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RESUMO 

 

A depressão é um transtorno psiquiátrico de elevada prevalência 

mundial, que acarreta em um alto prejuízo social e econômico, além de 

ser associada com uma diminuição na qualidade de vida e aumento no 

risco de suicídio. O tratamento para este transtorno permanece um 

desafio, uma vez que os tratamentos farmacológicos disponíveis 

apresentam um efeito terapêutico demorado e muitas vezes ineficiente, 

além de ser associada a um elevado número de efeitos adversos que 

contribuem para a diminuição na adesão ao tratamento pelos pacientes. 

Em vista disso, alguns nutracêuticos passaram a ser investigados em 

virtude dos seus possíveis benefícios para o tratamento deste transtorno 

psiquiátrico, e dos baixos efeitos adversos que eles apresentam. Neste 

sentido, a creatina se apresenta como um suplemento largamente 

utilizado com o objetivo ergogênico, embora também seja um composto 

neuroprotetor com potencial para tratar ou atenuar uma ampla gama de 

transtornos neuropsiquiátricos, incluindo a depressão. Entretanto, os 

mecanismos inerentes ao seu efeito tipo-antidepressivo ainda precisam 

ser melhor entendidos. No presente trabalho, buscou-se avaliar o 

potencial efeito antidepressivo decorrente da administração aguda e 

crônica de creatina sobre a neuroplasticidade hipocampal de animais 

submetidos a um modelo de depressão induzido por corticosterona 

(CORT). A exposição crônica à CORT é um modelo de depressão 

baseado em estresse que induz prejuízos no comportamento dos animais 

e na neuroplasticidade hipocampal, como a redução da sinaptogênese e 

da neurogênese. Este modelo é responsivo apenas ao tratamento crônico 

com antidepressivos convencionais, permitindo que a pesquisa de 

antidepressivos mais rápidos, como antagonistas de receptores NMDA 

sejam conduzidas, a exemplo da cetamina. Desta forma, buscou-se 

investigar se o tratamento agudo com creatina poderia apresentar algum 

efeito sobre a plasticidade sináptica destes animais submetidos ao 

modelo de depressão. Neste trabalho, observamos um menor conteúdo 

hipocampal de proteínas relacionadas à sinaptogênese, como a p-p70S6 

kinase (p-p70S6K) e a proteína de densidade pós-sináptica de 95 kDa 

(PSD95), além do fator neurotrófico derivado do encéfalo (BDNF) nos 

animais submetidos ao modelo de depressão. Todos estes parâmetros 

foram revertidos por uma única administração de creatina (10 mg/kg, 

p.o.) ou cetamina (1 mg/kg, i.p.). Os resultados desta Tese mostraram 

também que o tratamento crônico com creatina (10 mg kg, p.o., 21 dias) 

apresenta a capacidade de reverter o aumento de imobilidade no teste de 



 
 

suspensão pela cauda (TSC), no teste do nado forçado (TNF), bem como 

no aumento do tempo de latência para imobilidade no TNF e na 

diminuição do consumo de sacarose (TCS) induzidos pela exposição 

crônica dos animais à CORT (20 mg/kg, p.o., 21 dias). Estes efeitos 

comportamentais foram associados a uma proteção da creatina frente à 

diminuição da proliferação celular e diferenciação neuronal hipocampal, 

bem como da astrogliose induzida pela exposição à CORT. Estes 

resultados foram semelhantes aos resultados encontrados com o 

tratamento com fluoxetina (10 mg kg, p.o., 21 dias). Além disso, a 

fluoxetina, mas não a creatina, reverteu parcialmente a redução nos 

níveis séricos de CORT induzida pela exposição crônica à CORT. Em 

conjunto, este trabalho sugere que a creatina administrada cronicamente 

apresenta um efeito sobre a plasticidade hipocampal, induzindo 

alterações morfológicas, como o desenvolvimento de novos neurônios, 

que contribuem para a melhora no comportamento de animais 

submetidos a modelos de depressão. Já quando administrada 

agudamente, este nutracêutico pode ainda restaurar os níveis de 

proteínas sinápticas relacionadas à sinaptogênese, de maneira similar à 

cetamina. Desta forma, levanta-se a possibilidade de um possível efeito 

antidepressivo rápido da creatina na reversão dos sintomas da depressão, 

por um mecanismo provavelmente dependente de um aumento na 

sinaptogênese. 

 

Palavras-chave: creatina, depressão, neurogênese, sinaptogênese. 

 



 
 

ABSTRACT 

 

Depression, a high prevalent psychiatric disorder worldwide, causes a 

heavy burden for the society and is associated with suicide risk. The 

treatment of this disorder remains a challenge, since currently available 

antidepressants show a slow and often incomplete response and cause 

several side effects that contribute to diminish the adhesion of patients 

to treatment. In this context, several nutraceuticals have been 

investigated regarding their possible beneficial effects for the 

management of this psychiatric disorder. Creatine stands out as a 

supplement frequently used for ergogenic purpose, but it also is a 

neuroprotective compound with potential to treat or mitigate a broad 

range of central nervous systems diseases, including depression. 

However the mechanisms underlying these effects remain unknown. In 

the present study, we investigated the potential ability of creatine to 

counteract the morphological and behavioral effects elicited by chronic 

administration of corticosterone (CORT, 20 mg/kg, p.o.) for 21 days to 

mice, a pharmacological model of depression that mimics stress 

exposure. Chronic administration of CORT is a stress-based depression 

model that induces damage to hippocampal neuroplasticity, such as 

reduced synaptogenesis and neurogenesis. This model is responsive only 

to chronic treatment with conventional antidepressants, allowing the 

search for rapid antidepressants including NMDA receptor antagonists, 

such as ketamine. Thus, we sought to investigate the effects of acute 

treatment with creatine could have some effect on the synaptic plasticity 

of these animals submitted to the CORT-induced depression model. 

Lower levels of proteins related to synaptogenesis, such as p-p70S6 

kinase (p70S6K) and post synaptic density protein of 95 kDa (PSD95) 

as well as brain-derived neurotrophic factor (BDNF) were observed in 

the hippocampus of mice submitted to CORT. All these parameters were 

prevented by a single administration of creatine (10 mg/kg, p.o.) or 

ketamine (1 mg/kg, i.p.). Moreover, CORT treatment increased 

immobility time in the tail suspension test (TST) and forced swim test 

(FST), as well as latency to immobility in the FST, and decreased the 

sucrose consumption in the sucrose preference test (SPT). These 

behavioral effects were associated with decreased hippocampal cell 

proliferation and neuronal differentiation and increased glial fibrillary 

acid protein (GFAP) immunostaining (suggestive of astrogliosis) in 

dentate gyrus of the hippocampus. These CORT-induced alterations 

were abolished by treatment with either fluoxetine (a conventional 



 
 

antidepressant) or creatine for 21 days (both at 10 mg/kg, p.o.). In 

addition, fluoxetine, but not creatine, was able to prevent the CORT-

induced reduction in serum CORT levels. Collectively, these results 

suggest that chronic creatine administration produces morphological 

alterations that contribute to the improvement of depressive-like 

behaviors triggered by chronic CORT administration in mice. On the 

other hand, when administered acutely, this nutraceutical may also 

modulated the levels of synaptic proteins involved in synaptogenesis, 

similarly to ketamine. These results raise the possibility of a rapid effect 

of creatine in reversing the symptoms of depression, by a mechanism 

probably dependent on synaptogenesis. 

 

Keywords: creatine, depression, neurogenesis, synaptogenesis. 

 



 
 

LISTA DE FIGURAS 

 

Figura 1. Critérios diagnósticos da depressão de acordo com o Manual 

Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, quinta edição (DSM-

5, 2013). ................................................................................................ 31 

Figura 2. Hipótese monoaminérgica da depressão. ............................... 34 

Figura 3. Estrutura química da fluoxetina (C17H18F3                  

 3386). .................................................................................................... 36 

Figura 4. O eixo HPA. ........................................................................... 39 

Figura 5. O ciclo do glutamato na sinapse tripartite. ............................. 46 

Figura 6. Sinapse tripartite em estado de excitotoxicidade 

glutamatérgica. ...................................................................................... 50 

Figura 7. Etapas iniciais do processo de sinaptogênese. ....................... 55 

Figura 8. Fase final do processo de sinaptogênese. ............................... 57 

Figura 9. Aspectos bioquímicos do BDNF. .......................................... 60 

Figura 10. Estrutura química da cetamina (C13H16NClO; PubChem CID: 

3821). .................................................................................................... 63 

Figura 11. Mecanismo farmacológico da cetamina. .............................. 66 

Figura 12. Imagem ilustrativa de uma secção coronal de um hipocampo 

de roedor................................................................................................ 69 

Figura 13. Neurogênese hipocampal adulta. ......................................... 72 

Figura 14. Estrutura química da creatina (C4H9N3O2                

 586). ...................................................................................................... 76 

Figura 15. Embalagem original do caldo especial de carne Fleischbrühe 

Liebig's. ................................................................................................. 84 

Figura 16. A síntese de creatina. ........................................................... 86 

Figura 17. Vias de sinalização envolvidas com o efeito tipo-

antidepressivo da creatina. .................................................................. 102 

Figura 18. Vias de sinalização implicadas no efeito tipo-antidepressivo 

rápido da creatina e da cetamina em modelos animais. ....................... 106 

Figura 19. Diagrama experimental de tratamento utilizado no Capítulo 

II. ......................................................................................................... 115 

Figura 20. Efeito do tratamento de creatina e cetamina sobre p70S6K e 

PSD95. ................................................................................................ 120 

Figura 21. Efeito do tratamento agudo com creatina (10 mg/kg, p.o.) ou 

cetamina (1 mg/kg, i.p.) sobre os níveis hipocampais de BDNF (B e C, 

respectivamente) em camundongos submetidos ao modelo de CORT.

 ............................................................................................................. 122 

Figura 22. Diagrama esquemático com as conclusões referentes ao 

Capítulo II. .......................................................................................... 128 



 
 

Figura 23. Diagrama experimental geral de tratamento utilizado no 

Capítulo III. ......................................................................................... 133 

Figura 24. Teste do nado forçado (TNF). ........................................... 134 

Figura 25. Teste de suspensão pela cauda (TSC). ............................... 135 

Figura 26. Teste do Campo Aberto (TCA). ........................................ 136 

Figura 27. Teste de consumo de sacarose (TCS). ............................... 137 

Figura 28. Protocolo de tratamento e teste de suspensão pela cauda 

(TSC). Efeito da administração crônica de creatina (B) e de fluoxetina 

(C) em animais tratados com veículo ou CORT sobre o tempo de 

imobilidade no TSC. ........................................................................... 143 

Figura 29. Protocolo de tratamento e teste do nado forçado (TNF). 

Efeito da administração crônica de creatina (B) e de fluoxetina (C) em 

animais tratados com veículo ou CORT sobre o tempo de imobilidade e 

latência no TNF................................................................................... 145 

Figura 30. Protocolo de tratamento e teste do campo aberto (TCA). 

Efeito da administração crônica de creatina (B) e de fluoxetina (C) em 

animais tratados com veículo ou CORT no TCA. .............................. 146 

Figura 31. Protocolo de tratamento e teste de consumo de sacarose 

(TCS). Efeito do tratamento crônico com creatina (B) e com fluoxetina 

(C) em animais expostos à CORT sobre o consumo de sacarose no TCS

 ............................................................................................................ 148 

Figura 32. Protocolo de tratamento, e proliferação celular no giro 

denteado total do hipocampo. ............................................................. 150 

Figura 33. Protocolo de tratamento, e proliferação celular no giro 

denteado do hipocampo dorsal (B e C) e ventral (D e E). .................. 152 

Figura 34. Protocolo de tratamento, e diferenciação neuronal no giro 

denteado total do hipocampo. ............................................................. 154 

Figura 35. Protocolo de tratamento, e diferenciação neuronal no giro 

denteado do hipocampo dorsal (B e C) e ventral (C e E). ................... 156 

Figura 36. Efeito da administração crônica de creatina (C) ou de 

fluoxetina (D) em animais expostos à CORT sobre a imunofluorescência 

de GFAP no giro denteado. ................................................................. 158 

Figura 37. Efeito da administração crônica de creatina (C) ou de 

fluoxetina (D) em animais expostos à CORT sobre a imunofluorescência 

de AQP-4 no giro denteado. ................................................................ 160 

Figura 38. Efeito da administração crônica de creatina (B) ou de 

fluoxetina (C) em animais expostos à CORT sobre os níveis séricos de 

CORT. ................................................................................................. 162 

Figura 39. Diagrama esquemático expondo o potencial do tratamento 

crônico com creatina sobre animais expostos à CORT. ...................... 172 



19 
 

 

LISTA DE ABREVIATURAS 

 
ADP – difosfato de adenosina 

AGAT – arginina-glicina amidino transferase 

Akt – proteína cinase B  

AMPA – alfa-amino-3-hidroxi-metil-5-4-isoxazolpropiônico  

AMPc – adenosina 3',5'-monofosfato cíclico  

AMPK – proteína cinase dependente de AMPc 

ANOVA – análise de variância  

AQP-4 – aquaporina 4 

Arg – arginina 

ATP – trifosfato de adenosina 

BDNF – fator neurotrófico derivado do encéfalo  

BHE – barreira hematoencefálica  

BrdU – 5-bromo-2’-deoxiuridina  

CA3 – Cornu Ammonis 3  

CaMK-II – proteína cinase dependente de cálcio II  

CCVD – canais de cálcio voltagem-dependente 

CK – creatina cinase 

CORT – corticosterona 

Cr – creatina 

CREB – elemento de resposta ao AMPc  

Crn – creatinina 

DAB – 2,2-diaminobenzedina  

DAG – diacilglicerol 

DCX – doublecortina  

DO – densidade óptica 

DSM-5 – Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais- 5
a 

Edição 

EAAT – transportador de aminoácidos excitatórios  

eEF2K – proteína cinase do fator de alongamento eucariótico 2 

E.P.M. – erro padrão da média  

ERN – espécies reativas do nitrogênio 

ERO – espécie reativa de oxigênio  

ERK – proteínas cinases reguladas por sinais extracelulares 

GAA – guanidinoacetato 

GABA – ácido gama-butírico  

GAMT – guanidinoacetato metiltransferase 

GC – glicocorticóide  



20 
 

GD – giro denteado 

GFAP – proteína ácida fibrilar glial  

Gly – glicina 

GR – receptor de glicocorticóide 

GSK3β – glicogênio sintas  cinas  3β 

HO-1 – heme oxigenase-1 

HPA – hipotálamo-hipófise-adrenal 

IL-1 – interleucina 1 

IL-6 – interleucina 6 

iMAO – inibidor da monoamina oxidase 

i.p. – intraperitoneal 

ISRS – inibidor seletivo de recaptação de serotonina 

JAK3 – proteína cinase Janus 3 

JNK – cinase N-terminal c-Jun 

LTP – potenciação de longa duração  

MAO – monoamina oxidase  

MAPK – proteína cinase ativada por mitógeno  

MPP+ – 1-metil-4-fenilpiridinio 

MR – receptor para mineralocorticóides 

mTOR – proteína alvo da rapamicina em mamíferos  

NeuN – antígeno nuclear neuronal  

NeuroD – proteína fator de diferenciação  

 FκB – fator nuclear κB 

NMDA – N-metil-D-aspartato  

NO – óxido nítrico  

Nrf2 – fator nuclear eritróide 2 relacionado ao fator 2  

PBS – tampão fosfato-salina  

PCNA – antígeno nuclear de proliferação celular  

PFA – paraformaldeído 

PI3K – fosfatidilinositol 3-cinase  

PKA – proteína cinase A 

PKC – proteína cinase C  

 L γ – fosfolipas   γ 

PMSF – fluoreto de fenilmetilsulfonilo 

PNA – precursor neural amplificador 

PNQ – precursor neural quiescente 

p.o. – per oralis 

PSD-95 – proteína de densidade pós-sináptica de 95 kDa  

RE – retículo endoplasmático  

RER – retículo endoplasmático rugoso 



21 
 

RNM – ressonância nuclear magnética 

RNA – ácido ribonucleico   

RNAm – RNA mensageiro   

S-AdoMet: S-adenosilmetionina 

SLC6A8 – transportador de creatina 

SNC – sistema nervoso central  

Sox2 – região determinante do sexo-box 2  

SRI – substrato do receptor de insulina 

TBS – solução salina tamponada com Tris  

TCA – teste do campo aberto  

TNF-α – fator de necrose tumoral-α 

Thr – treonina 

TrkB – receptor tropomiosina cinase B 

TSC – teste de suspensão pela cauda  

UA – unidades arbitrárias de fluorescência  

ZG – zona granular  

ZSG – zona subgranular 

4E-BP – proteína ligadora do fator de alongamento 4E 

6-OHDA – 6-hidroxidopamina 





23 
 

Publicações que fazem parte desta Tese de Doutorado 

 

1. PAZINI, F.L., CUNHA, M.P., AZEVEDO, D., ROSA, J.M., 

COLLA, A., DE OLIVEIRA, J., RAMOS-HRYB, A.B., BROCARDO, 

P.S., GIL-MOHAPEL, J., RODRIGUES, A.L. Creatine Prevents 

Corticosterone-Induced Reduction in Hippocampal Proliferation and 

Differentiation: Possible Implication for Its Antidepressant Effect. 

Molecular Neurobiology, 54(8):6245-6260, 2017. DOI: 

10.1007/s12035-016-0148-0 

2. PAZINI, F.L., CUNHA, M.P., ROSA, J.M., COLLA, A.R., 

LIEBERKNECHT, V., OLIVEIRA, Á., RODRIGUES, A.L. Creatine, 

Similar to Ketamine, Counteracts Depressive-Like Behavior Induced by 

Corticosterone via PI3K/Akt/mTOR Pathway. Molecular 

Neurobiology, 53(10):6818-6834, 2016. DOI: 10.1007/s12035-015-

9580-9 

3. PAZINI, F.L., CUNHA, M.P., RODRIGUES, A.L. The 

possible beneficial effects of creatine for the management of depression. 

Artigo de revisão submetido à CNS Drugs em 20 de outubro de 2017, 

under review. 

 

Publicações em colaboração durante a realização da Tese de 

Doutorado 

 

1. RAMOS-HRYB A.B., CUNHA M.P., PAZINI F.L., 

LIEBERKNECHT V., PREDIGER R.D.S., KASTER M.P., 

RODRIGUES A.L.S.. Ursolic acid affords antidepressant-like effects in 

mice through the activation of PKA, PKC, CAMK-II and MEK1/2. 

Pharmacol Rep. 24;69(6):1240-1246, 2017. 

2. RAMOS-HRYB A.B., PAZINI F.L., KASTER M.P., 

RODRIGUES A.L.S. Therapeutic Potential of Ursolic Acid to Manage 

Neurodegenerative and Psychiatric Diseases. CNS Drugs. In press, 

2017. 

3. CUNHA M.P., PAZINI F.L., LIEBERKNECHT V., BUDNI 

J., OLIVEIRA Á., ROSA J.M., MANCINI G., MAZZARDO L., 

COLLA A.R., LEITE M.C., SANTOS A.R., MARTINS D.F., DE BEM 

A.F., GONÇALVES C.A., FARINA M., RODRIGUES A.L. MPP+-

Lesioned Mice: an Experimental Model of Motor, Emotional, 

Memory/Learning, and Striatal Neurochemical Dysfunctions. Mol 

Neurobiol. In press, 2016. 



24 
 

4. BETTIO L.E., NEIS V.B., PAZINI F.L., BROCARDO P.S., 

PATTEN A.R., GIL-MOHAPEL J., CHRISTIE B.R., RODRIGUES 

A.L. The antidepressant-like effect of chronic guanosine treatment is 

associated with increased hippocampal neuronal differentiation. Eur J 

Neurosci. 43(8):1006-15, 2016. 

5. CUNHA M.P., BUDNI J., LUDKA F.K., PAZINI F.L., ROSA 

J.M., OLIVEIRA Á., LOPES M.W., TASCA C.I., LEAL R.B., 

RODRIGUES A.L. Involvement of PI3K/Akt Signaling Pathway and Its 

Downstream Intracellular Targets in the Antidepressant-Like Effect of 

Creatine. Mol Neurobiol. 53(5):2954-68, 2016. 

6. CUNHA M.P., PAZINI F.L., ROSA J.M., RAMOS-HRYB 

A.B., OLIVEIRA Á., KASTER M.P., RODRIGUES A.L. Creatine, 

similarly to ketamine, affords antidepressant-like effects in the tail 

suspension test via adenosine A₁ and A2A receptor activation. 

Purinergic Signal. 11(2):215-27, 2015. 

7. CUNHA M.P., PAZINI F.L., LUDKA F.K., ROSA J.M., 

OLIVEIRA Á., BUDNI J., RAMOS-HRYB A.B., LIEBERKNECHT 

V., BETTIO L.E., MARTÍN-DE-SAAVEDRA M.D., LÓPEZ M.G., 

TASCA C.I., RODRIGUES A.L. The modulation of NMDA receptors 

and L-arginine/nitric oxide pathway is implicated in the anti-immobility 

effect of creatine in the tail suspension test. Amino Acids. 47(4):795-

811, 2015. 

8. CUNHA M.P., BUDNI J., PAZINI F.L., OLIVEIRA Á., 

ROSA J.M., LOPES M.W., LEAL R.B., RODRIGUES A.L. 

Involvement of PKA, PKC, CAMK-II and MEK1/2 in the acute 

antidepressant-like effect of creatine in mice. Pharmacol Rep. 

66(4):653-9, 2014. 

9. COLLA A.R., OLIVEIRA A., PAZINI F.L., ROSA J.M., 

MANOSSO L.M., CUNHA M.P., RODRIGUES A.L. Serotonergic and 

noradrenergic systems are implicated in the antidepressant-like effect of 

ursolic acid in mice. Pharmacol Biochem Behav. 124:108-16, 2014. 

10. CUNHA, M.P., PAZINI, F.L., OLIVEIRA Á., RODRIGUES, 

A.L. . The Role of Creatine in the Pathophysiology of Depression and 

the Possible Mechanisms Underlying its Antidepressant Effect. Nova 

Publisher, 1. ed. , 2013. 



25 
 

SUMÁRIO 

 

APRESENTAÇÃO ......................................................................... 27 

1. INTRODUÇÃO .......................................................................... 29 

1.1 O envolvimento do sistema monoaminérgico na depressão 32 

1.3. O envolvimento do sistema glutamatérgico na depressão .. 43 

1.4. Hipótese neurotrófica, sinaptogênese e cetamina ............... 53 

1.5. Neurogênese ........................................................................ 67 

1.6. A creatina ............................................................................ 75 

JUSTIFICATIVA ............................................................................ 79 

OBJETIVOS ................................................................................... 81 

Objetivos específicos ................................................................. 81 

2. CAPÍTULO I: Os possíveis efeitos benéficos da creatina no 

tratamento da depressão .................................................................. 83 

2.1. Creatina, uma breve história ............................................... 83 

2.2. Creatina: distribuição nos tecidos corporais e síntese ......... 85 

2.3. O sistema de transporte para a creatina ............................... 88 

2.4. O envolvimento do sistema creatina cinase/fosfocreatina no 

metabolismo energético ............................................................. 89 

2.5. O papel da creatina no sistema nervoso central .................. 91 

2.6. O papel da creatina, fosfocreatina e da creatina cinase na 

fisiopatologia e tratamento da depressão ................................... 92 

2.7. O efeito tipo-antidepressivo do tratamento com creatina em 

estudos pré-clínicos .................................................................... 99 

2.8. Efeito antidepressivo do tratamento com creatina em estudos 

clínicos ..................................................................................... 108 

2.9. Conclusões e direções futuras ........................................... 111 

3. CAPÍTULO II: Creatina, de forma similar à cetamina, abole 

alterações neuroquímicas relacionadas a um possível déficit na 

sinaptogênese em um modelo de depressão .................................. 113 

3.1. Material e métodos ............................................................ 113 

ANIMAIS ...................................................................................... 113 

AGENTES FARMACOLÓGICOS ............................................... 114 

TRATAMENTOS FARMACOLÓGICOS ................................... 114 

ANÁLISES BIOQUÍMICAS ........................................................ 115 

ANALISE ESTATÍSTICA ........................................................... 118 

3.2. Resultados ......................................................................... 118 

3.3. Discussão .......................................................................... 123 

4. CAPÍTULO III: A Creatina previne a redução da proliferação e 

diferenciação hipocampal induzida por um modelo de depressão 131 



26 
 

4.1. Materiais e métodos .......................................................... 131 

ANIMAIS...................................................................................... 131 

AGENTES FARMACOLÓGICOS .............................................. 132 

TRATAMENTOS FARMACOLÓGICOS ................................... 132 

TESTES COMPORTAMENTAIS ................................................ 133 

PARÂMETROS BIOQUÍMICOS ................................................ 138 

PARÂMETROS MORFOLÓGICOS ........................................... 138 

ANÁLISE ESTATÍSTICA ........................................................... 142 

4.2. Resultados ......................................................................... 142 

4.3. Discussão .......................................................................... 163 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS .................................................... 175 

6. PERSPECTIVAS ...................................................................... 177 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS .......................................... 179 
 



27 
 

 

APRESENTAÇÃO 
 

 Esta Tese de Doutorado representa um apanhado geral dos 

principais resultados encontrados durante o período de doutoramento. 

Ela esta dividida em uma introdução geral, que busca abordar de 

maneira clara e concisa os principais fundamentos de todos os 

procedimentos que serão abordados no decorrer dos Capítulos, buscando 

sempre as referências mais atualizadas em cada campo, e também 

trazendo alguns artigos originais, quando pertinente. 

 Na sequência, este trabalho está dividido em 3 Capítulos. No 

primeiro deles é realizado uma minuciosa revisão da literatura, cujo 

escopo maior diz respeito ao efeito farmacológico e farmacodinâmico da 

creatina. Nesta etapa, são esmiuçados alguns ensaios clínicos e pré-

clínicos que avaliaram o efeito deste composto buscando entender 

melhor de que maneira, e por quais vias, a creatina pode exercer os seus 

efeitos antidepressivos. A descrição dos principais resultados desta tese 

estão incorporados neste Capítulo de revisão. 

 No Capítulo II, são realizados alguns experimentos que 

sugerem um efeito antidepressivo rápido deste composto, utilizando a 

cetamina como controle positivo. Já no Capítulo III foram realizados 

alguns experimentos de imunohistoquímica e imunofluorescência que 

buscam associar o papel da creatina com a neurogênese hipocampal 

adulta, utilizando a fluoxetina como controle positivo. No final de cada 

um dos Capítulos II e III é realizada uma discussão destes resultados 

com base em outros trabalhos da literatura. Por fim, é realizada uma 

conclusão geral sobre a importância dos resultados encontrados nesta 

Tese. 

 De especial interesse, alguns dos experimentos realizados no 

Capítulo III, principalmente relacionados às técnicas de 

imunohistoquímica, foram padronizados no Laboratório de 

Neurobiologia da Depressão, em produtiva parceria com a professora 

Dra. Joana Gil-Mohapel. A professora Joana, da Divisão de Ciências 

Médicas da University of Victoria (Canadá), foi pesquisadora visitante 

no nosso laboratório, por meio do Programa Ciência Sem Fronteiras. 
 Por fim, as imagens que fazem parte desta Tese são originais e 

produzidas pelo Autor a partir de templates base adquiridos 

gratuitamente pela Medical Servier Arte
© 

(www.smart.servier.com). As 

demais Imagens, quando não originais, apresentam a fonte e o autor 
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devidamente discriminados na Legenda da Figura. As referências 

bibliográficas encontram-se em sessão única, ao final desta Tese. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 A depressão é um transtorno psiquiátrico com alta taxa de 

mortalidade, cuja sintomatologia se caracteriza por episódios de humor 

deprimido e uma diminuição acentuada do interesse em realizar 

atividades que antes eram prazerosas (anedonia) (BRAUS, 2010; 

WALKER, MCGEE e DRUSS, 2015). De acordo com as definições 

encontradas na quinta edição do Manual Diagnóstico e Estatístico de 

Transtornos Mentais (DSM-5), um indivíduo com depressão deve 

apresentar pelo menos 5 dos seguintes sintomas, por um período mínimo 

de duas semanas, quase que diariamente: i) humor deprimido evidente; 

ii) diminuição acentuada no interesse ou prazer em todas ou quase todas 

as atividades; iii) diminuição ou aumento no apetite, associado com 

alterações no peso sem dieta alimentar aparente; iv) insônia ou 

hipersônia; v) agitação ou retardo psicomotor; vi) sensação de fadiga; 

vii) sentimento excessivo de inutilidade ou culpa; viii) diminuição na 

capacidade de concentração e tomada de decisões; ix) pensamentos 

recorrentes de morte ou ideação suicida (Figura 1) (ARMOUR, 

MULLEROVA e ELHAI, 2016). Além disso, é necessário que os 

sintomas apresentados causem sofrimento e prejuízo nas áreas sociais ou 

ocupacionais, e que um dos dois primeiros sintomas esteja presente, 

obrigatoriamente. Por fim, é imprescindível que os sintomas 

apresentados não sejam atribuídos ao uso de qualquer substância ou 

fármaco pelo indivíduo e não sejam associados a qualquer outra 

condição médica como por exemplo, episódios de mania, hipomania, 

esquizofrenia ou qualquer outro transtorno (ARMOUR, MULLEROVA 

e ELHAI, 2016; OTTE et al., 2016). 

 Epidemiologicamente, um extenso estudo englobando 18 países 

e analisando mais de 90 mil pessoas mostrou que, por ano, a depressão 

afeta cerca de 6% da população adulta mundial, com prevalência de 1 a 

cada 6 adultos ao longo da vida (BROMET et al., 2011). Nos países 

considerados de alta renda a prevalência em 12 meses foi de 5,5% 

contrastando com 5,9% nos considerados de baixa renda, mostrando que 

a depressão não é uma condição de saúde associada apenas aos países 

desenvolvidos (BROMET et al., 2011; OTTE et al., 2016). Embora a 

prevalência entre países pobres e ricos seja semelhante, a discrepância é 

evidente em termos de recursos e tratamentos disponíveis, uma vez que, 

nos países de alta renda aproximadamente 50-60% dos pacientes com 

depressão recebem tratamento adequado, enquanto nos países pobres os 
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recursos necessários não chegam a 10% dos indivíduos afetados 

(MOFFITT et al., 2010; TEN HAVE et al., 2013). Embora no Brasil os 

estudos epidemiológicos sejam escassos, o país lidera a pesquisa com a 

maior prevalência entre os países analisados, com a cidade de São Paulo 

apresentando uma prevalência anual de 10,4% (BROMET et al., 2011). 

Quanto ao gênero, as mulheres apresentam um risco duas vezes maior 

de desenvolver um quadro depressivo quando comparadas com os 

homens (SEEDAT et al., 2009). Em ambos os sexos, porém, a idade de 

início deste transtorno geralmente acontece próximo aos 25 anos, com o 

período de risco máximo para mulheres ocorrendo entre o final da 

adolescência até os 40 anos (BROMET et al., 2011; OTTE et al., 2016). 

De fato, os principais fatores ambientais estressores relacionados à 

depressão, como a perda de emprego, comprometimento financeiro, 

problemas de saúde com cronicidade ou risco de vida, exposição à 

violência, separação e luto ocorrem mais frequentemente nesta faixa 

etária (RISCH et al., 2009; KESSLER e BROMET, 2013; ARMOUR, 

MULLEROVA e ELHAI, 2016). 
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Figura 1. Critérios diagnósticos da depressão de acordo com o 

Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, quinta 

edição (DSM-5, 2013) 
Para ser diagnosticado com depressão, o paciente deve apresentar, por 

um período de no mínimo duas semanas, pelo menos cinco dos sintomas 

apresentados na figura, sendo que obrigatoriamente um dos dois 

primeiros sintomas (humor deprimido ou anedonia) devem estar 

presentes. Imagem adaptada de Otte et al. (2016). 

 

 Quanto aos aspectos clínicos e neurobiológicos, a depressão é 

um transtorno psiquiátrico multifatorial, de sintomas marcadamente 

heterogêneos entre indivíduos e de etiologia ainda não completamente 

elucidada (ALBERT e BENKELFAT, 2013; ARMOUR, 

MULLEROVA e ELHAI, 2016; BLIER, 2016). Classicamente, a teoria 

monoaminérgica é largamente reportada como uma das primeiras 

hipóteses que tentam explicar este transtorno psiquiátrico (DELGADO, 

2000). Esta hipótese postula que pacientes com depressão apresentam 
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uma diminuição de neurotransmissores monoaminérgicos (basicamente 

serotonina, norepinefrina e dopamina) na fenda sináptica (DELGADO, 

2000; BOKU et al., 2017). Embora esta teoria seja muito bem aceita, ela 

apresenta algumas lacunas, como por exemplo, o fato de alguns 

antidepressivos conseguirem restabelecer os níveis de monoaminas 

rapidamente, embora o efeito clínico apareça apenas depois de algumas 

semanas de tratamento (RACAGNI e POPOLI, 2008; BOKU et al., 

2017). Além disso, nem todos os pacientes com depleção de 

monoaminas acabam desenvolvendo um quadro depressivo 

(SALOMON et al., 1997). Por fim, outros compostos que apresentam a 

capacidade de aumentar estas monoaminas (como anfetaminas e a 

cocaína) não apresentam um potencial antidepressivo (HINDMARCH, 

2001; RACAGNI e POPOLI, 2008; BOKU et al., 2017). 

 Em vista disso, com o passar do tempo, surgiram outras 

hipóteses para tentar explicar de que maneira indivíduos saudáveis 

tornam-se depressivos, e de que maneira a doença se manifesta nestes 

pacientes. Entre as hipóteses levantadas, passaram a ganhar papel 

relevante aquelas que envolviam aspectos neurotróficos, como a 

hipótese neurotrófica (DUMAN e MONTEGGIA, 2006; DUMAN e LI, 

2012; DUMAN, 2014), as que abordam os efeitos do estresse sobre o 

sistema nervoso central (SNC) (WATANABE, GOULD e MCEWEN, 

1992; CZEH et al., 2001; DWIVEDI, RIZAVI e PANDEY, 2006), as 

que abordavam o papel do glutamato na depressão (CATENA-

DELL'OSSO et al., 2013), o estresse oxidativo (VENKATESAN et al., 
2011; KASTER et al., 2012; REUS et al., 2015b) e a inflamação 

(DANTZER e WALKER, 2014). A seguir, abordaremos em detalhes 

algumas destas teorias, que de modo geral compreendem o escopo geral 

desta Tese. 

 

1.1 O envolvimento do sistema monoaminérgico na depressão 

 

 As tentativas de se entender a depressão sempre caminharam 

paralelamente com os esforços em se tentar abordagens antidepressivas 

mais eficientes, sendo estas farmacológicas ou não. Inicialmente a 

terapia proposta era rudimentar e até certo ponto duvidosa, com 

massagens, ginástica, eméticos, purgativos e sangrias fazendo parte das 

estratégias antidepressivas (JORM, 2001). Somente em 1950 deu-se um 

passo fundamental no entendimento deste transtorno, com a descoberta 

de que a reserpina (um fármaco anti-hipertensivo que provocava a 

depleção de noradrenalina) causava como efeito adverso sintomas 



33 
 

relacionados à depressão (CELANO et al., 2011). Este estudo forneceu 

informações que associaram pela primeira vez o sistema 

monoaminérgico à depressão. Alguns anos mais tarde, em 1953, estudos 

clínicos envolvendo pacientes com tuberculose demonstraram que a 

iproniazida (um fármaco antituberculínico), melhorava o humor de 

pacientes depressivos (CRANE, 1957; FINBERG, 2014). O mecanismo 

de ação da iproniazida consistia na inibição da enzima monoamina 

oxidase (MAO), responsável pela degradação das monoaminas 

serotonina, noradrenalina e dopamina (NESTLER et al., 2002; 

BERTON e NESTLER, 2006a; KRISHNAN e NESTLER, 2008; 

FINBERG, 2014). Neste contexto, em 1954, o psiquiatra suíço Roland 

Kuhn, desenvolveu a imipramina, um fármaco anti-histamínico que 

também modulava a transmissão monoaminérgica, inibindo a recaptação 

de serotonina e noradrenalina (KUHN, 1958). Em meio a todas estas 

descobertas, surgiram as bases para relacionar a depressão com uma 

diminuição na biodisponibilidade de serotonina e noradrenalina (e mais 

tarde estendido à dopamina) na fenda sináptica (DELGADO, 2000; 

BOKU et al., 2017). Postulou-se então que a reversão destes 

parâmetros, quer seja pela inibição da recaptação destes 

neurotransmissores ou pela inibição da sua degradação pelas enzimas 

MAOs era capaz de produzir um efeito antidepressivo nos pacientes 

(NESTLER et al., 2002; BERTON e NESTLER, 2006a; KOHLER et 

al., 2016). As bases da teoria denominada de monoaminérgica, estão 

sumarizadas e explicadas na Figura 2. 
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Figura 2. Hipótese monoaminérgica da depressão 

Em indivíduos saudáveis, vesículas contendo neurotransmissores 

(basicamente serotonina, noradrenalina ou dopamina) são exocitadas na 

fenda sináptica onde exercem suas funções nos neurônios pós-

sinápticos, através da ativação de receptores específicos para cada 

neurotransmissor. Após o término de suas funções, estas monoaminas 

são recaptadas por sistemas de recaptação de volta ao neurônio pré-

sináptico, onde são degradadas pelas várias isoformas da MAO, 

originando metabólitos que podem ser reciclados para a produção de 

novos neurotransmissores. Em indivíduos com depressão, ocorre uma 

diminuição na biodisponibilidade de monoaminas nesta fenda, 

acarretando em uma menor ativação de receptores do neurônio pós-

sináptico e consequentemente propiciando o aparecimento de sintomas 

relacionados à depressão. Além disso, as enzimas MAOs continuam 

exercendo a sua função de degradação de monoaminas comprometendo 

ainda mais este déficit. A partir do início do tratamento com 

antidepressivos, como os ISRS ou os ATCs, ocorre o bloqueio dos 

sistemas de recaptação de monoaminas, contribuindo para um aumento 

na biodisponibilidade destes neurotransmissores na fenda sináptica e 

consequente ativação dos receptores pós-sinápticos. Outras classes de 

antidepressivos, como os iMAOs, atuam por mecanismos distintos, 

inibindo a atividade desta enzima e diminuindo assim a degradação dos 
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neurotransmissores. Assim, as diferentes classes de antidepressivos 

promovem, com o tempo, uma melhora nas condições de humor do 

paciente. Abreviaturas: ATC: antidepressivos tricíclicos; iMAOs: 
inibidores da enzima monoamina oxidase; ISRS: inibidores seletivos da 

recaptação de serotonina; MAO monoamina oxidase. Figura elaborada 

pelo Autor. 

 

 Embora estes fármacos apresentem efeitos adversos 

consideráveis, com destaque para a hepatotoxicidade, eles 

permaneceram como principal estratégia de tratamento por quase 30 

anos (THASE, 2003; HILLHOUSE e PORTER, 2015). Entretanto, em 

1970, o neurofarmacologista americano David Wong desenvolveu 

alguns fármacos com base nas butilferonas, que atuavam com certa 

especificidade apenas sobre o metabolismo da serotonina, 

revolucionando a maneira como a depressão era tratada (WONG e 

LICINIO, 2001). Wong descobriu que substâncias que inibiam 

seletivamente a recaptação de serotonina no encéfalo apresentavam um 

potencial terapêutico expressivo na depressão, quando comparada com 

outros fármacos disponíveis na época (WONG e LICINIO, 2001). 

Dentre os fármacos que assumiram destaque como inibidores seletivos 

da recaptação de serotonina (ISRS), podemos citar a fluoxetina. 

 A fluoxetina foi descoberta em 1972 por 3 pesquisadores do 

laboratório farmacêutico Eli Lilly (David Wong, Ray Fuller e Bryan 

Molloy), e entrou em comercialização 4 anos depois com o nome 

comercial de Prozac
® 

(Figura 3) (LOPEZ-MUNOZ e ALAMO, 2009). 

A intensa campanha publicitária em torno deste medicamente, muitas 

vezes proposto como sendo a "pílula da felicidade" tornou-o um sucesso 

de vendas. Em virtude da baixa regulamentação das propagandas na 

época, bem como a prescrição indiscriminada, a fluoxetina era vendida 

muitas vezes para usos não relacionados à depressão e também para 

indivíduos saudáveis (LOPEZ-MUNOZ e ALAMO, 2009; 

HILLHOUSE e PORTER, 2015). As técnicas de marketing eram tão 

massivas, que no ano de 1997 foi lançada uma versão de fluoxetina 

sabor morango e hortelã, com comprimidos até em versão chiclete. 

Dessa maneira, a fluoxetina se tornou o antidepressivo mais vendidos de 

todos os tempos e o segundo medicamento mais vendido no mundo, 

resultando em ganhos que ultrapassaram os 17 bilhões de dólares, até a 

queda de sua patente, em 2001 (LOPEZ-MUNOZ e ALAMO, 2009). 
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 Figura 3. Estrutura química da fluoxetina (C17H18F3            

       3386) 

A fluoxetina foi desenvolvida pelos laboratórios Eli Lilly e patenteada 

com o nome de Prozac
®
. A fluoxetina também é vendida mundialmente 

com os nomes comerciais de Daforin
®
 e Durapac

®
. Como a patente 

deste fármaco expirou em 2001, atualmente grande parte do volume de 

vendas se concentra nos medicamentos similares e genéricos deste 

antidepressivo. Segundo a União Internacional de Química Pura e 

Aplicada a fluoxetina é denominada de N-metil-3-fenil-3-[4- 

(trifluorometil)fenóxi] propanamina. A estrutura apresenta uma massa 

molecular de 309,32 g/mol, ponto de fusão de 179°C e é extremamente 

solúvel em água. 

 

 Da década de 70 até os dias atuais, houve avanços modestos no 

campo do desenvolvimento de fármacos para a depressão, sendo que a 

maior parte das prescrições médicas ainda se concentra nos ISRS como 

medicamentos de primeira escolha para o tratamento dos sintomas 

depressivos (citalopram, sertralina, escitalopram e paroxetina) 

(NESTLER et al., 2002; BERTON e NESTLER, 2006a; HILLHOUSE e 

PORTER, 2015). Além destes, destacam-se também os inibidores da 

recaptação de serotonina e de noradrenalina (como a venlafaxina, o 

milnaciprano e a desvenlafaxina), inibidores seletivos da recaptação de 

noradrenalina e dopamina (como a bupropiona), antidepressivos 

tricíclicos, que inibem a recaptação de todas as 3 monoaminas citadas 
(imipramina, amitriptilina, clomipramina, desipramina, imipramina e 

nortriptilina) e por fim, os inibidores da MAO (iproniazida e a 

fenelzina) (FITZGERALD e BRONSTEIN, 2013; IONESCU et al., 
2013; WILLNER, SCHEEL-KRUGER e BELZUNG, 2013; 

SCHRATT, 2014; BLIER, 2016). 
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 Embora o uso destes medicamentos seja extremamente 

disseminado na clínica, com efeitos importantes para o tratamento da 

depressão, é importante frisar que o tratamento com estes fármacos é 

acompanhado de vários pontos negativos (BOKU et al., 2017). Um 

destes pontos é a demora do efeito terapêutico, uma vez que a melhora 

nos sintomas acontece apenas após o tratamento crônico dos pacientes, 

sendo que em muitas vezes essa janela pode ser até mesmo superior a 4 

semanas de tratamento (NEMEROFF e OWENS, 2002; NEMEROFF, 

PRESKORN e DEVANE, 2007; UHER et al., 2011; AL-HARBI, 2012; 

BOKU et al., 2017). Quanto à eficácia no tratamento, é estimado que 

cerca de 50% a 60% dos pacientes não respondam de maneira adequada 

ao tratamento com antidepressivos clássicos, como a fluoxetina e a 

bupropiona, com um número expressivo de casos em que ocorrem 

apenas melhoras parciais ou até mesmo uma ausência de efeito 

terapêutico (CIPRIANI et al., 2009; GAILLARD, 2009; VOHRINGER 

e GHAEMI, 2011). Quanto a estes pacientes que tiveram melhora 

parcial nos sintomas depressivos, ainda é apontado que alguns prejuízos 

cognitivos ou mesmo perda de qualidade de vida permanecem mesmo 

após várias semanas de tratamento (SAYYAH et al., 2016). Por fim, o 

número e a variedade de efeitos adversos desencadeados por estes 

medicamentos contribui ainda mais para a falta de adesão correta ao 

tratamento. Dentre os efeitos adversos mais recorrentes, podemos citar 

as dores de cabeça, constipação, alterações de peso, e principalmente 

disfunção sexual (SERRETTI e MANDELLI, 2010; BET et al., 2013). 

Dessa maneira, surge a necessidade de se desenvolver novos compostos 

que apresentem um efeito terapêutico sobre a depressão, além de serem 

bem tolerados e eficientes. 

 Em virtude da modulação de monoaminas não explicar 

totalmente a etiologia da depressão, muitos estudos focam nas alterações 

desencadeadas por elas, como a modulação de vias de sinalização 

bioquímicas, modulação de outros sistemas de neurotransmissão, com 

destaque para o glutamato, e também aspectos neuroplásticos do SNC, 

como a sinaptogênese e a neurogênese (BOKU et al., 2017). Em 

conjunto, estas novas abordagens vem assumindo papel central na 

discussão da fisiopatologia e do tratamento da depressão. 

 

1.2. Estresse, eixo HPA e depressão 
 

 As respostas neurofisiológicas e neuroendócrinas referentes à 

exposição ao estresse são bem caracterizadas na literatura (KENDLER, 
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KARKOWSKI e PRESCOTT, 1999; STETLER e MILLER, 2011; 

SCHATZBERG, 2015). De fato, é reportado que cerca de 80% dos 

episódios de depressão podem ser precedidos pela ocorrência de algum 

fator estressante, ou pela cronicidade destes eventos (BROWN e 

HARRIS, 1978; POST, 1992; HORESH, KLOMEK e APTER, 2008; 

TODA et al., 2015). A exposição do indivíduo a um agente estressor 

promove a ativação do eixo hipotálamo-pituitária-adrenal (HPA), 

resultando em uma cascata de eventos endócrinos (HERMAN e 

CULLINAN, 1997; STERNER e KALYNCHUK, 2010) que incluem a 

liberação e transporte do fator liberador de corticotrofina (CRH) e 

também de vasopressina, a partir de neurônios do núcleo paraventricular 

do hipotálamo até a sub-região anterior da pituitária (adeno-hipófise) 

(Figura 4). Nesta sub-região, o CRH aumenta a liberação do hormônio 

adrenocorticotrófico que entrará na corrente sanguínea chegando até o 

córtex das glândulas adrenais onde estimulará a produção e liberação de 

glicocorticóides [cortisol em humanos ou corticosterona (CORT) em 

roedores] (PARKER, SCHATZBERG e LYONS, 2003; INCOLLINGO 

RODRIGUEZ et al., 2015). 

 Os glicocorticóides são hormônios esteroides sintetizados a 

partir de moléculas de colesterol, e uma vez liberados, irão atuar nos 

mais variados tecidos corporais limitando as funções não essenciais do 

organismo e mobilizando energia para a eventual tomada de ação contra 

o agente estressor que desencadeou a ativação do eixo HPA (DE 

KLOET, KARST e JOELS, 2008; STERNER e KALYNCHUK, 2010). 

Esta ação sobre os tecidos alvo se dá através da interação com os seus 

receptores glicocorticóides (GR) e mineralocorticóides (MR), 

culminando na ativação de mecanismos de resposta rápida (não-

genômicos) ou de resposta lenta (através de alterações na transcrição 

gênica) (PARIANTE e MILLER, 2001; GROENEWEG et al., 2011). 

Os receptores MR apresentam uma alta afinidade para CORT e dessa 

maneira, são ativados mesmo quando os níveis de glicocorticóides estão 

baixos (TER HEEGDE, DE RIJK e VINKERS, 2015). Do contrário, os 

receptores GR apresentam uma afinidade mais baixa, sendo ativados 

apenas quando as concentrações de glicocorticóides estão elevadas (DE 

KLOET et al., 1998; STERNER e KALYNCHUK, 2010; STETLER e 

MILLER, 2011). Além disso, os glicocorticóides atuarão a nível central, 

exercendo uma influência inibitória sobre o núcleo paraventricular, 

através de um processo de feedback negativo, que acaba por diminuir a 

ativação do próprio eixo (HERMAN e CULLINAN, 1997; STERNER e 

KALYNCHUK, 2010). Além destas alças de inibição, o controle 
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inibitório na ativação do eixo HPA parece ser altamente dependente da 

integridade do hipocampo (SAPOLSKY, MEANEY e MCEWEN, 

1985), estrutura límbica que expressa grande quantidade de receptores 

GR (DE KLOET et al., 1998; STERNER e KALYNCHUK, 2010; 

STETLER e MILLER, 2011). 

 
Figura 4. O eixo HPA 

Em situações de estresse (A), o núcleo paraventricular do hipotálamo é 
estimulado a liberar o CRH (B) que irá, por sua vez, estimular a 

liberação de ACTH pela hipófise (pituitária) anterior, também conhecida 

como adeno-hipófise (C). o ACTH então segue pela corrente sanguínea 

através dos capilares desta glândula até chegar no córtex das adrenais 

(também conhecidas como glândulas suprarrenais) (D), onde estimula a 
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secreção de cortisol nos humanos, ou corticosterona nos roedores (E). O 

glicocorticóide circulante pode ter várias funções, muitas delas 

importantes para a fisiologia do organismo, como aquelas envolvidas 

com o comportamento de "luta ou fuga". Entretanto, em determinados 

casos, um aumento nos níveis deste hormônio pode levar a uma 

degeneração de estruturas límbicas, com destaque para o hipocampo (F). 

O hipocampo apresenta uma grande densidade de receptores 

mineralocorticóides e glicocorticóides, e participa ativamente no 

controle por feedback negativo do hipotálamo (G). Por fim, o controle 

regulatório sobre o eixo HPA é mediado pelo cortisol ou corticosterona 

circulante, por meio de feedback negativo a nível da hipófise, bem como 

de outras regiões do cérebro, como o hipocampo, e o próprio hipotálamo 

(H). A persistência e a intensidade exagerada do estresse pode 

comprometer o sistema de feedback negativo e tornar o eixo hiper-

reativo, com prejuízos potenciais em diversas regiões encefálicas. 

Abreviaturas: ACTH: Hormônio adrenocorticotrófico; CRH: Hormônio 
liberador de corticotrofina; GC: Hormônio glicocorticóide. (Figura 

elaborada pelo autor). 

 

 É bem reportado na literatura que o hipocampo é 

particularmente suscetível aos efeitos danosos do estresse prolongado e 

dos níveis elevados de glicocorticóides (GEERLINGS e GERRITSEN, 

2017). Estes eventos acabam resultando em uma série de alterações 

morfológicas como a diminuição da arborização dendrítica dos 

neurônios piramidais (MAGARINOS e MCEWEN, 1995; FUCHS et 

al., 2004), diminuição da neurogênese e do volume hipocampal 

(CAMPBELL et al., 2004; VIDEBECH e RAVNKILDE, 2004; 

BRUMMELTE e GALEA, 2010; COLE et al., 2011; GEERLINGS e 

GERRITSEN, 2017). Entretanto, as implicações desses prejuízos não 

são claras, mas é presumível que acabem reduzindo a funcionalidade do 

hipocampo, comprometendo também a sua ação inibitória sobre o eixo 

HPA e culminando em um aumento ainda maior de liberação de 

glicocorticóides e ao aparecimento dos sintomas da depressão (DUMAN 

e AGHAJANIAN, 2012; JUN et al., 2012; GEERLINGS e 

GERRITSEN, 2017). 

 Neste cenário, é reportado que os glicocorticóides podem 

exercer efeitos pró-inflamatórios dependendo da cronicidade dos 

eventos estressores, das concentrações circulantes deste hormônio e do 

tempo de exposição aplicado às células (MCEWEN, 2008; MCEWEN 

et al., 2012). Um exemplo clássico de que níveis elevados de 
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glicocorticóides podem afetar estruturas límbicas foi conduzido em 

cultivo primário de neurônios hipocampais, em que a exposição crônica 

aos glicocorticóides foi capaz de exacerbar a produção de citocinas pró-

inflamatórias induzidas por insultos específicos, levando à morte dos 

neurônios hipocampais (MACPHERSON, DINKEL e SAPOLSKY, 

2005). Além disso, a ativação excessiva do eixo HPA, com níveis 

elevados de glicocorticóides foram também correlacionados 

positivamente com níveis aumentados de glutamato extracelular em 

regiões límbicas e corticais, como a amígdala, o hipocampo e o córtex 

pré-frontal (LOWY, WITTENBERG e YAMAMOTO, 1995; POPOLI 

et al., 2011; MCEWEN et al., 2012), sugerindo uma possível 

excitotoxicidade glutamatérgica induzida pelos glicocorticóides 

(SANACORA, TRECCANI e POPOLI, 2012). 

 Em conjunto, todas estas alterações induzidas pelos 

glicocorticóides podem levar o indivíduo à depressão. De fato, diversos 

estudos clínicos demonstraram que o aumento nos níveis de cortisol é 

consistente em cerca de 50% dos pacientes acometidos pela depressão 

(KNORR et al., 2010; STETLER e MILLER, 2011; DETTENBORN et 

al., 2012; OTTE et al., 2016), além de ser reportado também em 

indivíduos suicidas (KAMALI et al., 2012). Entretanto, é importante 

destacar que embora grande parte dos pacientes com depressão 

apresentem níveis aumentados deste hormônio, esta não é uma condição 

prevalente em 100% deles. Um exemplo são os indivíduos acometidos 

pela depressão atípica, caracterizados por não apresentar uma 

hiperativação do eixo HPA, mas sim uma diminuição nos níveis 

circulantes de cortisol (O'KEANE, FRODL e DINAN, 2012; LAMERS 

et al., 2013) 

 Com base nesse cenário, pode-se sugerir que os mesmos 

hormônios do estresse que são vitais para induzir as alterações 

necessárias para o comportamento de "luta ou fuga", são também 

gatilhos para o aparecimento de doenças quando indivíduos são 

expostos ao estresse prolongado, com níveis de glicocorticóides 

consistentemente elevados em regiões chave para o comportamento. 

Diante disso, os aspectos neuroendócrinos passaram a compor o centro 

das hipóteses que procuravam explicar a etiologia da depressão 

(HOLSBOER e ISING, 2010; SCHATZBERG, 2015), e neste sentido, 

diversos modelos animais foram desenvolvidos utilizando o estresse e a 

administração prolongada de CORT como premissa básica (NESTLER 

e HYMAN, 2010). 
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 Os modelos animais de depressão são ferramentas 

experimentais que permitem o avanço no estudo e no desenvolvimento 

de novos fármacos, bem como no melhor entendimento da 

fisiopatologia deste transtorno (DUMAN, 2010; KRISHNAN e 

NESTLER, 2011; OTTE et al., 2016). Entretanto, embora os resultados 

encontrados utilizando estes modelos tenham contribuído enormemente 

para o entendimento dos transtornos de humor, a aplicabilidade destes 

resultados em humanos ainda está longe do ideal (OTTE et al., 2016). 

De fato, encontrar modelos animais apropriados para uma determinada 

doença é sempre um desafio, principalmente quando o foco da pesquisa 

são os transtornos neuropsiquiátricos (NESTLER e HYMAN, 2010). O 

desenvolvimento destes modelos é ainda mais complicado pela falta de 

marcadores específicos e pelo fato de que a maioria dos sintomas são 

extremamente subjetivos, como por exemplo, o humor deprimido e a 

ideação suicida (DSM-5) (ARMOUR, MULLEROVA e ELHAI, 2016). 

 Modelos de depressão com validade de face ou constructo 

utilizam condições aversivas nos animais, e estas condições acabam por 

induzir alterações neuroquímicas, morfológicas e comportamentais que 

servem de cenário para a avaliação de compostos com atividade tipo-

antidepressiva e também para o entendimento dos aspectos 

fisiopatológicos e moleculares da depressão. Dentre os principais 

modelos usualmente empregados, podemos citar paradigmas como o 

estresse crônico imprevisível (WILLNER, 2005; LI et al., 2011; 

CHANDRAN et al., 2013) e também modelos que mimetizariam 

farmacologicamente o estresse, como o modelo de administração 

crônica de CORT (ZHAO et al., 2008; ZHAO et al., 2009; STERNER e 

KALYNCHUK, 2010) De especial interesse para nosso estudo, é 

importante destacar que estes modelos são responsivos apenas ao 

tratamento crônico, mas não agudo, com antidepressivos clássicos 

(DWIVEDI, RIZAVI e PANDEY, 2006; GOURLEY e TAYLOR, 

2009), permitindo assim o estudo de abordagens farmacológicas mais 

rápidas que as convencionais (LI et al., 2011). 

 Quanto aos modelos animais de depressão baseados em estresse 

destacam-se aqueles induzidos pela exposição à CORT (HERRMANN 
et al., 2009). As vias de administração, linhagens e os protocolos de 

tratamento utilizados neste modelo são extremamente variados, embora 

utilizem a premissa básica de que a modulação farmacológica crônica 

pode induzir a alterações neuroquímicas e morfológicas que mimetizam 

algumas das características da depressão (OTTE et al., 2016). De modo 

geral, a exposição dos animais à CORT parece ser similar na maioria 
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dos estudos, apresentando aumento do tempo de imobilidade em testes 

comportamentais preditivos como o teste de suspensão pela cauda 

(TSC) (AGO et al., 2008; ZHAO et al., 2008; ZHAO et al., 2009; 

KUTIYANAWALLA, TERRY e PILLAI, 2011; XU et al., 2011; 

SILVA et al., 2013; ROSA et al., 2014; PAZINI et al., 2016) e teste do 

nado forçado (TNF) (AGO et al., 2008; ZHAO et al., 2008; ZHAO et 
al., 2009; XU et al., 2011; AGO et al., 2013; SILVA et al., 2013; WU et 

al., 2013; MAO et al., 2014; PAZINI et al., 2017) e na diminuição no 

consumo de sacarose em testes de anedonia (MAO et al., 2012; WU et 

al., 2013; MAO et al., 2014; PAZINI et al., 2017). Além disso, muito 

dos estudos que empregaram o modelo da CORT observaram eventos 

moleculares, celulares e morfológicos, como a redução no volume de 

estruturas límbicas e corticais, como o hipocampo e o córtex pré-frontal 

(MURRAY, SMITH e HUTSON, 2008), diminuição de fatores tróficos 

(KUTIYANAWALLA, TERRY e PILLAI, 2011; GOURLEY et al., 

2012; CRUPI et al., 2013; MAO et al., 2014), redução da sinaptogênese 

(YABE et al., 2010; CRUPI et al., 2011; CRUPI et al., 2013), 

comprometimento da neurogênese (MURRAY, SMITH e HUTSON, 

2008; DAVID et al., 2009; YABE et al., 2010; CRUPI et al., 2011; 

CRUPI et al., 2013) e excitotoxicidade glutamatérgica (WEILAND, 

ORCHINIK e TANAPAT, 1997; COHEN et al., 2011; 

PRENDERGAST e MULHOLLAND, 2012; COSTA-NUNES et al., 

2014). A seguir, serão comentados alguns aspectos envolvendo estes 

eventos, e de que maneira eles são impactados pelo estresse e pela 

exposição crônica à CORT. 

 

1.3. O envolvimento do sistema glutamatérgico na depressão 
 

 O sistema glutamatérgico compreende um dos principais 

sistemas excitatórios do SNC, cujo principal neurotransmissor é o 

glutamato (SANACORA, TRECCANI e POPOLI, 2012). Do ponto de 

vista fisiológico, o glutamato está envolvido nas mais variadas funções 

neuronais, principalmente relacionadas ao aprendizado e a memória, 

bem como migração diferenciação, sobrevivência neuronal e 

neurogênese (HILLHOUSE e PORTER, 2015). O glutamato é 

sintetizado pela glutaminase dos neurônios pré-sinápticos a partir da 

glutamina e armazenado em vesículas, que são exocitadas de maneira 

dependente de potencial de ação. O glutamato liberado na fenda 

sináptica pode então atuar basicamente sobre dois diferentes tipos de 

receptores: os do tipo ionotrópicos (canais iônicos) e os do tipo 
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metabotrópicos (receptores acoplados a proteína G excitatória ou 

inibitória) (SANACORA, TRECCANI e POPOLI, 2012; HILLHOUSE 

e PORTER, 2015). 

 Os receptores metabotrópicos do glutamato compreendem cerca 

de 8 subtipos diferentes, nomeados de mGlu1 a mGlu8, e que se 

localizam tanto pré quanto pós-sinapticamente (NICIU, KELMENDI e 

SANACORA, 2012; SIEGEL e SANACORA, 2012). Parte destes 

receptores, mGlu1 e mGlu5, estão acoplados a proteínas G do tipo Gq 

estimulatória e que vão desencadear vias metabólicas envolvidas com a 

fosfolipase C (GHOSHAL et al., 2017). O restante dos receptores por 

sua vez, irão estar acoplados a proteínas G do tipo inibitórias (Gi), 

diminuindo a ativação da proteína de membrana adenilato ciclase e 

consequentemente diminuindo a produção de monofosfato de adenosina 

cíclico (AMPc) (MCCARTHY et al., 2012; NICIU, KELMENDI e 

SANACORA, 2012; SANACORA, TRECCANI e POPOLI, 2012). 

Muitos estudos tem envolvido os receptores glutamatérgicos 

metabotrópicos com a depressão, bem como terapias antidepressivas 

baseadas na modulação destes receptores (WIERONSKA et al., 2001; 

KOVACEVIC et al., 2012; AGO et al., 2013; MATOSIN et al., 2014). 

Entretanto, o que mais vem sendo demonstrado na literatura são os 

efeitos da modulação dos receptores ionotrópicos neste transtorno 

(CAMERON, MCEWEN e GOULD, 1995; FEYISSA et al., 2009; 

LAKHAN, CARO e HADZIMICHALIS, 2013; KANNANGARA et al., 

2014; LI et al., 2017). 

  s r c ptor s ionotrópicos gl ta atérgicos são d no inados α-

amino-3-hidroxi-5-metil-4-isoxazole-propionato (AMPA), N-metil-D-

aspartato (NMDA) e kainato (KARAKAS, REGAN e FURUKAWA, 

2015). Em comum, estes receptores permitem a entrada de íons 

catiônicos, como o cálcio e o sódio, quanto ativados pelo 

neurotransmissor glutamato. Do ponto de vista bioquímico, todos os 3 

receptores ionotrópicos são tetrâmeros, sendo que os receptores NMDA 

apresentam todas as 4 subunidades diferentes (heterotetrâmeros), 

enquanto os receptores AMPA e kainato podem ter todas as subunidades 

iguais (homotetrâmeros) ou diferentes (KARAKAS, REGAN e 

FURUKAWA, 2015). De maneira geral, estes receptores estão mais 

concentrados nos neurônios pós-sinápticos, diferentemente dos 

receptores metabotrópicos (MCCARTHY et al., 2012). 

 Os receptores AMPA estão envolvidos com o início do 

potencial de ação pós-sináptico, permitindo o influxo de sódio que 

causará despolarização e consequente ativação dos canais de cálcio 
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voltagem dependente (FREUDENBERG, CELIKEL e REIF, 2015). Os 

receptores AMPA podem ter 4 subunidades diferentes, denominadas de 

GluA1, GluA2, GluA3 e GluA4 (LI, CHEN e SMIT, 2013; 

FREUDENBERG, CELIKEL e REIF, 2015). Dependendo da 

composição de subunidades, o receptor AMPA pode ser mais ou menos 

permeável ao sódio, podendo muitas vezes ser impermeável a este íon 

ou mesmo ser permeável ao cálcio (ADDAE et al., 2007). Os receptores 

kainato (GluK1, GluK2, GluK3, GluK4 e GluK5) não são classicamente 

reportados por estarem envolvidos na fisiopatologia da depressão, 

estando mais envolvidos com o potencial de ação, apresentando como 

característica principal uma desativação mais lenta quando comparado 

aos receptores AMPA (LI, CHEN e SMIT, 2013; FREUDENBERG, 

CELIKEL e REIF, 2015; BHANDAGE et al., 2017; MOLLERUD et 

al., 2017). 

 Por fim, os receptores NMDA são os que apresentam a maior 

afinidade pelo glutamato, sendo permeáveis principalmente ao sódio, 

mas também ao cálcio (LANG et al., 2017). A composição dos 

receptores NMDA é relativamente complexa. De maneira geral ele é um 

tetrâmero que pode ser variavelmente composto por 5 tipos de 

subunidades: GluN1, GluN2A, GluN2B, GluN3A e GluN3B 

(BHANDAGE et al., 2017; FRANCE et al., 2017). Entretanto, nem 

todas as combinações de subunidades resultam em um receptor 

funcional, sendo necessário que a subunidade GluN1 esteja associada 

com pelo menos uma subunidade do tipo GluN2 (esta podendo ser tanto 

GluN2A quanto GluN2B) (LI et al., 2017; WU et al., 2017). Neste 

momento é importante destacar que a composição destas subunidades 

pode impactar diretamente na funcionalidade deste receptor, na sua 

distribuição nas diferentes regiões do encéfalo e até mesmo nos efeitos 

danosos por ele desencadeados em casos de excitotoxicidade, embora 

estes resultados ainda sejam preliminares e controversos (GONDA, 

2012; FRANCE et al., 2017; LI et al., 2017; MACHADO-VIEIRA, 

HENTER e ZARATE, 2017; WILLS et al., 2017; WU et al., 2017). 

Dentre os receptores glutamatérgicos, o papel dos receptores NMDA é o 

que mais recebe atenção no estudo da depressão. Dentre todas as regiões 

cerebrais, a densidade de receptores NMDA é mais alta em áreas 

intimamente relacionadas com a depressão, como o hipocampo, córtex 

pré-frontal e amígdala (GONDA, 2012). Nestas regiões a combinação 

de subunidades que mais prevalece é a de GluN1 e GluN2B 

(CERCATO et al., 2016; LIND et al., 2017; NEWMAN et al., 2017; 

SWANGER et al., 2017). A organização da sinapse glutamatérgica com 
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a localização dos principais receptores discutidos está exemplificada na 

Figura 5. 

 
Figura 5. O ciclo do glutamato na sinapse tripartite 
A sinapse tripartite é composta por no mínimo 2 neurônios 

glutamatérgicos (um neurônio pré e outro pós-sináptico) e também um 

astrócito. (A) O glutamato é sintetizado nos neurônios pré-sinápticos 
pela ação da glutaminase, que converte a glutamina em glutamato. (B) 

Este neurotransmissor é então armazenado em vesículas e liberado em 

resposta aos potenciais de ação pré-sinápticos, que permitam a exocitose 

destas vesículas na fenda sináptica. (C) Uma vez na fenda, o glutamato 
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pode atuar sobre os mais variados receptores que compõem o sistema 

glutamatérgico. Dentre os alvos, destaca-se os receptores 

metabotrópicos mGLUR1-8. Este grupo de receptores pode ativar 

proteínas G do tipo estimulatórias (mGLUR1 e mGLUR5), ou proteínas 

G inibitórias (mGLUR2-4, e mGLUR6-8). O segundo receptor 

glutamatérgico que é ativado é o receptor ionotrópico Kainato (GluK1-

5). O terceiro grupo de receptores são os receptores ionotrópicos 

AMPA, que podem ser constituídos por 4 subunidades diferentes 

(GluA1-4). O quarto e último grupo de receptores são os receptores 

ionotrópicos NMDA, que são tetrâmeros compostos por 5 tipos de 

subunidades (GluN1, GluN2A, GluN2B, GluN3A e GluN3B). (D) De 

maneira geral estes receptores atuam permitindo a entrada de cargas 

positivas (Ca
2+ 

ou Na
+ 

) no neurônio pós-sináptico. Esta entrada de 

cargas pode ativar uma série de proteínas, culminando em efeitos 

positivos para o neurônio como a sobrevivência celular e a 

sinaptogênese, além de contribuir para o potencial de ação, aprendizado 

e memória. (E) Na sequência o glutamato precisa ser removido da fenda 

e este processo é realizado pelos transportadores EAAT2/GLT1 nos 

astrócitos e pelos EAAT2/GLT1 e EAAT3 nos neurônios pré-sinápticos. 

No interior destas células, o glutamato é convertido em glutamina pela 

enzima glutamina sintase, e posteriormente pode novamente ser 

convertida em glutamato (A). Abreviaturas: AMPA: α-amino-3-hidroxi-

5-metil-4-isoxazol-propionato; CCVD: canal de cálcio voltagem-

dependente; EAAT2: transportadores de aminoácidos excitatórios-2; 
EAAT3: transportadores de aminoácidos excitatórios-3; GLT1: 

transportador de glutamato-1; Glu: glutamato; mGLUR: receptores 

metabotrópicos glutamatérgicos; NMDA: N-metil-D-aspartato. Imagem 

do autor. 

 

 Após a ativação dos diferentes tipos de receptores, o glutamato 

precisa ser removido da fenda sináptica, geralmente com a ajuda dos 

astrócitos (SOFRONIEW e VINTERS, 2010). Em virtude da presença 

desta terceira célula, a sinalização glutamatérgica é classicamente 

reportada por ser uma sinapse tripartite. Neste momento, entram em 

ação os diversos sistemas de transporte que realizam a tarefa de diminuir 

a biodisponibilidade deste neurotransmissor na fenda (RAJKOWSKA e 

MIGUEL-HIDALGO, 2007; KOYAMA, 2015). Dentre os principais 

transportadores podemos citar os transportadores de aminoácidos 

excitatórios (EAATs), que são subdivididos em 5 tipos diferentes 

(EAAT1-5) (SANACORA e BANASR, 2013). A composição destes 
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carreadores também varia entre os seus subtipos, sendo formados 

basicamente por 3 subunidades de proteínas que podem formar 

homotrímeros ou heterotrímeros, com maior ou menor função na 

atividade de recaptação de glutamato e outros aminoácidos excitatórios. 

O mais estudado de todos os transportadores é o EAAT2, que em 

roedores recebe o nome de transportador de glutamato (GLT1) 

(SANACORA e BANASR, 2013). Este transportador é encontrado 

basicamente em todos os astrócitos que compõem a região encefálica e 

medular (RAJKOWSKA e MIGUEL-HIDALGO, 2007; KOYAMA, 

2015). Além disso, é reportado que cerca de 10% dos EAAT2 sejam 

expressos também em neurônios pré-sinápticos do hipocampo 

(HOOGLAND et al., 2004). Dessa maneira, é importante atentar para a 

função dos astrócitos na manutenção das sinapses glutamatérgicas no 

hipocampo, uma vez que, embora a neurotransmissão glutamatérgica 

seja extremamente importante, o glutamato pode atuar também como 

toxina (HOOGLAND et al., 2004; KIM et al., 2011; RAJKOWSKA e 

STOCKMEIER, 2013). Outro transportador que apresenta ampla 

ocorrência no hipocampo é o EAAT3, que é largamente reportado por 

estar presente no corpo e nos dendritos de neurônios desta estrutura 

(FURUTA et al., 1997). Quando recaptado pelos astrócitos, o glutamato 

pode ser reconvertido em glutamina pela enzima glutamina sintetase, 

sendo então transportado novamente ao neurônio pré-sináptico onde 

serve de base para a síntese de novo de glutamato pela glutaminase 

(POPOLI et al., 2011). Assim, finda-se o ciclo do glutamato, o qual 

pode ser novamente liberado na fenda sináptica. A Figura 5 também 

demonstra os principais transportadores de glutamato e a sua posição na 

sinapse tripartite. 

 Embora a sinalização glutamatérgica seja extremamente 

importante para diversas funções no SNC, é largamente reportado que a 

sua hiperativação pode levar a casos de toxicidade e morte neural, 

cadeia de eventos que são denominados de excitotoxicidade 

glutamatérgica (POPOLI et al., 2011; DANTZER e WALKER, 2014). 

Estes eventos são mediados principalmente pelos níveis elevados de 

influxo catiônico dos receptores que compõem este sistema, com 

destaque para os receptores NMDA (MURROUGH, ABDALLAH e 

MATHEW, 2017). Este influxo induz uma hiperativação do neurônio 

pós-sináptico, com consequente produção de oxido nítrico e aumento de 

espécies reativas de oxigênio (DONG, WANG e QIN, 2009; TSENG et 

al., 2010; NGUYEN et al., 2011). Além disso, a hiperativação dos 

receptores glutamatérgicos pode ativar várias proteases que danificam 
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diversos componentes estruturais e proteínas do neurônio, bem como 

caspases que culminam na ativação de vias de apoptose (DONG, 

WANG e QIN, 2009; TSENG et al., 2010). Outro aspecto importante da 

excitotoxicidade glutamatérgica é o extravasamento de glutamato para 

sítios extra-sinápticos, com consequente estímulo de receptores NMDA 

extra-sinápticos (que contem alta expressão de subunidades GluN2B) 

(DONG, WANG e QIN, 2009; PAPOUIN e OLIET, 2014; 

CARVAJAL, MATTISON e CERPA, 2016). Os eventos que estão 

envolvidos com a excitotoxicidade glutamatérgica estão sumarizados na 

Figura 6. 
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Figura 6. Sinapse tripartite em estado de excitotoxicidade 

glutamatérgica 
Esta imagem deve ser visualizada em conjunto com a Figura 5, que 

demonstra uma sinapse glutamatérgica normal. (A) Condições de 

estresse crônico, ou mesmo exposição à glicocorticóides podem levar a 
um quadro de aumento de liberação de glutamato na fenda sináptica. (B) 

Além disso, situações de astrogliose reativa, com prejuízo na função dos 

EAATs astrocíticos pode exacerbar este problema, fazendo com que um 

excesso de glutamato atue sobre os receptores pós-sinápticos. (C) Este 
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acúmulo de glutamato pode ainda extravasar e ativar os receptores 

NMDA extrasinápticos. (D) Em conjunto, aumenta-se demasiadamente 

o influxo de cálcio intracelular, desencadeando uma série de eventos 

relacionados à ativação de proteases e caspases pró-apoptóticas, além do 

aumento de espécies reativas de oxigênio e de nitrogênio. Estas 

proteases e espécies reativas acabam produzindo danos consideráveis 

em proteínas do neurônio contribuindo para a morte neuronal e 

degeneração destes. (E) Quando o processo de excitotoxicidade 

acontece em regiões chave para a regulação do humor, como o 

hipocampo, pode-se ter uma predisposição a um episódio depressivo. 

Abreviaturas: AMPA: α-amino-3-hidroxi-5-metil-4-isoxazole-

propionato; CCVD: Canal de cálcio voltagem-dependente; EAAT2: 

transportadores de aminoácidos excitatórios-2; EAAT3: 

transportadores de aminoácidos excitatórios-3; ERN: espécies reativas 
do nitrogênio; EROS: espécies reativas do oxigênio; GLT1: 

transportador de glutamato- 1; Glu: glutamato; mGLUR: receptores 
metabotrópicos glutamatérgicos; NMDA: N-metil-D-aspartato. Imagem 

do autor. 

 

 Diversos fatores podem contribuir para um aumento nos níveis 

de glutamato na fenda sináptica. De maneira geral, a ideia de que existe 

um desequilíbrio entre a liberação de glutamato pelos neurônios e a 

captação deste pelos astrócitos tem sido sugerida por um grande número 

de estudos (SCHOUSBOE e WAAGEPETERSEN, 2005; CZEH et al., 
2006; YI e HAZELL, 2006; ZOU et al., 2010; KIM et al., 2011). Dessa 

maneira a perda de função dos astrócitos pode ser o principal 

componente deste desbalanço, em virtude do seu papel crucial na 

recaptação de glutamato (KIM et al., 2011). A astrogliose reativa é 

caracterizada pela hiperativação dos astrócitos frente a algum agente 

estressor, sendo acompanhado por profundas alterações funcionais e 

morfológicas a longo prazo (SOFRONIEW e VINTERS, 2010; 

HASHIOKA, 2011; DE OLIVEIRA et al., 2014; ROBEL e 

SONTHEIMER, 2015). Dentre as principais características de um 

astrócito reativo, destaca-se a baixa expressão de enzimas envolvidas 

com a degradação de neurotransmissores, como a glutamina sintase, 

culminando na depleção de neurotransmissores produzidos a partir dela, 

co o o ácido γ-aminobutírico (GABA), bem como no acúmulo do 

próprio glutamato (SOFRONIEW e VINTERS, 2010). Desta forma, 

além de um prejuízo na degradação do glutamato, a diminuição da 

produção de neurotransmissores inibitórios leva a um descontrole ainda 
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maior da neurotransmissão glutamatérgica, hiperexcitando os neurônios 

hipocampais. Além disso, a astrogliose pode levar a uma diminuição na 

expressão de transportadores EAAT2/GLT1, elevando ainda mais a 

biodisponibilidade de glutamato na fenda sináptica (POPOLI et al., 

2011). Por fim, a astrogliose pode levar, com tempo, a uma redução da 

densidade astrocitária, condição que é largamente reportada no córtex 

pré-frontal de pacientes com depressão (COTTER et al., 2001; DINIZ et 

al., 2012; RAJKOWSKA e STOCKMEIER, 2013; CHUNG, ALLEN e 

EROGLU, 2015). 

 Muitos trabalhos sugerem que o estresse e os elevados níveis de 

glicocorticóides podem comprometer a retirada de glutamato da fenda 

sináptica em neurônios hipocampais, fazendo com que um aumento na 

biodisponibilidade deste neurotransmissor excitatório impacte 

negativamente esta estrutura límbica (YANG, HUANG e HSU, 2005; 

ZINK et al., 2010; POPOLI et al., 2011). Além disso, agonistas de 

receptores NMDA, incluindo o próprio glutamato, são capazes de 

estimular a secreção de hormônio adrenocorticotrófico, efeito que pode 

ser revertido com o tratamento com antagonistas de receptores NMDA 

(FARAH et al., 1991; JEZOVA, OLIVER e JURCOVICOVA, 1991), 

fortalecendo ainda mais a relação entre estresse e excitotoxicidade 

glutamatérgica. 

 Grande parte dos estudo clínicos demonstraram um aumento 

nos níveis plasmáticos (MAURI et al., 1998; KUCUKIBRAHIMOGLU 

et al., 2009) e corticais (HASHIMOTO, SAWA e IYO, 2007) de 

glutamato em pacientes com depressão. De maneira geral, estes níveis 

aumentados podem ser revertidos pelo tratamento com antidepressivos 

(MAES et al., 1998; KUCUKIBRAHIMOGLU et al., 2009; 

SANACORA, TRECCANI e POPOLI, 2012), reforçando a teoria 

glutamatérgica da depressão. Com base nisso, o foco no 

desenvolvimento de medicamentos também ganhou uma vertente 

voltada para a modulação do sistema glutamatérgico (NICIU, 

KELMENDI e SANACORA, 2012; CARVAJAL, MATTISON e 

CERPA, 2016). Neste sentido, testes foram executados com compostos 

como a memantina (antagonista de receptores NMDA) (LENZE et al., 
2012; REUS et al., 2012; SMITH et al., 2013; SUN et al., 2015), 

lanicemina (bloqueador do canal do receptor NMDA) (DOWNEY et al., 

2016; AGBO, BUI e ZHOU, 2017; SANACORA et al., 2017), 

traxoprodil (antagonista seletivo da subunidade GluN2B (POLESZAK 

et al., 2016; STASIUK et al., 2016; STASIUK et al., 2017), 

ampaquinas, piracetam e aniracetam (agonistas dos receptores AMPA) 
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(MALYKH e SADAIE, 2010; SARICICEK et al., 2011; MULA et al., 

2015), riluzol (ativador da captação de glutamato pelo EAAT2 dos 

astrócitos e inibidor da exocitose de glutamato) (WANG, WANG e 

WANG, 2004; ZARATE et al., 2004; LENER, KADRIU e ZARATE, 

2017; MATHEW et al., 2017; PARK et al., 2017), apresentando efeitos 

promissores, porém acompanhados de pronunciados efeitos adversos 

que acabaram comprometendo a continuidade destes estudos (LENER, 

KADRIU e ZARATE, 2017). Dentre as abordagens farmacológicas que 

modulam este sistema, um composto que vem recebendo atenção 

especial por seu efeito antidepressivo rápido sobre pacientes não 

responsivos ao tratamento antidepressivo convencional é a cetamina 

(BERMAN et al., 2000; BLOCH et al., 2012; PRESKORN, 2012; 

ZHOU et al., 2014; ABDALLAH, AVERILL e KRYSTAL, 2015; 

CLARKE et al., 2016; GERHARD, WOHLEB e DUMAN, 2016; 

LENER, KADRIU e ZARATE, 2017). 

 

1.4. Hipótese neurotrófica, sinaptogênese e cetamina 

 

 A hipótese neurotrófica da depressão surgiu a partir das 

limitações que a hipótese monoaminérgica apresentava (DUMAN e LI, 

2012; BUTTENSCHON et al., 2015). Uma destas limitações diz 

respeito à demora para o início dos efeitos terapêuticos dos 

antidepressivos convencionais, reforçando a ideia de que uma 

modulação aguda de monoaminas na fenda não era suficiente para 

desencadear um efeito positivo sobre o comportamento (NEMEROFF e 

OWENS, 2002; NEMEROFF, PRESKORN e DEVANE, 2007; UHER 

et al., 2011; AL-HARBI, 2012; BOKU et al., 2017). Entretanto passou-

se a observar que com o tempo, os antidepressivos clássicos induziam 

alterações morfológicas nos indivíduos, e que estas alterações eram 

consistentes com o tempo de resposta terapêutica (DUMAN e LI, 2012; 

BUTTENSCHON et al., 2015). A partir de então associou-se que 

muitos antidepressivos também participavam do estímulo ao nascimento 

de novos neurônios no cérebro adulto, bem como na sua morfologia e 

função (SANTARELLI et al., 2003a; SCHMIDT e DUMAN, 2007). 

Dessa maneira, passou-se a relacionar essa plasticidade de algumas 

regiões cerebrais como sendo imprescindíveis para a melhora do 

comportamento, fornecendo as bases para a hipótese neurotrófica da 

depressão (SANTARELLI et al., 2003a). 

 De fato, uma das propriedades mais fascinantes do SNC é a sua 

capacidade de se remodelar, se adaptar e formar novas conexões 
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(DUMAN e LI, 2012; BUTTENSCHON et al., 2015). A 

neuroplasticidade, também conhecida como plasticidade neural, é a 

capacidade do SNC de mudar, adaptar-se e moldar-se a nível estrutural e 

funcional ao longo do desenvolvimento neuronal e quando sujeito a 

novas experiências (DUMAN e LI, 2012). A formação de novas 

sinapses, um dos aspectos da plasticidade, vem sendo cada vez mais 

estudada no decorrer dos anos, principalmente no córtex pré-frontal e no 

hipocampo (DINIZ et al., 2012; DUMAN e LI, 2012; DWYER e 

DUMAN, 2013). Basicamente, a sinaptogênese se refere a um aumento 

no número de sinapses frente aos mais variados estímulos, como as 

potenciações de longa duração (LTP), bem como a partir da modulação 

de fármacos que atuam sobre estas sinapses (DWYER e DUMAN, 

2013). Esta plasticidade sináptica de longa duração pode durar de horas 

até mesmo dias, e é consistente com um grande número de achados que 

demonstram o efeito antidepressivo rápido de antagonistas de receptores 

NMDA (ABDALLAH et al., 2016; KASTER et al., 2016; 

LAUTERBACH, 2016; YANG et al., 2016; HUANG, HAYES e 

YANG, 2017). Este fenômeno é observado quando estímulos elétricos 

são aplicados em alta frequência sobre uma determinada população de 

neurônios, provocando a potenciação sustentada destas células. Esta 

ativação é traduzida na liberação de glutamato na fenda sináptica, 

ativando consequentemente os seus receptores ionotrópicos e induzindo 

a entrada de cargas catiônicas no interior dos neurônios pós-sinápticos 

(KIM e NA, 2016). Com este influxo, os níveis intracelulares de cálcio 

ficam aumentados ao ponto de ativar toda uma maquinaria bioquímica 

que está envolvida com a LTP (Figura 7), (EAGLESON et al., 2016). 

Fortes evidências demonstram que várias proteínas intracelulares 

dependentes de cálcio são ativadas no decorrer deste processo, como o 

complexo cálcio/calmodulina cinase II (CaMKII), além de uma série de 

outras proteínas, como a proteína cinase A, proteína cinase C e as 

proteínas cinase ativadas por mitógeno (MAPK) (SEN et al., 2016; 

YATES, 2016; ZHANG et al., 2016). Além disso, um dos principais 

atores que atuam sobre os mais variados aspectos da plasticidade 

sináptica são os fatores neurotróficos, com destaque para o fator 

neurotrófico derivado do encéfalo (BDNF) (CHEN et al., 2017; OHTA 

et al., 2017; POPOVA, ILCHIBAEVA e NAUMENKO, 2017). Uma 

das principais funções do BDNF é regular o crescimento de novas 

sinapses bem como de novos neurônios, induzindo assim os processos 

de memória e aprendizado (POPOVA, ILCHIBAEVA e NAUMENKO, 

2017). Além deste papel morfológico, o BDNF apresenta um potencial 
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neuroquímico inestimável, atuando sobre o desenvolvimento e 

sobrevivência de praticamente todos os tipos de neurônios (CAVIEDES 

et al., 2017). 

 
Figura 7. Etapas iniciais do processo de sinaptogênese 

A fase inicial do LTP acontece após uma série de potenciais rítmicos 
excitatórios a partir do neurônio pré-sináptico (A). Estes potenciais de 

ação levam milissegundos para ativar os CCVD, liberando cálcio no 

meio intracelular e favorecendo a exocitose de vesículas contendo 

glutamato (B). Em questão de segundos, o glutamato atua então sobre os 
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receptores NMDA e AMPA permitindo a entrada de cargas catiônicas, 

com destaque para o Ca
2+

(C). Em questão de minutos, este influxo pode 

ativar uma série de proteínas cinases envolvidas com a transcrição 

gênica ou também com a regulação da síntese de proteínas sinápticas, 

como o complexo mTORC1 (D). Após a ativação de proteínas 

relacionadas à síntese proteica, uma série de proteínas que irão compor 

o novo botão dendrítico são sintetizadas. O citoesqueleto passa a ser 

formado iniciando a remodelação sináptica e originando os stubbys. É 

importante destacar que o BDNF apresenta um papel central neste 

processo, ativando uma série de proteínas a partir da ativação do seu 

receptor TrkB, estimulando o processo de sinaptogênese. A etapa final 

do processo de sinaptogênese está ilustrada na Figura 8 e deve ser 

observado juntamente com esta Figura. Abreviaturas: Glu:glutamato; 

mTORC1: complexo da proteína alvo de rapamicina em mamíferos; 
BDNF: fator neurotrófico derivado do encéfalo; TrkB:receptor 

tropomiosina cinase B; CCVD: canais de cálcio voltagem-dependente; 
PSDs: proteínas de densidade pós-sináptica; LTP: potenciação de 

longa duração; S6: proteínas ribossomais S6. Figura elaborada pelo 

autor. 
 

Convém destacar que o influxo de cálcio advindo da ativação dos 

receptores glutamatérgicos na LTP pode atuar na exocitose de vesículas 

contendo BDNF, permitindo que ele atue sobre os receptores 

tropomiosina cinase B (TrkB) e desencadeie os seus efeitos tróficos, 

como veremos em detalhes adiante (LI et al., 2010; YOSHII e 

CONSTANTINE-PATON, 2010; LI et al., 2011; CAVIEDES et al., 

2017). 

 Cerca de algumas horas após a ativação dos neurônios, ocorre a 

fase tardia da LTP, que se reflete na sinaptogênese propriamente dita, e 

que rege a síntese de novas proteínas estruturais culminando na 

formação de novos espinhos dendríticos (ANASTASSOV, WANG e 

DUNN, 2017). Esta etapa é claramente dependente do BDNF e de 

proteínas envolvidas com a tradução de proteínas sinápticas de 

ancoragem, subunidades de receptores glutamatérgicos (GluA1), e 

proteínas estruturais da nova sinapse em formação (DUMAN e LI, 

2012). Dentre estas proteínas que atuam regulando a síntese proteína na 

sinaptogênese ganham papel de destaque as proteínas alvo de 

rapamicina em mamíferos (mTOR) e as proteínas ribossomais S6 de 70 

kDa (p70S6K) (HOEFFER e KLANN, 2010b; DWYER e DUMAN, 

2013). O que se segue a fase tardia, e que pode levar algumas horas, é o 
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crescimento de novas espinhas dendríticas ou o aumento das espinhas 

pré existentes (DUMAN e AGHAJANIAN, 2012; DUMAN e LI, 2012). 

Este fenômeno pode gerar uma melhora no humor de pacientes com 

depressão tratados com antidepressivos, além de ter um papel 

importante no aprendizado, na memória e nos déficits induzidos pela 

exposição ao estresse (DUMAN e MONTEGGIA, 2006) (Figura 8). 

 

 
Figura 8. Fase final do processo de sinaptogênese 
O início do processo de sinaptogênese é explicado em detalhes na 

Figura 7. Brevemente, potenciais de ação induzem a liberação de 
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vesículas contendo glutamato (A e B), que atuam sobre os receptores 

glutamatérgicos desencadeando vias de sinalização que ativam 

reguladores da síntese proteica e fatores de transcrição (C e D). Além 

disso, o BDNF também ativa vias que culminam nos mesmos efeitos 

pró-síntese de proteínas, e do próprio BDNF. Na sequência, várias 

proteínas envolvidas diretamente com a sinaptogênese, e que irão 

compor a nova sinapse passam a ser direcionadas para o botão sináptico 

em crescimento, que após algumas horas tem o seu crescimento 

finalizado (E). A partir de então, a espinha dendrítica, do tipo 

mushroom, pode se integrar com outras espinhas dendríticas de 

neurônios adjacentes, melhorando a transmissão das informações da via 

neural. Este aumento de novas sinapses contribui expressivamente para 

a melhora no comportamento de pacientes com depressão, bem como na 

reversão dos efeitos deletérios do estresse e dos glicocorticóides sobre 

as sinapses. Além disso, este processo dinâmico está classicamente 

envolvido com o aprendizado e com a memória. Abreviaturas: 
Glu:glutamato; mTORC1: complexo da proteína alvo de rapamicina em 

mamíferos; BDNF: fator neurotrófico derivado do encéfalo; TrkB: 

receptor tropomiosina cinase B; CCVD: canais de cálcio voltagem-
dependente; PSDs: proteínas de densidade pós-sináptica; LTP: 

potenciação de longa duração; S6: proteínas ribossomais S6. Figura 

elaborada pelo autor. 

 

 Como vimos, o BDNF apresenta papel central na sinaptogênese 

(LEPACK et al., 2014). Entretanto, este papel pode ser prejudicado na 

presença de diversos interferentes, a exemplo dos glicocorticóides 

(DWIVEDI, RIZAVI e PANDEY, 2006; JACOBSEN e MORK, 2006; 

HUANG et al., 2011; MAO et al., 2014). Estes hormônios do estresse 

podem atuar negativamente sobre a transcrição de BDNF através da 

redução da fosforilação de fatores de transcrição envolvidos com a sua 

transcrição, como o elemento de resposta ao AMPc (CREB) (NESTLER 

et al., 2002; POPOLI, GENNARELLI e RACAGNI, 2002; GRONLI et 

al., 2006; ORTEGA-MARTINEZ, 2015; ZHANG et al., 2016). Desta 

maneira, uma exposição crônica a agentes estressores acaba 

desestabilizando o processo de sinaptogênese, impedindo que a síntese 

de proteínas regulada por BDNF aconteça de maneira satisfatória. É 

importante destacar que vários estudos mostram que a depressão está 

associada com uma redução no volume hipocampal, com taxas em torno 

de 10 a 15% (CAMPBELL et al., 2004; VIDEBECH e RAVNKILDE, 

2004). Esta atrofia pode ser reflexo de vários fatores, como a diminuição 
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da neurogênese induzida pelo estresse, com consequente diminuição da 

sobrevivência neuronal, além de uma menor sinaptogênese (AGO et al., 

2011; ANACKER, 2014; ALENINA e KLEMPIN, 2015). Desta forma, 

quando este desbalanço acontece em regiões chave para o 

comportamento, como o hipocampo e o córtex pré-frontal, temos o 

aparecimento dos sintomas depressivos (JUN et al., 2012). 

 O BDNF é sintetizado como uma proteína precursora chamada 

de pré-pró-BDNF, sendo que existem mais de 15 tipos diferentes de 

transcritos para esta proteína (YOSHII e CONSTANTINE-PATON, 

2010). Ainda no retículo endoplasmático, o pré-pró-BDNF pode ser 

clivado em uma proteína de 32 kDa, chamada de pró-BDNF, que por 

fim, segue para o aparelho de Golgi onde é finalmente processada 

formando o BDNF maduro (14 kDa) (LESSMANN, GOTTMANN e 

MALCANGIO, 2003; GARCIA et al., 2012). O pró-BDNF pode 

também ser liberado diretamente no meio intracelular, e ser clivado no 

citoplasma por diversas classes de proteínas como as metaloproteínas e 

demais proteases, mediante estímulos específicos (LESSMANN, 

GOTTMANN e MALCANGIO, 2003; GARCIA et al., 2012). Outro 

importante ativador do BDNF é a plasmina, que é produzida a partir do 

plasminogênio tecidual, quando estimulado pelo seu ativador. Desta 

forma, mediante estímulos específicos o aumento de BDNF pode 

acontecer rapidamente, não sendo necessário todo o processo de 

transcrição e tradução deste fator neurotrófico (LESSMANN, 

GOTTMANN e MALCANGIO, 2003; GARCIA et al., 2012; 

CAVIEDES et al., 2017). O pró-BDNF por sua vez, apresenta efeitos 

duais, ativando vias de sinalização distintas daquelas ativadas pelo 

BDNF. Essa ativação do pró-BDNF pode desencadear tanto vias que 

levam a célula a apoptose, quanto vias que induzem a sobrevivência 

celular, ambas ativadas pelos receptores para neurotrofinas de baixa 

afinidade p75 (YOSHII e CONSTANTINE-PATON, 2010; YEH, KAO 

e KUO, 2015). O BDNF maduro por sua vez, ativa os receptores TrkB 

(LI et al., 2010; LI et al., 2011). Estes receptores, quando ativados pelo 

BDNF, apresentam uma dimerização e uma fosforilação cruzada dos 

seus resíduos de tirosina. Desta forma ele adquire a atividade tirosina 

cinase permitindo que ele atue sobre outras proteínas, ativando-as por 

meio de fosforilação nos seus resíduos de tirosina, resultando em uma 

resposta intracelular, geralmente relacionada com o aumento da 

sobrevivência celular, da proliferação e da sinaptogênese (MALBERG, 

2004; AUTRY e MONTEGGIA, 2012). As principais vias de 
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sinalização ativadas pelos receptores TrkB estão sumarizadas na Figura 

9. 

 
Figura 9. Aspectos bioquímicos do BDNF 
(A) O RNAm para o BDNF é transcrito a partir da ativação de fatores de 

transcrição, como a fosforilação de CREB. Este transcrito não é 

traduzido diretamente em BDNF, mas sim como proteína precursora 

denominada pré-pró-BDNF. (B) Este precursor por sua vez, pode ser 

clivado formando o pró-BDNF, ainda no retículo endoplasmático 

rugoso. (C) O pró-BDNF pode então ser convertido em BDNF por 

proteases presentes no aparelho de Golgi, originando o BDNF, que é 
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armazenado em vesículas. (D) Outra opção também é o pró-BDNF ser 

exocitado desta forma, e sofrer a ação de proteases (plasmina) e 

metaloproteinases no meio extracelular. Tanto o BDNF quanto o pró-

BDNF podem atuar sobre receptores específicos, desencadeando vias de 

sinalização intracelular. (E) No caso do pró-BDNF, este pode interagir 

sobre os receptores p75 modulando vias de morte celular, como a via 

JNK, ou ativando vias de sobrevivência, como a via do NF-kB. (F) Por 

outro lado, o BDNF irá modular os receptores TrkB, que são 

homodímeros com capacidade de autofosforilação dos seus resíduos, 

assumindo assim um papel tirosina cinase. Desta forma, a ação do TrkB 

se dá através da fosforilação de outros resíduos de tirosina em outras 

prot ínas, co o os SR s   a  L γ. U a v z  sti  lada, a  L γ pod  

induzir um aumento de cálcio intracelular com consequente ativação da 

proteína CaMKII. Por outro lado, os SRIs podem ativar tanto a via 

PI3K/Akt quanto a via MEK/ERK. Em comum, a modulação destas vias 

de sinalização aumentam a fosforilação de CREB e a transcrição de 

RNAm para o BDNF (A). (G) Em conjunto, as vias de sinalização 

induzidas pelo BDNF apresentam efeitos positivos sobre a modulação 

do humor, com melhora no comportamento, reversão dos déficits 

induzidos pelo estresse, além de contribuir para a neurogênese, 

sinaptogênese, sobrevivência neuronal e proliferação celular. (H) Todas 

essas ações quando corretamente reguladas, permitem que estruturas 

altamente sensíveis ao estresse e diretamente envolvidas com os 

transtornos de humor, como o hipocampo, funcionem corretamente. 

Abreviaturas: BDNF: fator neurotrófico derivado do encéfalo; PLCγ: 

fosfolipase Cγ; CaMKII: complexo cálcio calmodulina II; CREB: 

elemento de resposta ao AMPc; MEK/ERK: ERK cinase/proteína cinase 
regulada por sinal extracelular; SRIs: substratos do receptor de 

insulina; RER: retículo endoplasmático rugoso; JNK: cinase N-terminal 
c-Jun; NFkB, fator nuclear kappa B. Imagem elaborada pelo autor. 

 

 Muitos trabalhos demonstram uma diminuição dos níveis de 

BDNF e do seu receptor TrkB no hipocampo, no córtex pré-frontal, no 

plasma e no soro tanto em pacientes com depressão (KAREGE et al., 
2005a; KAREGE et al., 2005b; LEE et al., 2007; HUANG, LEE e LIU, 

2008; AUTRY e MONTEGGIA, 2012; RAY, SHANNON WEICKERT 

e WEBSTER, 2014), quanto em indivíduos suicidas (DWIVEDI et al., 
2003; KAREGE et al., 2005b; KIM et al., 2007; LEE et al., 2007; 

PANDEY et al., 2008; DWIVEDI, 2012). Nos modelos animais de 

depressão, uma falha no mecanismo de síntese e liberação de BDNF 
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também é reportada em vários trabalhos avaliando diversas regiões 

cerebrais, com destaque para o hipocampo (MURAKAMI et al., 2005; 

GRONLI et al., 2006). Nestes estudos, protocolos de estresse intenso ou 

crônico podem propiciar uma redução nos níveis desta neurotrofina 

(GROVES, 2007; MAO et al., 2014). Em conjunto, todos estes efeitos 

sobre os níveis de BDNF e a funcionalidade de seu receptor podem ser 

revertidos pelo tratamento com antidepressivos convencionais, tanto em 

humanos (SHIMIZU et al., 2003) quanto em roedores submetidos a 

modelos de depressão (CHEN et al., 2001; BALU et al., 2008; SEN, 

DUMAN e SANACORA, 2008). 

 Dentre os fármacos que modulam diretamente a sinaptogênese, 

ganha papel de destaque o antagonista de receptores NMDA cetamina 

(BERMAN et al., 2000; BLOCH et al., 2012; PRESKORN, 2012; 

ZHOU et al., 2014; ABDALLAH, AVERILL e KRYSTAL, 2015; 

CLARKE et al., 2016; GERHARD, WOHLEB e DUMAN, 2016; 

LENER, KADRIU e ZARATE, 2017). Este composto é um derivado 

das fenciclidinas, vendida comercialmente como uma mistura racêmica 

de dois isômeros opticamente ativos, a R-cetamina e a S-cetamina 

(KURDI, THEERTH e DEVA, 2014) (Figura 10). Estes dois isômeros 

da cetamina apresentam afinidade diferente pelos receptores NMDA, 

sendo que a forma S apresenta um poder de ligação 4 vezes maior do 

que a forma R (PAUL et al., 2014). O uso clínico da cetamina é 

largamente concentrado no seu potencial anestésico, principalmente 

devido a sua capacidade de produzir inconsciência e imobilidade 

(KURDI, THEERTH e DEVA, 2014; PAUL et al., 2014). Assim, este 

composto é largamente utilizado em pequenos procedimentos 

veterinários, e também em alguns procedimentos cirúrgicos em 

humanos (KURDI, THEERTH e DEVA, 2014). Entretanto, o uso da 

cetamina é acompanhado de efeitos adversos extremamente 

pronunciados. Dentre eles, destacam-se os efeitos dissociativos, como 

experiências extracorpóreas (flutuar fora do corpo), visualização de 

cores diferentes das reais, pesadelos realistas, ilusões, entre outros 

efeitos (HOLLISTER e BURN, 1974; SERAFINI et al., 2014). Em 

virtude dessa capacidade psicomimética, a cetamina também é utilizada 

como droga de abuso em indivíduos saudáveis (GABLE, 2004; 

SERAFINI et al., 2014). 

 Fortalecendo a hipótese glutamatérgica da depressão e a sua 

relação com a hipótese neurotrófica, nos últimos anos, diversos estudos 

clínicos demonstraram o efeito antidepressivo de doses subanestésicas 

da cetamina (BERMAN et al., 2000; ZARATE et al., 2006; BLOCH et 
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al., 2012; PRESKORN, 2012; ZHOU et al., 2014; ABDALLAH, 

AVERILL e KRYSTAL, 2015; CLARKE et al., 2016; GERHARD, 

WOHLEB e DUMAN, 2016; LENER, KADRIU e ZARATE, 2017). 

Em comum, estes estudos demonstraram que apenas uma infusão 

endovenosa de cetamina apresentava a capacidade de reverter os 

sintomas depressivos de pacientes refratários ao tratamento 

antidepressivo, sendo que este efeito permanecia por dias no paciente 

(DIAZGRANADOS et al., 2010a; ZARATE et al., 2010; ZARATE et 
al., 2012; MURROUGH et al., 2013a; MURROUGH et al., 2013b). 

Este efeito pronunciado e extremamente rápido contrastou de maneira 

significativa com a farmacoterapia clássica baseada na recaptação de 

monoaminas que demorava de 3 a 4 semanas para apresentar os efeitos 

antidepressivos (OTTE et al., 2016; BOKU et al., 2017). Além disso, o 

uso off label de cetamina se mostrou extremamente positivo em 

pacientes com ideação suicida, que apresentavam melhoras no humor 

antes de consumarem o ato (DIAZGRANADOS et al., 2010b; 

MURROUGH et al., 2013a; MURROUGH et al., 2013b). 

 

 
Figura 10. Estrutura química da cetamina (C13H16NClO; PubChem 

CID: 3821) 
A cetamina é um fármaco derivado das fenciclidinas, é sintetizado a 

partir do brometo de ciclopentilo, o-clorobenzonitrilo e metilamina. 

Comercialmente, este fármaco é utilizado como uma mistura racêmica 

de dois isômeros opticamente ativos. Segundo a União Internacional de 

Química Pura e Aplicada a cetamina é denominada de (RS)-2-(2-

clorofenil)-2-(metilamino) ciclohexanona. A estrutura apresenta uma 

massa molecular de 237,725 g/mol, ponto de fusão de 93°C e é 

extremamente solúvel em água. 
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 O mecanismo de ação pelo qual a cetamina exerce os seus 

efeitos ainda é alvo de muitos estudos. Em ratos, as alterações 

comportamentais e morfológicas (redução das espinhas dendríticas no 

córtex pré-frontal) causadas pela exposição ao estresse crônico 

imprevisível foram abolidos por uma única administração de cetamina 

(LI et al., 2010; LI et al., 2011). É proposto que a cetamina atue sobre 

interneurônios GABAérgicos tonicamente ativos antagonizando os 

receptores NMDA destes neurônios e diminuindo assim o seu tônus 

inibitório sobre os receptores glutamatérgicos (Figura 11), 

(ABDALLAH et al., 2016). Estes receptores glutamatérgicos então 

aumentariam a liberação de glutamato na fenda sináptica, fazendo com 

estes neurotransmissores ativassem preferencialmente os receptores 

AMPA, em detrimento dos receptores NMDA, que estariam bloqueados 

pela cetamina (LEPACK et al., 2014). Assim, o efeito inicial da 

cetamina é de certa forma paradoxal frente à excitotoxicidade 

glutamatérgica, uma vez que o seu efeito primário é estimular a 

liberação de glutamato na fenda. Quanto à ativação de AMPA pela 

cetamina, é importante ressaltar que estes receptores estão envolvidos 

diretamente com a plasticidade sináptica e sinaptogênese (LEE e 

KIRKWOOD, 2011). Uma vez ativados, os receptores AMPA são 

capazes de induzir um influxo transiente de cargas positivas, 

basicamente de íons sódio, aumentando o potencial de membrana até o 

momento em que este potencial inicia a abertura dos canais de cálcio 

voltagem-dependente (CCVD) (ABDALLAH et al., 2016). A entrada de 

cálcio advinda dos canais de cálcio faz com que complexos de proteínas 

atuem sobre as vesículas pós-sinápticas que contém BDNF, permitindo 

que este fator neurotrófico seja exocitado na fenda sináptica, com 

consequente ativação de seus receptores TrkB (LEPACK et al., 2014). 

 A modulação dos receptores TrkB pelo BDNF pode levar a 

ativação de diversas vias de sinalização, com destaque para a via da 

fosfatidilinositol 3-cinase/ proteína cinase B (PI3K/Akt) (YANG et al., 

2008; LI et al., 2010; LI et al., 2011). Quando ativada, a via PI3K/Akt é 

capaz de aumentar a fosforilação de outras proteínas, como a glicogênio 

sintas  cinas  3β (GSK3β) (DU et al., 2004; BEAULIEU, 

GAINETDINOV e CARON, 2009) e a proteína mTOR (LI et al., 2010; 

LI et al., 2011; ZHOU et al., 2014), que como já discutido 

anteriormente, está intimamente relacionada à sinaptogênese. A proteína 

mTOR faz parte de um complexo proteico maior, denominado de 

mTORC1 (HOEFFER e KLANN, 2010b). Este macrocomplexo é 

composto por várias outras proteínas, como o substrato de Akt rico em 
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prolina de 40 kDa (Pras 40), a proteína regulatória associada à mTOR 

(Raptor), que quando ativadas, podem regular a síntese de proteínas por 

meio da fosforilação de outras proteínas que estão diretamente 

envolvidas com a regulação da síntese de proteínas sinápticas 

(HORWOOD et al., 2006; YANG et al., 2008; LI et al., 2010). A 

importância da proteína mTOR é fundamental, uma vez que é reportado 

uma diminuição nos seus níveis no córtex pré-frontal de pacientes que 

apresentam depressão (JERNIGAN et al., 2011). 

 Uma vez ativada a mTOR pode fosforilar proteínas como 

p70S6K que inibe a cinase de fator de alongamento eucariótico 2 

(eEF2K), modulando positivamente a síntese de proteínas sinápticas (LI 

et al., 2010; LI et al., 2011). Outro alvo importante da proteína mTOR é 

a proteína ligante do fator de alongamento 4E (4E-BP), que quando 

fosforilada acaba liberando a subunidade de alongamento 4E que atua 

no estímulo à síntese de proteínas (LI et al., 2010; DUMAN et al., 

2012). Dentre as proteínas que tem a sua tradução regulada por mTOR, 

destacam-se aquelas relacionadas com a sinaptogênese, como a proteína 

de densidade sináptica de 95 kDa (PSD95), subunidades de receptores 

AMPA (GluA1) e as sinapsinas 1 (LI et al., 2010; DUMAN et al., 
2012). Dessa forma, a mTOR ocupa um lugar de destaque na hipótese 

neurotrófica da depressão e rege os principais mecanismos envolvidos 

na sinaptogênese (HOEFFER e KLANN, 2010a; LI et al., 2010; 

JERNIGAN et al., 2011). Os efeitos inerentes ao mecanismo da 

cetamina estão sumarizados na Figura 11. 
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Figura 11. Mecanismo farmacológico da cetamina 

O mecanismo inerente ao efeito tipo-antidepressivo rápido da cetamina 

(na imagem representada por um triângulo) é estudado principalmente 

em reodores. (A) É postulado que ela atue antagonizando os receptores 

NMDA de interneurônios GABAérgicos, diminuindo assim o tônus 

inibitório sobre neurônios glutamatérgicos, em função da diminuição do 

influxo de íons Cl
-
 através da ação do neurotransmissor GABA. (B) 

Com essa "inibição da inibição", os neurônios glutamatérgicos passam a 

exocitar vesículas contendo glutamato na fenda sináptica, modulando os 
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receptores AMPA preferencialmente, uma vez que os receptores NMDA 

destes neurônios também encontram-se antagonizados pela cetamina, 

inclusive os NMDA extrasinápticos. (C) Ao serem ativados, os 

receptores AMPA induzem um influxo de sódio transiente que 

despolariza a célula a ponto de ativar os CCVD e induzir a exocitose de 

vesículas contendo BDNF, ativando os receptores TrkB. (D) Uma vez 

ativados, estes receptores podem ativar vias de sinalização, como a via 

PI3K/Akt/mTOR, culminando na fosforilação de mTOR e regulação da 

síntese de proteínas em diversos níveis. Por exemplo, a mTOR pode 

fosforilar a p70S6K, que atua estimulando a fosforilação da subunidade 

ribossomal S6, aumentando a síntese proteica. Por sua vez, a p70S6K 

pod  ini ir a GSK3β   a  EF2K, q   são con  cidas por i pactar 

negativamente na síntese de proteínas. Além disso, a proteína 4E-BP, 

quando fosforilada, libera o fator 4E que ajuda na tradução das 

proteínas. Por fim, a cetamina per se tem um papel inibitório sobre a 

atividad  da GSK3β. E  conj nto todas  ssas açõ s da c ta ina 

contribuem para a síntese de proteínas sinápticas, como a PSD95 (que 

ancora receptores AMPA), sinapsina I, e subunidades de receptores 

AMPA, (GluA1), que são translocados para a membrana, contribuindo 

para a sinaptogênese e para seu efeito antidepressivo rápido. 

Abreviaturas: 4E-BP: proteína ligante do fator de elongamento 4E; Akt: 

proteína cinase B; AMPA α-amino-3-hidroxi-5-metil-4-isoxazole-

propionato; BDNF: fator neurotrófico derivado do encéfalo; CCVD: 

canais de cálcio voltagem-dependente; eEF2K: proteína cinase de fator 
de alongamento eucariótico 2; GABA: Ácido γ-aminobutírico; 

Glu:glutamato; GSK3β. Glicogênio sintase cinase 3β; mTOR: proteína 

alvo de rapamicina em mamíferos; NMDA: N-metil-D-aspartato; 
p70S6K: proteína cinase ribossomal S6 de 70 kDa; PI3K 

fosfatidilinositol 3-cinase; PSD95: proteína de densidade pós-sináptica 
de 95 kDa; TrkB: receptor tropomiosina cinase B. Imagem elaborada 

pelo Autor. 

 

1.5. Neurogênese 

 

 Além da sinaptogênese, outros aspectos da neuroplasticidade 

compõem a hipótese neurotrófica da depressão, como por exemplo, a 

neurogênese. A neurogênese adulta se refere ao nascimento e 

desenvolvimento de novos neurônios em regiões específicas do encéfalo 

adulto de mamíferos (LIE et al., 2004; KRZAK et al., 2017). Trata-se de 

um processo complexo que engloba algumas etapas como a proliferação 
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de células progenitoras, diferenciação destas em neurônios, maturação 

morfológica e fisiológica do fenótipo assumido e finalmente, a 

integração da nova célula com as redes neurais (KEMPERMANN, 

WISKOTT e GAGE, 2004). A neurogênese adulta acontece 

majoritariamente em dois nichos neurogênicos distintos no encéfalo: a 

zona subventricular (na parede dos ventrículos laterais) e a zona 

subgranular (ZSG) no hipocampo (LIE et al., 2004). As células 

precursoras que se localizam na zona subventricular migram pela via de 

migração rostral até o bulbo olfatório onde se diferenciam em neurônios 

inibitórios granulares ou periglomerulares (KEMPERMANN, 

WISKOTT e GAGE, 2004). Os experimentos desta Tese estão focados 

em etapas da neurogênese que acontecem na zona subgranular do 

hipocampo e em vista disso, a neurogênese da zona subventricular não 

será descrita em maiores detalhes. 

 Com respeito aos processos neurogênicos no hipocampo, é 

importante sabermos que esta estrutura é subdividida em vários 

subcampos CA (Cornu Ammonis) denominadas CA1, CA2, CA3, CA4 e 

ainda uma sub-região denominada giro denteado (Figura 12) 

(FANSELOW e DONG, 2010; TANTI e BELZUNG, 2013). O giro 

denteado, por sua vez, é uma estrutura trilaminar que pode ser 

histologicamente dividida em 3 camadas: a primeira delas, denominada 

camada molecular, é constituída basicamente pelos dendritos das células 

granulares em cesto e polimórficas (FUCHS et al., 2004; FANSELOW 

e DONG, 2010). A segunda camada é denominada camada ou zona 

granular e esta localizada ligeiramente abaixo da camada molecular, 

sendo constituída por corpos de neurônios justapostos cujos dendritos e 

axônios se projetam para as camadas superiores (FANSELOW e 

DONG, 2010). Por último, tem-se a terceira camada, denominada 

camada polimórfica ou hilo, onde se encontram as fibras musgosas 

(TANTI e BELZUNG, 2013). Logo abaixo da camada granular e acima 

do hilo temos a zona subgranular, onde encontram-se muitas células 

progenitoras que se proliferam e iniciam a sua diferenciação migrando 

posteriormente para a camada granular, onde maturam e dão origem a 

neurônios granulares propriamente ditos que se integram à circuitaria 

regional (KEMPERMANN, WISKOTT e GAGE, 2004; DENG, 

AIMONE e GAGE, 2010). Quanto aos aspectos anatômicos é 

importante destacar que o hipocampo não é uma área funcionalmente 

homogênea. Evidências sugerem que a parte dorsal desta estrutura está 

mais envolvida com aprendizado, memória e navegação espacial, ao 

passo que a parte ventral estaria mais ligada com o comportamento 
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emocional e a regulação do eixo neuroendócrino em resposta ao estresse 

(FANSELOW e DONG, 2010; TANTI e BELZUNG, 2013). 

 

 
Figura 12. Imagem ilustrativa de uma secção coronal de um 

hipocampo de roedor 

O hipocampo é uma região funcionalmente subdividida em vários 

subcampos CAs, denominados CA1-4. O giro denteado, por sua vez é 

dividido em 3 camadas. Na mais externa delas, temos a camada 

molecular, composta basicamente de dendritos das células granulares 

que estão na zona granular. Abaixo camada molecular temos a zona 
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granular, composta pelos corpos de neurônio propriamente ditos, que 

apresentam um tamanho que varia de 8 a 12 µm. Logo abaixo desta, 

temos a camada hilar ou hilus (ainda chamada de camada polimórfica), 

que é composta pelas células musgosas. Entre a zona granular e a 

camada hilar, emerge a zona subgranular, que constitui um dos 

principais nichos neurogênicos do cérebro adulto de mamíferos. Na 

camada hilar e na camada granular, fibras de axônio se projetam para as 

regiões de CA3, formando as fibras musgosas. De CA3, outras fibras 

são projetados para a região hipocampal CA1, formando as vias 

colaterais de Schaffer e a partir de CA1, são enviadas projeções para o 

córtex entorrinal e para o subículo. Por sua vez, As fibras que deixam o 

córtex entorrinal em direção ao hipocampo constituem a chamada via 

perfurante e inervam os dendritos das células granulares na região da 

camada molecular do giro denteado. Em conjunto, o circuito córtex 

entorrinal - Giro denteado - CA3 - CA1 é tradicionalmente denominado 

de via tri-sináptica, utilizando o glutamato como principal 

neurotransmissor, e estando diretamente envolvida com a modulação do 

humor, do aprendizado e da memória. Abreviaturas: GD: giro 

denteado; MOL: camada molecular; ZG: zona granular; ZSG: zona 
subgranular. A imagem é um desenho feito a mão pelo neurocientista 

Camillo Golgi, e adaptado pelo Autor. 

 

 A nível celular, o hipocampo adulto é constituído de células 

tronco neurais adultas (ANSCs) que detêm a capacidade de se auto 

renovar e se diferenciar em quase todos os tipos de células neurais, 

incluindo neurônios, astrócitos e oligodendrócitos (GAGE, 2000; 

ZHAO, DENG e GAGE, 2008). Dois tipos de progenitores neurais 

podem ser identificados na ZSG hipocampal de acordo com sua 

morfologia e expressão de marcadores moleculares específicos: as 

células Tipo I e Tipo II. As células progenitoras do Tipo I (ou tipo glia 

radial) apresentam um processo radial que atravessa a camada de células 

granulares e se ramifica até a camada molecular (MING e SONG, 2011; 

AIMONE et al., 2014) (Figura 13). Estas células expressam diversos 

marcadores, como a nestina (KRONENBERG et al., 2005; 

GILYAROV, 2008), a GFAP (SERI et al., 2004) e o fator de transcrição 

Sox 2 (Sox2) (SUH et al., 2007). Essas células do Tipo I podem ainda 

ser chamadas de progenitoras neurais quiescentes (PNQs) e recebem 

esse nome devido a sua baixa taxa de divisão que, embora rara, acontece 

assimetricamente originando duas células: uma com características 

semelhantes à PNQ e outra com características diferenciadas. Esta 
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segunda célula é denominada então de célula progenitora do Tipo II, 

cujas características são definidas por processos radiais mais curtos do 

que as células do Tipo I, além de não expressarem GFAP (MING e 

SONG, 2011; ENCINAS e SIERRA, 2012; AIMONE et al., 2014). 

Essas células são denominadas também de progenitores neurais 

amplificadores (PNAs) ou amplificadores transientes, devido a sua 

capacidade de proliferar um determinado número de vezes (MING e 

SONG, 2011; ENCINAS e SIERRA, 2012). A etapa de proliferação 

celular é marcada por intensa síntese proteica e por replicação de DNA, 

permitindo que a marcação de proteínas expressas na fase S do ciclo 

celular, como a proteína endógena Ki-67, ou intercalantes de bases 

nitrogenadas do DNA, como a 5-bromo-2-desoxiuridina (BrdU) (KEE et 

al., 2002) sejam usados para se estudar esta etapa da neurogênese. Cerca 

de duas semanas após a formação de células do Tipo II, estas passam a 

se diferenciar, assumindo características de neurônios ou de células da 

glia, mas não de células da microglia (MORRENS, VAN DEN 

BROECK e KEMPERMANN, 2012; AIMONE et al., 2014). A 

expressão de marcadores de diferenciação determina o estágio de 

diferenciação destas novas células, sendo que elas podem ser dividias 

em células Tipo IIa (cujas características são mais próximas das PNAs) 

e em células do tipo IIb (cuja expressão de marcadores permite a 

conclusão de que a célula está assumindo um comprometimento 

neuronal). Nesta etapa, as células continuam a se diferenciar, dando 

origem a neuroblastos que expressam diversos marcadores de neurônio 

imaturo, como o fator de diferenciação neurogênico (NeuroD), a 

molécula de adesão celular neuronal polisialilada (PSA-NCAM) e a 

doublecortina (DCX) (MIYATA, MAEDA e LEE, 1999; ENCINAS e 

SIERRA, 2012). Entre a segunda e a terceira semana, estas células que 

estão se diferenciando podem, concomitantemente, migrar para a 

camada de células granulares e desenvolver alguns processos celulares, 

como dendritos que se estendem através da camada molecular e como 

axônios que se projetam para a região CA3 do hipocampo (LIE et al., 

2004; AIMONE et al., 2014). Esta etapa de direcionamento axonal e 

dendrítico é marcada pela expressão de marcadores celulares como a 

DCX, a calretinina e a beta tubulina específica de classe III (Tuj-1), 

além do início da expressão de marcadores de neurônio maduro, como o 

antígeno nuclear neuronal (NeuN) (AIMONE et al., 2014). A maturação 

e integração neuronal acontece entre a terceira e a quarta semana, com o 

desenvolvimento das espinhas dendríticas e formação de conexões 

propriamente ditas com a circuitaria local, como por exemplo, conexões 
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da nova célula com outros neurônios da camada granular, com projeções 

que vem do córtex entorrinal e com as células piramidais de CA3 

(MING e SONG, 2011; ENCINAS e SIERRA, 2012; AIMONE et al., 
2014). Esta etapa final de integração sináptica é acompanhada pela 

expressão de proteínas como a calbindina e o NeuN que marcam, 

efetivamente, um neurônio maduro. Neste momento, após intensa 

plasticidade sináptica deste novo neurônio, estas células tornam-se 

indistinguíveis de suas células neurais vizinhas pré-existentes 

(KEMPERMANN, 2015; KEMPERMANN, SONG e GAGE, 2015). 

 
Figura 13. Neurogênese hipocampal adulta 

(A) A neurogênese em adultos acontece principalmente na zona 

subgranular do hipocampo e pode ser basicamente dividida em 3 



73 
 

grandes etapas: a proliferação, a diferenciação e a sobrevivência. (B) 

Durante a proliferação, células Tipo I ou precursores quiescentes neurais 

(que raramente se dividem) passam por um processo de divisão 

assimétrica originando as células do Tipo 2. As células do Tipo II então 

apresentam como característica uma capacidade de se proliferar 

originando outras células do Tipo II, que são estimuladas a se 

diferenciar. Esta etapa é acompanhada por um grande aporte de vasos 

sanguíneos e pelo suporte fornecido pelos astrócitos nesta região. (C) 

Em uma janela de 3 dias até 4 semanas, as células passam a assumir um 

fenótipo específico, que pode ser neural ou astrocitário, dependendo dos 

estímulos e das vias de regulação que forem sendo estimuladas. Após 

um período de cerca de 4 semanas, as células que se diferenciaram em 

neurônios passam por intensas modificações morfológicas e plasticidade 

sináptica, emitindo projeções para as regiões hipocampais CA3. Após 

um certo período, estes neurônios passam a disparar de maneira similar 

aos neurônios pré existentes na zona granular. (E) É importante destacar 

que muitos fatores, tanto extrínsecos quando intrínsecos, podem regular 

positiva ou negativamente as várias etapas da neurogênese. O estresse e 

os glicocorticóides são conhecidos por regularem negativamente 

algumas das etapas deste processo. Por outro lado, o exercício físico, 

antidepressivos e o aprendizado são associados a um aumento na 

neurogênese adulta. Imagem adaptada de Aimone et al. (2014). 

 

É importante destacar também que durante todo o processo de 

neurogênese, nem todas as células sobreviverão, sendo que cerca de 

60% das novas células entrarão em processo de apoptose sendo 

fagocitadas pela microglia (SIERRA et al., 2010). Além disso, a taxa de 

proliferação e diferenciação neuronal no hipocampo de roedores 

geralmente declina com o avanço na idade desses animais, com cerca de 

9000 células/dia em camundongos adolescentes contrastando com 

aproximadamente 3000 células diferenciadas/dia em roedores adultos 

(CAMERON e MCKAY, 2001). Em humanos, alguns estudos relataram 

a neurogênese adulta (ERIKSSON et al., 1998; REIF et al., 2006), 

sendo que um estudo comprovou este fenômeno em adultos, 

demonstrando que cerca de 1400 novas células por dia são integradas à 

circuitaria hipocampal, bilateralmente (SPALDING et al., 2013). 

 A hipótese de que a diminuição da neurogênese adulta poderia 

estar implicada no aparecimento do quadro depressivo surgiu a partir de 

trabalhos que demonstraram uma diminuição significativa deste 

fenômeno em roedores submetidos aos mais variados modelos de 
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estresse (BROWN, RUSH e MCEWEN, 1999; MCEWEN, 1999; 

DUMAN, MALBERG e NAKAGAWA, 2001). Além disso, um 

trabalho de McEwen e colaboradores (1999) demonstrou que um 

aumento nos níveis de glicocorticóides pode contribuir para a atrofia dos 

neurônios hipocampais do giro denteado, com consequente prejuízo da 

neurogênese hipocampal adulta. Este estudo foi corroborado por 

trabalhos posteriores, como o de David e colaboradores (2009), que 

demonstraram que a exposição de roedores à CORT poderia resultar em 

um comportamento tipo-depressivo, associado a uma menor taxa de 

neurogênese hipocampal (DAVID et al., 2009; BRUMMELTE e 

GALEA, 2010; GILHOOLEY, PINNOCK e HERBERT, 2011; 

HANSON, OWENS e NEMEROFF, 2011). De fato, as células nos 

estágios iniciais do processo de neurogênese são altamente sensíveis às 

variações nos níveis de glicocorticóides, em função da grande 

quantidade de receptores GR que expressam (EGELAND, ZUNSZAIN 

e PARIANTE, 2015). Em conjunto, estes trabalhos sugerem que a perda 

de neurônios associada a uma menor neurogênese se constitui em um 

importante fator para o desencadeamento de um fenótipo tipo-

depressivo nos roedores, e translacionalmente nos humanos. 

 Em contraste com os efeitos do estresse e dos glicocorticóides 

sobre a neurogênese, é largamente reportado na literatura que o 

tratamento com antidepressivos é capaz de aumentar a neurogênese 

hipocampal adulta (MALBERG et al., 2000; SANTARELLI et al., 

2003b). De fato, os antidepressivos clássicos levam até 4 semanas para 

que os seus efeitos terapêuticos se evidenciem, e este intervalo é 

consistente com o período necessário para que uma célula progenitora 

quiescente se torne um neurônio funcional (KEMPERMANN e 

KRONENBERG, 2003; DUMAN e MONTEGGIA, 2006). O estímulo 

neurogênico induzido pela administração de antidepressivos é observado 

depois da administração crônica de diversas classes de fármacos, como 

os ISRS, com destaque para a fluoxetina (SANTARELLI et al., 2003b; 

ENCINAS, VAAHTOKARI e ENIKOLOPOV, 2006), inibidores 

seletivos da recaptação de noradrenalina (MALBERG et al., 2000), 

antidepressivos tricíclicos (SANTARELLI et al., 2003a) inibidores de 

recaptação triplos (LARSEN et al., 2007), além de terapias não-

farmacológicas, como a terapia eletroconvulsiva (MALBERG et al., 

2000), o exercício físico (VAN PRAAG, KEMPERMANN e GAGE, 

1999; VAN PRAAG, 2008) e o aprendizado (GOULD et al., 1999; 

AIMONE et al., 2014). Em vista disso, a habilidade destes agentes em 

aumentar a neurogênese e reverter os efeitos do estresse sobre a 
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morfologia hipocampal fornece evidências indiretas de que a 

neurogênese é uma resposta celular necessária para o tratamento da 

depressão (MALBERG et al., 2000; SANTARELLI et al., 2003a). 

 Fatores neurotróficos, como o BDNF, podem mediar essas 

mudanças na neurogênese hipocampal adulta, além de outras formas de 

plasticidade neuronal, como a sinaptogênese, que são requeridas para o 

efeito antidepressivo das diversas classes de fármacos disponíveis 

(DUMAN e MONTEGGIA, 2006; GERHARD, WOHLEB e DUMAN, 

2016). Entretanto, enquanto o tratamento com antidepressivos clássicos 

resulta em um aumento nos níveis de BDNF, este efeito só é atingido 

após uma modulação farmacológica crônica, requerendo a ativação 

crônica de segundos mensageiros para assim, produzir efeitos sobre a 

função e número de espinhas dendríticas (DUMAN et al., 2012; 

DUMAN e VOLETI, 2012). Dessa maneira, em vista da demora dos 

antidepressivos convencionais em melhorar os sintomas depressivos, 

surgiu a necessidade de se buscar novas alternativas terapêuticas mais 

rápidas e que modulem a sinaptogênese a curto prazo, mas que também 

sejam capazes de modular a neurogênese a longo prazo. 

 

1.6. A creatina 

 

 Dentre os potenciais tratamentos antidepressivos que vem sendo 

pesquisados nos últimos anos, a creatina vem assumindo papel de 

destaque tanto em estudos clínicos quanto pré-clínicos. Este composto é 

sintetizado endogenamente, e pode ser também ingerido a partir de 

vários tipos de carnes e suplementos (BROSNAN e BROSNAN, 2016), 

(Figura 14). A creatina desempenha um importante papel no 

metabolismo energético mitocondrial relacionado ao sistema 

creatina/creatina cinase/fosfocreatina, atuando como um eficiente 

sistema de transporte e de tampão energético em tecidos com alta 

demanda energética, como o músculo e o encéfalo (WALLIMANN, 

TOKARSKA-SCHLATTNER e SCHLATTNER, 2011; LYOO et al., 

2012b). 
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Figura 14. Estrutura química da creatina (C4H9N3O2          

       586) 
Segundo a União Internacional de Química Pura e Aplicada a creatina é 

um composto tipo-guanidina quimicamente denominada de ácido 2-

[carbamimidoil-metil-amino] acético. A estrutura apresenta uma massa 

molecular de 131,133 g/mol, densidade de 1,33 g/cm
3
, ponto de fusão de 

255°C e é extremamente solúvel em água. 

 

 Além destes efeitos sobre a bioenergética, alguns trabalhos 

demonstraram que a suplementação com creatina apresenta efeito sobre 

o SNC, com trabalhos abrangendo os seu efeitos anti-apoptóticos 

(O'GORMAN et al., 1997; DOLDER et al., 2003), antioxidantes (KAY 
et al., 2000; SESTILI et al., 2006), neuroprotetores (BACHMANN et 

al., 2004; PRASS et al., 2007; BRAISSANT, 2010; CUNHA et al., 

2013a), além de aumentar a capacidade de diferenciação de células in 
vitro (BARBIERI et al., 2016). Além disso, diversos estudos pré-

clínicos demonstraram o efeito tipo-antidepressivo da creatina em 

modelos preditivos de depressão como o teste do nado forçado (TNF) 

(ALLEN et al., 2010; 2012) e o teste de suspensão pela cauda (TSC) 

(CUNHA et al., 2012a; CUNHA et al., 2013b; CUNHA et al., 2015b; 

CUNHA et al., 2015c). 

 Nos últimos anos, alguns trabalhos procuraram investigar se a 

creatina poderia ativar algumas das vias de sinalização que estão 

implicadas no efeito rápido da cetamina (PAZINI, 2013; CUNHA et al., 

2015c; CUNHA et al., 2016a). Os resultados destes estudos 
demonstraram que o tratamento agudo com creatina foi capaz de 

aumentar a fosforilação de Akt, culminando na modulação de alvos 

intrac l lar s co o a inativação d  GSK3β, ativação d   T R, 

p70S6K e o aumento no imunoconteúdo de PSD95, proteínas que estão 



77 
 

implicadas no efeito tipo antidepressivo rápido da cetamina e na 

sinaptogênese (CUNHA et al., 2016a). Além disso, em um modelo de 

depressão induzido por CORT, uma única administração de creatina foi 

capaz de induzir uma redução no tempo de imobilidade em animais 

submetidos ao TSC, de maneira similar à cetamina (PAZINI et al., 

2016). Este trabalho, que reúne resultados obtidos no meu Mestrado e 

no Doutorado, ainda propôs que ambos os compostos compartilhavam a 

via PI3K/Akt/mTOR em seus mecanismos. Em suma, estes resultados 

forneceram fortes indícios de que a creatina poderia modular 

rapidamente a plasticidade sináptica através de um aumento na síntese 

ou fosforilação de fatores tróficos e proteínas sinápticas envolvidas com 

a sinaptogênese, como o BDNF, a p70S6K e a PSD95, e que 

eventualmente estariam comprometidos em virtude da exposição crônica 

à CORT. 

 Em humanos os efeitos da creatina foram positivos em vários 

estudos clínicos, mostrando uma melhora terapêutica em pacientes 

resistentes ao tratamento convencional com citalopram (AMITAL et al., 

2006), com reversão dos sintomas em até uma semana de tratamento 

(ROITMAN et al., 2007). Outros trabalhos também comprovaram a 

eficácia do tratamento adjuvante da creatina com outros medicamentos, 

como a fluoxetina (KONDO et al., 2011; NEMETS e LEVINE, 2013; 

KONDO et al., 2016), o escitalopram (LYOO et al., 2012b; NEMETS e 

LEVINE, 2013; YOON et al., 2015) e com inibidores seletivos da 

recaptação de noradrenalina e serotonina (NEMETS e LEVINE, 2013). 

 O histórico, os aspectos particulares de cada estudo clínico, bem 

como os mecanismos farmacológicos inerentes ao efeito tipo-

antidepressivo de cada um dos estudos pré-clínicos da creatina serão 

abordados em detalhes no Capítulo I desta Tese. 
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JUSTIFICATIVA 

 
 A depressão é um transtorno psiquiátrico que possui graves 

consequências socioeconômicas para o indivíduo e para o país. Embora 

existam anos de pesquisa no tratamento deste transtorno, ainda há 

muitas limitações nos tratamentos antidepressivos usualmente adotados 

pelos médicos (SHELINE et al., 2012; OTTE et al., 2016). A 

farmacoterapia clássica deste transtorno inclui os antidepressivos 

tricíclicos, os inibidores da monoamina oxidase, os ISRS e os inibidores 

mistos da recaptação de serotonina e noradrenalina (BERTON e 

NESTLER, 2006b; NEMEROFF, 2007; OTTE et al., 2016). Estes 

medicamentos, com destaque para o ISRS fluoxetina, apresentam bons 

resultados na clínica, modulando positivamente vários aspectos da 

plasticidade neural, como a neurogênese a longo prazo (BOKU et al., 

2017). Entretanto, estes antidepressivos apresentam uma demora 

considerável na resposta terapêutica (cerca de 4 semanas) e ainda uma 

baixa efetividade no seu efeito, funcionando razoavelmente em apenas 

cerca de 50% dos indivíduos, o que impacta diretamente em pacientes 

com ideação suicida. Além disso, os efeitos adversos decorrentes do uso 

dessas classes de fármacos é considerável, incluindo disfunção sexual, 

transtornos alimentares, de sono e gastrointestinais, contribuindo para a 

baixa adesão e não efetividade do tratamento (BRUNELLO et al., 

2002). 

 Atuando por mecanismos parcialmente distintos, os 

antagonistas de receptores NMDA, como a cetamina, foram propostos 

por resolver, pelo menos em parte, a questão da demora no início da 

resposta terapêutica (BERMAN et al., 2000). Porém, o uso destes 

compostos também apresenta questões importantes a serem 

consideradas, como os efeitos adversos relacionados à alterações 

psicomiméticas (tais como efeito dissociativo da realidade), aumento na 

frequência e pressão cardíaca, e principalmente ao seu uso como 

substância de abuso (HOLLISTER e BURN, 1974; GABLE, 2004; 

SERAFINI et al., 2014). Assim, embora a cetamina seja eficiente em 

modular a plasticidade sináptica agudamente e a fluoxetina seja eficiente 

em estimular a neurogênese a longo prazo, o viés no tratamento de 

ambas as drogas é considerável (ABDALLAH, AVERILL e 

KRYSTAL, 2015). Neste sentido, torna-se imperativo a pesquisa e 

desenvolvimento de compostos que apresentem efeitos antidepressivos 
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efetivos, rápidos e consistentes a curto prazo, e duradouros a longo 

prazo, mas que tenham efeitos adversos limitados. 

 Com base neste cenário, estudos prévios propõem a creatina 

como um composto com potencial antidepressivo efetivo, bem tolerado 

e com baixos efeitos adversos, tanto em ensaios clínicos (AMITAL et 

al., 2006; KONDO et al., 2011; LYOO et al., 2012b; KONDO et al., 
2016), quanto não-clínicos (ALLEN et al., 2012; PAZINI, 2013; 

CUNHA et al., 2015b; CUNHA et al., 2015c; CUNHA et al., 2016a). 

Estes trabalhos demonstram que a creatina apresenta a capacidade de 

modular o sistema serotoninérgico, de maneira semelhante a fluoxetina 

(CUNHA et al., 2013c). Além disso, é reportado que o efeito tipo-

antidepressivo da creatina e da cetamina pode ter algumas vias 

bioquímicas em comum (PAZINI, 2013; CUNHA et al., 2015b; 

CUNHA et al., 2015c; CUNHA et al., 2016a), como as relacionadas à 

sinaptogênese. Assim, é possível sugerir que a creatina pode modular 

alguns aspectos da sinaptogênese quando administrada agudamente, e 

também alguns aspectos da neurogênese quando administrada 

cronicamente. 
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OBJETIVOS 

 

 Determinar o papel da creatina sobre a plasticidade hipocampal 

em animais submetidos a um modelo de depressão induzido por 

CORT. 

 

Objetivos específicos 

 

 Descrever pormenorizadamente os aspectos históricos, 

farmacocinéticos e farmacodinâmicos da utilização da creatina, 

especialmente em relação ao SNC e ao seu uso como 

antidepressivo, tanto em ensaios clínicos quanto pré-clínicos. 

 Avaliar o efeito da creatina sobre a fosforilação de p70S6K, 

sobre o imunoconteúdo de PSD95 e sobre os níveis 

hipocampais de BDNF em um modelo de depressão induzido 

por CORT. 

 Avaliar o efeito da creatina em um modelo de depressão 

induzido por CORT no TNF, TSC, teste do campo aberto 

(TCA) e no teste de consumo de sacarose (TCS). 

 Verificar o efeito da administração crônica de creatina sobre a 

proliferação e diferenciação neuronal no giro denteado, 

avaliando também as sub-regiões ventral e dorsal desta 

estrutura. 

 Verificar como os astrócitos respondem à exposição de CORT e 

ao tratamento com creatina. 

 Verificar como a permeabilidade da barreira hematoencefálica é 

afetada pela CORT e pelos tratamentos com creatina. 
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2. CAPÍTULO I: Os possíveis efeitos benéficos da creatina no 

tratamento da depressão 

 

 A depressão é um transtorno psiquiátrico com elevada 

prevalência em âmbito mundial, causando consequências desastrosas do 

ponto de vista social e econômico, em vista do elevado risco de suicídio 

e perda de produtividade (SHELINE et al., 2012; OTTE et al., 2016). 

Os tratamentos para esta doença permanecem um desafio, uma vez que 

os antidepressivos utilizados na clínica apresentam um início de efeito 

demasiado lento, e muitas vezes ineficaz, contribuindo dessa maneira 

para uma baixa adesão por parte dos pacientes (SAYYAH et al., 2016). 

Neste contexto diversos nutracêuticos tem sido investigados em virtude 

dos possíveis efeitos benéficos para o tratamento deste transtorno 

psiquiátrico (MANOSSO, MORETTI e RODRIGUES, 2013). Dessa 

forma, a creatina emerge como um suplemento esportivo seguro e 

largamente consumido mundialmente, que apresenta um potencial ainda 

praticamente inexplorado no tratamento de transtornos psiquiátricos, 

como a depressão. Em vista disso, este Capítulo procura apresentar os 

aspectos fisiológicos, farmacológicos e farmacodinâmicos deste 

composto, discutindo pormenorizadamente os principais aspectos 

relacionados à creatina no SNC. Além disso, esta etapa da Tese 

apresenta as principais evidências clínicas e pré-clínicas que cerceiam o 

papel da creatina na depressão. O principal foco deste Capítulo será 

dado aos possíveis mecanismos moleculares relacionados aos efeitos 

deste composto nos modelos animais de depressão mais utilizados na 

literatura. Finalmente, a possibilidade de que a creatina possa atuar de 

maneira similar a cetamina e assim desencadear um efeito tipo-

antidepressivo rápido também é abordada e discutida, bem como a sua 

capacidade de modular alguns aspectos da neurogênese. 

 

2.1. Creatina, uma breve história 
 

 A história da creatina, sob o ponto de vista científico, se iniciou 

por volta de 1832, com o pesquisador Michel Eugene Chevreul. Em seus 

estudos, ele identificou um novo composto orgânico em um pedaço de 

músculo bovino, nomeando-o de creatina (atualmente denominado pela 

União Internacional de Química Pura e Aplicada como ácido 2-

[carbamimidoil-metil-amino] acético (Figura 14). Devido às limitações 

técnicas do Laboratório de Chevreul, apenas em 1847 a creatina foi 
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devidamente identificada sob seu aspecto químico, por um dos 

principais nomes da Bioquímica da época, o alemão Justus von Liebig 

(LIEBIG, 1847). 

 Liebig observou que os músculos de raposas selvagens 

continham uma concentração 10 vezes maior de creatina, quando 

comparadas com raposas criadas em cativeiro. Esses dados levaram-no a 

acreditar que o trabalho muscular exercido pelas raposas de vida 

selvagem resultava em um acúmulo de creatina, e que o processo de 

contração muscular dependia em certo grau, do envolvimento deste 

composto (DEMANT e RHODES, 1999). De fato, os primeiros 

pesquisadores que investigaram a creatina identificaram nela um 

potencial ergogênico que poderia ser usado de diferentes formas para 

benefício dos seres humanos. Liebig por exemplo, conseguia financiar 

grande parte dos custos operacionais do seu laboratório produzindo e 

vendendo um caldo especial de carne que continha cerca de 8% de 

creatina, e que era conhecido como Fleischbrühe Liebig's, (caldo de 

carne Liebig, em alemão) (Figura 15) (DEMANT e RHODES, 1999). 

 
Figura 15. Embalagem original do caldo especial de carne 

Fleischbrühe Liebig's 
O extrato de carne produzido por Justus von Liebig continha cerca de 

8% de creatina e era vendido com a proposta de aumentar o vigor e a 

disposição para o trabalho. Na Figura pode-se observar a própria 

assinatura de Liebig na embalagem (direita). Imagem extraída de 

Creatine Information Center (www.creatinemonohydrate.net). 
 

 Os estudos envolvendo a suplementação esportiva e ergogênica 

com creatina podem ser observados por todo o decorrer do Século XX e 

início deste século (MILHORAT, 1953; BENASSI, 1954; 

BOURDAKOS e WOLF, 1962; MAZZINI et al., 2001). Entretanto, 
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além deste papel já consolidado no mercado esportivo, recentemente 

muitos trabalhos tem dedicado atenção especial no uso da creatina em 

transtornos psiquiátricos e doenças neurodegenerativas, com destaque 

para a doença de Parkinson (MO et al., 2017), de Alzheimer 

(ALIMOHAMMADI et al., 2015) e a depressão (KIOUS et al., 2017) 

apresentando resultados extremamente promissores, como veremos em 

detalhes neste Capítulo. 

 

2.2. Creatina: distribuição nos tecidos corporais e síntese 

 

 A maior parte dos estoques corporais de creatina e de 

fosfocreatina são encontrados no músculo esquelético e no encéfalo, 

onde as concentrações destes compostos podem chegar a 30 mM e 10 

mM, respectivamente (WYSS e KADDURAH-DAOUK, 2000). Os 

seres humanos obtém a creatina a partir de duas fontes principais: uma 

delas através do consumo ou suplementação (leites, carnes, peixes ou 

fontes artificiais como a creatina sintetizada em laboratório) e a outra 

pela síntese endógena (Figura 16) (BRAISSANT, 2012). 

 A síntese de novo de creatina acontece principalmente nos rins, 

fígado e pâncreas, embora também aconteça em um grau um pouco 

menor no encéfalo. Perifericamente, o primeiro estágio da síntese 

acontece nos rins (MAGRI, BALDONI e GRAZI, 1975; TORMANEN, 

1990), onde os aminoácidos glicina e L-arginina sofrem uma reação 

catalisada pela enzima L-arginina glicina amidino transferase (AGAT; 

E.C. 2.1.4.1; gene: AGAT) resultando em dois produtos: a ornitina e o 

guanidinoacetato (GAA) (WYSS e KADDURAH-DAOUK, 2000; 

WALLIMANN e HARRIS, 2016). Em um segundo momento, o GAA é 

transportado até o fígado, onde ocorre o processo de síntese da creatina 

catalisado pela enzima guanidinoacetato-metil-transferase (GAMT; E.C. 

2.1.1.2; gene: GAMT). Nesta etapa, um grupamento metil é transferido 

da S-adenosil-L-metionina para o GAA, formando a molécula de 

creatina (DEFALCO e DAVIES, 1961; WALLIMANN e HARRIS, 

2016). Este passo consome cerca de 40% dos grupamentos metila 

produzidos pela célula na forma de S-adenosil-L-metionina 

(BROSNAN, DA SILVA e BROSNAN, 2011). 
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Figura 16. A síntese de creatina 
(A) A creatina pode ser ingerida a partir da dieta ou produzida por uma 

maquinaria endógena de síntese. Neste processo de síntese endógena, o 

primeiro passo acontece nos rins, onde a glicina e a arginina são 
convertidas em guanidinoacetato (GAA) pela ação da enzima AGAT 

(B). Na sequência, o GAA é levado pela corrente sanguínea até o fígado, 

onde é metilado pela enzima GAMT, formando a creatina (C). A 

creatina então é liberada na corrente sanguínea e captada pelos músculos 
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e pelo encéfalo através dos transportadores SLC6A8 (D). A creatina 

também pode entrar através das células endoteliais que compõem a 

barreira hematoencefálica e o plexo coróide, estando ausente nos 

astrócitos (E). A creatina pode ser convertida em creatinina, sendo 

excretada desta forma na urina (F). Tanto no músculo como no encéfalo, 

a creatina atua mantendo um tamponamento energético, levando energia 

para os tecidos que estão consumindo energia e impedindo variações 

bruscas entre a oferta e a necessidade energética. Este processo acontece 

segundo a reação desencadeada pela enzima creatina cinase 

mitocondrial, que transfere um grupamento fosfato do ATP para a 

creatina formando a fosfocreatina (G). Na sequência a fosfocreatina vai 

para o tecido e é reconvertida em creatina pela creatina cinase citosólica, 

originando um ATP que é utilizado neste tecido. O processo de síntese 

pode acontecer no SNC, além dos rins e fígado. No SNC porém, 

algumas células possuem a maquinaria de síntese completa (tanto 

AGAT quanto GAMT), enquanto outras apresentam apenas uma das 

enzimas, ou mesmo não apresentam um sistema de síntese de creatina. 

Desta maneira, sugere-se que o processo de síntese de creatina no SNC 

seja cooperativo entre os mais variados tipos celulares que compõem o 

tecido nervoso. Abreviaturas: ADP: difosfato de adenosina; AGAT: 

arginina-glicina amidinotransferase; Arg: arginina; ATP: trifosfato de 

adenosina; CK: creatina cinase; Cr: creatina; Crn: creatinina; GAA: 

guanidinoacetato; GAMT: guanidinoacetato metiltransferase; Gly: 

glicina; S-AdoMet: S-adenosilmetionina; SLC6A8: transportador de 
creatina; SNC: sistema nervoso central. Imagem elaborada pelo autor. 

 

 Além deste sistema de síntese periférica de creatina, o SNC 

também é capaz de sintetizar quantidades proporcionalmente 

importantes deste composto para atender às necessidades cerebrais 

(VAN PILSUM, STEPHENS e TAYLOR, 1972). Diversos estudos 

reportam a presença tanto de AGAT quanto de GAMT em vários tipos 

de células do SNC, como neurônios, astrócitos, oligodendrócitos e 

microglia (BRAISSANT, 2012; RAE e BROER, 2015). Porém, é 

importante destacar aqui que os mecanismos de síntese de creatina a 

nível central são particularmente mais complexos do que na periferia, 

uma vez que algumas células apresentam a maquinaria completa 

enquanto outras apresentam apenas uma das enzimas. Dessa maneira, 

enquanto algumas células no encéfalo possuem tanto AGAT quanto 

GAMT, catalisando assim o processo completo de síntese, outras células 

possuem apenas a enzima AGAT. Estas células que possuem apenas a 
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AGAT exocitam o GAA produzido, que é captado por outras células 

detentoras da enzima GAMT, através de transportadores específicos 

(WYSS e KADDURAH-DAOUK, 2000; BRAISSANT, 2012; VAN DE 

KAMP et al., 2013).  

 De fato, a síntese de creatina a nível central requer 

cooperatividade entre os diferentes tipos celulares que compõem o 

tecido nervoso. O encéfalo desenvolvido apresenta cerca de 12% de suas 

células dotadas da maquinaria completa de síntese de creatina 

(BRAISSANT, 2012; CURT et al., 2015), enquanto aproximadamente 

43% das células possuem apenas uma das duas enzimas (22% AGAT-

positivas e 21% GAMT-positivas) (NAKASHIMA et al., 2005; 

BRAISSANT, 2012; CURT et al., 2015). Os 45% de células restantes 

aparentemente não apresentam uma maquinaria de síntese apropriada 

para a produção de creatina, ficando dependentes das 55% de células 

que apresentam a AGAT e/ou GAMT (BRAISSANT et al., 2001; 

NAKASHIMA et al., 2005; WALLIMANN e HARRIS, 2016). 

 

2.3. O sistema de transporte para a creatina 

 

O transportador de creatina SLC6A8 (também denominado CT1, 

CRT1, CRTR, CTR ou CreaT) é uma proteína formada por 635 resíduos 

de aminoácidos, regulada principalmente pelos níveis de creatina e 

GAA extracelulares (LUGENBIEL et al., 2010; SANTACRUZ e 

JACOBS, 2016). Além destes dois reguladores, o SLC6A8 também 

pode ser regulado positivamente pela proteína cinase dependente de 

AMPc (AMPK) (LI, H. et al., 2010; SANTACRUZ e JACOBS, 2016) e 

pela proteína cinase Janus 3 (JAK3) (FEZAI, WARSI e LANG, 2015; 

SANTACRUZ e JACOBS, 2016). Estas enzimas então envolvidas 

diretamente na homeostase celular e são bem reconhecidas por acoplar 

diversos substratos aos sistemas de produção de energia na célula. De 

especial interesse, a AMPK é ativada em condições de depleção 

energética na célula (LI, H. et al., 2010; SANTACRUZ e JACOBS, 

2016) e a JAK3 está diretamente envolvida em processos de 

sobrevivência e proliferação celular, bem como neuroproteção (FEZAI, 

WARSI e LANG, 2015; SANTACRUZ e JACOBS, 2016). 

No SNC, o transporte de creatina é realizado por uma isoforma 

diferente do transportador SLC6A8 que pode atuar no transporte tanto 

de creatina quanto de GAA (LUGENBIEL et al., 2010; SANTACRUZ e 

JACOBS, 2016). A nível central, a Barreira Hematoencefálica (BHE) 

apresenta uma baixa permeabilidade às concentrações fisiológicas de 
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creatina, uma vez que a expressão destes transportadores é 

extremamente baixa nessa região, principalmente nos astrócitos (WYSS 

e KADDURAH-DAOUK, 2000; BEARD e BRAISSANT, 2010; 

BRAISSANT, 2012). Entretanto, o SLC6A8 é altamente expresso em 

células que interconectam a periferia ao SNC, como células do 

parênquima, células dos microcapilares endoteliais, plexo coróide e 

epitélio ependimal (BRAISSANT et al., 2001; NAKASHIMA et al., 

2005; WALLIMANN e HARRIS, 2016). Além disso, durante o 

desenvolvimento embrionário e os primeiros anos de vida do ser 

humano, o SLC6A8 é altamente expresso em todas as estruturas 

cerebrais que fazem contato com a barreira, sugerindo que o encéfalo 

em desenvolvimento supre substancialmente suas necessidades 

energéticas a partir da creatina sistêmica em vez de depender 

exclusivamente da síntese local (WYSS e KADDURAH-DAOUK, 

2000; SANTACRUZ e JACOBS, 2016). É importante destacar aqui que 

em um encéfalo em desenvolvimento, os níveis citoplasmáticos de 

creatina são várias vezes maiores do que no plasma, sugerindo uma 

acumulação ativa de creatina intracelular, e também um importante 

papel deste composto durante o desenvolvimento (WYSS e 

KADDURAH-DAOUK, 2000; WALLIMANN e HARRIS, 2016). 

 Os mecanismos pelos quais a creatina e a creatinina deixam o 

SNC para serem excretadas não são inteiramente compreendidos 

(WYSS e KADDURAH-DAOUK, 2000; SANTACRUZ e JACOBS, 

2016). Ao que se sabe, o sistema de transporte para a creatina permite 

um balanço entre influxo e efluxo deste composto por meio do 

transportador SLC6A8, alguns transportadores de cátions orgânicos 

(OCTs) e também transportadores de taurina (BOTHWELL, STYLES e 

BHAKOO, 2002; KIMURA et al., 2009). Por fim, a creatina pode ser 

degradada espontaneamente em creatinina tanto perifericamente quanto 

a nível central, e ser excretada na urina (Figura 16) (WYSS e 

KADDURAH-DAOUK, 2000; WALLIMANN e HARRIS, 2016). 

 

2.4. O envolvimento do sistema creatina cinase/fosfocreatina no 

metabolismo energético 
 

Desde a descoberta da reação entre creatina, fosfocreatina e 

creatina cinase (EC 2.7.3.2), muitos pesquisadores concentraram 

esforços em determinar o papel desta reação para a célula e o seu 

envolvimento no metabolismo dos fosfatos de alta energia em tecidos 

com alta demanda energética, como o encéfalo (CURT et al., 2015). A 
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inter-relação entre a creatina cinase mitocondrial e a creatina cinase 

citosólica é extremamente importante para a homeostase energética 

celular. Nas mitocôndrias, a creatina cinase mitocondrial é capaz de 

catalisar a transferência de um grupamento N-fosforil do trifosfato de 

adenosina (ATP) para a creatina, formando a fosfocreatina. Esta 

molécula por sua vez consegue atravessar as membranas celulares e 

chegar aos tecidos que estão precisando de energia muito mais rápido 

que o ATP em si. Finalmente nos tecidos alvo, a isoforma citosólica da 

creatina cinase catalisa a reação contrária da anterior, transferindo o 

grupamento N-fosforil da fosfocreatina para o bifosfato de adenosina 

(ADP) que está sendo produzido no tecido em trabalho, originando 

assim o ATP, que pode ser usado como fonte energética neste tecido 

(EPPENBERGER, EPPENBERGER e KAPLAN, 1967; SAKS et al., 

1978; BESSMAN e GEIGER, 1980; BESSMAN et al., 1980; 

WALLIMANN e EPPENBERGER, 1985; CURT et al., 2015). Em 

condições de alta demanda por ATP, as reações das isoformas de 

creatina cinase tendem a alterar o pH local, uma vez que são requeridos 

prótons (H+) para o processo de transferência dos grupamentos N-

fosforil (RANGO, CASTELLI e SCARLATO, 1997). Como 

mencionado, a fosfocreatina apresenta uma capacidade de difusão muito 

maior pelas membranas do que o ATP. Esta explicação se dá devido a 

suas características físico-químicas, uma vez que a fosfocreatina é um 

pouco menos carregada negativamente quando comparada com o ATP, 

facilitando a sua difusão pelas membranas mitocondriais (SAPPEY-

MARINIER et al., 1992). Além dessa maior velocidade de difusão pelas 

membranas, é importante destacar que a velocidade de interconversão 

de fosfocreatina em creatina e ATP pela creatina cinase citosólica é 

extremamente rápida. Em situações de alta biodisponibilidade de 

fosfocreatina, esta reação de produção de ATP pode ocorrer em uma 

taxa 40 vezes maior do que o processo de fosforilação oxidativa e 10 

vezes mais rápido do que o processo de glicólise (WALLIMANN et al., 

1992; WYSS e KADDURAH-DAOUK, 2000; WALLIMANN e 

HARRIS, 2016). Em suma, o sistema creatina/fosfocreatina funciona 

como um tampão energético, fornecendo energia na forma de ATP em 

tecidos que estão com alto consumo energético, como o músculo em 

exercício e o encéfalo (WYSS e KADDURAH-DAOUK, 2000). 
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2.5. O papel da creatina no sistema nervoso central 

 

 A alta demanda por energia no encéfalo é de particular interesse 

para os efeitos da creatina no SNC. De fato, o tecido cerebral é 

extremamente complexo, compreendendo cerca de 86,1 bilhões de 

neurônios espalhados pelo encéfalo e pela medula espinhal (estimados 

em adultos homens), além de um número equivalente de células gliais 

(HERCULANO-HOUZEL, KAAS e DE OLIVEIRA-SOUZA, 2016). 

Este grande número de células consomem quantidades de energia 

substanciais do organismo. Um exemplo claro disso é que embora o 

encéfalo represente apenas 2% do peso corporal, ele consome em seus 

processos de respiração celular cerca de 20% de todo o oxigênio 

utilizado no organismo (KETY e SCHMIDT, 1948; ATTWELL e 

LAUGHLIN, 2001). Toda essa demanda de energia é destinada 

principalmente para a manutenção e funcionamento de proteínas 

relacionadas ao potencial de membrana, com destaque para as bombas 

de Na
+
 e K

+
 ATPase, bem como para as atividades de sinalização e 

neurotransmissão (NORTLEY e ATTWELL, 2017). Em vista deste 

cenário, o turnover de ATP via fosforilação oxidativa e a produção de 

fosfocreatina pela isoforma mitocondrial da creatina cinase são críticos 

para o bom funcionamento do SNC (SHULMAN et al., 2004; 

NASRALLAH, FEKI e KAABACHI, 2010). Neste sentido, e 

ressaltando o papel do sistema creatina/fosfocreatina para o 

funcionamento cerebral, estudos prévios demonstraram que a 

administração de creatina consegue melhorar o processamento de 

informação cerebral através de um aumento do aporte energético em 

regiões cerebrais intimamente relacionadas com a memória e o 

aprendizado (RAE et al., 2003). Neste estudo, 45 adultos jovens de 

hábito alimentar exclusivamente vegetariano, foram submetidos a um 

protocolo de 6 semanas de suplementação com creatina. Os resultados 

demonstraram que a maioria dos indivíduos estudados apresentaram um 

efeito positivo tanto na memória como na cognição (mensurado através 

de testes como as Matrizes Progressivas Avançadas de Raven), tarefas 

estas que requerem velocidade de processamento cerebral e 

consequentemente, energia (RAE et al., 2003). Outros estudos chegaram 

a conclusões parecidas com os estudos de Rae, demonstrando que a 

capacidade energética cerebral influencia diretamente na performance 

de processamento de informações (TONIOLO et al., 2016). 

 Embora a creatina desempenhe um papel crucial no suporte 

energético cerebral, a visão de que este composto exerça as suas funções 
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benéficas exclusivamente devido aos seus efeitos sobre o metabolismo 

energético celular não explica um grande número de achados científicos 

que serão discutidos no decorrer deste Capítulo. De fato, estudos in vitro 
demonstraram que a creatina, além de ser sintetizada pelos neurônios, 

também é capaz de ser exocitada em vesículas de maneira dependente 

de potenciais de ação, fornecendo fortes evidências do seu papel como 

um neuromodulador no SNC (BOTHWELL, STYLES e BHAKOO, 

2002; ALMEIDA et al., 2006). Outros estudos, particularmente em 

modelos animais, reforçaram a conclusão de que a creatina é capaz de 

ser liberada na fenda sináptica e diretamente modular múltiplos sistemas 

de neurotransmissão, podendo atuar como um neuromodulador e 

desencadear várias vias de sinalização envolvidas em transtornos 

psiquiátricos (ALMEIDA et al., 2006; CUNHA et al., 2014; CUNHA et 

al., 2016a; PAZINI et al., 2016). Além disso, o seu potencial anti-

apoptótico (BENDER e KLOPSTOCK, 2016), anti-excitotóxico 

(GENIUS et al., 2012) e antioxidante (LAWLER et al., 2002), tanto in 
vitro quanto in vivo (BENDER et al., 2008; BENDER e KLOPSTOCK, 

2016), é largamente demonstrado na literatura. Em conjunto, essas 

propriedades fazem da creatina um atraente candidato a composto 

neuroprotetor, uma vez que, estresse oxidativo, apoptose, 

excitotoxicidade e disfunção mitocondrial contribuem de maneira 

significativa para os processos de neurodegeneração, estando 

diretamente associados com a Doença de Parkinson (SCHAPIRA, 2009) 

e a depressão (NESTLER et al., 2002). Corroborando estes estudos, 

vários pesquisadores demonstraram o potencial neuroprotetor da 

creatina contra insultos, como o modelo celular de 6-hidroxidopamina 

(6-OHDA) (CUNHA et al., 2013a), modelos de toxicidade celular 

induzidos por amônia (BACHMANN et al., 2004; BRAISSANT, 2010) 

e modelos animais de toxicidade hipocampal induzida por glutamato e 

toxina beta-amilóide (BREWER e WALLIMANN, 2000) e pela 

neurotoxina 1-metil-4-fenilpiridinio (MPP+) (CUNHA et al., 2016b). 

 

2.6. O papel da creatina, fosfocreatina e da creatina cinase na 

fisiopatologia e tratamento da depressão 
 

Alterações nos níveis de creatina ou fosfocreatina, bem como na 

atividade da creatina cinase tem sido reportadas tanto em estudos pré-

clínicos quanto clínicos, apontando este sistema como um promissor 

alvo terapêutico (CARVALHO et al., 2014; WALLIMANN e HARRIS, 

2016). 
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Em um estudo usando um sistema de ressonância nuclear 

magnética (1H-NMR), ratos submetidos ao protocolo de estresse 

crônico imprevisível moderado apresentaram um aumento significativo 

de creatina no plasma (WU et al., 2015). Além disso, ratos submetidos 

ao modelo de estresse por contenção de 1 hora apresentaram um 

aumento na atividade da creatina cinase, bem como nos níveis séricos de 

CORT, hormônio intimamente relacionado com o estresse (DROUET et 

al., 2015). Por outro lado, alguns estudos mostraram que a atividade da 

creatina cinase está diminuída em modelos animais de estresse. Por 

exemplo, em ratos submetidos ao modelo de depressão induzido pela 

privação materna, em que os filhotes são afastados de suas mães, a 

atividade da creatina cinase dos filhotes foi reduzida no córtex pré-

frontal (REUS et al., 2015b), amígdala (REUS et al., 2015a; REUS et 

al., 2015b) e núcleo accumbens (REUS et al., 2015a), ao passo que a 

administração de cetamina reverteu esta diminuição na amígdala (REUS 

et al., 2015b). Corroborando estes achados, uma diminuição na 

atividade desta enzima também foi relacionada ao comportamento tipo-

depressivo de ratos experimentalmente infectados com o Trypanosoma 

evansi (BALDISSERA et al., 2015). Além disso, em camundongos 

expostos ao nado forçado, as concentrações de creatina no córtex pré-

frontal dorsolateral esquerdo foram significativamente reduzidas e essa 

diminuição foi revertida pelo tratamento agudo com desipramina (KIM 

et al., 2010). Em outro protocolo de estresse crônico realizado em 

cobaias, os resultados mostraram que o estresse induziu uma diminuição 

nas concentrações cerebrais de creatina cinase, fosfocreatina e creatina, 

mensurados através de espectroscopia acoplada à ressonância magnética 

(MICHAEL-TITUS et al., 2008). Todas estas alterações foram 

prevenidas pela administração concomitante de SONU20176289, um 

fármaco-piloto em desenvolvimento, derivado das fenilpiperazinas e 

associado a um agonista parcial do receptor dopaminérgico 2 (D2) e 

também com atividade ISRS (MICHAEL-TITUS et al., 2008). 

Corroborando estes dados, um estudo similar também realizado em 

cobaias submetidas a um 1 mês de estresse psicossocial demonstrou 

uma redução nos níveis de creatina (CZEH et al., 2001), bem como nas 

taxas de proliferação no giro denteado e no volume hipocampal 

(FUCHS et al., 2004). Além disso, protocolos de estresse prolongado 

foram responsáveis por causar uma diminuição nos níveis de creatina no 

córtex pré-frontal medial de ratos (KNOX et al., 2010). Outro estudo 

também demonstrou que o estresse induzido pelo nado forçado 

aumentou os níveis de corticosterona (uma condição prevalente em 
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muitos modelos animais de depressão e também em muitos pacientes 

com este transtorno) além de diminuir os níveis de creatina no cerebelo 

de ratos (HERRING et al., 2008). Por outro lado, estudos mostraram 

que ratos submetidos a um estresse moderado por 40 dias não 

apresentaram alterações na atividade do complexo II da cadeia 

transportadora de elétrons e na creatina cinase (REZIN et al., 2008). 

Ademais, animais submetidos ao modelo de desamparo aprendido, um 

modelo clássico de depressão, apresentaram um aumento nos níveis de 

creatina (SARTORIUS et al., 2003). As discrepâncias encontradas 

podem ser atribuídas a diferentes espécies e linhagens de animais e 

protocolos de estresse empregados. É possível que o aumento nos níveis 

de creatina seja transiente e mais relacionado a uma compensação 

energética no sentido de proteger as estruturas encefálicas do dano 

induzido pelos modelos de estresse e depressão. 

Muitos estudos pré-clínicos e não-clínicos tem reportado a 

habilidade de diversos compostos antidepressivos aumentarem a 

atividade da enzima creatina cinase em animais controle e também 

submetidos a modelos de depressão. Em um destes estudos, ratos que 

foram tratados com fluvoxamina (um antidepressivo ISRS) 

apresentaram um aumento considerável na atividade desta enzima 

(FERREIRA et al., 2014). Outro trabalho que investigou o efeito da 

administração crônica de coenzima Q em ratos submetidos ao estresse 

de contenção, mostrou um aumento na atividade dos complexos 

mitocondriais (I-IV) e da creatina cinase no córtex frontal e no 

hipocampo, duas estruturas cerebrais intimamente relacionadas com a 

depressão (ABOUL-FOTOUH, 2013). Adicionalmente, um trabalho 

realizado em ratos submetidos ao modelo de privação materna 

demonstrou que os filhotes privados apresentavam uma diminuição na 

atividade da creatina cinase no hipocampo e na amígdala, sendo que o 

tratamento crônico com tianeptina (um antidepressivo tricíclico) 

reverteu estes efeitos deletérios no hipocampo (DELLA et al., 2013). 

Em outro estudo, o tratamento agudo com tianeptina aumentou a 

atividade da creatina cinase no córtex pré-frontal e o tratamento crônico 

com este antidepressivo também foi capaz de aumentar a sua atividade 

no hipocampo (DELLA et al., 2012), de maneira similar a resultados 

encontrados utilizando a imipramina (um antidepressivo tricíclico 

clássico) (ASSIS et al., 2009). Quanto aos efeitos da imipramina sobre a 

atividade da creatina cinase, um trabalho demonstrou a capacidade deste 

antidepressivo em modular, tanto agudamente quanto cronicamente, a 

atividade desta enzima na amígdala e no hipocampo de ratos 



95 
 

(ABELAIRA et al., 2011). Estes mesmos pesquisadores também 

encontraram resultados semelhantes ao analisar o efeito do tratamento 

crônico com lamotrigina (um composto anticonvulsivante largamente 

utilizado no tratamento da epilepsia) sobre a atividade da creatina cinase 

(ABELAIRA et al., 2011). Outros trabalhos demonstraram que tanto o 

tratamento agudo, quanto o tratamento crônico com memantina (um 

antagonista de receptores NMDA) e imipramina aumentaram a atividade 

da creatina cinase no encéfalo de ratos, de maneira dose dependente 

(REUS et al., 2012). Corroborando estes estudos, o tratamento de ratos 

com quetiapina (um dos antipsicóticos atípicos mais prescritos), também 

foi capaz de modular positivamente a atividade desta enzima na 

amígdala destes animais (IGNACIO et al., 2015). Além disso, o 

tratamento crônico com paroxetina (um antidepressivo da classe de 

ISRS) também levou a um aumento na atividade da creatina cinase, 

principalmente no córtex pré-frontal, no estriado e no hipocampo de 

ratos (SANTOS et al., 2009). Por outro lado, alguns estudos chegaram a 

conclusões diferentes das citadas acima, mostrando que o tratamento 

com antidepressivos não produzem alterações na atividade desta enzima. 

Alguns destes estudos reportaram que o tratamento com nortriptilina e 

venlafaxina (ambos antidepressivos largamente prescritos na clínica 

médica) não alteraram a atividade enzimática no encéfalo dos ratos 

tratados (SANTOS et al., 2009; SCAINI et al., 2010). Outro trabalho 

demonstrou que o tratamento com bupropiona (um inibidor da 

recaptação de dopamina, com uma atividade moderada sobre a 

recaptação de noradrenalina) também não foi capaz de produzir 

alterações na atividade da enzima, bem como na modulação dos 

complexos (I-IV) da cadeia respiratória mitocondrial (FERREIRA et al., 
2012). Por fim, um estudo de Agostinho e cols. (2009) demonstrou que 

a administração aguda de fluoxetina inibiu a atividade da creatina cinase 

no cerebelo, córtex pré-frontal, hipocampo, estriado e córtex cerebral. 

Este mesmo estudo também apontou que o tratamento com olanzapina 

teve o mesmo efeito redutor da atividade desta enzima no cerebelo e no 

córtex pré-frontal (AGOSTINHO et al., 2009). Embora muitos dos 

resultados apresentados aqui apontem para direções diferentes, em que 

alguns antidepressivos aumentam enquanto outros diminuem a atividade 

da creatina cinase, é possível sugerir que estes efeitos são dependentes 

da estrutura encefálica analisada, bem como do tipo de fármaco e do seu 

mecanismo de ação. De maneira geral é possível observar uma 

tendência no sentido de que a maioria dos modelos de depressão 

comprometem a atividade da creatina cinase, ao passo que o tratamento 
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com diversas classes de antidepressivos consegue reverter este déficit, 

de maneira a concluir que a regulação do metabolismo cerebral pode ter 

um papel determinante no efeito dos antidepressivos utilizados na 

clínica, e na reversão dos efeitos antidepressivos por eles orquestrada. 

Com respeito ao transportador SLC6A8, somente um estudo 

denotou a devida atenção para o entendimento do papel deste 

transportador na depressão (LUGENBIEL et al., 2010). Neste trabalho, 

animais submetidos ao modelo do desamparo aprendido exibiram uma 

diminuição acentuada na expressão proteica deste transportador no 

hipocampo, quando comparado com os animais controle (LUGENBIEL 

et al., 2010). Além disso, estes pesquisadores demonstraram que o 

tratamento com escitalopram ou com a terapia eletroconvulsiva induziu 

uma reversão aos níveis do controle destes parâmetros analisados, tanto 

no hipocampo quanto no córtex pré-frontal (LUGENBIEL et al., 2010). 

Em vista deste estudo preliminar, é necessário concentrar esforços no 

sentido de esclarecer o papel deste transportador nos transtornos 

psiquiátricos e no efeito dos antidepressivos mais utilizados na clínica. 

Quanto aos estudos clínicos, muitos trabalhos demonstraram que 

sintomas depressivos estão relacionados a alterações nos níveis de 

creatina e fosfocreatina no encéfalo dos pacientes. No mais recente 

destes estudos, foi demonstrado que a concentração de creatina total no 

córtex cingulado anterior e no córtex cingulado médio estava 

inversamente associada com os sintomas depressivos em pacientes com 

transtorno obsessivo compulsivo, ou seja, quanto maior a severidade do 

transtorno, menores foram os níveis de creatina nestas regiões 

(O'NEILL et al., 2016). Em outro estudo, 14 pacientes acometidos pela 

depressão apresentaram redução significativa tanto na creatina quanto 

em outros metabólitos relacionados ao metabolismo energético, desta 

vez no córtex pré-frontal (VENKATRAMAN et al., 2009). 

Corroborando estes resultados, 37 pacientes depressivos refratários ao 

tratamento apresentaram níveis menores de creatina quando comparados 

com indivíduos controles do sexo masculino, embora as pacientes 

mulheres tenham apresentado níveis totais de creatina maiores do que 

mulheres saudáveis (NERY et al., 2009). Em um outro estudo, que 

investigou o efeito da administração de creatina em homens saudáveis, 

foi demonstrado que o grupo tratado com creatina apresentou um 

aumento significativo nos níveis encefálicos deste composto quando 

comparado com o grupo que recebeu placebo durante as 2 semanas do 

protocolo (LYOO et al., 2003). Além disso, o co-tratamento de creatina 

com antidepressivos ISRS por 8 semanas em pacientes refratários ao 
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tratamento com esta classe de antidepressivos induziu um aumento 

significativo nas concentrações de fosfocreatina no encéfalo, quando 

comparada com controles saudáveis (KONDO et al., 2011; KONDO et 
al., 2016). É importante destacar aqui que a maioria dos estudos que 

quantificaram os metabólitos energéticos por ressonância nuclear 

magnética (RNM) em pacientes com depressão utilizaram a creatina 

como um padrão de sinal interno, o que não é de todo adequado, uma 

vez que vários estudos demonstraram que mudanças nos níveis de 

creatina estão presentes em pacientes com depressão (CAPIZZANO et 

al., 2007; BHOGAL et al., 2017). Dessa maneira, o uso de outros 

padrões de sinal internos para a quantificação de metabólitos nos 

transtornos psiquiátricos deve ser encorajado (BHOGAL et al., 2017). 

Em conjunto, estes resultados encorajaram o uso da creatina em 

pacientes com diversos transtornos psiquiátricos em que os prejuízos no 

metabolismo energético haviam sido previamente reportados, com 

destaque especial para a depressão (MOORE et al., 1997; KONDO et 
al., 2016). 

Embora muitos estudos demonstraram que os níveis de creatina e 

fosfocreatina ou a atividade da creatina cinase estavam negativamente 

alterados em pacientes com depressão, vários trabalhos demonstraram 

que este sistema parece não estar alterado. Em um estudo recentemente 

conduzido, não foram encontradas diferença nos níveis de creatina no 

soro de adolescentes com depressão (BRADLEY et al., 2016). Somado 

a esses resultados, nenhuma alteração neuroquímica relacionada à 

creatina foi identificada no córtex pré-frontal direito (SOZERI-VARMA 

et al., 2013) e no córtex pré-frontal dorsolateral de pacientes acometidos 

pela depressão (FARCHIONE, MOORE e ROSENBERG, 2002). Além 

disso, nenhuma alteração nos metabólitos relacionados à creatina foram 

encontrados em pacientes que receberam tratamento antidepressivo 

nestas mesmas regiões analisadas (OGUZHANOGLU et al., 2014). Na 

análise do córtex pré-frontal medial de pacientes com depressão pós-

parto, nenhuma alteração nos níveis totais de creatina foram encontradas 

por RNM (MCEWEN et al., 2012). De maneira similar, não foram 

encontradas diferenças significativas nos níveis de creatina na região 

amigdalar esquerda de 28 pacientes com depressão severa investigados 

por espectroscopia STEAM (MICHAEL et al., 2003) e no córtex 

cingulado de 19 pacientes investigados por RNM (AUER et al., 2000). 

Por outro lado, é importante destacar ainda que alguns estudos 

encontraram níveis de creatina aumentados em regiões cerebrais como o 

putâmen, lobo frontal, tálamo e núcleo caudado de adolescentes com 
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depressão (GRUBER et al., 2003; GABBAY et al., 2007). Por fim, um 

estudo demonstrou um aumento na atividade da enzima creatina cinase 

no plasma de pacientes depressivos, mas não em pacientes eutímicos 

(BALAITA et al., 1990). A maioria dos resultados apresentados são 

controversos quanto aos níveis de creatina e a atividade da creatina 

cinase no SNC de pacientes com depressão. De fato, estas diferenças 

podem ser relacionadas às condições clínicas diferenciadas em cada 

grupo de pacientes analisados. É importante destacar também que a 

concentração de creatina pode variar de região para região no encéfalo, 

estando aumentada em algumas regiões e diminuída em outras. Por fim, 

é possível sugerir que o aumento nos níveis de creatina e na atividade da 

creatina cinase pode ser relacionado a um mecanismo compensatório, no 

qual estes componentes poderiam estar atuando no sentido de promover 

uma melhor capacidade energética em regiões que estariam com déficit 

energético. 

Além da avaliação nos níveis de creatina e de creatina cinase em 

pacientes com depressão, alguns estudos buscaram entender melhor 

como estes níveis se apresentavam em pacientes com transtorno bipolar 

(FRYE et al., 2007; FEIER et al., 2011; HAARMAN et al., 2016). 

Segundo estes estudos, foi demonstrado por RNM um aumento nos 

níveis de creatina no córtex cingulado anterior e no córtex pré-frontal 

medial de pacientes com depressão bipolar (FRYE et al., 2007). Neste 

mesmo estudo, a atividade da creatina cinase foi também analisada e 

apresentou um valor maior nos pacientes em episódio maníaco, quando 

comparada com os controles. Entretanto, outro trabalho não mostrou 

diferença significativa na atividade desta enzima entre pacientes 

depressivos e pacientes eutímicos (FEIER et al., 2011). Corroborando 

estes resultados, foram encontrados níveis inalterados de creatina 

quando pacientes com transtorno bipolar foram comparados com 

indivíduos controle. Nestes estudos, a análise das substâncias cerebrais 

branca e cinzenta (DAGER et al., 2004) e do hipocampo (ZANETTI et 

al., 2015) de pacientes e controles apresentaram níveis inalterados de 

creatina. Além disso, o tratamento com lítio (um dos principais 

fármacos empregados no transtorno bipolar) por 6 semanas não induziu 

nenhuma alteração nestes parâmetros (ZANETTI et al., 2015). Quanto à 

atividade da creatina cinase, nenhuma diferença foi observada entre 

pacientes eutímicos e depressivos, embora a atividade desta enzima 

tenha sido maior em pacientes no episódio maníaco, comparado com os 

controles (FEIER et al., 2011). Por fim, em um estudo realizado em 

adultos, a atividade desta enzima não foi significativamente menor nos 
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pacientes com transtorno bipolar, embora uma tendência tenha sido 

observada nessa direção. Por outro lado, um trabalho demonstrou uma 

diminuição nos níveis de creatina no hipocampo esquerdo de pacientes 

com transtorno bipolar (HAARMAN et al., 2016). Além disso, a 

expressão do gene para a creatina cinase estava diminuída no 

hipocampo e no córtex pré-frontal de indivíduos post mortem 

acomeditos pelo transtorno (MOORE e GALLOWAY, 2002). Em 

virtude desta ampla variedade de resultados encontrados, é dificil avaliar 

o papel do sistema creatina/fosfocreatina no transtorno bipolar. Assim, 

mais estudos investigando o papel da creatina na etiologia e no curso 

deste transtorno são necessários. 

 

2.7. O efeito tipo-antidepressivo do tratamento com creatina em 

estudos pré-clínicos 
 

O efeito tipo-antidepressivo da creatina foi demonstrado em vários 

estudos pré-clínicos e não-clínicos (ALLEN et al., 2010; 2012; CUNHA 

et al., 2015b; PAZINI et al., 2016; PAZINI et al., 2017). O primeiro 

trabalho que demonstrou o efeito benéfico da creatina foi realizado em 

ratos Sprague-Dawley suplementados por 5 semanas com 2% ou 4% de 

creatina na sua alimentação (ALLEN et al., 2010). Na sequência, os 

animais foram submetidos ao TNF, um teste largamente utilizado como 

screening de compostos com atividade antidepressiva (PORSOLT, 

BERTIN e JALFRE, 1977). Este importante estudo mostrou que ratas 

fêmeas suplementadas diariamente com 4% de creatina apresentavam 

uma diminuição na imobilidade no TNF e também menores parâmetros 

de ansiedade no teste do campo aberto (TCA), quando comparadas com 

as ratas controle (ALLEN et al., 2010). Estes resultados foram 

reforçados por um trabalho posterior que mostrou que fêmeas 

suplementadas com a mesma concentração de 4% de creatina diária 

apresentaram um efeito tipo-antidepressivo quando comparadas com 

ratas não suplementadas antes do tratamento com fluoxetina (ALLEN et 

al., 2012). Além dos resultados obtidos empregando o TNF, foi também 

demonstrado que a administração oral aguda (CUNHA et al., 2012a; 

CUNHA et al., 2013b; CUNHA et al., 2013c; CUNHA et al., 2014; 

CUNHA et al., 2015b; CUNHA et al., 2015c; CUNHA et al., 2016a; 

PAZINI et al., 2016) ou crônica (21 dias) (PAZINI et al., 2017) de 

creatina desencadeava um efeito tipo-antidepressivo no TSC, outro teste 

preditivo de avaliação da atividade tipo-antidepressiva (STERU et al., 

1985). 
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Os efeitos positivos da creatina nos ensaios pré-clínicos 

despertaram o interesse de muitos pesquisadores, na tentativa de 

desvendar os mecanismos bioquímicos e farmacológicos relacionados 

ao efeito tipo-antidepressivo deste composto. O primeiro estudo que 

investigou alguns aspectos farmacológicos da creatina demonstrou que o 

efeito tipo-antidepressivo deste composto era dependente da ativação 

dos receptores dopaminérgicos D1 e D2 (CUNHA et al., 2012a). Além 

de investigar o papel destes receptores, nosso grupo de pesquisa também 

mostrou que a administração combinada de doses subefetivas de 

bupropiona e de creatina reduziam o tempo de imobilidade no TSC, 

quando comparadas com cada composto administrado individualmente 

(CUNHA et al., 2012a). Estes resultados estão de acordo com o fato de 

que uma hipofunção no sistema dopaminérgico está associada com a 

depressão (MITANI et al., 2006) e também com outros estudos que 

analisaram o envolvimento da creatina sobre a modulação deste sistema 

(MATTHEWS et al., 1999; ANDRES et al., 2005; MCMORRIS et al., 
2006). Além do sistema dopaminérgico, o efeito tipo-antidepressivo da 

creatina também foi associado a uma modulação dos receptores 

serotoninérgicos 5-HT1A (CUNHA et al., 2013c). Neste estudo, nosso 

grupo investigou também se a administração combinada de doses 

subefetivas de creatina e alguns ISRSs, como a fluoxetina, paroxetina, 

citalopram e a sertralina, poderia causar um efeito antidepressivo 

sinérgico nos animais tratados. De especial interesse, os resultados 

encontrados demonstraram que o co-tratamento com creatina e os 

antidepressivos ISRSs apresentou efeito tipo-antidepressivo sinérgico, 

um achado com potencial implicação terapêutica (NELSON, 2007; 

CUNHA et al., 2013c). Ainda com respeito ao sistema serotoninérgico, 

um estudo recentemente publicado demonstrou que a suplementação 

com creatina é capaz de apresentar um efeito sinérgico com os efeitos 

antidepressivos decorrentes da atividade física (AHN et al., 2016). Este 

estudo também apontou que a prática do exercício físico e o uso 

concomitante de creatina é capaz de aumentar a expressão de receptores 

serotoninérgicos nos núcleos dorsal e medial da rafe, estruturas 

anatômicas intimamente relacionadas com a produção e liberação de 

serotonina do encéfalo (AHN et al., 2016).  

 Adicionalmente, outro trabalho investigou o papel do sistema 

noradrenérgico no efeito tipo-antidepressivo da creatina, reportando o 

 nvolvi  nto d  r c ptor s adr nérgicos α1 no efeito deste composto 

(CUNHA et al., 2013b). Novamente, a investigação do efeito sinérgico 

da creatina com outros fármacos que modulam o sistema 
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noradrenérgico, como a amitriptilina, imipramina, reboxetina e a 

fenilefrina também foram realizados nos camundongos (CUNHA et al., 

2013b). Segundo estes resultados, doses subefetivas combinadas de 

creatina e dos fármacos citados produziram efeito tipo-antidepressivo 

nos animais (CUNHA et al., 2013b). 

O efeito da creatina sobre algumas vias de sinalização relacionadas 

com o mecanismo antidepressivo dos principais fármacos utilizados na 

clínica também foram investigadas por alguns estudos. Nestes trabalhos 

foi demonstrado que o efeito tipo-antidepressivo da creatina no TSC foi 

também dependente da ativação de PKA, CaMK-II, PKC e proteínas 

cinases ativadas por mitógenos I/II (MEK I/II) (CUNHA et al., 2014). 

As conclusões destes resultados foram reforçadas por outros trabalhos 

realizados in vitro que demonstraram o efeito protetor da creatina em 

modelos celulares de toxicidade induzida por 6-hidroxidopamina (6-

OHDA). Segundo este trabalho o mecanismo intracelular envolvido 

neste efeito protetor foi desencadeado pela ativação de vias de 

sinalização relacionadas à ativação de PI3K, PKC, PKA, CaMK-II, 

MEK  /     ini ição da GSK3β (CUNHA et al., 2013a). As conclusões 

de todos esses estudos estão resumidos na Figura 17. 



102 
 

 
Figura 17. Vias de sinalização envolvidas com o efeito tipo-

antidepressivo da creatina 

Estudos sugerem que a creatina possa atuar no SNC como um 
neuromodulador, sendo exocitada de maneira dependente de potencial 

de ação, em vesículas compartilhadas com outros neurotransmissores. 

Desta maneira a creatina poderia modular múltiplos sistemas de 

neurotransmissão e ativar várias vias de sinalização envolvidas com 

transtornos psiquiátricos, como a depressão. Neste sentido, foi 
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demonstrado que o efeito tipo-antidepressivo da creatina ocorre de 

maneira dependente da interação com os receptores D1, D2, 5-HT1A e α1 

adrenérgicos. Além disso, trabalhos reportam que a creatina modula 

negativamente os receptores NMDA e positivamente os receptores 

adenosinérgicos A1 e A2A. Quanto às vias de sinalização intracelular, o 

efeito tipo-antidepressivo da creatina no teste de suspensão pela cauda é 

dependente da ativação de PKA, CaMK-II, PKC, MEK I/II, PI3K e da 

inativação da GSK3β.   trata  nto ag do co  cr atina a   nta a 

fosforilação de Akt em camundongos, sendo que esta modulação parece 

estar envolvida com a inativação de alvos intracelulares, como a GSK-

3β,     co o ativação d   T R   da  rf2/     oxig nas  1. A 

creatina também aumenta os níveis de NO no córtex pré-frontal e 

hipocampo, que poderia estar relacionado com uma diminuição na 

função dos receptores NMDA. Tomados em conjunto, estes resultados 

fornecem fortes evidências do papel da creatina como neuromodulador 

do sistema nervoso central. Abreviações: ADP: difosfato de adenosina; 
Akt: proteína cinase B; AMPc: monofosfato de adenosina cíclico; ATP: 

trifosfato de adenosina; CaMK-II: proteína cinase dependente de cálcio 

II; CK: creatina cinase; Cr: creatina; DAG: diacilglicerol; ERK: cinase 
regulada por sinais extracelulares; GSK3β: glicogênio sintase cinase-

3β; MAPK: proteína cinase ativada por mitógeno; mTOR: proteína alvo 

de rapamicina em mamíferos; NMDA: N-metil-D-aspartato; Nrf2/HO-

1: fator nuclear relacionado ao fator E2/ heme oxigenase 1; NO: óxido 

nítrico; PCr: fosfocreatina; PI3K: fosfatidilinositol 3-cinase; PKA: 
proteínas cinase A; PKC: proteína cinase C. Imagem elaborada pelo 

autor. 

 

Um dos primeiros trabalhos que demonstrou a relação entre 

creatina e sistema glutamatérgico sugeriu que este composto poderia 

modular a ativação dos receptores NMDA e assim proteger neurônios 

hipocampais embrionários da toxicidade glutamatérgica (BREWER e 

WALLIMANN, 2000). Além disso, foi demonstrado que a creatina 

pode apresentar um efeito inibitório direto sobre os receptores NMDA e 

sobre o influxo exacerbado de cálcio, fator preponderante nas cascatas 

de toxicidade (GENIUS et al., 2012). Tomados em conjunto, estes 

resultados indicam fortemente que a creatina pode apresentar um papel 

modulatório negativo sobre os receptores NMDA. Em virtude disso e 

considerando que antagonistas de receptores NMDA, como a cetamina, 

são propostos por produzir efeito antidepressivo rápido (BERMAN et 

al., 2000), o papel da creatina sobre modulação do sistema 



104 
 

glutamatérgico foi investigado em detalhes por trabalhos subsequentes. 

Nestes estudos, foi demonstrado que a creatina aumenta a viabilidade 

celular em fatias hipocampais e cerebrocorticais, além de aumentar os 

níveis de óxido nítrico (NO), evidenciando o potencial da creatina em 

proteger estas estruturas cerebrais da toxicidade glutamatérgica 

(CUNHA et al., 2015b). Foi também demonstrado que a administração 

combinada de doses subefetivas de creatina e de MK-801 (um 

antagonista de receptores NMDA) reduziu o tempo de imobilidade no 

TSC (CUNHA et al., 2015b), mostrando que a creatina poderia atuar de 

maneira análoga ao efeito farmacológico desencadeado por este 

antagonista NMDA. As conclusões preliminares de que os mecanismos 

de ação da cetamina e da creatina eram, de certa forma, compartilhados 

foram reforçados por um estudo posterior que mostrou que tanto a 

creatina como a cetamina poderiam exercer efeito tipo-antidepressivo 

por ativar receptores adenosinérgicos A1 e A2A (CUNHA et al., 2015c), 

sugerindo que a modulação do sistema purinérgico por estes compostos 

poderia ser útil no tratamento dos transtornos de humor. É importante 

destacar que o efeito modulador da creatina sobre o sistema 

adenosinérgico foi evidenciado também por um estudo realizado em 

fatias de hipocampo (ZUR NEDDEN, DONEY e FRENGUELLI, 

2014). Estes resultados sugerem que a creatina pode atuar 

compartilhando algumas das vias de sinalização classicamente 

conhecidas por serem ativadas pela cetamina, reforçando a necessidade 

de se entender melhor como esta interação acontece, quais vias são 

ativadas, e se os efeitos antidepressivos de ambas as drogas resultam em 

efeito comportamental semelhante. 

Em virtude dos efeitos similares entre cetamina e creatina 

apresentados, alguns estudos foram conduzidos no sentido de determinar 

melhor como o efeito destes compostos eram compartilhados, e se por 

ventura, o efeito da creatina poderia ser dependente da ativação das 

proteínas PI3K/Akt/mTOR, uma vez que a ativação desta via é 

classicamente atribuída ao efeito rápido da cetamina (LI et al., 2010; LI 

et al., 2011; DUMAN et al., 2012; DUMAN e VOLETI, 2012). O 

primeiros estudo com este objetivo mostrou que o tratamento agudo de 

camundongos Swiss machos com creatina induziu um aumento na 

fosforilação da proteína Akt, o qual poderia estar relacionado a uma 

fosforilação de proteínas co o a GSK3β,  T R,   d  fator s n cl ar s 

como o fator nuclear relacionado ao fator E2/ heme oxigenase 

(Nrf2/HO-1) (CUNHA et al., 2016a). Além disso, estudos subsequentes 

mostraram que o tratamento com creatina era capaz de aumentar a 
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fosforilação de p70S6K e o imunoconteúdo de PSD95 (CUNHA et al., 

2016a; PAZINI et al., 2016), proteínas classicamente reconhecidas pelo 

seu envolvimento direto com a sinaptogênese, e com o efeito 

antidepressivo rápido da cetamina. Corroborando todos estes resultados 

e fortalecendo a hipótese de que os mecanismos da creatina e da 

cetamina são similares, foi demonstrado que o efeito tipo-antidepressivo 

da creatina era dependente da ativação das proteínas PI3K e de mTOR, 

uma vez que a pré-administração de wortmannina (um inibidor 

irreversível de PI3K), LY294002 (um inibidor reversível de PI3K) e 

rapamicina (um inibidor de mTORC1) bloqueou o efeito anti-

imobilidade da creatina no TSC (CUNHA et al., 2016a). Corroborando 

estes resultados, um estudo posterior demonstrou que a creatina e a 

cetamina apresentam a capacidade de reverter agudamente o 

comportamento tipo-depressivo induzido pela exposição crônica à 

CORT (PAZINI et al., 2016). Este estudo demonstrou que o efeito é 

dependente da ativação da via de sinalização PI3K/Akt/mTOR, e da 

modulação de proteínas sinápticas como a PSD95. De especial interesse, 

o modelo de depressão induzido pela exposição à CORT tem sido 

proposto como um modelo com validade fenomenológica extremamente 

eficiente no sentido de modelar nos animais os sintomas depressivos e 

as alterações neuroquímicas que acontecem nos humanos (STERNER e 

KALYNCHUK, 2010). Além disso, diversos estudos mostram que 

apenas a administração crônica com antidepressivos convencionais, 

como a fluoxetina e a imipramina, conseguem reverter o comportamento 

tipo-depressivo decorrente desta exposição (DAVID et al., 2009; 

GOURLEY e TAYLOR, 2009; FREITAS et al., 2016). Com base nestas 

alterações neuroquímicas, o estudo conduzido por Pazini e 

colaboradores (2016) também demonstrou que apenas uma única 

administração de creatina foi capaz de reverter, em apenas uma hora, a 

diminuição nos níveis hipocampais de BDNF que estavam depletados 

após a exposição à CORT. O aumento de BDNF induzido pela creatina 

está de acordo com um trabalho prévio realizado em camundongos 

C57BL/6J, que demonstrou que a suplementação oral com creatina era 

capaz de aumentar a expressão de BDNF em amostras de hemisférios 

cerebrais, em até 1,27 vezes quando comparada com os controles que 

receberam apenas placebo (BENDER et al., 2008). Em resumo, estes 

trabalhos fortalecem a hipótese de que a creatina pode exibir efeitos 

bioquímicos e comportamentais semelhantes à cetamina, sugerindo 

fortemente que a creatina pode atuar como um possível antidepressivo 
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de efeito rápido. Os resultados apresentados nesta sessão estão 

sumarizados na Figura 18. 

 
Figura 18. Vias de sinalização implicadas no efeito tipo-

antidepressivo rápido da creatina e da cetamina em modelos 

animais 

Foi demonstrado que a exposição crônica à CORT em camundongos é 

capaz de reduzir a fosforilação de mTOR e o imunoconteúdo de PSD95 

e de BDNF no hipocampo, resultando desta maneira em um 
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comportamento tipo-depressivo. Foi mostrado que uma única 

administração de creatina nestes animais é capaz de reverter a 

diminuição nos níveis de BDNF, melhorando a biodisponibilidade desta 

neurotrofina na sua interação com os receptores TrkB e seus alvos 

downstream, como as vias de sinalização PI3K/Akt/mTOR. Como 

consequência, a ativação de mTOR leva a um aumento na fosforilação 

da proteína p70S6K e da síntese de proteínas envolvidas com a 

plasticidade sináptica, como a PSD95 e subunidades de receptores 

AMPA (GluA1), que quando inseridos na membrana, contribuem para a 

sinaptogênese e o efeito tipo-antidepressivo. De especial interesse, foi 

demonstrado também que os efeitos da creatina e da cetamina podem ser 

compartilhados através da ativação da via de sinalização 

PI3K/Akt/mTOR. Abreviaturas: Akt: proteína cinase B; BDNF: fator 

neurotrófico derivado do encéfalo; CORT: corticosterona; mTOR: 
proteína alvo de rapamicina em mamíferos; p70S6K: Subunidade 

ribossomal S6 de 70 kDa; PI3K: fosfatidilinositol 3-cinase; PSD95: 
proteína de densidade pós-sináptica de 95 kDa; TrkB: receptor 

tropomiosina cinase B. Figura elaborada pelo Autor. 

 
Por outro lado, alguns estudos mostram que o efeito da creatina 

sobre o sistema glutamatérgico pode ser relativamente controverso. 

Trabalhos demonstram que a creatina gradualmente aumenta a 

amplitude da primeira população de disparos excitatórios na região de 

CA1, em fatias hipocampais de ratos, além de aumentar o binding de 

[3H]MK-801 às membranas hipocampais (ROYES et al., 2008), 

indicando que a creatina poderia atuar como um agonista dos receptores 

NMDA. Além disso, outros estudos demonstraram que ratos machos 

suplementados diariamente com 4% de creatina apresentaram uma 

diminuição de 30 a 40% na expressão hipocampal de mRNA para o 

BDNF e para o receptor de BDNF (TrkB), (ALLEN et al., 2015). Digno 

de nota, os níveis de BDNF foram normalizados quando os ratos 

machos foram submetidos à castração bilateral e com o tratamento 

combinado de creatina e testosterona. Além disso, nas ratas fêmeas os 

mesmos resultados foram encontrados ao submetê-las ao processo de 

ovariectomização e tratamento combinado com creatina, benzoato de 

estradiol e progesterona (ALLEN et al., 2015). Estes resultados, 

tomados em conjunto, sugerem que o status metabólico e as mudanças 

hormonais são fatores que parecem mediar os efeitos comportamentais e 

neuroquímicos da suplementação a longo prazo com creatina. Em 

virtude dos efeitos controversos sobre os níveis de BDNF modulados 
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por creatina, é importante reforçar estes resultados e determinar melhor 

o mecanismo pelo qual a creatina pode estar aumentando estes níveis. 

Sob outra perspectiva, um trabalho recente sugeriu que o 

tratamento com creatina pode resultar em um aumento da neurogênese 

hipocampal adulta e assim induzir um comportamento tipo-

antidepressivo nos animais tratados (PAZINI et al., 2017). Neste estudo, 

a habilidade da creatina em reverter os efeitos comportamentais e 

morfológicos induzidos por um modelo de exposição crônica à CORT 

foi avaliado em camundongos Swiss fêmeas (PAZINI et al., 2017). Os 

resultados encontrados neste estudo indicam que a creatina consegue 

aumentar as etapas de proliferação celular e diferenciação neuronal em 

animais submetidos ao modelo de estresse farmacológico. Além disso, 

este estudo demonstrou a capacidade da creatina em modular 

positivamente a atividade dos astrócitos, prevenindo a astrogliose 

induzida pelo modelo de CORT (PAZINI et al., 2017). Por outro lado, 

um estudo demonstrou que a expressão de mRNA hipocampal para 

proteínas envolvidas com neurogênese, como a DCX, a calretinina e a 

calbindina foi diminuída pelo tratamento com creatina em ratos machos 

(ALLEN et al., 2012). É possível que estas diferenças sejam resultado 

da avaliação dos parâmetros por diferentes técnicas, bem como a 

diferença nas espécies empregadas e nas proteínas avaliadas. Assim, é 

possível sugerir que a longo prazo, o mecanismo farmacológico da 

creatina seja resultante de um aumento das células neuronais no 

hipocampo, estrutura intimamente relacionada com os transtornos de 

humor. Tomados em conjunto, os resultados destes trabalhos são 

preliminares e inovadores no sentido de sugerir pela primeira vez que o 

tratamento com creatina pode ser associado a alterações morfológicas 

que contribuem para a melhora do comportamento de animais tipo-

depressivos. 

 

2.8. Efeito antidepressivo do tratamento com creatina em estudos 

clínicos 
 

 De maneira extremamente importante na perspectiva histórica 

do uso farmacológico da creatina, muitos estudos clínicos foram 

conduzidos no sentido de avaliar o efeito que o tratamento com creatina 

teria sobre pacientes com depressão. O primeiro estudo que demonstrou 

um efeito antidepressivo em humanos foi realizado em uma mulher de 

52 anos de idade que sofria de transtorno de estresse pós-traumático e 

fibromialgia (AMITAL et al., 2006). Esta paciente não respondia de 
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maneira satisfatória aos tratamentos com citalopram, um antidepressivo 

ISRS largamente utilizado na clínica. Neste trabalho, a paciente foi 

submetida a um tratamento adjunto com creatina e citalopram, por 4 

semanas, apresentando ao final do protocolo uma melhora tanto nos 

sintomas de depressão quanto nos de fibromialgia, sendo que este efeito 

perdurou por até 8 semanas após o fim do tratamento (AMITAL et al., 
2006). Na sequência, os resultados apresentados por este grupo foram 

reforçados por um outro trabalho que demonstrou que 8 pacientes com 

depressão e 2 com transtorno bipolar, todos resistentes aos tratamentos 

com a farmacoterapia clássica, apresentaram uma melhora nos sintomas 

após apenas uma semana de tratamento com creatina (ROITMAN et al., 

2007). A creatina também apresentou efeitos positivos em 5 

adolescentes mulheres com depressão que estavam sendo tratadas há 8 

semanas com antidepressivos clássicos, mas que ainda não haviam 

apresentado melhora nos sintomas (KONDO et al., 2011). Neste estudo, 

as pacientes tratadas com creatina tiveram uma diminuição de cerca de 

56% na pontuação da escala Children's Depression Rating Scale-

Revised após o final das 8 semanas de tratamento (KONDO et al., 

2011). É importante destacar que todas as adolescentes apresentaram um 

aumento nos níveis de fosfocreatina cerebral, quando comparadas com 

os pacientes controle que receberam apenas placebo (KONDO et al., 

2011). Os resultados preliminares destes estudos foram reforçados por 

um trabalho recente realizado também em adolescentes mulheres com 

depressão resistente ao tratamento com ISRS (KONDO et al., 2016). 

Neste trabalho, os autores sugerem que a creatina estaria modulando a 

bioenergética cerebral, melhorando desta maneira a condição clínica dos 

pacientes. O efeito sinérgico apresentado nestes trabalhos pela creatina é 

extremamente importante, uma vez que cerca de 40% dos adolescentes 

que recebem somente um ISRS mostram uma resposta inadequada ao 

tratamento (BRENT et al., 2008), além de um risco maior de cometer 

suicídio (HAMMAD, LAUGHREN e RACOOSIN, 2006). 

Embora os resultados apresentados denotem uma importância 

elementar para a proposta farmacológica antidepressiva da creatina, eles 

esbarram em um N amostral relativamente pequeno, reforçando a 

necessidade de estudos em larga escala demonstrando os efeitos deste 

composto. Em vista disso, a investigação do efeito antidepressivo da 

creatina foi estendido em um trabalho que investigou 52 mulheres com 

depressão, randomicamente escolhidas para receber escitalopram e 

creatina, concomitantemente, por 8 semanas (LYOO et al., 2012a). Em 

comparação com o grupo placebo deste estudo, os pacientes que 



110 
 

receberam a creatina apresentaram uma melhora significativa dos 

sintomas depressivos após cerca de 2 semanas de tratamento, com este 

efeito perdurando por até 8 semanas após o final do tratamento (LYOO 
et al., 2012a). Corroborando esta conclusão, um estudo também 

realizado com 52 mulheres com depressão que utilizou o mesmo 

procedimento de sinergismo de creatina com escitalopram, mostrou o 

efeito positivo da creatina, quando comparada com as pacientes que 

receberam apenas placebo (YOON et al., 2015). Estes trabalhos, 

tomados em conjunto, sugerem que o tratamento concomitante com 

creatina e outros antidepressivos pode ser uma promissora abordagem 

terapêutica a ser implementada pelos psiquiatras, em virtude das 

respostas mais rápidas e eficazes que foram atingidas em mulheres com 

depressão, quando comparadas com aquelas que receberam placebo. 

 Por outro lado, um estudo demonstrou que 14 pacientes 

mulheres e 4 homens com depressão resistente, não tiveram nenhum 

efeito positivo nos sintomas após 3 semanas de tratamento com creatina 

em combinação com os antidepressivos que os pacientes já estavam 

recebendo (NEMETS e LEVINE, 2013). Entretanto, duas pacientes 

mulheres submetidas a este protocolo de tratamento com creatina 

apresentaram melhora nos sintomas depressivos, observada através de 

uma redução de cerca de 50% na escala Hamilton, após 2 semanas de 

tratamento com creatina (NEMETS e LEVINE, 2013). Em 

contrapartida, jovens saudáveis suplementados com creatina por 24 

semanas não apresentaram qualquer alteração significativa nos 

parâmetros emocionais, bem como nas funções cognitivas destes 

indivíduos (ALVES et al., 2013). Em vista disso, é possível sugerir que 

a creatina apresente um efeito positivo apenas nos indivíduos que 

apresentem algum desequilíbrio ou comprometimento nas funções 

cerebrais relacionadas aos transtornos de humor, não tendo qualquer 

efeito comportamental sobre indivíduos saudáveis. 

 A depressão associada ao vício em metanfetaminas foi avaliada 

em um estudo clínico que verificou se a creatina poderia ter efeito 

terapêutico nestes pacientes. Neste trabalho, indivíduos suplementados 

com 5 g/dia de creatina por 8 semanas apresentaram efeitos positivos 

nos escores de depressão, quando comparado com os controles 

(HELLEM et al., 2015). Deste modo, este estudo sugere que o 

tratamento com creatina pode ser uma abordagem terapêutica 

promissora em pacientes que apresentem comorbidade depressão/drogas 

de abuso. Por fim, a mais recente publicação abordando o papel 

antidepressivo da creatina mostrou que 18 pacientes com depressão 
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bipolar submetidos ao tratamento adjunto por 6 semanas com creatina e 

outros antidepressivos, apresentaram uma melhora tanto dos sintomas 

depressivos, quanto das funções cognitivas (TONIOLO et al., 2016). 

 É importante destacar que a maioria dos estudos apresentados 

aqui denotaram um efeito positivo da creatina, quando administrada de 

maneira concomitante a outros antidepressivos. Este ponto é 

fundamental no sentido de sugerir que a dose dos antidepressivos 

convencionais poderia ser diminuída, o que possibilitaria que os efeitos 

adversos destes medicamentos seriam menos pronunciados, em virtude 

da dose menor. Convém destacar que nenhum dos estudos citados 

evidenciou algum efeito adverso ou tóxico decorrente do tratamento 

com creatina. Assim, mais estudos relacionados ao efeito antidepressivo 

da creatina em seres humanos devem ser conduzidos, testando novas 

estratégias de tratamento, novas dosagens, vias e também utilizando um 

N amostral maior do que os utilizados nos estudos supracitados. 

 

2.9. Conclusões e direções futuras 

 

 As evidências apresentadas neste primeiro Capítulo reforçam a 

importância da creatina para a depressão. De particular interesse, os 

estudos pré-clínicos demonstraram o envolvimento de várias vias de 

sinalização e mecanismos neurobiológicos envolvidos com o efeito tipo-

antidepressivo da creatina. Digno de nota, alguns destes estudos 

concluíram que este composto pode ativar vias relacionados com o 

efeito rápido de agentes antidepressivos, como a via PI3K/Akt/mTOR, e 

assim influenciar alguns aspectos da neuroplasticidade. Além disso os 

estudos clínicos demonstraram um efeito extremamente promissor da 

creatina quando usada de maneira adjuvante com antidepressivos 

clássicos. Assim, em virtude deste conjunto de resultados, tanto clínicos 

quando não-clínicos, é importante notar que a creatina apresenta um 

potencial promissor e inexplorado na clínica, podendo ser utilizada de 

maneira a reduzir a dose dos antidepressivos que estão sendo prescritos 

e assim diminuir seus efeitos adversos. Além disso o uso da creatina em 

pacientes não responsivos aos tratamentos convencionais também seria 

muito positivo do ponto de vista clínico. 
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Este capítulo originou o seguinte artigo: 

 

PAZINI, F.L., CUNHA, M.P., RODRIGUES, A.L. The possible 

beneficial effects of creatine for the management of depression. Artigo 

de revisão submetido à CNS Drugs."Under review" até a presente data 

de impressão desta Tese. 



113 
 

3. CAPÍTULO II: Creatina, de forma similar à cetamina, abole 

alterações neuroquímicas relacionadas a um possível déficit na 

sinaptogênese em um modelo de depressão 
 

 Nos últimos anos a cetamina foi proposta como uma nova 

estratégia terapêutica para o tratamento de pacientes refratários à 

depressão, com resultados muito positivos (BERMAN et al., 2000). 

Entretanto, os efeitos adversos decorrentes do seu uso limitam os 

benefícios deste composto tornando necessária a pesquisa de novos 

fármacos mais eficazes e seguros que modulem as vias por ela ativadas, 

como a via mTOR. Em vista disso, estudos prévios demonstraram que o 

efeito tipo-antidepressivo da creatina poderia ser dependente da ativação 

da via PI3K/Akt/mTOR e da modulação positiva de proteínas sinápticas 

(CUNHA et al., 2016a). Além disso, foi demonstrado que uma única 

dose de creatina é capaz de reverter o comportamento tipo depressivo 

induzido por CORT no TSC, bem como aumentar a fosforilação de 

proteínas envolvidas com a sinaptogênese, como a mTOR, de maneira 

similar à cetamina (PAZINI, 2013). Estudos propõem ainda que a 

creatina é capaz de aumentar os níveis de BDNF no encéfalo (BENDER 
et al., 2008), reforçando a hipótese de que a creatina possa estar 

contribuindo de maneira significativa para a plasticidade sináptica. 

Portanto, o objetivo desta etapa foi estender os dados encontrados 

previamente, avaliando a habilidade da creatina em reverter agudamente 

as alterações bioquímicas induzidas pelo modelo de exposição à CORT 

e avaliar se a creatina, assim como a cetamina, é capaz de modular os 

alvos moleculares downstream da proteína mTOR, como as proteínas 

p70S6K e PSD95, bem como modular os níveis de fatores tróficos 

intimamente relacionados com a sinaptogênese, como o BDNF. 

 

3.1. Material e métodos 

 

ANIMAIS  

 

 Para esta etapa do estudo, foram utilizados camundongos Swiss 

fêmeas (30-40 g, de aproximadamente 45-60 dias de idade) mantidas em 

condição padrão de biotério (20-22°C), com livre acesso a água e 

comida, em ciclo claro/escuro de 12:12 horas (luz acessa às 07:00 

horas). Os animais foram alocados em grupos de 12 camundongos, em 

gaiolas com dimensões de 41×34×16 cm. A aclimatação na sala de 

experimentação foi feita 24 horas antes dos testes comportamentais e os 
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experimentos foram realizados no ciclo claro (entre 9:00h e 12:00h. Os 

experimentos foram aprovados pela Comissão de Ética no Uso de 

Animais da Universidade Federal de Santa Catarina (protocolo n° 

PP00795), e todos os esforços para se minimizar o sofrimento e reduzir 

o número de animais foram tomados. 

 

AGENTES FARMACOLÓGICOS 

 

 Os seguintes agentes farmacológicos foram utilizados: creatina 

monohidratada (10 mg/kg), cetamina (1 mg/kg) e CORT (20 mg/kg) 

(Sigma Aldrich Chemical, EUA). A creatina foi dissolvida em água 

destilada, enquanto a cetamina foi dissolvida em solução salina (NaCl 

0,9%). A CORT, por sua vez, foi primeiramente dissolvida 

vigorosamente em 0,2% (v/v, concentração final) de Dimetilsulfóxido 

(100%) por 15 a 20 minutos. Na sequência, foi adicionado 2% (v/v, 

concentração final) de Tween 80 (100%) e completado o volume com 

água destilada. Para finalizar a dissolução, a solução foi mantida em 

sonicador por 2 horas. Todos os agentes farmacológicos foram 

preparados pouco tempo antes das administrações. 

 

TRATAMENTOS FARMACOLÓGICOS 

 

 Cada camundongo recebeu CORT (20 mg/kg) per oralis (p.o.), 

uma vez ao dia, por 21 dias consecutivos. Vinte e quatro horas após a 

última administração de CORT os animais foram sacrificados, 60 

minutos depois de receberem creatina (10 mg/kg, p.o.) ou 30 minutos 

depois de receberem cetamina (1 mg/kg) intraperitonealmente (i.p.). 

Todos os grupos foram apropriadamente tratados com veículo (água 

destilada ou salina) para seus respectivos controles. A Figura 19 mostra 

o diagrama experimental de tratamento utilizado neste Capítulo. Os 

protocolos de tratamento e doses usadas neste trabalho foram escolhidos 

com base em estudos prévios (AGO et al., 2008; ZHAO et al., 2008; 

CUNHA et al., 2012b; LUDKA et al., 2013; ROSA et al., 2014). 
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Figura 19. Diagrama experimental de tratamento utilizado no 

Capítulo II 
Os camundongos receberam CORT (20 mg/kg, p.o., uma vez ao dia por 

21 dias consecutivos). Vinte e quatro horas após a última administração 

de CORT, os animais foram sacrificados 60 min depois de receberem 

creatina (10 mg/kg, p.o.) ou 30 minutos depois de receberem cetamina 

(1 mg/kg, i.p.). Os hipocampos dos animais foram dissecados para a 

realização dos procedimentos bioquímicos, como a mensuração das 

proteínas sinápticas por western blotting e dosagem de BDNF. 

 

ANÁLISES BIOQUÍMICAS 

 

Preparação do tecido 

 

 Imediatamente após a decapitação, o encéfalo de cada animal 

foi removido e os hipocampos foram rapidamente dissecados em gelo 

(4ºC), colocados em nitrogênio líquido e armazenados individualmente 

a -80ºC até o procedimento de Western Blot. As amostras foram 

preparadas como descrito anteriormente (OLIVEIRA et al., 2008). 

Resumidamente, os tecidos foram homogeneizados mecanicamente em 

tampão de homogeneização (formado pela mistura de Tris 50 mM pH 

7,0, EDTA 1 mM, NaF 100 mM, PMSF 0,1 mM, Na3VO4 2 mM, Triton 

X-100 1%, glicerol 10% e coquetel inibidor de proteases Amresco 

número M222). Os lisados foram centrifugados a 10.000g por 10 min, a 

4ºC) para a eliminação de restos celulares. O sobrenadante foi diluído 

1/1 (v/v) em solução contendo Tris 100 mM pH 6,8, EDTA 4 mM, SDS 

8% e aquecido a 100ºC por 5 min. Após homogeneização, uma alíquota 

foi retirada para a dosagem de proteínas. O restante da amostra foi 

diluído em solução específica (glicerol 40%, Tris 25 mM e azul de 

bromofenol, pH 6,8) em uma proporção de 1:4 (v/v), com posterior 
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adição d  β-mercaptoetanol (concentração final de 8%) ao final do 

processo. O conteúdo das proteínas foi estimado a partir de uma curva 

padrão, utilizando albumina de soro bovino como padrão (PETERSON, 

1977). 

 

Western blotting 

 

 As prot ínas (60 μg d  prot ína total/poço) fora  s paradas por 

eletroforese em gel de poliacrilamida (concentração 10% de acrilamida) 

contendo SDS (SDS-PAGE) e gel de entrada com 4% de acrilamida. A 

seguir, as proteínas foram transferidas para as membranas de 

nitrocelulose. Para verificar a eficiência do processo de transferência as 

membranas foram coradas com Ponceau 0,5% em ácido acético 1%. 

 Na sequência, as membranas foram bloqueadas durante 1 hora 

com leite em pó desnatado diluído em 10 ml de TBS 5% (Tris 10 mM, 

NaCl 150 mM, pH 7,5). As formas total de p70S6K e PSD95 e a forma 

fosforilada de p70S6K foram detectadas com o uso de anticorpos 

específicos anti-p70S6K e anti-p-p70S6K (Thr
389

) e anti-PSD95 (Cell 

Signaling, EUA) diluídos em TBS-T contendo soroalbumina bovina 

(Tris 10 mM, NaCl 150 mM, Tween- 20 0,05%, BSA 2%, pH 7,5) na 

diluição 1:1000. As membranas foram incubadas com o anticorpo de 

interesse overnight à 4ºC em agitação constante. No dia seguinte, para a 

detecção dos complexos imunes, as membranas foram incubadas por 1 

hora com anticorpo secundário anti-coelho conjugado com peroxidase 

(Millipore, 1:5000) e a imunorreatividade das bandas foi revelada por 

quimioluminescência com o reagente LumiGLO
®

 (Cell Signaling, EUA) 

segundo especificações do fabricante e com o uso do equipamento de 

revelação Chemidoc® (Bio-Rad Laboratories). Todas as etapas de 

bloqueio e incubação foram seguidas por três lavagens (5 minutos cada) 

das membranas com TBS-T. As membranas foram incubadas com o 

anticorpo anti-β-actina (Santa Cruz, 1:2000) para verificar se a mesma 

quantidade de proteínas teriam sido aplicadas no gel e com um anticorpo 

secundário anti-camundongo conjugado com peroxidase (Millipore, 

USA 1:4000). 

 A fim de se detectarem as formas fosforilada e total da p70S6K 

na mesma membrana, os imunocomplexos foram removidos conforme 

descrito previamente (POSSER et al., 2007). De forma simplificada, as 

membranas foram lavadas uma vez com água Milli-Q (5 minutos), em 

seguida foram incubadas com NaOH 0,2 M (5 minutos), lavadas com 

água Milli-Q (5 minutos) e por último com TBS-T (5 minutos). As 
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membranas desprovidas de imunocomplexos foram bloqueadas e 

submetidas ao mesmo protocolo descrito acima.  

 A densidade óptica (DO) das bandas foi quantificada usando 

Image Lab software
®

 4.1 (Bio-Rad Laboratories, EUA). O nível de 

fosforilação da p70S6K (Thr
389

) foi determinado pela razão DO da 

proteína fosforilada/DO da proteína total. O imunoconteúdo de PSD95 

foi d t r inado p la r lação    da prot ína  S 95 total/   da β-

actina. Os dados foram expressos como porcentagem em relação ao 

controle (considerado como 100%). 

 

Dosagem de BDNF por ELISA 

 

 Uma hora após o tratamento com creatina (10 mg/kg, p.o.) e 30 

minutos após o tratamento com cetamina (1 mg/kg, i.p.), outro grupo 

experimental de camundongos teve seus hipocampos dissecados e 

armazenados em freezer -80°C para posterior verificação dos níveis de 

BDNF pelo Promega BDNF ELISA Kit Imunoassay
® 

(Promega, EUA). 

O procedimento foi realizado seguindo as orientações do fabricante. De 

maneira breve, o tecido hipocampal foi devidamente homogeneizado em 

um volume 1:10 (v/v) de tampão de lise [NaCl 137 mM, Tris-HCl (pH 

8.0) 20 mM, NP40 1%, glicerol 10%, fluoreto de fenilmetilsulfonilo 

(PMSF 1 mM), apropotina 10 µg/ml, leupeptina 1 µg/ml, vanadato de 

sódio 0,5 mM]. O homogenato foi centrifugado a 14000g por 30 min à 

4°C, e o sobrenadante foi coletado para pipetagem na imunoplaca. 

Todas as amostras e padrões foram pipetados em duplicata nas 

imunoplacas previamente sensibilizadas com o anticorpos anti-BDNF 

humano feito em coelho, e incubado overnight, sob agitação, à 4°C. 

Após 4 lavagens, o anticorpo anti-BDNF foi adicionado e as 

imunoplacas foram incubadas com este por 3 horas, à temperatura 

ambiente. Após 4 lavagens, uma solução de estreptavidina conjugada à 

HRP foi adicionada e as imunoplacas foram incubadas com essa solução 

por mais uma hora. O substrato TMB/E para o conjugado foi adicionado 

e as imunoplacas foram incubadas a temperatura ambiente por 15 

minutos até completar a reação enzimática, que foi neutralizada com 

ácido ao final deste tempo, para interromper a reação enzimática e 

estabilizar a DO. As placas foram imediatamente lidas usando um leitor 

de microplaca no comprimento de onda de 450 nm. O limite de detecção 

do ensaio foi de aproximadamente 7,8 pg/ml. A dosagem de proteínas 

foi realizada pelo método de Peterson (PETERSON, 1977). 
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ANÁLISE ESTATÍSTICA  

 

 O teste de Kolmogorov-Smirnov foi utilizado para avaliar o 

pressuposto de normalidade de dados comportamentais e bioquímicos. 

Todas as variáveis do presente estudo seguiram uma distribuição 

normal. Dessa forma, as diferenças entre os grupos experimentais foram 

determinadas através de análise de variância (ANOVA) de duas vias 

seguida do teste de post hoc de Newman-Keuls. As diferenças entre os 

grupos foram consideradas significativas para valores de P<0,05. Os 

resultados estão expressos como a média + Erro Padrão da Média 

(E.P.M.). 

  

3.2. Resultados 

 

Efeito do tratamento agudo com creatina sobre a fosforilação de 

p70S6K e o imunoconteúdo de PSD95 nos animais submetidos ao 

modelo de depressão induzido por CORT 

 

 Usando a técnica de imunodetecção por Western blot, este 

trabalho investigou se os níveis de fosforilação hipocampal de p70S6K 

no resíduo Thr
389

 (uma proteína relacionada com síntese proteica e 

regulada por mTOR), bem como o imunoconteúdo de PSD95 (uma 

proteína requerida para a plasticidade sináptica e associada com a 

sinalização de receptores glutamatérgicos) foram afetadas após uma 

única administração de creatina ou cetamina em animais expostos 

cronicamente à CORT. 

 A Figura 20B mostra as imagens representativas dos 

imunoblotings para p70S6K, p-p70S6K, PSD95 e a proteína controle de 

carga β-actina. A quantificação das membranas mostra que, 60 minutos 

após a administração de creatina, ocorreu um aumento na fosforilação 

de p70S6K (Thr
389

) tanto nos animais controle, quanto nos expostos à 

CORT. Entretanto, o modelo de depressão induzido por CORT não foi 

capaz de alterar a fosforilação desta proteína (creatina [F(1,20=7,28, 

P<0,05], CORT [F(1,20=96,21, P<0,01], creatina X CORT 

[F(1,20=5,28, P<0,05], Figura 20C). Com respeito à cetamina, a 

Figura 20D mostra que em 30 minutos, uma única administração de 

cetamina é capaz de aumentar a fosforilação de p70S6K, tanto nos 

animais controle quanto nos expostos ao modelo de depressão induzido 

por CORT (cetamina [F(1,19=5,89, P<0,05], CORT [F(1,19=42,54, 

P<0,01], cetamina X CORT [F(1,19=4,57, P<0,05]). 
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 Em relação à PSD95, a Figura 20E mostra que uma única 

administração de creatina per se foi capaz de aumentar o 

imunoconteúdo desta proteína. É possível observar também que a 

creatina foi capaz de abolir a diminuição dos níveis hipocampais de 

PSD95 em animais submetidos ao modelo de depressão induzido por 

CORT (creatina [F(1,16=5,95, P<0,05], CORT [F(1,16=36,80, 

P<0,01], creatina X CORT [F(1,16=2,09, P=0,166]). A Figura 20F 

mostra que, de maneira semelhante à creatina, o tratamento agudo com 

cetamina foi capaz de, per se, aumentar o imunoconteúdo de PSD95 e 

reverter a diminuição dos níveis desta proteína nos animais tratados 

cronicamente com CORT (cetamina [F(1,16=0,47, P=0,49], CORT 

[F(1,16=101,70, P<0,01], cetamina X CORT [F(1,16=10,50, P<0,01]). 
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Figura 20. Efeito do tratamento de creatina e cetamina sobre 

p70S6K e PSD95 
Protocolo de tratamento (A) e parâmetros bioquímicos do tratamento 

com creatina (10 mg/kg, p.o., C e E) ou cetamina (1 mg/kg, i.p., D e F) 
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sobre a fosforilação de p70S6K (C e D) e sobre o imunoconteúdo de 

PSD95 (E e F) no hipocampo de camundongos submetidos ao protocolo 

de exposição à CORT (20 mg/kg, p.o.). Os resultados são expressos 

como porcentagem do controle + Erro Padrão da Média de 5-6 

camundongos. *P<0,05 e **P<0,01 quando comparado com o grupo 

controle. #P<0,05 e ##P<0,01 quando comparado com o grupo exposto 

à CORT (ANOVA de duas vias seguida pelo teste post hoc de Newman-

Keuls). Os camundongos receberam CORT (20 mg/kg, p.o., uma vez ao 

dia por 21 dias consecutivos). Vinte e quatro horas após a última 

administração de CORT, os animais foram sacrificados 60 min depois 

de receberem creatina (10 mg/kg, p.o.) ou 30 minutos depois de 

receberem cetamina (1 mg/kg, i.p.) para as análises bioquímicas 

(Western blotting). Abreviaturas: CORT: corticosterona; p.o.: per 

oralis; p70S6K: Subunidade ribossomal S6 de 70 kDa; p-p70S6K: 
Subunidade ribossomal S6 de 70 kDa fosforilada; PSD95: Proteína de 

densidade pós-sináptica de 95 kDa. 
 

Efeito do tratamento agudo com creatina sobre os níveis hipocampais 

de BDNF em animais submetidos ao modelo de depressão induzido 

por CORT 

 

 Tendo em vista que o BDNF está envolvido na fisiopatologia 

molecular da depressão e que o aumento dos seus níveis pode ser 

atribuído à ação de antidepressivos (BUTTENSCHON et al., 2015; 

GERHARD, WOHLEB e DUMAN, 2016), este trabalho também 

investigou se o efeito antidepressivo da creatina está relacionado a um 

aumento nos níveis hipocampais de BDNF. Os resultados apresentados 

na Figura 21B e C mostram que a exposição dos camundongos à CORT 

por 21 dias foi capaz de diminuir os níveis proteicos de BDNF no 

hipocampo quando comparado aos animais controle. O tratamento 

agudo com creatina (60 minutos antes da análise) foi capaz de reverter 

esta diminuição aos níveis de controle, (creatina [F(1,16=7,79, P<0,05], 

CORT [F(1,16=6,04, P<0,05], creatina X CORT [F(1,16=5,75, 

P<0,05], Figura 21B). Por outro lado, o tratamento com cetamina per se 

(30 minutos antes da análise) foi capaz de aumentar os níveis de BDNF, 

além de prevenir a diminuição de BDNF induzida pelo tratamento 

crônico com CORT, de maneira semelhante à creatina (cetamina 

[F(1,16=2,66, P=0,12], CORT [F(1,16=40,59, P<0,01], cetamina X 

CORT [F(1,16=4,67, P<0,05], Figura 21C). 
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Figura 21. Efeito do tratamento agudo com creatina (10 mg/kg, p.o.) 

ou cetamina (1 mg/kg, i.p.) sobre os níveis hipocampais de BDNF (B 

e C, respectivamente) em camundongos submetidos ao modelo de 

CORT 
Os resultados são expressos como a média dos valores absolutos + Erro 

Padrão da Média de 4-6 camundongos. *P<0,05 e **P<0,01 quando 

comparado com o grupo controle. ##P<0,01 quando comparado com o 

grupo exposto à CORT (ANOVA de duas vias seguida pelo teste post 

hoc de Newman-Keuls). Os camundongos receberam CORT (20 mg/kg, 

p.o., uma vez ao dia por 21 dias consecutivos). Vinte e quatro horas 

após a última administração de CORT, os animais foram sacrificados 60 

min depois de receberem creatina (10 mg/kg, p.o.) ou 30 minutos depois 

de receberem cetamina (1 mg/kg, i.p.) para as análises bioquímicas 

(dosagem hipocampal de BDNF). 
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3.3. Discussão 

 

 Este segundo Capítulo teve por objetivo estender os dados 

prévios do nosso grupo que mostram o efeito tipo-antidepressivo da 

creatina em um modelo de depressão induzido pela exposição crônica 

por 21 dias à CORT, e que classicamente só é responsivo à 

administração crônica de antidepressivos convencionais (GOURLEY e 

TAYLOR, 2009; PAZINI, 2013; ROSA et al., 2014). Levando-se em 

consideração que uma única administração de cetamina consegue 

reverter os sintomas depressivos e as alterações bioquímicas induzidas 

por modelos animais como o estresse crônico imprevisível, nós também 

avaliamos o efeito de uma única administração de cetamina sobre o 

modelo de estresse farmacológico induzido por CORT. Os principais 

achados desta etapa do trabalho concluem que uma única administração 

de creatina, de forma similar à cetamina, é capaz de produzir uma 

modulação rápida sobre proteínas envolvidas com a sinaptogênese, 

como a p70S6K e a PSD95. Além disso, nós fornecemos evidências de 

que estes efeitos podem ser mediados pelo aumento de fatores tróficos, 

uma vez que a creatina demonstrou a capacidade de reverter a redução 

de BDNF hipocampal induzido pela CORT, um alvo farmacológico bem 

conhecido nas respostas antidepressivas (WATANABE et al., 2010). 

 O protocolo de exposição crônica de camundongos à CORT 

usado neste estudo tem sido proposto como um modelo pré-clínico de 

depressão, uma vez que as alterações por ele induzidas se equiparam em 

muitos aspectos àquelas que acontecem em pacientes com o transtorno 

(AGO et al., 2008; ZHAO et al., 2008; DAVID et al., 2009; ZHAO et 

al., 2009; STERNER e KALYNCHUK, 2010; RAINER et al., 2012a). 

De fato, estudos prévios de nosso grupo de pesquisa demonstraram que 

21 dias de administração diária de CORT foram efetivos em induzir o 

comportamento tipo-depressivo no TSC em camundongos (PAZINI, 

2013; ROSA et al., 2014). Corroborando estes resultados prévios, a 

literatura mostra ainda que a exposição à CORT é capaz de induzir um 

comportamento tipo-depressivo anedônico, como a redução no consumo 

de sacarose, aumento na frequência de autolimpeza no teste de 

borrifagem de sacarose, aumento da latência para se alimentar no teste 

da hipofagia induzida pela novidade (GOURLEY et al., 2008; DAVID 

et al., 2009), além do aumento nos tempos de imobilidade do TNF 

(GOURLEY e TAYLOR, 2009; ZHAO et al., 2009) e do TSC (ZHAO 

et al., 2008; ROSA et al., 2014). 
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 Muitos estudos mostram que a administração crônica de 

antidepressivos convencionais, como a fluoxetina e a imipramina 

(DAVID et al., 2009; GOURLEY e TAYLOR, 2009; PAZINI et al., 
2017), ou mesmo uma única administração intrahipocampal de BDNF 

(GOURLEY et al., 2008), conseguem reverter o comportamento tipo-

depressivo de roedores expostos à CORT (CONRAD et al., 2007; QIU 
et al., 2007; ROSA et al., 2014). Com base neste cenário, estudos 

prévios demonstraram que uma única administração de creatina ou 

cetamina, mas não fluoxetina, causou um efeito tipo-antidepressivo no 

modelo da CORT (PAZINI, 2013). Os resultados encontrados com o 

tratamento agudo com creatina ou cetamina foram similares aos 

encontrados após o tratamento crônico com fluoxetina, sugerindo que 

este modelo poderia ser útil para a pesquisa de novas abordagens 

terapêuticas rápidas para o tratamento da depressão (PAZINI, 2013). De 

notável interesse, alguns estudos clínicos reportaram que a creatina 

poderia reverter os sintomas da depressão em uma (KONDO et al., 
2011), duas (LYOO et al., 2012b) ou até três semanas (ROITMAN et 

al., 2007; NEMETS e LEVINE, 2013), intervalos de tempo 

relativamente curtos de remissão dos sintomas quando comparado com 

as terapias farmacológicas clássicas que usualmente levam mais de 4 

semanas (TRIVEDI et al., 2006) para a remissão dos sintomas 

depressivos. 

 Em estudos clínicos, a cetamina foi efetiva em rapidamente 

induzir a remissão dos sintomas depressivos de pacientes com 

depressão, com efeito sustentado durante horas (BERMAN et al., 2000; 

ZARATE et al., 2006; COVVEY, CRAWFORD e LOWE, 2012). Em 

camundongos, as alterações comportamentais e morfológicas (redução 

das espinhas dendríticas no córtex pré-frontal) causadas pela exposição 

ao estresse crônico imprevisível foram abolidas por uma única 

administração de cetamina (LI et al., 2011). Foi mostrado que este 

rápido efeito sobre a morfologia das espinhas sinápticas no córtex pré-

frontal e sobre o comportamento dos animais foi suprimido em ratos 

tratados com inibidores da via PI3K/Akt/mTOR (LI et al., 2010; 

DUMAN et al., 2012). Baseado neste cenário, estudos prévios 

investigaram a influência da ativação desta via sobre o efeito tipo-

antidepressivo rápido da creatina e da cetamina no TSC em 

camundongos utilizando inibidores específicos destas proteínas, como a 

wortmanina (inibidor de PI3K) e a rapamicina (inibidor de mTOR) 

(PAZINI, 2013). Uma vez que a administração destes inibidores aboliu 

o efeito da creatina e da cetamina, concluiu-se que o efeito destes 
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compostos é dependente da ativação da via PI3K/Akt/mTOR, 

reforçando a hipótese de que a creatina poderia modular agudamente a 

expressão de proteínas sinápticas. 

 Adicionalmente, nosso grupo de pesquisa demonstrou que a 

proteína mTOR está envolvida no efeito tipo-antidepressivo da creatina, 

por meio da ativação de Akt (CUNHA et al., 2015a). A ativação de 

mTOR desempenha um papel essencial na regulação do humor e nos 

mecanismos relacionados aos antidepressivos de ação rápida, com 

destaque para a cetamina (LI et al., 2010; LI et al., 2011; DUMAN e 

VOLETI, 2012). Ratos expostos ao estresse crônico imprevisível 

tiveram uma diminuição significativa nos níveis de fosforilação de 

mTOR e seus alvos downstream na amígdala (CHANDRAN et al., 

2013), córtex pré-frontal (LI et al., 2010) e no hipocampo (ZHONG et 

al., 2014). A exposição crônica à CORT foi capaz de reduzir a 

fosforilação de mTOR em um cultivo primário de neurônios corticais de 

ratos (HOWELL, KUTIYANAWALLA e PILLAI, 2011). 

Corroborando estes dados da literatura, estudos prévios demonstraram 

que a exposição crônica à 21 dias de CORT foi capaz de diminuir os 

níveis de fosforilação de mTOR hipocampal, sendo que estes níveis 

foram revertidos após uma única administração de creatina (PAZINI, 

2013). Tomados em conjunto, estes resultados sugerem que a 

deficiência na fosforilação de mTOR e síntese de proteínas dependente 

da ativação de mTOR estão implicadas nas alterações moleculares 

associadas à fisiopatologia da depressão e no efeito tipo antidepressivo 

rápido da creatina. 

 Estendendo os dados prévios discutidos até aqui, nós 

mostramos que a creatina foi capaz de modular dois alvos bem 

conhecidos da proteína mTOR: aumentando a fosforilação de p70S6K e 

o imunoconteúdo de PSD95 no hipocampo. De fato, a ativação de 

mTOR tem sido funcionalmente relacionada com a síntese local de 

proteínas sinápticas, como a p70S6K, bem como de proteínas pós 

sinápticas, como a PSD95, e que são imprescindíveis para a formação, 

maturação e função das novas espinhas dendríticas (HOEFFER e 

KLANN, 2010a; LI et al., 2010; DUMAN et al., 2012; DUMAN e 

VOLETI, 2012). De especial interesse para nosso estudo, são 

encontrados baixos níveis de p-p70S6K (JERNIGAN et al., 2011) e de 

PSD95 (FEYISSA et al., 2009) no córtex pré-frontal de pacientes 

postmortem que cometeram suicídio, reforçando o fato de que estas 

proteínas são alvos importantes implicados na depressão. 

Adicionalmente, estes dados estão de acordo com trabalhos que 
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demonstram que o efeito da cetamina é associado com um aumento na 

fosforilação de p70S6K e expressão proteica de proteínas sinápticas 

como a PSD95 no córtex pré-frontal de ratos (LI et al., 2010; LI et al., 
2011). 

 A exposição à glicocorticóides pode ser neurotóxica em vista da 

hiperativação de enzimas dependentes de cálcio que levam a uma 

produção de radicais livres neurotóxicos e diminuição de BDNF, que 

fornece suporte trófico para a função e estruturação celular (KUNUGI et 
al., 2010; DWIVEDI, 2012; MAO et al., 2014; JIA et al., 2016). O 

papel do BDNF na patogênese da depressão e no mecanismo de ação 

dos antidepressivos clássicos tem sido bem reconhecido, em virtude do 

seu papel imprescindível na diferenciação celular, sobrevivência 

neuronal, migração e sinaptogênese (KUNUGI et al., 2010). 

Ressaltando o papel do BDNF na depressão, estudos clínicos 

encontraram uma diminuição nos níveis de BDNF no sangue de 

pacientes depressivos e suicidas (AYDEMIR et al., 2006; DWIVEDI, 

2012; BUTTENSCHON et al., 2015; REINHART et al., 2015), 

enquanto que pacientes responsivos ao tratamento com antidepressivos 

tiveram os níveis desta neurotrofina normalizados (BASTERZI et al., 
2009; BUTTENSCHON et al., 2015). Adicionalmente, estudos 

demonstraram que a expressão de BDNF foi impactada negativamente 

principalmente no córtex pré-frontal e no hipocampo de animais 

submetidos a modelos de depressão, e que esta redução foi revertida 

pelo tratamento crônico com antidepressivos (LI et al., 2007; MAO et 
al., 2010). Corroborando estes modelos, é importante destacar que 

diversos estudos reportaram que a exposição crônica à CORT também 

foi capaz de diminuir a expressão de BDNF nestas mesmas regiões 

límbicas (DWIVEDI, RIZAVI e PANDEY, 2006; JACOBSEN e 

MORK, 2006; HUANG et al., 2011; MAO et al., 2014; JIA et al., 
2016). Consistente com estes achados, o presente trabalho mostrou que 

a administração diária de CORT, por 21 dias, foi capaz de diminuir os 

níveis proteicos de BDNF no hipocampo dos camundongos. Além disso, 

uma única administração de creatina ou de cetamina foi capaz de 

significativamente reverter a redução induzida por CORT, fornecendo 

fortes evidências de que a modulação positiva de BDNF pode estar 

envolvida com o efeito antidepressivo destes compostos. Estes 

resultados estão de acordo com dados da literatura que demonstraram 

que a cetamina agudamente aumenta os níveis de BDNF que, por sua 

vez, ativa os receptores TrkB (LI et al., 2010; LI et al., 2011; DUMAN 

et al., 2012). Esta ativação serve de gatilho para a modulação de 
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proteínas cinases como as MAPK/ERK bem como Akt, com a 

subsequente fosforilação de mTOR. Este evento é relacionado com a 

tradução de proteínas sinápticas, como a PSD95 (CRYAN e O'LEARY, 

2010; LI et al., 2010; DUMAN e VOLETI, 2012), e pode mediar 

processos sinápticos envolvidos no efeito rápido da cetamina, como a 

sinaptogênese (LI et al., 2010; LI et al., 2011). O aumento de BDNF 

induzido por cetamina nos animais controle pode ser devido a sua 

habilidade em estimular a liberação de BDNF a partir de vesículas 

sinápticas em consequência da ativação de receptores AMPA, como 

previamente demonstrado no córtex pré-frontal em estudos do grupo do 

pesquisador Ronald Duman (LI et al., 2010, LEPACK et al., 2014). Por 

outro lado, de maneira contrária à cetamina, uma única administração de 

creatina não foi capaz de aumentar os níveis de BDNF nos animais 

tratados exclusivamente com este composto. Deste modo, a ausência de 

efeito per se na modulação de BDNF hipocampal está de acordo com 

dados prévios que mostram que o efeito antidepressivo da creatina 

independe dos receptores AMPA, uma vez que o antagonista destes 

receptores não aboliu o efeito deste composto no TSC, ao oposto da 

cetamina (CUNHA et al., 2015b). 

 Tomados em conjunto, os resultados deste primeiro capítulo 

estendem os resultados encontrados previamente que demonstraram que 

a creatina induz alterações comportamentais e bioquímicas comparáveis 

com aquelas induzidas pela cetamina. Os resultados presentes neste 

Capítulo reforçam a relação entre estresse e depressão, ressaltando a 

relevância da via mTOR, como um importante alvo para o 

desenvolvimento de novos antidepressivos mais rápidos, eficazes e 

seguros do que os atuais. Finalmente, este Capítulo sugere a 

possibilidade de que a creatina pode desempenhar os seus efeitos através 

de uma modulação aguda na sinaptogênese, por meio de um aumento na 

expressão de proteínas sinápticas, como a p-p70S6K, PSD95 e de 

fatores tróficos, como o BDNF (Figura 22). 
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Figura 22. Diagrama esquemático com as conclusões referentes ao 

Capítulo II 

Os resultados encontrados neste Capítulo sugerem que o tratamento 

agudo com creatina pode atuar de maneira a aumentar a expressão 

proteica ou fosforilação de proteínas envolvidas com a plasticidade 

sináptica, como as proteínas de ancoragem PSD95, ou de proteínas 

relacionados com a melhora na transmissão sináptica, como a p70S6K 

fosforilada. É possível sugerir que este composto pode atuar na proteção 

de neurônios hipocampais frente a insultos, como o modelo de 

depressão induzido por CORT, revertendo a diminuição de BDNF 

induzida pela administração crônica de CORT. Por fim, todos estes 

resultados são similares aos resultados encontrados para a cetamina, 

sugerindo que o efeito rápido da creatina pode ser associado a algumas 

vias de sinalização ativadas pela cetamina, como a via PI3K/Akt/mTOR. 

Abreviaturas: Akt: proteína cinase B; BDNF: fator neurotrófico 

derivado do encéfalo; CORT: corticosterona; p.o.: per oralis; mTOR: 

proteína alvo de rapamicina em mamíferos; p70S6K: proteína cianse da 
subunidade ribossomal S6 de 70 kDa; PI3K: fosfatidilinositol 3-cinase; 

PSD95: Proteína de densidade pós-sináptica de 95 kDa. Imagem 

elaborada pelo Autor. 
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Este capítulo originou o seguinte artigo: 

 

PAZINI, F.L., CUNHA, M.P., ROSA, J.M., COLLA, A.R., 

LIEBERKNECHT, V., OLIVEIRA, Á., RODRIGUES, A.L. Creatine, 

Similar to Ketamine, Counteracts Depressive-Like Behavior Induced by 

Corticosterone via PI3K/Akt/mTOR Pathway. Molecular 

Neurobiology, 53(10):6818-6834, 2016. DOI: 10.1007/s12035-015-

9580-9. 
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4. CAPÍTULO III: A Creatina previne a redução da proliferação e 

diferenciação hipocampal induzida por um modelo de depressão 

 

 Tendo em vista que diversos estudos demonstraram o potencial 

antidepressivo agudo da creatina em testes preditivos de atividade 

antidepressiva (ALLEN et al., 2012; CUNHA et al., 2012a; ALLEN et 
al., 2015; CUNHA et al., 2016a), esta etapa buscou avaliar o potencial 

tipo-antidepressivo do tratamento crônico com creatina em um modelo 

fenomenológico de depressão induzido por CORT. Uma vez que a 

exposição à glicocorticóides é capaz de modular negativamente a 

neurogênese hipocampal adulta (MORALES-MEDINA et al., 2009; 

BRUMMELTE e GALEA, 2010; STERNER e KALYNCHUK, 2010) e 

que a administração crônica de antidepressivos clássicos é capaz de 

reverter este déficit (DWIVEDI, RIZAVI e PANDEY, 2006; SURGET 
et al., 2008a; DAVID et al., 2009; HILL, SAHAY e HEN, 2015b) 

também foi avaliado se o efeito tipo-antidepressivo da creatina poderia 

estar associado a alterações em etapas da neurogênese adulta, como a 

proliferação e a diferenciação neuronal. Além disso, em vista do papel 

primordial dos astrócitos sobre os transtornos neuropsiquiátricos e sobre 

a neurogênese (ASHTON et al., 2012), foi investigada a morfologia 

astrocitária no giro denteado hipocampal e a permeabilidade da BHE. 

 

4.1. Materiais e métodos 

 

ANIMAIS  

 

 Para esta etapa do estudo, foram utilizados camundongos Swiss 

fêmeas (30-40 g, de aproximadamente 40-45 dias de idade) mantidas em 

condição padrão de biotério (20-22°C), com livre acesso a água e 

comida, em ciclo claro/escuro de 12:12 horas (luz acessa às 07:00 

horas). Os animais foram alocados em grupos de 12 camundongos, em 

gaiolas com dimensões de 41×34×16 cm. A aclimatação na sala de 

experimentação foi feita 24 horas antes dos testes comportamentais e os 

experimentos foram realizados no ciclo claro (entre 8:00h e 11:00h). Os 

experimentos foram aprovados pela Comissão de Ética no Uso de 

Animais da Universidade Federal de Santa Catarina (protocolo n° 

PP00795). Todos os esforços para se minimizar o sofrimento e reduzir o 

número de animais foram tomados. 
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AGENTES FARMACOLÓGICOS 

 

 Os seguintes agentes farmacológicos foram utilizados: creatina 

monohidratada (10 mg/kg), fluoxetina (10 mg/kg) e CORT (20 mg/kg) 

(Sigma Aldrich Chemical, USA). Tanto a creatina quanto a fluoxetina 

foram dissolvidas em água destilada. A CORT, por sua vez, foi 

primeiramente dissolvida vigorosamente em 0,2% (v/v, concentração 

final) de Dimetilsulfóxido (100%) por 15 a 20 minutos. Na sequência, 

foi adicionado 2% (v/v, concentração final) de Tween 80 (100%) e 

completado o volume com água destilada. Para finalizar a dissolução, a 

solução foi mantida em sonicador por 2 horas. Todos os agentes 

farmacológicos foram preparados pouco tempo antes das 

administrações. 

 

TRATAMENTOS FARMACOLÓGICOS 

 

 Cada camundongo recebeu CORT (20 mg/kg, p.o.), uma vez ao 

dia, por 21 dias consecutivos. Concomitantemente à exposição à CORT, 

os animais receberam creatina (10 mg/kg, p.o.) ou fluoxetina (10 mg/kg, 

p.o.). Todos os grupos foram apropriadamente tratados com veículo 

(água destilada) para seus respectivos controles. 

Para a realização dos testes comportamentais, análises bioquímicas e 

morfológicas, os animais foram divididos em 3 grupos. 

  No primeiro grupo, os animais foram submetidos ao TNF, 

TSC, Teste do Campo Aberto (TCA) (intervalo de 10 min entre os 

testes) e por fim, eutanaziados para a dosagem dos níveis séricos de 

CORT. Um segundo grupo de animais submetidos às mesmas condições 

e tratamentos foi submetido ao TCS. Por fim, um terceiro grupo de 

animais foi destinado às análises e procedimentos morfológicos. 

 Todos os agentes farmacológicos foram administrados por via 

oral, em um volume de 10 ml/kg de peso. A Figura 23 mostra o 

diagrama experimental de tratamento utilizado no Capítulo III. Todos os 

esquemas de tratamentos, doses e protocolos utilizados neste capítulo 

foram baseados em estudos prévios da literatura (ZHAO et al., 2008; 

ZHAO et al., 2009; CUNHA et al., 2012a; CUNHA et al., 2013c; GIL-

MOHAPEL et al., 2013; PAZINI et al., 2016). 
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Figura 23. Diagrama experimental geral de tratamento utilizado no 

Capítulo III 

Os camundongos receberam CORT (20 mg/kg, p.o.) + creatina (10 

mg/kg, p.o.) ou CORT (20 mg/kg, p.o.) + fluoxetina(10 mg/kg, p.o.), 

uma vez ao dia por 21 dias consecutivos. Vinte e quatro horas após a 

última administração dos compostos, os animais foram divididos em 3 

grupos. O primeiro grupo foi destinado aos testes comportamentais 

TNF, TSC e dosagem de CORT, o segundo foi destinado ao teste de 

consumo de sacarose e o terceiro grupo foi destinado às análises 

morfológicas. Abreviaturas: CORT: Corticosterona; p.o.: per oralis; 

TCA: Teste do Campo Aberto; TCS: Teste de Consumo de Sacarose; 

TNF: Teste do Nado Forçado; TSC: Teste de Suspensão pela Cauda. 
 

TESTES COMPORTAMENTAIS  

 

Teste do Nado Forçado (TNF) 

 

 O TNF é um teste preditivo largamente utilizado no estudo de 

fármacos e compostos com atividade tipo-antidepressiva, bem como na 

determinação do efeito de modelos de depressão e na reversão destes 

por potenciais agentes antidepressivos. Este teste foi elaborado por 

Porsolt e colaboradores em 1977 e se baseia no fato de que animais 
quando colocados em uma situação inescapável, no caso imersão na 

água, assumem um comportamento de imobilidade após um breve 

momento de agitação e tentativa de fuga. Neste teste, o camundongo é 

considerado imóvel quando realiza apenas os movimentos necessários 
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para manter sua cabeça acima do nível da água. Os animais submetidos 

a este teste foram gentilmente colocados em um cilindro plástico de 

dimensões 10 cm de diâmetro e 24 cm de altura, sendo que a coluna de 

água ocupava 19 cm deste recipiente, à temperatura de 25°C ± 1°C. O 

tempo de imobilidade do animal durante os 6 minutos do teste foi 

cronometrado, bem como o tempo de latência para assumir o 

comportamento de imobilidade (Figura 24). Uma redução no tempo de 

imobilidade e uma maior latência em comparação com os grupos 

controles é um forte indicativo de atividade tipo-antidepressiva 

(PORSOLT, BERTIN e JALFRE, 1977; AHN et al., 2016). Por outro 

lado, os modelos de depressão são capazes de produzir um aumento de 

imobilidade e uma menor latência para o primeiro episódio de 

imobilidade nestes animais (KASTER et al., 2012; MORETTI et al., 

2013). 

 
Figura 24. Teste do nado forçado (TNF) 

A realização deste teste consiste colocar os animais neste aparato 

cilíndrico de 10 cm de diâmetro por 24 cm de altura, com 19 cm de água 

à 25°C ± 1°C. Na sequência é mensurado o tempo de latência (em 

segundos) para que o animal assuma a postura de imobilidade frente a 

esta situação inescapável. Por fim, durante os 6 minutos do teste, é 

analisado o tempo de imobilidade do animal (em segundos). 

Abordagens com atividade tipo-antidepressiva diminuem o tempo de 
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imobilidade e aumentam o tempo de latência para imobilidade, ao passo 

que modelos de depressão aumentam o tempo de imobilidade e 

diminuem o tempo de latência para imobilidade. 

 

Teste de suspensão pela Cauda (TSC) 

 

 Outro teste com validade preditiva é o teste de suspensão pela 

cauda. Este teste apresenta o mesmo princípio do teste anterior, em que 

o camundongo é colocado em uma situação de estresse inescapável, e o 

tempo de imobilidade do animal é mensurado em um espaço de tempo 

(STERU et al., 1985). Os camundongos foram suspensos pela cauda, 50 

cm acima do chão, por uma fica adesiva presa cerca de 1 cm a partir da 

ponta da cauda do animal. A duração total da imobilidade (ausência de 

movimento ou movimentação passiva) foi registrada (em segundos) 

durante um período de 6 minutos (Figura 25). Do mesmo modo que o 

TNF, no TSC uma diminuição no tempo de imobilidade é um indicativo 

de atividade tipo-antidepressiva, bem como o aumento neste parâmetro 

indica um efeito depressogênico (STERU et al., 1985; ROSA et al., 

2014; PAZINI et al., 2016; PAZINI et al., 2017) .  

 

 
Figura 25. Teste de suspensão pela cauda (TSC) 

A realização deste teste consiste em colocar os animais nesta situação 
inescapável, presos pela cauda com fita adesiva a cerca de 50 cm do 

chão. Na sequência é mensurado o tempo de imobilidade do animal (em 

segundos) durante os 6 minutos de teste. Um animal é considerado 

imóvel quando não realiza nenhum movimento voluntário (Animal A). 

Por outro lado, o animal assume um comportamento de mobilidade 
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quando produz movimentos vigorosos no sentido de tentar escapar da 

situação em que se encontra (Animal B). Os movimentos de inércia 

resultantes de tentativas de fuga não são considerados como mobilidade. 

Da mesma forma que no TNF, no TSC abordagens com atividade tipo-

antidepressivas diminuem o tempo de imobilidade, ao passo que 

modelos de depressão aumentam o tempo de imobilidade dos animais 

submetidos ao TSC. 

 

Teste do Campo Aberto(TCA) 

 

 Em comum, o TNF e o TSC podem falhar quando abordagens 

ou tratamentos que aumentem a capacidade psicomotora dos animais 

sejam utilizados, produzindo assim resultados falso positivos. Para 

descartar qualquer efeito dos tratamentos sobre a atividade locomotora, 

realizou-se o TCA (RODRIGUES et al., 2002). Neste teste foi utilizada 

uma caixa, nas dimensões 40 x 60 x 50 cm, com uma das extremidades 

abertas em vidro e com 12 quadrantes iguais desenhados na parte 

inferior da caixa, permitindo ao observador detectar o cruzamento do 

animal pelas linhas (Figura 26). O número de cruzamentos de 

quadrantes realizado pelo animal (Setas 1 e 2 na Figura 26) foi 

contabilizado por um período de 6 minutos. Entre um teste e outro, o 

piso do aparato foi devidamente limpo com uma solução de álcool 10%, 

para evitar qualquer interferência que o cheiro do animal anterior 

poderia causar no próximo animal. 

 
Figura 26. Teste do Campo Aberto (TCA) 

Neste teste o animal é colocado na extremidade de uma caixa com 
dimensões 40 x 60 x 50 cm. Na sequência o animal tem a oportunidade 

de explorar livremente toda a extensão do aparato por um período de 6 

minutos. Um observador cego ao tratamento contabiliza o número de 

quadrantes que o animal cruza (com todas as 4 patas) durante este 

tempo. 
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Teste de Consumo de Sacarose (TCS) 

 

 O TCS é um teste que mensura a anedonia dos animais frente 

aos tratamentos com antidepressivos ou aos modelos de depressão. Este 

teste se baseia no fato de que os animais normais preferem uma solução 

palatável em detrimento a uma solução insípida. Por outro lado, animais 

submetidos a modelos de depressão perdem essa preferência no 

consumo da solução palatável. Neste teste, os animais foram 

acondicionados por um período de 24 horas em caixas individuais que 

continham duas garrafas, uma com água pura e outra com uma solução 

de 1% de sacarose (Figura 27). Para prevenir um possível efeito de 

preferência por algum dos lados da caixa, as garrafas foram trocadas de 

posição após 12 horas do início do teste, de modo que qualquer 

alteração no consumo seja atribuída somente ao comportamento 

anedônico ou hedônico do animal frente aos tratamentos. O consumo de 

sacarose foi calculado como a porcentagem de consumo da solução de 

sacarose em relação ao total de líquido consumido (água pura + sacarose 

1%). A diminuição no consumo de sacarose, uma solução altamente 

palatável para os animais, é considerada como um indicador de 

comportamento anedônico, presente em muitos modelos de depressão 

(GOURLEY e TAYLOR, 2009). 

 
Figura 27. Teste de consumo de sacarose (TCS) 

No teste de consumo de sacarose os animais são alocados em caixas 

contendo uma garrafa com água pura e outra com uma solução de 

sacarose 1%. O consumo de sacarose em relação ao total de líquido 

consumido foi avaliada após 24 horas. As garrafas foram trocadas de 

posição após 12 horas para evitar a preferência dos animais por um dos 
lados da caixa. 
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PARÂMETROS BIOQUÍMICOS  

 

Dosagem de CORT no soro 

 

 Após 24 horas do último tratamento com os compostos 

utilizados neste Capítulo, e aos 10 minutos do último teste 

comportamental realizado, os animais do primeiro grupo experimental 

foram eutanaziados por decapitação e o sangue do tronco foi coletado. 

Posteriormente, o sangue foi centrifugado a 3000G por 10 minutos e o 

soro foi separado e armazenado em freezer -80°C para posterior análise 

de CORT sérica. A dosagem deste parâmetro bioquímico foi realizada 

utilizando um kit de imunoensaio enzimático ELISA (Corticosterone 

EIA Kit Assay Designs
®

, Enzo Life Sciences, EUA), seguindo todos os 

protocolos e orientações contidas no manual do fabricante. 

 

PARÂMETROS MORFOLÓGICOS 

 

Processamento dos tecidos 

 

 Os animais foram anestesiados com uma solução de hidrato de 

cloral (40%, i.p.) e perfundidos transcardiacamente com uma solução de 

cloreto de sódio (0,9%) seguido de paraformaldeído (PFA, 4%), em 

tampão fosfato-salina (PBS, 0,1 M) pH 7,4. Os encéfalos foram 

removidos e colocados em PFA 4% overnight a 4°C, sendo em seguida 

transferidos para recipientes contendo uma solução hipertônica de 

sacarose 30% em PBS 0,1 M. Após a saturação em sacarose, secções 

coronais de 30 µm de espessura foram obtidas utilizando um vibrátomo 

Série 1000
®
 (Rankin Biomedical Corporation, EUA). As secções 

coronais foram coletadas, separadas em amostras seriadas (1/6 das 

secções) e estocadas em solução crioprotetora [0,04 M solução salina 

tamponada com Tris (TBS), 30% etileno glicol, 30% glicerol] a 4°C. A 

seguir as secções seriadas foram utilizadas para a imunohistoquímica 

conforme descrito abaixo. 

 

Alvos da imunohistoquímica e imunofluorescência 

 

 As secções seriadas previamente preparadas foram destinado à 

mensuração de diversos parâmetros morfológicos relacionados à etapas 

da neurogênese, como a proliferação celular e a diferenciação neuronal, 

e também à atividade astrocitária e a permeabilidade da BHE. Uma das 
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séries de secções foi processada para a detecção de um marcador de 

proliferação celular Ki-67. Este marcador é uma proteína nuclear que é 

expressa durante todas as fases ativas do ciclo celular em que existe 

intensa síntese proteica e replicação de DNA, sendo portanto ausente em 

células em repouso. Em vista desta característica, ao analisar este 

marcador é possível observar com boa confiabilidade os aspectos de 

proliferação celular (KEE et al., 2002; GIL-MOHAPEL et al., 2013). 

Uma segunda série de secções histológicas foi processada para a 

realização da imunohistoquímica para a proteína fator de diferenciação 

(NeuroD), um fator de transcrição hélice-volta-hélice que é expresso 

durante os estágios iniciais de diferenciação neuronal, estando ausente 

tanto nos neurônios maduros, quanto em células em proliferação ou 

mesmo outros tipos de células neurais, como astrócitos, 

oligodendrócitos e microglia (MIYATA, MAEDA e LEE, 1999; 

ENCINAS e SIERRA, 2012). Uma terceira série de secções foi 

destinada à análise da atividade astrocitária, por meio da quantificação 

da GFAP, que é expressa principalmente em astrócitos, sendo um 

importante constituinte do seu citoesqueleto (DE OLIVEIRA et al., 

2014). Por fim, uma última série de análises morfológicas dedicou 

atenção à análise da permeabilidade da BHE, por meio da quantificação 

de um dos principais canais de água no SNC, denominado Aquaporina-4 

(AQP-4), expresso principalmente nos processos astrocíticos 

(NAGELHUS, MATHIISEN e OTTERSEN, 2004). 

 

Avaliação do imunoconteúdo de GFAP e AQP-4 por 

imunofluorescência 

 

 Os cortes obtidos foram primeiramente bloqueados com 5% de 

soro de cavalo, diluído em PBS 0,1 M contendo 2% de Triton X-100, 

durante 2 horas, à temperatura ambiente. Em seguida, as secções 

coronais foram incubadas overnight a 4°C com o anticorpo de 

camundongo anti-GFAP (1:400; Sigma, EUA) e o anticorpo feito em 

cabra anti-AQP4 (1:400; Sigma, EUA), em 1% de soro de cavalo 

diluído em PBS 0,1 M contendo 0,5% de Triton X-100. Após três 

lavagens em PBS 0,1 M, os cortes de tecido foram incubados com o 

anticorpo anti-camundongo Alexa Fluor-488 (Invitrogen, USA) e com o 

anticorpo anti-cabra Alexa Fluor 568 (Invitrogen, USA) em 1% de soro 

de cavalo diluído em PBS 0,1 M contendo 0,5% de Triton X-100, 

durante 2 horas à temperatura ambiente. Os cortes foram lavados três 

vezes com PBS 0,1 M e montados em lâminas com meio de montagem 
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CC/mount (Sigma, EUA) e cobertos com lamínulas (DE OLIVEIRA et 

al., 2014). 

 

Avaliação do imunoconteúdo de Ki-67 por imunohistoquímica 

 

 As secções hipocampais foram incubadas em ácido cítrico 

(dissolvido em TBS 0,1 M) por 5 min à 95°C. Esse processo foi repetido 

duas vezes para garantir a exposição do antígeno proteína Ki-67. Após 

as secções serem lavadas por três vezes com TBS 0,1 M, elas foram 

mantidas em peróxido de hidrogênio 3% (em TBS 0,1 M e metanol 

10%) por 10 min à temperatura ambiente. Os tecidos foram então 

colocados em solução de bloqueio 5% (TBS 0,1 M com 5% de soro 

normal de cabra e 0,25% de Triton X-100) e incubados com anticorpo 

primário policlonal de coelho anti-Ki-67 (1:500; VP-K451, Vector 

Laboratories, EUA) por 48 h a 4°C, sob agitação. As soluções foram 

lavadas com TBS 0,1 M e posteriormente incubadas com anticorpo 

secundário conjugado com biotina anti IgG de coelho (1:200; BA-1000, 

Vector Laboratories, EUA) em 5% de solução de bloqueio, por 2 h à 

temperatura ambiente. Após as secções serem lavadas 3 vezes com TBS 

0,1 M, elas foram incubadas com o complexo ABC avidina-biotina-

peroxidase (Vectastain ABC Elite Kit PK4000, Vector Laboratories, 

EUA) por 1 h e os anticorpos ligados foram visualizados com o 

cromógeno 2,2-diaminobenzedina (DAB; DAB kit SK 4100, Vector 

Laboratories, EUA). As secções foram montadas em lâminas especiais 

para microscópio óptico, revestidas com gelatina 2% e desidratadas 

através da exposição por 5 min a concentrações crescentes de etanol 

(50%, 70%, 95%) seguido pela incubação por 5 min em xilol. As 

lâminas foram então cobertas com Permount e lamínulas (Fisher 

Scientific, EUA) (GIL-MOHAPEL et al., 2013; BETTIO et al., 2016). 

 

Avaliação do imunoconteúdo de NeuroD por imunohistoquímica 

 

 As secções cerebrais foram mantidas em peróxido de 

hidrogênio 3% por 15 min à temperatura ambiente e subsequentemente 

lavadas três vezes em TBS 0,1 M. Em seguida, foram colocadas em 

solução de bloqueio 5% (TBS 0,1 M e 5% de soro normal de cavalo 

com 0,25% de Triton X-100) e incubados com um anticorpo primário 

policlonal de cabra anti-NeuroD (1:200; SC-1084, Santa Cruz 

Biotechnology, EUA) por 48 h a 4°C, sob agitação. As secções foram 

lavadas 3 vezes com TBS 0,1 M e posteriormente incubadas com 
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anticorpo secundário conjugado com biotina anti-IgG de cabra (1:200; 

BA-9500, Vector Laboratories, EUA) em solução de bloqueio 5%, à 

temperatura ambiente, por 2 h, sob agitação. Após as secções serem 

lavadas 3 vezes com TBS 0,1 M, elas foram incubadas com o complexo 

ABC avidina-biotina-peroxidase (Vectastain ABC Elite Kit PK4000, 

Vector Laboratories, EUA) por 1 h e os anticorpos ligados foram 

visualizados com o cromógeno DAB (DAB kit SK 4100, Vector 

Laboratories, EUA). As secções foram montadas em lâminas especiais 

para microscópio óptico, revestidas com gelatina 2% e desidratadas 

através da exposição por 5 min a concentrações crescentes de etanol 

(50%, 70%, 95%) seguido pela incubação por 5 min em Xilol. As 

lâminas foram então cobertas com Permount e lamínulas (Fisher 

Scientific, EUA) (GIL-MOHAPEL et al., 2013; BETTIO et al., 2016). 

 

Quantificação morfológica 

 

 Todas as secções compreendendo o hipocampo total 

(hipocampo ventral + hipocampo dorsal), contempladas nas 

coordenadas -1.34 mm a -3.52 mm a partir do Bregma foram utilizadas 

para a quantificação morfológica dos alvos Ki-67, NeuroD, AQP-4 ou 

GFAP (PAXINOS, FRANKLIN e FRANKLIN, 2001; PAXINOS e 

FRANKLIN, 2004). 

 Com base nas diferenças funcionais que existem nas regiões 

ventral e dorsal do hipocampo, todas as secções coronais que 

compreendiam o hipocampo dorsal (contempladas nas coordenadas -

1.34 a -2.18 a partir do Bregma) ou o hipocampo ventral (contempladas 

nas coordenadas -2.30 a -3.16 a partir do Bregma) foram usadas para a 

quantificação regioespecífica dos alvos Ki-67 e NeuroD. Os resultados 

foram expressos como número total de células NeuroD ou Ki-67 +, 

marcadas na sub-região do giro denteado do hipocampo. Dessa maneira 

o cálculo foi feito através da multiplicação da média do número de 

células DAB+ marcadas no giro denteado total pelo número total de 

s cçõ s d  30 μ  d   sp ss ra contidos no giro d nt ado inteiro (60 

fatias), giro denteado dorsal (30 fatias), ou giro denteado ventral (30 

fatias) (GIL-MOHAPEL et al., 2013; BETTIO et al., 2016). A 

contagem das células DAB+ foi feita apenas dentro de um diâmetro de 

2-3 células na ZSG do giro denteado, por um experimentador cego aos 

tratamentos e protocolos, e utilizando um microscópio óptico Olympus 

BX41 (Olympus, EUA) nas objetivas de 10X e 40X. a captura de 

imagens foi feita utilizando o programa Image Q-capture Pro5.1 (Q-
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imagingInc., Canadá) e uma câmera de 3.3 megapixels (Q-imaging Inc, 

Canadá). 

 Para a quantificação por imunofluorescência do GFAP e da 

AQP-4, As imagens dos cortes de hipocampo foram capturadas em um 

microscópio confocal Leica DMI6000B
®
 (Leica Microsystems, 

Alemanha) e examinadas com o software ImageJ (software de domínio 

público), utilizando filtros específicos para quantificação automática. 

Um total de 10 imagens por giro denteado foi quantificada usando este 

sistema. Neste caso, os resultados foram expressos como unidades 

arbitrárias de fluorescência (UA) (DE OLIVEIRA et al., 2014). 

 

ANÁLISE ESTATÍSTICA  

 

 O teste de Kolmogorov-Smirnov foi utilizado para avaliar o 

pressuposto de normalidade de dados comportamentais, bioquímicos e 

morfológicos. Todas as variáveis do presente estudo seguiram uma 

distribuição normal. Dessa forma, as diferenças entre os grupos 

experimentais foram determinadas através de análise de variância 

(ANOVA) de duas vias seguida do teste de post hoc de Newman-Keuls. 

As diferenças entre os grupos foram consideradas significativas para 

valores de P<0,05. Os resultados estão expressos como a média + Erro 

Padrão da Média (E.P.M.). 

 

4.2. Resultados 

 

Efeito do tratamento com creatina e fluoxetina sobre o 

comportamento tipo-depressivo induzido por CORT 

 

 O TSC e o TNF são testes comportamentais com validade 

preditiva, nos quais o desenvolvimento de imobilidade no animal frente 

a uma situação inescapável contrasta com o comportamento ativo com 

qual o animal lida com o estresse (PORSOLT, BERTIN e JALFRE, 

1977; STERU et al., 1985). Nestes testes, animais submetidos a 

modelos de depressão mostram um aumento de imobilidade que é 

revertido pelo tratamento com antidepressivos (CRYAN, MARKOU e 

LUCKI, 2002; CRYAN, PAGE e LUCKI, 2005; DUMAN, 2010). 

 O aumento no tempo de imobilidade no TSC e no TNF 

induzido pela administração repetida de CORT foi significativamente 

abolido pelo tratamento crônico com creatina, TSC: (CORT 

[F(1,30)=9,8, P<0,01], creatina [F(1,30)=114,02, P<0,01], CORT x 
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creatina [F(1,30)=6,28, P<0,05], Figura 28B); TNF: (CORT 

[F(1,22)=109,30, P<0,01], creatina [F(1,22)=30,12, P<0,01], CORT x 

creatina [F(1,22)=4,49, P<0,05], Figura 29B). Quanto à latência para 

assumir o comportamento de imobilidade no TNF, o tratamento com 

creatina foi capaz de reverter o aumento na latência induzido pela 

exposição à CORT, (CORT [F(1,26)=9,14, P<0,01], creatina 

[F(1,26)=30,24, P<0,01], CORT x creatina [F(1,26)=15,69, P<0,01], 

Figura 29D). Para descartar qualquer efeito dos tratamentos sobre a 

atividade locomotora, realizou-se o TCA. Neste teste, tanto a creatina 

quanto a CORT, administradas individualmente ou em combinação, não 

foram capazes de produzir qualquer alteração significativa no número de 

cruzamentos, (CORT [F(1,20)=0,15, P=0,69], creatina [F(1,20)=2,84, 

P=0,10], CORT x creatina [F(1,20)=0,39. P=0,53], Figura 30B). 
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Figura 28. Protocolo de tratamento e teste de suspensão pela cauda 

(TSC). Efeito da administração crônica de creatina (B) e de 

fluoxetina (C) em animais tratados com veículo ou CORT sobre o 

tempo de imobilidade no TSC 
Camundongos Swiss fêmeas adultas receberam em grupos distintos: 

veículo, CORT (20 mg/kg, p.o.), creatina (10 mg/kg, p.o.), fluoxetina 
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(10 mg/kg, p.o.), CORT (20 mg/kg, p.o.) + creatina (10 mg/kg, p.o.) ou 

CORT (20 mg/kg, p.o.) + fluoxetina (10 mg/kg, p.o.), uma vez ao dia, 

por 21 dias consecutivos. Vinte e quatro horas após a última 

administração destes compostos os animais foram submetidos ao TSC 

(A). Os dados são apresentados como média + Erro Padrão da Média de 

6-7 animais. *P<0,05 e **P<0,01 quando comparado com o grupo 

tratado com veículo. ##P<0,01 quando comparado com o grupo tratado 

com CORT (ANOVA de duas vias seguida pelo teste post hoc de 

Newman-Keuls). 

 

 A fluoxetina, usada neste trabalho como um controle positivo, 

mostrou efeitos similares aos obtidos com a administração de creatina. 

O aumento de imobilidade induzido pela CORT, tanto no TSC quanto 

no TNF, foi significativamente revertido pelo tratamento crônico com 

fluoxetina. TSC: (CORT [F(1,34)=1,17, P=0,28], fluoxetina 

[F(1,34)=38,75, P<0,01], CORT x fluoxetina [F(1,34)=6,10, P<0,05], 

Figura 28C). TNF: (CORT [F(1,22)=109,30, P<0,01], fluoxetina 

[F(1,22)=30,12, P<0,01], CORT x fluoxetina [F(1,22)=4,49, P<0,05], 

Figura 29C). A diminuição no tempo de latência para imobilidade no 

TNF também foi revertida pela administração crônica com fluoxetina 

(CORT [F(1,20)=11,19, P<0,01], fluoxetina [F(1,20)=2,68, P=0,11], 

CORT x fluoxetina [F(1,20)=10,30, P<0,01]; Figura 29E). 
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Figura 29. Protocolo de tratamento e teste do nado forçado (TNF). 

Efeito da administração crônica de creatina (B) e de fluoxetina (C) 

em animais tratados com veículo ou CORT sobre o tempo de 

imobilidade e latência no TNF 
Camundongos Swiss fêmeas adultas receberam em grupos distintos: 

veículo, CORT (20 mg/kg, p.o.), creatina (10 mg/kg, p.o.), fluoxetina 

(10 mg/kg, p.o.), CORT (20 mg/kg, p.o.) + creatina (10 mg/kg, p.o.) ou 

CORT (20 mg/kg, p.o.) + fluoxetina (10 mg/kg, p.o.), uma vez ao dia, 



146 
 

por 21 dias consecutivos. Vinte e quatro horas após a última 

administração destes compostos os animais foram submetidos ao TNF 

(A). Os dados são apresentados como média + Erro Padrão da Média de 

6-7 animais. *P<0,05 e **P<0,01 quando comparado com o grupo 

tratado com veículo. ##P<0,01 quando comparado com o grupo tratado 

com CORT (ANOVA de duas vias seguida pelo teste post hoc de 

Newman-Keuls). 

 

 A administração tanto de fluoxetina quanto de CORT, 

individualmente ou em combinação, não foi capaz de produzir qualquer 

alteração na atividade locomotora, (CORT [F(1,20)=2,15, P=0,15], 

fluoxetina [F(1,20)=0,41, P=0,52], CORT x fluoxetina [F(1,20)=0,25. 

P=0,62], Figura 30C). 
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Figura 30. Protocolo de tratamento e teste do campo aberto (TCA). 

Efeito da administração crônica de creatina (B) e de fluoxetina (C) 

em animais tratados com veículo ou CORT no TCA 

Camundongos Swiss fêmeas adultas receberam em grupos distintos: 

veículo, CORT (20 mg/kg, p.o.), creatina (10 mg/kg, p.o.), fluoxetina 



147 
 

(10 mg/kg, p.o.), CORT (20 mg/kg, p.o.) + creatina (10 mg/kg, p.o.) ou 

CORT (20 mg/kg, p.o.) + fluoxetina (10 mg/kg, p.o.), uma vez ao dia, 

por 21 dias consecutivos. Vinte e quatro horas após a última 

administração destes compostos os animais foram submetidos ao TCA 

(A). Os dados são apresentados como média + Erro Padrão da Média de 

6-7 animais. A ANOVA de duas vias não encontrou qualquer diferença 

estatística entre os grupos. 

 

Efeito do tratamento crônico com creatina sobre o comportamento 

anedônico induzido por CORT 

 

 A diminuição no consumo de sacarose (uma solução altamente 

palatável) no TCS é considerado um forte indicativo de anedonia 

(WEISS, 1997). Em vista disso, um grupo adicional de camundongos 

expostos ao mesmo protocolo de tratamento foi utilizado para avaliar o 

efeito da creatina sobre o comportamento anedônico induzido por 

CORT. Uma redução significativa no consumo de sacarose foi 

observada somente no grupo tratado com CORT, sugerindo que tanto o 

tratamento com creatina (CORT [F(1,20)=7,21, P<0,05], creatina 

[F(1,20)=2,48, P=0,13], CORT x creatina [F(1,20)=3,73, P=0,06], 

Figura 31B), quanto o tratamento com fluoxetina [F(1,20)=2,69, 

P=0,11], CORT x fluoxetina [F(1,20)=3,51, P=0,07], Figura 31C) 

foram capazes de prevenir o comportamento anedônico induzido por 

CORT. 



148 
 

Veículo Creatina Veículo Creatina

0

20

40

60

80

100

CORTVeículo

*
#

C
o

n
s

u
m

o
 d

e
 s

a
c
a

ro
s
e

 (
%

)

Veículo Fluoxetina Veículo Fluoxetina

0

20

40

60

80

100

CORTVeículo

*

#
C

o
n

s
u

m
o

 d
e
 s

a
c
a
ro

s
e
 (

%
)

B C

 

Figura 31. Protocolo de tratamento e teste de consumo de sacarose 

(TCS). Efeito do tratamento crônico com creatina (B) e com 

fluoxetina (C) em animais expostos à CORT sobre o consumo de 

sacarose no TCS 

Camundongos Swiss fêmeas adultas receberam em grupos distintos: 

veículo, CORT (20 mg/kg, p.o.), creatina (10 mg/kg, p.o.), fluoxetina 

(10 mg/kg, p.o.), CORT (20 mg/kg, p.o.) + creatina (10 mg/kg, p.o.) ou 

CORT (20 mg/kg, p.o.) + fluoxetina (10 mg/kg, p.o.), uma vez ao dia, 

por 21 dias consecutivos. Durante 24 h após a última administração 

destes compostos os animais foram individualizados e submetidos ao 

TCS (A). Os dados são apresentados como média + Erro Padrão da 

Média de 6-7 animais. *P<0,05 quando comparado com o grupo tratado 

com veículo e #P<0,05 quando comparado com o grupo tratado com 

CORT (ANOVA de duas vias seguida pelo teste post hoc de Newman-

Keuls). 

 



149 
 

Efeito do tratamento crônico com creatina sobre a proliferação celular 

no giro denteado 

 

 Com o objetivo de investigar a influência do tratamento crônico 

com creatina sobre a proliferação celular hipocampal, um grupo 

adicional de animais submetidos ao mesmo protocolo experimental já 

descrito foi utilizado para avaliar a expressão endógena de Ki-67 (uma 

proteína envolvida com o ciclo celular e comumente utilizada como 

marcador de proliferação celular no giro denteado do hipocampo) (KEE 

et al., 2002; BETTIO et al., 2016). Neste grupo de experimentos, o 

tratamento com CORT induziu uma diminuição significativa no número 

total de células Ki-67-positivas presentes na ZSG do giro denteado. A 

análise estatística não revelou qualquer diferença significativa entre 

grupos tratados com veículo ou creatina, indicando que a administração 

crônica de creatina aboliu a redução na proliferação hipocampal 

induzida por CORT, (CORT [F(1,23)=1,53, P=0,22], creatina 

[F(1,23)=6,16, P<0,05], CORT x creatina [F(1,23)=6,96, P<0,05], 

Figura 32D). Por outro lado, os camundongos que foram tratados com 

creatina per se não mostraram qualquer alteração significativa na 

capacidade proliferativa hipocampal.  

 Neste trabalho, a proliferação celular neuronal também foi 

analisada regionalmente, através da quantificação das sub-regiões dorsal 

e ventral do giro denteado hipocampal. A análise estatística não revelou 

diferenças entre qualquer grupo experimental com respeito à expressão 

de Ki-67 na sub-região dorsal do giro denteado (CORT [F(1,28)=0,17, 

P=0,68], creatina [F(1,28)=2,49, P=0,12], CORT x creatina 

[F(1,28)=2,88, P=0,10], Figura 33B). Por outro lado, o tratamento com 

CORT induziu uma redução significativa na proliferação celular na sub-

região ventral do giro denteado e este efeito foi abolido pela 

administração crônica de creatina (CORT [F(1,28)=9,05, P<0,01], 

creatina [F(1,28)=2,05, P=0,16], CORT x creatina [F(1,28)=7,00, 

P<0,01], Figura 33D). 
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Figura 32. Protocolo de tratamento, e proliferação celular no giro 

denteado total do hipocampo 
Efeito da administração crônica de creatina (B e D) ou de fluoxetina (C 

e E) (ambas na dose de 10 mg/kg, p.o.) em animais expostos à CORT 

(20 mg/kg, p.o.) sobre a proliferação celular no giro denteado total. 

Camundongos Swiss fêmeas adultas receberam em grupos distintos: 

veículo, CORT (20 mg/kg, p.o.), creatina (10 mg/kg, p.o.), fluoxetina 
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(10 mg/kg, p.o.), CORT (20 mg/kg, p.o.) + creatina (10 mg/kg, p.o.) ou 

CORT (20 mg/kg, p.o.) + fluoxetina (10 mg/kg, p.o.), uma vez ao dia, 

por 21 dias consecutivos. Vinte e quatro horas após a última 

administração destas drogas os animais foram submetidos ao protocolo 

de perfusão e demais etapas de imunohistoquímica para Ki-67 (A). Os 

dados são apresentados como média + Erro Padrão da Média de 6-7 

animais. *P<0,05 e **P<0,01 quando comparado com o grupo tratado 

com veículo. #P<0,05 e ##P<0,01 quando comparado com o grupo 

tratado com CORT (ANOVA de duas vias seguida pelo teste post hoc de 

Newman-Keuls). Fotomicrografias representativas dos efeitos da 

creatina (B) ou da fluoxetina (C) sobre a expressão do marcador de 

proliferação endógeno Ki-67 (apontado pelas setas) no giro denteado 

hipocampal de camundongos submetidos à exposição ao veículo ou à 

CORT. Magnificação de 10X (barra de escala = 50 µm) e 40X (barra de 

escala = 10 µm; quadro interno). 

 

 Com respeito aos efeitos do tratamento crônico com fluoxetina 

sobre a proliferação celular neuronal, encontrou-se um aumento no 

número de células Ki-67-positivas no giro denteado de camundongos 

tratados com este antidepressivo, quando comparado com animais 

tratados com veículo. Um aumento na proliferação celular em 

camundongos tratados com CORT que receberam fluoxetina foi 

observada, sugerindo que este tratamento foi capaz de reverter a 

diminuição da proliferação celular induzida pelo modelo de CORT 

(CORT [F(1,22)=25,01, P<0,01], fluoxetina [F(1,22)=8,58, P<0,01], 

CORT x fluoxetina [F(1,22)=0,03, P=0,84], Figura 32E). A análise 

estatística não revelou qualquer diferença entre os grupos experimentais, 

com respeito à expressão de Ki-67 no giro denteado dorsal (CORT 

[F(1,28)=3,83, P=0,06], fluoxetina [F(1,28)=8,96, P<0,01], CORT x 

fluoxetina [F(1,28)=0,06, P=0,80], Figura 33C). Por outro lado, 

enquanto a administração crônica de CORT diminuiu significativamente 

a proliferação celular no giro denteado ventral, o tratamento destes 

animais com fluoxetina atenuou este efeito (CORT [F(1,28)=4,40, 

P<0,05], fluoxetina [F(1,28)=11,14, P<0,01], CORT x fluoxetina 

[F(1,28)=3,13, P=0,08], Figura 33E). 
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Figura 33. Protocolo de tratamento, e proliferação celular no giro 

denteado do hipocampo dorsal (B e C) e ventral (D e E) 

Efeito da administração crônica de creatina (B e D) ou de fluoxetina (C 

e E) (ambas na dose de 10 mg/kg, p.o.) em animais expostos à CORT 

(20 mg/kg, p.o.) sobre a proliferação celular no giro denteado dorsal (B 

e C) e no giro denteado ventral (G e H). Camundongos Swiss fêmeas 

adultas receberam em grupos distintos: veículo, CORT (20 mg/kg, p.o.), 

creatina (10 mg/kg, p.o.), fluoxetina (10 mg/kg, p.o.), CORT (20 mg/kg, 
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p.o.) + creatina (10 mg/kg, p.o.) ou CORT (20 mg/kg, p.o.) + fluoxetina 

(10 mg/kg, p.o.), uma vez ao dia, por 21 dias consecutivos. Vinte e 

quatro horas após a última administração destas drogas os animais 

foram submetidos ao protocolo de perfusão e demais etapas de 

imunohistoquímica para Ki-67 (A). Os dados são apresentados como 

média + Erro Padrão da Média de 6-7 animais. *P<0,05 e **P<0,01 

quando comparado com o grupo tratado com veículo. #P<0,05 e 

##P<0,01 quando comparado com o grupo tratado com CORT (ANOVA 
de duas vias seguida pelo teste post hoc de Newman-Keuls). 

 

Efeito do tratamento crônico com creatina sobre a diferenciação 

neuronal hipocampal 

 

 Com o objetivo de avaliar o efeito do tratamento crônico com 

creatina sobre a diferenciação neuronal no hipocampo em animais 

submetidos ao modelo de depressão induzido por CORT, utilizamos a 

técnica de imuno-histoquímica para um marcador endógeno de neurônio 

imaturo, o NeuroD (MIYATA, MAEDA e LEE, 1999). A análise 

estatística não revelou qualquer diferença entre animais tratados com 

veículo ou com creatina, com respeito ao número total de células 

NeuroD-positivas presentes no giro denteado total. Entretanto, animais 

submetidos à administração crônica de CORT apresentaram uma 

redução no número de neurônios imaturos do giro denteado que foi 

abolida pelo tratamento crônico com creatina (CORT [F(1,21)=0,89, 

P=0,35], creatina [F(1,21)=6,16, P<0,05], CORT x creatina 

[F(1,21)=4,98, P<0,05], Figura 34D). Neste trabalho, realizamos 

também a análise da diferenciação neuronal nas sub-regiões ventral e 

dorsal do giro denteado hipocampal. Uma redução na diferenciação, 

tanto dorsal quanto ventral, foi observada apenas nos animais 

submetidos ao modelo de estresse farmacológico induzido por CORT, 

sugerindo que o tratamento com creatina reverte esta diminuição em 

ambas as sub-regiões hipocampais (giro denteado dorsal: CORT 

[F(1,28)=2,57, P=0,11], creatina [F(1,28)=4,53, P<0,05], CORT x 

creatina [F(1,28)=3,60, P=0,06], Figura 35B; giro denteado ventral: 

CORT [F(1,28)=7,71, P<0,01], creatina [F(1,28)=0,76, P=0,39], CORT 

x creatina [F(1,28)=2,32, P=0,13], Figura 35D). 
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Figura 34. Protocolo de tratamento, e diferenciação neuronal no 

giro denteado total do hipocampo 
Efeito da administração crônica de creatina (B e D) ou de fluoxetina (C 

e E) (ambas na dose de 10 mg/kg, p.o.) em animais expostos à CORT 

(20 mg/kg, p.o.) sobre a proliferação celular no giro denteado total. 

Camundongos Swiss fêmeas adultas receberam em grupos distintos: 
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veículo, CORT (20 mg/kg, p.o.), creatina (10 mg/kg, p.o.), fluoxetina 

(10 mg/kg, p.o.), CORT (20 mg/kg, p.o.) + creatina (10 mg/kg, p.o.) ou 

CORT (20 mg/kg, p.o.) + fluoxetina (10 mg/kg, p.o.), uma vez ao dia, 

por 21 dias consecutivos. Vinte e quatro horas após a última 

administração destas drogas os animais foram submetidos ao protocolo 

de perfusão e demais etapas de imunohistoquímica para NeuroD (A). Os 

dados são apresentados como média + Erro Padrão da Média de 6-7 

animais. *P<0,05 quando comparado com o grupo tratado com veículo. 

#P<0,05 e ##P<0,01 quando comparado com o grupo tratado com 

CORT (ANOVA de duas vias seguida pelo teste post hoc de Newman-

Keuls). Fotomicrografias representativas dos efeitos da creatina (B) ou 

da fluoxetina (C) sobre a expressão do marcador de diferenciação 

neuronal NeuroD (apontado pelas setas) no giro denteado hipocampal de 

camundongos submetidos à exposição ao veículo ou à CORT. 

Magnificação de 10X (barra de escala = 50 µm) e 40X (barra de escala 

= 10 µm; quadro interno). 

 

 Com respeito aos efeitos da fluoxetina, não encontramos 

diferenças significativas no número total de células NeuroD-positivas 

hipocampais quando comparados com animais tratados com veículo. 

Entretanto, a diminuição da diferenciação neuronal hipocampal induzida 

por CORT foi abolida pela administração crônica com este 

antidepressivo clássico (CORT [F(1,21)=0,89, P=0,35], fluoxetina 

[F(1,21)=6,16, P<0,05], CORT x fluoxetina [F(1,21)=4,98, P<0,05], 

Figura 34E). O tratamento com fluoxetina reverteu a diminuição da 

diferenciação neuronal induzida por CORT em ambas as regiões dorsal 

e ventral do giro denteado. Entretanto, a administração de fluoxetina, 

per se, não foi capaz de promover alterações na diferenciação nas sub-

regiões dorsal ou ventral do giro denteado (giro denteado dorsal: CORT 

[F(1,28)=0,01, P=0,94], fluoxetina [F(1,28)=12,49, P<0,01], CORT x 

fluoxetina [F(1,28)=15,75, P<0,01], Figura 35C; giro denteado ventral: 

CORT [F(1,28)=1,03, P=0,31], fluoxetina [F(1,28)=12,22, P<0,01], 

CORT x fluoxetina [F(1,28)=8,26, P<0,01], Figura 35E). 
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Figura 35. Protocolo de tratamento, e diferenciação neuronal no 

giro denteado do hipocampo dorsal (B e C) e ventral (C e E) 

Efeito da administração crônica de creatina (B e D) ou de fluoxetina (C 

e E) (ambas na dose de 10 mg/kg, p.o.) em animais expostos à CORT 

(20 mg/kg, p.o.) sobre a proliferação celular no giro denteado dorsal (B 

e C) e no giro denteado ventral (G e H). Camundongos Swiss fêmeas 
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adultas receberam em grupos distintos: veículo, CORT (20 mg/kg, p.o.), 

creatina (10 mg/kg, p.o.), fluoxetina (10 mg/kg, p.o.), CORT (20 mg/kg, 

p.o.) + creatina (10 mg/kg, p.o.) ou CORT (20 mg/kg, p.o.) + fluoxetina 

(10 mg/kg, p.o.), uma vez ao dia, por 21 dias consecutivos. Vinte e 

quatro horas após a última administração destas drogas os animais 

foram submetidos ao protocolo de perfusão e demais etapas de 

imunohistoquímica para NeuroD (A). Os dados são apresentados como 

média + Erro Padrão da Média de 6-7 animais. *P<0,05 quando 

comparado com o grupo tratado com veículo. #P<0,05 e ##P<0,01 

quando comparado com o grupo tratado com CORT (ANOVA de duas 

vias seguida pelo teste post hoc de Newman-Keuls). 

 

Efeito do tratamento crônico com creatina sobre a hiperativação 

astrocitária induzida por CORT 

 

 Tendo em vista que a CORT é conhecida por desencadear 

hiperativação glial (KELLY et al., 2012; CHATTERJEE e SIKDAR, 

2013), investigou-se também os efeitos da creatina e da fluoxetina sobre 

a imunofluorescência de GFAP hipocampal, um bem estabelecido 

marcador de astrogliose (DE OLIVEIRA et al., 2014). Não foram 

encontradas diferenças significativas na imunofluorescência de GFAP 

no giro denteado de animais tratados tanto com creatina (Figura 12C) 

quanto com fluoxetina (Figura 12D) quando comparado com animais 

que receberam veículo. Entretanto, o tratamento com CORT resultou em 

um aumento na hiper-reatividade de astrócitos que foi revertido nos 

animais tratados com creatina (CORT [F(1,16)=2,53, P=0,13], creatina 

[F(1,16)=5,50, P<0,05], CORT x creatina [F(1,16)=3,32, P=0,08], 

(Figura 36C) ou fluoxetina (CORT [F(1,16)=0,93, P=0,34], fluoxetina 

[F(1,16)=7,35, P<0,05], CORT x fluoxetina [F(1,16)=12,70, P<0,01], 

(Figura 36D). 
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Figura 36. Efeito da administração crônica de creatina (C) ou de 

fluoxetina (D) em animais expostos à CORT sobre a 

imunofluorescência de GFAP no giro denteado 
Camundongos Swiss fêmeas adultas receberam em grupos distintos: 

veículo, CORT (20 mg/kg, p.o.), creatina (10 mg/kg, p.o.), fluoxetina 
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(10 mg/kg, p.o.), CORT (20 mg/kg, p.o.) + creatina (10 mg/kg, p.o.) ou 

CORT (20 mg/kg, p.o.) + fluoxetina (10 mg/kg, p.o.), uma vez ao dia, 

por 21 dias consecutivos. Vinte e quatro horas após a última 

administração destes compostos os animais foram submetidos ao 

protocolo de perfusão e demais etapas de imunofluorescência para 

GFAP (A). Os dados são apresentados como média + Erro Padrão da 

Média de 5 animais. *P<0,05 quando comparado com o grupo tratado 

com veículo. #P<0,05 e ##P<0,01 quando comparado com o grupo 

tratado com CORT (ANOVA de duas vias seguida pelo teste post hoc de 

Newman-Keuls). Fotomicrografias representativas dos efeitos da 

creatina (C) ou da fluoxetina (D)sobre a expressão do marcador 

astrocitário GFAP no giro denteado hipocampal de camundongos 

submetidos à exposição ao veículo ou à CORT. Magnificação de 20X 

(barra de escala = 10 µm). 

 

Efeito do tratamento crônico com creatina sobre a permeabilidade da 

barreira hematoencefálica 

 

 Tendo em vista que alterações na permeabilidade da BHE 

podem estar envolvidas no efeito danoso da CORT sobre o giro 

denteado hipocampal, este trabalho procurou avaliar a expressão do 

canal de água AQP-4, expresso primariamente nos processos 

astrocíticos (NAGELHUS, MATHIISEN e OTTERSEN, 2004; DE 

OLIVEIRA et al., 2014) que é classicamente reconhecido como um 

marcador da permeabilidade da BHE (NICCHIA et al., 2004; DE 

OLIVEIRA et al., 2014). Não foram encontradas diferenças 

significativas na imunofluorescência de AQP-4 no giro denteado de 

animais tratados tanto com creatina (CORT [F(1,16)=0,207, P=0,65], 

creatina [F(1,16)=1,606, P=0,22], CORT x creatina [F(1,16)=2,37, 

P=0,14], Figura 37C) quanto com fluoxetina (CORT [F(1,16)=3,69, 

P=0,07], fluoxetina [F(1,16)=1,58, P=0,22], CORT x fluoxetina 

[F(1,16)=1,30, P=0,27], Figura 37D). A exposição crônica à CORT 

também não foi capaz de produzir alterações significativas na 

permeabilidade da BHE quando comparada com animais que receberam 

veículo. (Figura 37C e D). 
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Figura 37. Efeito da administração crônica de creatina (C) ou de 

fluoxetina (D) em animais expostos à CORT sobre a 

imunofluorescência de AQP-4 no giro denteado 

Camundongos Swiss fêmeas adultas receberam em grupos distintos: 

veículo, CORT (20 mg/kg, p.o.), creatina (10 mg/kg, p.o.), fluoxetina 
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(10 mg/kg, p.o.), CORT (20 mg/kg, p.o.) + creatina (10 mg/kg, p.o.) ou 

CORT (20 mg/kg, p.o.) + fluoxetina (10 mg/kg, p.o.), uma vez ao dia, 

por 21 dias consecutivos. Vinte e quatro horas após a última 

administração destes compostos os animais foram submetidos ao 

protocolo de perfusão e demais etapas de imunofluorescência para AQP-

4 (A). Os dados são apresentados como média + Erro Padrão da Média 

de 5 animais. A ANOVA de duas vias não encontrou qualquer diferença 

estatística entre os grupos. Fotomicrografias representativas dos efeitos 

da creatina (C) ou da fluoxetina (D) sobre a expressão do marcador de 

permeabilidade de barreira hematoencefálica AQP-4 no giro denteado 

hipocampal de camundongos submetidos à exposição ao veículo ou à 

CORT. Magnificação de 20X (barra de escala = 10 µm). 

 

Efeito do tratamento crônico com creatina sobre os níveis séricos de 

CORT 

 

 Os níveis séricos de CORT podem ser relacionados com o 

funcionamento do eixo HPA (HOLSBOER, 1988; CRAMER et al., 

2015). Como observado nas Figuras 38B e C, os animais tratados com 

CORT apresentaram níveis de CORT reduzidos quando comparado com 

animais controle. Além disso, a administração de creatina não alterou os 

níveis de CORT tanto nos animais tratados quanto nos animais controle 

(CORT [F(1,24=104,34, P<0,01], creatina [F(1,24=0,22, P=0,63] 

CORT x creatina [F(1,24=1,77, P=0,19], Figura 38B). Por outro lado, a 

fluoxetina parcialmente normaliza os níveis séricos de CORT nos 

animais expostos à CORT (CORT [F(1,20=111,97, P<0,01], fluoxetina 

[F(1,20=10,61, P<0,01] CORT x fluoxetina [F(1,20=1,95, P=0,17], 

Figura 38C). 
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Figura 38. Efeito da administração crônica de creatina (B) ou de 

fluoxetina (C) em animais expostos à CORT sobre os níveis séricos 

de CORT 

Camundongos Swiss fêmeas adultas receberam em grupos distintos: 

veículo, CORT (20 mg/kg, p.o.), creatina (10 mg/kg, p.o.), fluoxetina 

(10 mg/kg, p.o.), CORT (20 mg/kg, p.o.) + creatina (10 mg/kg, p.o.) ou 

CORT (20 mg/kg, p.o.) + fluoxetina (10 mg/kg, p.o.), uma vez ao dia, 

por 21 dias consecutivos. Vinte e quatro horas após a última 

administração destes compostos os animais foram sacrificados e o 

sangue do tronco foi colhido e preparado para a dosagem de CORT 

sérica (A). Os dados são apresentados como média + Erro Padrão da 

Média de 6-7 animais. **P<0,01 quando comparado com o grupo 

tratado com veículo e ##P<0,01 quando comparado com o grupo tratado 

com CORT (ANOVA de duas vias seguida pelo teste post hoc de 

Newman-Keuls). 
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4.3. Discussão 

 

 Os resultados deste Capítulo demonstram que a exposição 

crônica à CORT é capaz de induzir alterações morfológicas 

significativas no giro denteado de camundongos adultos, como a 

diminuição da proliferação celular e da diferenciação neuronal, além do 

aumento na marcação de GFAP (efeito sugestivo de astrogliose). Estas 

alterações morfológicas vieram acompanhadas de um comportamento 

tipo-depressivo avaliado por meio de testes comportamentais como o 

TSC, TNF e TCS. De especial interesse, os resultados aqui mostrados 

retratam que todas estas alterações, tanto morfológicas quanto 

comportamentais, foram prevenidas nos animais tratados cronicamente 

com a creatina. 

 O hipocampo é uma estrutura límbica chave envolvida na 

regulação da resposta ao estresse, exercendo um papel importante no 

feedback negativo sobre o eixo HPA (CHATTERJEE e SIKDAR, 

2013). De fato, o hipocampo é uma das poucas regiões cerebrais 

detentora de nichos onde a neurogênese ainda acontece na vida adulta 

(KEMPERMANN, WISKOTT e GAGE, 2004). A neurogênese 

hipocampal adulta pode ser modulada positiva ou negativamente por 

uma série de fatores, tanto extrínsecos quanto intrínsecos. Dentre estes 

fatores, é bem validado na literatura que a exposição à CORT é capaz de 

diminuir a neurogênese hipocampal (BRUMMELTE e GALEA, 2010; 

GILHOOLEY, PINNOCK e HERBERT, 2011), acarretando alterações 

comportamentais, incluindo o comportamento tipo-depressivo 

(HANSON, OWENS e NEMEROFF, 2011). De fato, estudos prévios 

tem mostrado que a exposição crônica à CORT reduz o consumo de 

sacarose e a frequência de auto-limpeza no teste de borrifagem de 

sacarose (FREITAS et al., 2016), aumentando a latência para se 

alimentar no teste da hipofagia induzida pela novidade (GOURLEY et 

al., 2008), e aumentando o tempo de imobilidade no TNF (DAVID et 

al., 2009; ZHAO et al., 2009), e também no TSC (ZHAO et al., 2008; 

PAZINI et al., 2015; FREITAS et al., 2016), como evidenciado no 

Capítulo II deste trabalho. Além disso, foi demonstrado que 

camundongos geneticamente modificados (cuja neurogênese não 

poderia ser alterada por fatores extrínsecos), permaneciam resilientes ao 

modelo de CORT (HILL, SAHAY e HEN, 2015a), ressaltando a relação 

entre os aspectos neuroendócrinos e a neurogênese. Corroborando todos 

esses estudos, os resultados reportados neste Capítulo demonstram que a 

exposição crônica à CORT induz um comportamento tipo-depressivo, 
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caracterizado pelo aumento no tempo de imobilidade no TSC e no TNF, 

diminuição no tempo de latência para imobilidade no TNF, diminuição 

no consumo de sacarose no TCS, bem como redução nos processos de 

proliferação e diferenciação neuronal no giro denteado hipocampal. 

Estas alterações são similares àquelas relatadas nos experimentos que 

utilizaram o estresse crônico imprevisível como modelo animal de 

depressão (SURGET et al., 2008b), validando e reforçando o protocolo 

de administração crônica de CORT, como um modelo farmacológico de 

depressão que mimetiza situações de estresse crônico. De fato, é bem 

validado na literatura que pacientes depressivos que apresentam 

elevados níveis de cortisol acabam assumindo algumas características 

marcantes, como anedonia, comprometimento cognitivo e negligência 

pessoal (MORGAN, MITCHELL e JABLENSKY, 2005). 

 Corroborando os trabalhos prévios que ressaltam o potencial 

tipo-antidepressivo da creatina (ALLEN et al., 2015; CUNHA et al., 

2016a; PAZINI et al., 2016), no presente estudo mostramos que a 

administração diária por 21 dias deste composto foi capaz de prevenir o 

comportamento tipo-depressivo nos TSC, TNF, e TCS induzido pela 

exposição à CORT. Estes efeitos foram similares aos produzidos pela 

administração crônica de fluoxetina, um antidepressivo clássico usado 

neste estudo como um controle positivo. De fato, é bem validado na 

literatura que o tratamento crônico com antidepressivos convencionais, 

como a fluoxetina e a imipramina, são capazes de abolir o 

comportamento tipo-depressivo induzido pela exposição crônica à 

CORT (CONRAD et al., 2007; GOURLEY et al., 2008; FREITAS et 

al., 2016). 

 Tendo em vista que o aumento na proliferação e diferenciação 

neuronal é um fator chave no efeito do tratamento com várias classes de 

antidepressivos convencionais (BJORNEBEKK, MATHE e BRENE, 

2005) e que a modulação do potencial neurogênico parece ser requerida, 

pelo menos em parte, para o efeito comportamental destes 

antidepressivos (SANTARELLI et al., 2003b; SURGET et al., 2008a), 

nós também analisamos se a administração crônica de creatina seria 

capaz de reverter os prejuízos na neurogênese hipocampal adulta 

induzida pela exposição à CORT. De especial interesse, nossos 

resultados são os primeiros a demonstrar que a administração crônica de 

creatina é capaz de aumentar tanto a proliferação (número de células 

expressando Ki-67), quanto a diferenciação neuronal (número de 

neuroblastos imaturos expressando NeuroD) do giro denteado no 

modelo de depressão induzido por CORT. Novamente, foi demonstrado 
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efeitos similares aos induzidos pela administração crônica com 

fluoxetina, que previamente já demonstrou ter efeitos sobre o aumento 

da proliferação e diferenciação hipocampal em outros trabalhos 

(MALBERG et al., 2000; BETTIO et al., 2016). É importante destacar 

que, enquanto a fluoxetina foi capaz de aumentar a proliferação celular, 

mas não a diferenciação neuronal no hipocampo dos animais controle, a 

creatina não teve qualquer efeito sobre estas duas etapas da neurogênese 

quando administrada per se. De fato, esta é a primeira vez que os efeitos 

da creatina sobre a neurogênese hipocampal adulta são efetivamente 

demonstrados, persistindo a possibilidade de que doses mais altas deste 

composto possam induzir um aumento nas taxas basais de proliferação 

celular e de diferenciação neuronal em animais que não estejam sendo 

submetidos a situações de estresse. Em vista disso, futuros estudos 

testando a eficiência de diferentes doses de creatina sobre estes aspectos 

da neurogênese basal adulta podem fornecer respostas a estas questões. 

Entretanto, também é possível que a creatina possa exercer seu efeito 

sobre a neurogênese no hipocampo apenas quando esta estrutura 

encontra-se afetada por algum estímulo negativo (como no caso dos 

animais tratados com CORT) e não em condições basais (como no caso 

dos animais controle), sugerindo que a creatina e a fluoxetina possam 

estar modulando a proliferação celular através de mecanismos distintos. 

Assim sugerimos que, enquanto a fluoxetina pode modular a 

neurogênese hipocampal através de um mecanismo mais geral, a 

creatina pode estar atuando nesses processos apenas em situações de um 

eventual dano hipocampal. Em vista disso, estudos futuros que adentrem 

nos aspectos moleculares envolvidos no efeito de cada um destes 

compostos podem esclarecer as questões aqui levantadas. 

 O aumento da atividade do eixo HPA envolvendo níveis 

elevados de glicocorticóides é considerado uma alteração 

neurobiológica chave na depressão (DE KLOET et al., 1998; SWAAB, 

BAO e LUCASSEN, 2005; STETLER e MILLER, 2011). Além disso, 

vários estudos mostraram que o tratamento com antidepressivos é eficaz 

em normalizar o funcionamento do eixo HPA 

(HOLSBOERTRACHSLER, STOHLER e HATZINGER, 1991; 

HEUSER et al., 1996; OBERLANDER et al., 2008; STETLER e 

MILLER, 2011; SURGET et al., 2011). No presente trabalho, porém, 

demonstramos que a administração repetida de CORT atenua a resposta 

do eixo HPA, através de uma marcante diminuição nos níveis séricos de 

CORT observada nos animais expostos ao modelo farmacológico de 

depressão. Este efeito é provavelmente relacionado ao efeito do controle 



166 
 

por feedback negativo exercido pela administração de CORT exógena 

sobre o eixo HPA. É interessante frisar que o tratamento com fluoxetina, 

mas não com creatina, foi efetivo em reverter parcialmente esta 

alteração. De fato, postula-se que a redução na neurogênese hipocampal 

adulta pode induzir um comportamento tipo-depressivo através da 

regulação direta do hipocampo sobre o eixo HPA, uma vez que, um 

pequeno grupo de neurônios do giro denteado apresentam um papel 

crítico para o controle por feedback negativo no eixo HPA (SNYDER et 
al., 2011). Dessa maneira em situações de estresse em que houve perda 

de neurônios hipocampais, o tratamento com antidepressivos poderia 

reverter esta redução, aumentando o número de neurônios que modulam 

diretamente o eixo HPA e assim, manter o funcionamento normal do 

sistema neuroendócrino (SNYDER et al., 2011; CRAMER et al., 2015). 

Enquanto estes estudos sugerem que a neurogênese hipocampal adulta é 

crucial para a modulação do eixo HPA, nossas observações de que o 

tratamento crônico com creatina é capaz de reverter os déficits 

comportamentais e morfológicos induzidos pela administração de 

CORT, sem influenciar diretamente sobre os níveis de CORT séricos, 

indicam que: i) a modulação direta da creatina sobre a neurogênese pode 

não ser suficiente para normalizar o funcionamento do eixo HPA; ii) que 

a modulação deste eixo, bem como dos níveis de glicocorticóides 

circulantes não é imprescindível para as propriedades antidepressivas da 

creatina. Estas conclusões estão de acordo com um recente estudo 

realizado em camundongos C57BL/6, em que a neurogênese 

hipocampal adulta destes animais não foi implicada diretamente na 

modulação do eixo HPA, e nem nos níveis de CORT séricos (HILL, 

SAHAY e HEN, 2015a). 

 O hipocampo não é uma área funcionalmente homogênea, 

sendo que evidências sugerem uma dissociação ao longo do seu eixo 

septo-temporal. Enquanto sua sub-região mais dorsal (polo septal) está 

envolvida com a aprendizagem e com a memória espacial, sua sub-

região ventral (polo temporal) desempenha um papel essencial sobre o 

humor, comportamento afetivo e sobre a regulação das respostas 

neuroendócrinas ao estresse (TANTI e BELZUNG, 2013), De fato, o 

hipocampo ventral pode modular a circuitaria de recompensa e o 

comportamento emocional através de projeções para o núcleo 

accumbens, córtex pré-frontal, amígdala, bem como a resposta ao 

estresse através de vias para o hipotálamo (SAHAY e HEN, 2007). 

Nossos resultados demonstram que a exposição crônica à CORT 

diminui a proliferação celular somente na parte ventral do giro denteado 
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hipocampal, enquanto a capacidade proliferativa da parte dorsal 

permanece inalterada, sugerindo que a proliferação celular na sub-região 

ventral pode ser particularmente vulnerável aos efeitos do estresse 

crônico. Corroborando nossos dados, uma diminuição específica da 

proliferação celular e da neurogênese na sub-região ventral foi 

encontrada em ratas fêmeas expostas à CORT (BRUMMELTE e 

GALEA, 2010). Entretanto, outros estudos não encontraram qualquer 

diferença na capacidade neurogênica em ambas as sub-regiões ventral e 

dorsal do giro denteado hipocampal, tanto em ratos (DINIZ et al., 2013) 

quanto em camundongos (RAINER et al., 2012b) expostos a um regime 

de exposição à CORT similar ao usado no presente trabalho. Estas 

discrepâncias podem resultar de diferenças na expressão proteica de 

receptores GR e MR entre as sub-regiões dorsal e ventral, bem como de 

diferenças no mecanismo pelo qual os glicocorticóides modulam a 

neurogênese adulta no hipocampo de fêmeas e machos. Corroborando 

esta hipótese, um estudo mostrou que embora não haja diferenças na 

expressão de receptores GR e MR nas sub-regiões de animais controle, 

existe um aumento na expressão de receptores GR no hipocampo dorsal 

e de receptores MR no hipocampo ventral de ratos submetidos ao 

estresse imprevisível (ROBERTSON et al., 2005). Entretanto, outro 

estudo demonstrou uma maior expressão de receptores GR no 

hipocampo ventral de ratos expostos ao modelo de exposição à 

lipopolissacarídeo (um outro modelo de depressão com base nas 

características inflamatórias da doença) (LIN, LIN e WANG, 2012). 

Com base nisso, é possível que mudanças regionais na expressão e 

função dos receptores GR e MR ao longo do eixo dorsoventral possam 

variar dependendo do agente estressor, e essa variação pode contribuir 

para as alterações regionais na proliferação e diferenciação neuronal 

induzidas pelo estresse, como reportado neste trabalho. Por outro lado, 

quanto ao processo de diferenciação neuronal, os resultados 

demonstraram que a exposição à CORT foi capaz de diminuir o 

comprometimento neuronal das células imaturas em ambas as sub-

regiões ventral e dorsal do giro denteado hipocampal. Este resultado 

corrobora estudos em animais submetidos a outros modelos de estresse, 

como o de derrota social (LEHMANN et al., 2013) e em animais 

knockouts para receptores GR (PAIZANIS et al., 2010). 

 É importante destacar que a diminuição na proliferação ventral 

e na diferenciação neuronal ventral e dorsal induzida pela exposição 

crônica à CORT foi revertida tanto pelo tratamento crônico com 

creatina, quanto pela fluoxetina. É bem validado na literatura que os 
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ISRS são capazes de induzir a neurogênese em ambas as sub-regiões 

dorsal e ventral do giro denteado hipocampal (PAIZANIS et al., 2010; 

NOLLET et al., 2012). Entretanto, alguns estudos mostram que a 

fluoxetina pode potencializar o aumento da proliferação celular (TANTI 

et al., 2012) e da maturação neuronal (RAINER et al., 2012b) 

especificadamente no giro denteado ventral de camundongos. O efeito 

pró-neurogênico da fluoxetina (e também de outros antidepressivos 

clássicos) e da creatina pode ser relacionado com um aumento nos 

níveis de BDNF hipocampal. De fato, é bem estabelecido que o BDNF 

pode promover a diferenciação e a sobrevivência de novos neurônios 

durante o desenvolvimento e também no cérebro adulto (MEMBERG e 

HALL, 1995; PALMER, TAKAHASHI e GAGE, 1997; BASTERZI et 

al., 2009), bem como em cultura de células (TAKAHASHI, PALMER e 

GAGE, 1999). Além disso, a neurotoxicidade induzida pela exposição 

crônica a glicocorticóides parece ser mediada pela produção de radicais 

livres neurotóxicos e pela redução nos níveis de BDNF, efeitos estes que 

podem ser revertidos após a administração crônica com antidepressivos. 

O segundo Capítulo deste trabalho mostrou que a administração de 

creatina pode também abolir a diminuição de BDNF hipocampal 

induzida por CORT (PAZINI et al., 2016). Portanto, é possível sugerir 

que os efeitos da administração crônica de creatina sobre a plasticidade 

estrutural, incluindo a proliferação celular e a diferenciação neuronal 

podem ser mediados, pelo menos em parte, por um aumento nos níveis 

hipocampais de BDNF. Por sua vez, o aumento nos níveis desta 

neurotrofina pode derivar da ativação de várias vias de sinalização 

intracelulares, incluindo aquelas mediadas pela ativação de proteína 

cinase A (PKA), CaMK-II, PKC, MEK I/II, e PI3K/Akt/mTOR 

(KUNUGI et al., 2010; YOSHII e CONSTANTINE-PATON, 2010; 

AUTRY e MONTEGGIA, 2012; LEPACK et al., 2014; 

BUTTENSCHON et al., 2015). De fato, vários trabalhos indicam que a 

administração aguda de creatina é capaz de modular a resposta 

antidepressiva através da ativação destas vias de sinalização intracelular 

(CUNHA et al., 2014; CUNHA et al., 2016a; PAZINI et al., 2016). 

Entretanto, resta ainda estabelecer se a administração crônica de creatina 

é capaz de modular efetivamente estes alvos intracelulares, e futuros 

estudos são imperativos em estabelecer se os efeitos da administração 

crônica de creatina estão de fato relacionados com um aumento nos 

níveis de BDNF através da ativação das várias vias de sinalização 

intracelular supracitadas. 
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 É bem estabelecido que a hiperreatividade e o aumento de 

fluorescência de GFAP em astrócitos são marcadores chave para a 

astrogliose (DE OLIVEIRA et al., 2014; ROBEL e SONTHEIMER, 

2015; FREITAS et al., 2016), sendo diretamente relacionados com a 

resposta à neuroinflamação (ROBEL e SONTHEIMER, 2015) e com 

vários transtornos psiquiátricos e doenças neurodegenerativas 

(SOFRONIEW e VINTERS, 2010; DE OLIVEIRA et al., 2014). Com 

base neste cenário, este estudo procurou investigar os efeitos do 

tratamento crônico com creatina sobre a expressão de GFAP hipocampal 

no modelo de depressão induzido por CORT. Nossos resultados 

demonstraram que a exposição crônica à CORT foi capaz de resultar em 

um aumento na imunofluorescência de GFAP hipocampal. Em virtude 

deste aumento, é possível que o comportamento tipo-depressivo e a 

diminuição da proliferação celular e da diferenciação neuronal que foi 

observado nos animais expostos à CORT possam resultar, pelo menos 

em parte, da hiperativação de astrócitos no hipocampo. De fato, a 

hiperativação de astrócitos pode induzir a neuropatologias através da 

superexpressão e secreção de vários mediadores pró-inflamatórios, 

como o fator de necrose tumoral (TNF-α), int rl  cina 6 ( L-6), 

interleucina 1 (IL-1), interferon-γ, bem como a proteína C reativa e a 

falha na recaptação de glutamato na fenda sináptica, consequências 

consistentemente reportados em pacientes com depressão 

(LANQUILLON et al., 2000; SCHIEPERS, WICHERS e MAES, 

2005). Na presença de inflamação a microglia pode ser recrutada, e este 

processo de ativação é conhecido por inibir a neurogênese hipocampal 

adulta (KREISEL et al., 2014). Com base nisso, futuros estudos são 

necessários no sentido de avaliar se o aumento na ativação dos astrócitos 

em resposta às administrações de CORT são acompanhadas por um 

aumento na ativação microglial. É importante destacar que nossos 

resultados estão de acordo com estudos in vitro, nos quais a exposição 

de astrócitos à CORT foi capaz de aumentar a expressão de GFAP 

(CHATTERJEE e SIKDAR, 2013) e com o fato de que o gene gfap 

apresenta um elemento de resposta a glicocorticóides como região 

promotora (LAPING et al., 1994), reforçando a relação funcional entre 

glicocorticóides e GFAP. 

 De especial interesse para o nosso trabalho, o tratamento 

crônico com creatina ou com fluoxetina foi capaz de reverter a 

hiperativação astrocítica hipocampal, reforçando a ideia de que o efeito 

tipo-antidepressivo e pró-neurogênico destes compostos envolve, pelo 

menos em parte, a modulação da atividade astrocítica. De fato, estudos 
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prévios demonstram que a creatina apresenta papel neuroprotetor em 

modelos celulares de toxicidade induzida por amônia (BACHMANN et 

al., 2004; BRAISSANT, 2010) e por 6-hidroxidopamina (CUNHA et 
al., 2013a). Além disso, o pré-tratamento com creatina foi protetor 

contra o dano isquêmico em modelos animais de acidente vascular 

cerebral, uma condição amplamente associada com astrogliose 

(LENSMAN et al., 2006). É importante destacar que os astrócitos 

apresentam um papel fundamental no curso do depressão 

(RAJKOWSKA e STOCKMEIER, 2013), podendo ser modulados pelo 

tratamento com antidepressivos em modelos animais (VALERA et al., 

2014). De fato, já é demonstrado que o tratamento com fluoxetina é 

capaz de reverter a hiperatividade de astrócitos em um modelo genético 

de atrofia sistêmica múltipla (VALERA et al., 2014). Outro trabalho 

também demonstrou que a fluoxetina foi capaz de prevenir a redução no 

número de astrócitos hipocampais em animais expostos ao estresse 

psicossocial (CZEH et al., 2006). Entretanto, o tratamento com 

citalopram (um ISRS largamente usado na depressão) não foi capaz de 

restaurar a redução na imunoreatividade de GFAP hipocampal induzida 

pelo protocolo de derrota social, embora os déficits comportamentais 

tenham sido normalizados no curso do tratamento (ARAYA-CALLIS et 

al., 2012). 

 A AQP-4 é a isoforma predominante de proteínas de canal de 

água no cérebro adulto, que é primariamente expressa nos pés 

astrocíticos. Sugere-se que esta proteína module a função dos astrócitos, 

além de ser um importante marcador de permeabilidade da BHE 

(NAGELHUS, MATHIISEN e OTTERSEN, 2004; TOMAS-

CAMARDIEL et al., 2005). Dados da literatura mostram que uma baixa 

expressão de AQP-4 causam um prejuízo na função astrocítica, como a 

perda de homeostasia em fluidos e íons cerebrais (KONG et al., 2008; 

THRANE et al., 2011), diminuição da proliferação, diferenciação e 

migração celular (KONG et al., 2008), transmissão neuronal (FAN et 

al., 2005), plasticidade sináptica (SCHARFMAN e BINDER, 2013) e 

secreção de fatores pró-inflamatórios (SHI et al., 2012). Por outro lado, 

altos níveis desta proteína de canal podem induzir um aumento na 

permeabilidade da BHE, permitindo a entrada de substâncias danosas ao 

SNC (TOMAS-CAMARDIEL et al., 2005; DE OLIVEIRA et al., 

2014). De especial interesse, um estudo mostrou que a fluoxetina foi 

incapaz de causar neurogênese no hipocampo de camundongos 

knockouts para a AQP-4, ressaltando que um prejuízo na expressão 

deste marcador poderia impedir os efeitos pró-neurogênicos de 
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antidepressivos clássicos (KONG et al., 2009). Além disso, 

camundongos knockouts para esta proteína de canal e ainda submetidos 

à exposição crônica com CORT apresentaram efeitos comportamentais 

tipo-depressivos em vários paradigmas, como o TSC e TNF (KONG et 

al., 2014). Entretanto, os animais wild-type tratados com CORT tiveram 

os níveis de AQP-4 aumentados, e isto foi correlacionado com uma 

perda significativa de transportadores de aminoácidos excitatórios 1 

(EAAT1), sinapsina 1 e BDNF (KONG et al., 2014). Em vista disso, 

estes resultados indicam que a elevação dos níveis de AQP-4 induzida 

por CORT também pode ser danosa para a homeostasia e o crescimento 

cerebral, possivelmente devido a uma aumento na permeabilidade da 

BHE (TOMAS-CAMARDIEL et al., 2005; DE OLIVEIRA et al., 

2014), fragilizando este sistema de proteção em regiões chave do 

comportamento, da neurogênese e da regulação do eixo HPA, como o 

hipocampo. Entretanto, em nosso estudo, resultados mostram que os 

níveis de AQP-4 estão inalterados no giro denteado de animais 

submetidos ao modelo de CORT e tratados por 21 dias com creatina ou 

fluoxetina. E importante destacar que a avaliação de outros parâmetros, 

como as proteínas ocludinas e claudinas poderia fornecer informações 

adicionais no sentido de se elucidar o papel da creatina sobre a 

permeabilidade da BHE. 

 Em resumo, nosso estudo demonstra que a creatina promove 

alterações comportamentais e morfológicas comparáveis àquelas 

induzidas pelo tratamento com fluoxetina, em um modelo de depressão 

induzido por CORT. Nossos resultados sugerem que as propriedades 

antidepressivas da creatina podem se mediadas, pelo menos em parte, 

por um aumento na proliferação celular, na diferenciação neuronal e por 

uma modulação da atividade astrocítica no giro denteado hipocampal 

(Figura 39). Além disso, ressaltando a relação entre estresse e 

depressão, estes resultados indicam que o hipocampo ventral é um 

importante alvo para o desenvolvimento de novos agentes 

antidepressivos, mais eficazes e seguros, e que protejam essa sub-região 

dos danos causados pelo estresse. 
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Figura 39. Diagrama esquemático expondo o potencial do 

tratamento crônico com creatina sobre animais expostos à CORT 

O tratamento crônico com creatina foi capaz de reverter o aumento na 

imobilidade induzida pela exposição crônica à CORT no TSC (A) e no 

TNF (B). Além disso, nossos resultados demonstram que a creatina foi 

capaz de reverter a redução no consumo de sacarose nos animais 

submetidos ao modelo de depressão maior, demonstrando o potencial 

anti-anedônico deste composto (C). Quanto aos aspectos morfológicos, 
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comprovamos que a creatina é capaz de reverter a diminuição da 

proliferação celular (através da quantificação de células Ki-67 positivas) 

e a diminuição da diferenciação em neuroblastos (através da 

quantificação de células NeuroD positivas) induzida por CORT (D e E, 

respectivamente). Por fim, demonstramos que a creatina é capaz de 

reverter a astrogliose induzida por CORT (F). Imagem elaborada pelo 

Autor. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 As conclusões deste trabalho denotam a capacidade da creatina 

em modular a plasticidade neuronal, tanto agudamente quanto 

cronicamente, frente a um modelo farmacológico de estresse baseado na 

exposição à CORT. Além disso, é possível sugerir que o efeito 

antidepressivo desse composto seja, pelo menos em parte, dependente 

desta modulação. 

 Os resultados deste estudo propõem que uma única 

administração de creatina é capaz de aumentar a fosforilação de 

p70S6K, uma proteína envolvida com a regulação da tradução de 

proteínas sinápticas de ancoragem, como a PSD95. Verificou-se 

também que este composto foi capaz de reverter a diminuição do 

imunoconteúdo de PSD95 nos animais expostos à CORT, sugerindo um 

importante papel na modulação da sinaptogênese. Por fim, demonstrou-

se pela primeira vez que a creatina pode modular positivamente o 

aumento rápido de BDNF em animais submetidos a modelos de estresse, 

estendendo resultados que mostram que a creatina pode compartilhar 

com a cetamina algumas vias de sinalização envolvidas com o efeito 

tipo-antidepressivo rápido, como a via PI3K/Akt/mTOR. 

 Por outro lado, quando o regime de tratamento com creatina 

passa a ser crônico, é possível que os mecanismos inerentes ao efeito 

tipo-antidepressivo deste composto mudem. Neste trabalho, sugere-se 

que o tratamento com creatina por 21 dias é capaz de atuar sobre etapas 

chave da neurogênese, revertendo a diminuição da proliferação celular e 

da diferenciação neuronal em animais expostos à CORT. Como estes 

efeitos foram similares aos de antidepressivos clássicos, como a 

fluoxetina, é possível que a creatina esteja atuando sobre vias de 

sinalização ativadas por estes antidepressivos, e que a longo prazo 

convergem para o aumento nos níveis de BDNF, uma neurotrofina 

amplamente relacionada com o aumento da neurogênese hipocampal 

adulta. Além disso, demonstrou-se a habilidade da creatina em reverter a 

astrogliose induzida por CORT, sugerindo o potencial deste composto 

em modular a ativação de astrócitos frente a situações como 

neuroinflamação e geração de espécies reativas induzidas pelo modelo 

de depressão. 

 Em suma, este estudo fornece perspectivas preliminares e 

inovadoras que sugerem o potencial uso da creatina como um 

antidepressivo rápido, similar à cetamina, mas sem os efeitos adversos 
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por ela desencadeados, porém esta hipótese requer estudos adicionais 

para confirmação. Por fim, demonstrou-se pela primeira vez a 

capacidade da creatina em modular etapas fundamentais da neurogênese 

quando administrada cronicamente, confirmando a hipótese de que a 

plasticidade neural pode ser implicada no efeito antidepressivo deste 

composto. 
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6. PERSPECTIVAS 

 

 Dentre as principais perspectivas a serem alcançadas para se 

entender melhor de que maneira a creatina exerce os seus efeitos sobre o 

sistema nervoso central, destaca-se: 

 

 Avaliar se o tratamento agudo com creatina é capaz de 

aumentar a sinaptogênese por meio de técnicas morfológicas apuradas, 

como a técnica de Golgi-Cox, validando os resultados encontrados por 

Western Blot. 

 Verificar se a creatina é capaz de modular a sinaptogênese no 

córtex pré-frontal de animais submetidos ao modelo de depressão 

induzido por CORT. 

 Avaliar se o tratamento agudo com creatina é capaz de reverter 

os sintomas depressivos rapidamente em humanos. 

 Verificar se o tratamento crônico com creatina é capaz de 

aumentar os níveis hipocampais e corticais de BDNF. 

 Realizar a marcação BrdU/NeuN e BrdU/GFAP para avaliar se 

a creatina estaria aumentando a diferenciação celular no sentido neural 

ou no sentido astrocitário. 

 Realizar protocolos de imunohistoquímica no sentido de avaliar 

o papel da creatina sobre a sobrevivência destes novos neurônios que 

estão proliferando no hipocampo. 

 Utilizar mecanismos de inibição da neurogênese no sentido de 

avaliar se o efeito da creatina é dependente da modulação da 

neurogênese. 

 Avaliar a eletrofisiologia destes neurônios para avaliar se estão 

se comportando de maneira funcional ao se integrarem na circuitaria 

hipocampal. 

 Realizar testes cognitivos e de memória para avaliar se o 

tratamento crônico com creatina melhora a capacidade cognitiva dos 

animais. 

 Avaliar o efeito rápido da creatina em outros testes, como o 

teste da hipofagia induzida pela novidade, e comparar este efeito com 

outros antidepressivos clássicos e com ansiolíticos. 

 Avaliar o efeito da creatina sobre o imunoconteúdo de 

subunidades de receptores GluA1 e sobre proteínas como a sinapsina 1 e 

a 4E-BP1. 
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 Com o objetivo de se avançar nestes pontos, os resultados 

encontrados nesta Tese serviram de base para a elaboração de um 

projeto que foi submetido ao Cronograma 3 do CNPq, na tentativa de 

concorrer a uma bolsa de Pós-Doutorado Júnior (PDJ). 
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