estudos têm sido focados na utilização concomitante 

de antidepressivos de diferentes classes farmacológicas. Isso pois, acredita-se 

que a depressão seja uma doença heterogênea com diferentes etiologias e 

patofisiologias causando um aglomerado de sintomas que podem responder 

diferencialmente a determinados tratamentos (Eriksson, 2000; Humble, 2000; 

Elhwuegi, 2004). 

A imipramina (antidepressivo tricíclico) e a fluoxetina (inibidor seletivo da 

recaptação de serotonina) são antidepressivos muito utilizados na clínica, visto 

que estes fármacos aumentam a disponibilidade das monoaminas na fenda 

sináptica por inibir sua recaptação neuronal ou inibir seu metabolismo 

intraneuronal (Elhwuegi, 2004). Entretanto, alguns efeitos indesejáveis no 

tratamento farmacológico com estes antidepressivos são observados em uma 

porcentagem muito grande dos pacientes. Tendo em vista que a diminuição 

das doses utilizadas no tratamento poderia diminuir os efeitos colaterais e que 
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o efeito sinérgico do uso de duas ou mais drogas antidepressivas poderiam 

estar possibilitando uma maior eficácia na terapia farmacológica, neste trabalho 

foi investigado o efeito da administração de doses sub-ativas destes 

antidepressivos e GSH. Nossos resultados mostraram um efeito antidepressivo 

sinérgico da imipramina e fluoxetina com a GSH. 

A síntese de GSH é dependente da suplementação de aminoácidos, 

principalmente cisteína. A recuperação dos níveis de GSH celular tem sido 

mostrada como benéfica em muitas patologias. Desta forma, estratégias para 

aumentar o nível de GSH são consideradas de grande significância terapêutica. 

Os níveis de GSH podem ser aumentados por administração direta de GSH, 

apesar da GSH não ser efetivamente transportada pela célula, os produtos de 

sua degradação podem ser utilizados como substratos para a ressíntese de 

GSH intracelular; ou por aumento da síntese por aumentar a disponibilidade de 

cisteína livre (Sen, 1997). 

A fim de estudar uma possível ação antidepressiva de um precursor da 

glutationa, este trabalho investigou os efeitos da N-acetilcistéina (NAC) no TNF. 

A NAC é um tiol, utilizado como agente mucolítico e precursor de cisteína e 

GSH e, principalmente como antioxidante. Ela é fonte de grupos sulfidrila (-SH) 

na célula e seqüestrador de radicais livres por interagir com espécies reativas 

de oxigênio como, radical hidroxil e peróxido de hidrogênio (Aruoma et al., 

1989). O uso da NAC em diferentes patologias como câncer, doença 

cardiovascular e hepatotoxicidade induzida por acetaminofeno tem sido 

estudado (Zafarullah et al., 2003). Depois que a NAC entra na célula, ela é 

rapidamente hidrolisada para liberar cisteína e iniciar a síntese de GSH (Sen, 

1997). 
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No presente trabalho, foi demonstrado que o tratamento agudo dos 

animais com NAC via i.p. apresentou efeito antidepressivo no TNF e que este 

efeito perdurou até 4 horas após sua administração, levando em consideração 

a diminuição do tempo de imobilidade dos animais. É importante mencionar 

que a NAC apresentou uma curva dose resposta bifásica (curva em U) quando 

administrada agudamente no TNF. Este perfil de ação é observado para muitos 

compostos que possuem ação antidepressiva no TNF (Eckeli et al., 2000; Da 

Silva et al., 2000; Cryan et al., 2002). 

Apesar do tratamento agudo da NAC apresentar efeito antidepressivo, 

foi observado que a administração repetida de NAC, 48 e 24 horas antes do 

TNF, não foi capaz de reduzir o tempo de imobilidade dos animais neste teste 

comportamental. Isto pode ser explicado pelo fato que após 24 horas da última 

administração, a NAC já tenha sido metabolizada e utilizada para outros fins, já 

que o efeito antidepressivo aparece somente até 4 horas após o tratamento. 

Foi observado também que o efeito antidepressivo apresentado pela 

NAC não está associado a nenhum efeito motor, pois nas doses em que a NAC 

causou redução no tempo de imobilidade no TNF, não houve alteração 

significativa da atividade locomotora no teste do campo aberto. Isso indica que 

um efeito psicoestimulante da NAC não seja o responsável pela diminuição da 

imobilidade dos animais no TNF, indicando um efeito antidepressivo específico. 

Apesar da NAC administrada agudamente apresentar uma significativa 

redução do tempo de imobilidade no TNF e semelhante aos resultados 

encontrados com a administração de GSH i.c.v., não foi observada nenhuma 

alteração nos níveis de GSH-t em hipocampo dos animais após o tratamento 
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com NAC. Este perfil também foi observado nos animais que receberam 

tratamento repetido.  

Estes dados observados com a administração de um precursor da 

glutationa, NAC, podem ser de importância clínica, tendo em vista que a GSH 

parece não ser transportada para o meio intracelular através da barreira 

hemato-encefálica, apesar de estudos indicarem a existência de 

transportadores dependentes de sódio para GSH (Kannan et al., 1999). Desta 

forma, alternativas terapêuticas para a síntese de GSH podem ser de extrema 

relevância para seu papel clínico e farmacológico. 

 
 

 93 



7. Conclusão 

 

 Este estudo provê resultados que demonstram que a GSH administrada 

por via i.c.v. exerce um efeito antidepressivo em camundongos tanto no TNF 

quanto no TSC, sugerindo um possível papel da GSH como um neumodulador 

da depressão. 

 Com este trabalho ainda é possível concluir que o efeito antidepressivo 

da GSH no TNF seja mediante uma ação extracelular de produtos formados a 

partir de seu metabolismo por atuarem em sistemas de neurotransmissores ou 

receptores específicos. No entanto, não foi observada nenhuma alteração nos 

níveis hipocampais de GSH-t e na atividade das enzimas relacionadas à GSH. 

 A atividade antidepressiva da GSH parece envolver, pelo menos em 

parte, uma interação com os sistemas glutamatérgico (via receptores NMDA), 

noradrenérgico (via receptores α1-adrenérgicos) e GABAérgico (via receptores 

GABAA e GABAB), via L-arginina-óxido nítrico (inibição da síntese de NO), além 

de uma modulação redox.  

Este trabalho também mostrou que a GSH é capaz de potencializar o 

efeito antidepressivo da imipramina e da fluoxetina no TNF, o que pode ser de 

valor terapêutico se estes efeitos forem comprovados também em humanos. 

 Outro resultado importante obtido com este trabalho, é que a NAC 

(precursora de GSH amplamente utilizada na terapêutica) também apresentou 

efeito antidepressivo no TNF, possibilitando uma alternativa para o uso da GSH 

como uma terapia antidepressiva ou como uma substância moduladora que 

possa aumentar a eficácia clínica do tratamento da depressão. 
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8. Perspectivas 

 

 Este trabalho possui algumas perspectivas a serem consideradas, como: 

 

• Avaliação do potencial antidepressivo dos produtos gerados pela 

clivagem de GSH extracelular; 

• Investigação de possíveis mecanismos pelos quais a GSH pode estar 

atuando na modulação redox; 

• Investigação de outros sistemas neurotransmissores envolvidos na ação 

antidepressiva da GSH no TNF; 

• Investigação da ação antidepressiva de GSH e/ou NAC em outros 

modelos animais de depressão. 
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