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RESUMO 
  

         Avaliação dos efeitos antiinflamatórios dos antidepressivos clomipramina, 
amitriptilina e maprotilina José Alves Gurgel. Orientador: Prof. Dr. Ronaldo de  
Albuquerque Ribeiro Dissertação de Mestrado em Farmacologia Departamento de 
Fisiologia e Farmacologia. Universidade Federal do Ceará, 2002. 

 

     No presente estudo avaliou-se os efeitos dos antidepressivos, amitriptilina 
(amt), clomipramina (clm) e maprotilina (mpt) em reações inflamatórias. Ratos 
machos Wistar, 150-200g, foram divididos em cinco grupos (n=6), em 
experimentos de edema de pata (EP) e migração de neutrófilos (MN) em bolsas 
de ar subcutânea. Amt, mpt (v.o.) e clm (i.p),10, 30 e 90mg/kg, foram 
administradas previamente ao estímulo inflamatório (EI), carragenina (Cg-
500µg/pata), fMLP (10–6M) ou dextran (Dx-300µg/pata). O edema foi aferido por 
hidropletismometria (Ugo Basile 7140), imediatamente antes (“tempo zero”) e 1, 2, 
3 e 4h após a aplicação de Cg ou Dx. O aumento no volume da pata (volume do 
edema) foi calculado pela diferença do volume após a injeção do EI. Os dados 
demonstraram uma inibição  dose-dependente nos edemas de pata induzidos por 
Cg e Dx, na presença dos antidepressivos. Amt, na maior dose, inibiu o EP 
induzido por Cg em 51,34% (p<0,05), e em 49% (p<0,05) o EP induzido por Dx. 
Clm, na maior e menor doses, reduziu o EP da Cg em 100% (p<0,001) e 42,45% 
(p<0,05), respectivamente, e em 97,26% (p<0,001) e 36% (p<0,05) o EP do Dx, 
respectivamente. A mpt inibiu o EP por Cg, em 60,9% (p<0,05) para a maior dose, 
e em 57,49% (p<0,01) e 34,42% (p<0,05) nas duas maiores doses, em ordem 
decrescente, no EP por Dx. Adicionalmente, amt e clm inibiram de forma dose-
dependente a MN, na sexta hora, após administração de Cg. Amt na maior dose 
inibiu a MN induzida por Cg em 49,19% (p<0,05) e em 96,31% (p<0,001) a MN 
induzida por fMLP. A mpt (40 mg/kg, i.p.) inibiu a MN por Cg em 49,26% 
(p<0,001), e em 92,38% (p<0,001) a migração induzida por fMLP. Do mesmo 
modo, a clm nas doses de 90. 30 e 10 mg/kg (i.p.), inibiu a MN por Cg em 76,46% 
(p<0,001), 64,4% (p<0,01) e 49,13% (p<0,05), respectivamente, e em 100% 
(p<0,001) a MN induzida por fMLP, na maior dose. Na avaliação do efeito dos AD 
na degranulação de mastócitos, observamos que a clm (90 mg/kg/i.p.) e a mpt (40 
mg/kg/i.p.) reverteram em 100% a degranulação induzida pelo composto 48/80. 
Amt (90 mg/kg/v.o.) também reverteu significativamente a degranulação de 
mastócitos, alcançando 90,19% (p<0,001) de inibição. Tais dados sugerem que 
amt, clm e mpt possuem significativa atividade antiinflamatória evidenciada por 
seus efeitos inibitórios na MN e edema. 
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ABSTRACT 
      
 
        Evaluated the antiinflammatory effects of antidepressants  amitriptiline (amt), 
clormipramine (clm) and maprotiline (mpt).. José Alves Gurgel. Supervisor:  Dr. 
Ronaldo de  Albuquerque Ribeiro. Master<s Dissertatio. Departament of 
Physyology and Pharmacology. UFC, 2002. 
 

      In the present study it was evaluated the effects of antidepressants  
amitriptiline (amt), clormipramine (clm) and maprotiline (mpt) in the inflammatory 
reaction. Male Wistar rats, 150-200g, were divided into five groups (n=6) in 
experiments of hind paw edema (HE) and neutrophils migration (NM) in 
subcutaneous air pouches. Amt, mpt (v.o.) and clm (i,p), 10, 30 and 90 mg/kg, 
were administrated before the inflammatory stimulus carragenin (Cg-500 µg/paw), 
fMLP (10 –6M) or dextran (Dx-300µg/paw). Paw edema was measured with a 
hydroplethysmometer (Hugo Basile 7140 Plethysmometer) immediately before ( 
time equal zero ) and 1, 2, 3 and 4 h after the Cg or Dx challenges. The increase in 
paw volume (edema volume) was obtained by subtracting the paw volume 
measured before stimulus injection. The results demonstrate that the 
antidepressants induce a dose dependent reduction in the HE induced by Cg and 
Dx. Amt in largest dose used, inhibited the Cg-induced HE by 51,34% (p< 0,05), 
and the Dx-induced HE by 49% (p<0,05). Clm, in biggest and smallest dose, 
inhibited Cg-induced HE by 100% (p<0,001) and 42,45% (p< 0,05), respectively, 
and by 97,26% (p< 0,001) and 36% (p<0,05) the Dx-induced HE, respectively. The 
largest dose of mpt inhibited the Cg-induced HE by 60,9% (p<0,05) and at the two 
greatest dose, in decreasing order, inhibited the Dx-induced HE, by 57,49% 
(p<0,01) and 34,42% (p<0,05), respectively. Additionally, amt e clm inhibited the 
MN in a dose-dependently manner, in the sixth hour after Cg administration. Amt in 
largest dose (90 mg/kg/v.o.) inhibited the Cg-induced NM by 49,19% (p<0,05) and 
by 96,31% (p<0,001) the fMLP-induced NM. The mpt (40 mg/kg/i.p.) inhibited the 
Cg-induced NM by 49,26% (p<0,001), and by 92,38% (p<0,001) the fMLP-induced 
NM. In the same way, clm at the dose 90, 30 e 10 mg/kg (i.p.) inhibited Cg-induced 
NM by 76,46% (p< 0.001), 64,4% (p<0,01) and 49,13% (p<0,05), respectively, but 
the fMLP-induced NM was inhibited just by the biggest dose by 100% (p<0,001). 
We observed that clm (90 mg/kg/i.p.) and the mpt (40 mg/kg/i.p) completely 
reverted the mast cell degranulation induced by the compound 48/80. Amt (90 
mg/kg/v.o.) also significantly reverted the mast cell degranulation by 90,19% 
(p<0,001). These data suggest that amt, clm e mpt have a significant 
antiinflammatory activity demonstrated by their inhibitory effects on NM and 
edema. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

1.1. ASPECTOS GERAIS DA REAÇÃO INFLAMATÓRIA 
              

    Os primeiros relatos sobre inflamação datam de 3000 anos a.C., 

porém foi Cornelius Celsius que, no início da era cristã, descreveu os 

quatro sinais cardeais da inflamação: rubor, calor, tumor e dor. 

Posteriormente, a perda de função foi acrescentada por Virchow, 

como o quinto sinal da inflamação (citado por Rocha e Silva, 1978).  

    A resposta inflamatória pode ser desencadeada por traumas, 

patógenos, complexos antígeno-anticorpo e por uma variedade de 

mediadores, inclusive neurotransmissores, liberados por terminações 

nervosas e pode ser classificada como de fase aguda ou crônica 

(Robbins et al., 1994). 

    A fase aguda do processo pode ser caracterizado por ser de curta 

duração, com três estágios: 1) Vasodilatação e aumento do fluxo 

sangüíneo local; 2) Aumento da permeabilidade vascular e 

extravasamento plasmático para o espaço intersticial; 3) Migração de 

fagócitos da microcirculação para o espaço tecidual, 

predominantemente neutrófilos (Scott, 1994), e alterações sistêmicas 

como dor, febre e elevação nos níveis de uma série de proteínas (α-2 

macroglobulina, haptoglobina, proteína C-reativa, fibrinogênio, 

componentes C3 e C5 do sistema complemento, etc.) (Bilinghan & 

Gordon, 1978; Bauhmann & Gaudie, 1994).  

    A fase crônica está na dependência do estímulo agressor ser ou 

não eliminado durante a fase aguda, sendo de longa duração e 

caracterizada pela presença de linfócitos e macrófagos, com 
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proliferação de vasos sangüíneos e tecido conjuntivo (Sedgwick & 

Willoughby, 1985). 

    O processo de reparo inicia-se já nas primeiras fases da inflamação, 

mas atinge seu clímax após a neutralização do estímulo agressor. 

Neste processo ocorre a substituição do tecido lesado por novas 

células da mesma linhagem ou por tecido conjuntivo (cicatricial) 

(Glynn, 1978). 

    Sem a inflamação as infecções não seriam sustadas e as feridas 

não cicatrizariam. Entretanto, os processos inflamatórios são 

potencialmente nocivos, como podemos observar em algumas 

doenças crônicas, como a artrite reumatóide e a fibrose pulmonar, 

bem como em reações agudas de hipersensibilidade anafilática à 

venenos e drogas. O próprio processo de reparação tecidual pode 

culminar com perdas funcionais e cicatrizes desfigurantes, justificando 

a necessidade das drogas antiinflamatórias para contenção ou 

prevenção de suas seqüelas (Robbins et al., 1994). 

 
1.2. RESPOSTA INFLAMATÓRIA VASCULAR 
 

    Os fenômenos vasculares que ocorrem nas reações inflamatórias 

consistem em alterações do fluxo sangüíneo (lentificação), calibre e 

permeabilidade vasculares. O processo tem início, após um período 

inconstante e transitório, de alguns segundos, de contração arteriolar, 

seguido de vasodilatação, recrutamento de novos leitos vasculares e 

aumento do fluxo sangüíneo na região afetada pelo estímulo 

inflamatório. O aumento da permeabilidade na microcirculação permite 

a fuga de líqüido rico em proteínas a partir do plasma, reduzindo a 
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pressão osmótica intravascular e aumentando a pressão osmótica 

intersticial. Este fenômeno, associado ao aumento da pressão 

hidrostática, secundário à vasodilatação, leva a um extravasamento 

acentuado de líqüido para o espaço intersticial constituindo  edema 

(Robbins et al., 1994). 

    São conhecidos cinco mecanismos para o aumento da 

permeabilidade do endotélio (Majno, 1992): 1) Contração das células 

endoteliais, nas junções intercelulares, sob influência de mediadores 

químicos, como histamina, bradicinina e leucotrienos (C4, D4 e E4), 

afetando rapidamente (15 a 30 minutos) apenas vênulas de 20 a 60 

µm de diâmetro, com extravasamento de líqüido (Majno & Palade, 

1961); 2) Reorganização citoesquelética e juncional - pode ser 

induzida "in vitro"  por citocinas, como IL-1, TNF e IFN-γ, gerando uma 

retração das células endoteliais umas em relação às outras, ao longo 

de suas junções. Tal resposta é um pouco tardia (4 a 6 h) e dura 24h 

ou mais, sendo a contribuição deste mecanismo para a 

permeabilidade vascular "in vivo" ainda incerta; 3) Agressão endotelial 

direta, que resulta em necrose e deslocamento das células endoteliais, 

comum em  queimaduras ou infecções bacterianas líticas, podendo 

afetar vênulas, capilares e arteríolas, por várias horas até a reparação 

ou trombose dos vasos; 4) Aumento da permeabilidade endotelial 

mediada por leucócitos – Os leucócitos polimorfonucleares aderem ao 

endotélio nas fases iniciais da inflamação, e uma vez ativados, podem 

secretar derivados tóxicos do oxigênio e enzimas proteolíticas, que 

podem levar à agressão ou deslocamento das células endoteliais 

(Robbins et al., 1994). As substâncias C5a, fMLP e LTB4 causam 

intensa migração neutrofílica (Ribeiro et al., 1997), porém não 
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aumentam a permeabilidade vascular em animais injetados com 

mostarda nitrogenada, usada para depletar leucócitos 

polimorfonucleares (Wedmore & Williams, 1981).  5) Extravasamento a 

partir de capilares em regeneração (angiogênese), que permanecem 

permeáveis até a maturação das junções intercelulares (Robbins et al., 

1994). 

    O exsudato permite a liberação de uma maior quantidade de 

mediadores de origem plasmática como a bradicinina, fatores de 

coagulação e componentes do sistema complemento, amplificando o 

processo. Formam-se também fatores opsonizantes, fatores indutores 

de migração celular e uma rede de fibrina que dificulta disseminação 

de agentes infecciosos (p.ex., bactérias) e serve de suporte para a 

migração celular (Williams, 1984). 

    No processo inflamatório, a vasodilatação  arteriolar ocorre 

principalmente por ação de mediadores  como bradicinina, histamina, 

prostaglandinas (PGE1, PGE2 e PGD2) e prostaciclinas (PGI2) (Hurley, 

1978; Willians, 1984). Recentemente, têm-se sugerido a participação 

de fatores derivados do endotélio, como o óxido nítrico (NO), no 

controle do fluxo sangüíneo periférico, como vasodilatador (Person et 

al.,1990), e da permeabilidade vascular induzida por PAF e bradicinina 

(Mayhan, 1992). Adicionalmente, têm-se observado vasodilatação por 

mecanismo reflexo axo–axonal (Hua, 1986) e na presença de 

neuropeptídeos, como a substância P (Robbins et al., 1994). 

    As alterações vasculares da inflamação parecem decorrer da 

liberação local de compostos com propriedades flogísticas, mas 

também da inativação de neurotransmissores com propriedade 

vasoconstritoras como epinefrina e norepinefrina (Spector & 
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Willoughby, 1963). Estes compostos são destruídos no corpo, em 

parte pela enzima  monoaminoxidase e o restante pela catecol-o–

metil-transferase (COMT), que as transformam em seus metabólitos 

inativos, as metinefrinas e ácido vanil-mandélico (VMA). 

    Outros  resultados sugerem que após injúria tecidual podem ser 

ativadas três enzimas (monoaminoxidase, dopa-descaboxilase e 

dopamina β-oxidase), iniciando a inativação da epinefrina, 

norepinefrina, dopa e dopamina (Spector & Willoughby, 1964). 

 

1.3. RESPOSTA INFLAMATÓRIA CELULAR 

 

    O principal mecanismo pelo qual o organismo se defende contra 

agentes lesivos e repara  o tecido danificado é a resposta inflamatória 

celular (Broide, 1991). Muitas células envolvidas nesta resposta já 

estão presente nos tecidos, tais como: células endoteliais, mastócitos, 

células mononucleares residentes, etc., enquanto outras chegam ao 

foco inflamatório provenientes do sangue, como os leucócitos 

polimorfonucleares (neutrófilos, eosinófilos e basófilos) e 

mononucleares (monócitos e linfócitos), também participando desse 

processo as células do sistema linfático (células sinoviais, dendríticas 

e interdigitantes), fibroblastos e plaquetas (Dale & Foreman, 1989). 

 
1.3.1. FISIOLOGIA DOS MACRÓFAGOS     
 

    Os macrófagos pertencem ao sistema fagocítico mononuclear, 

composto por células com características morfológicas, imunológicas e 

funcionais semelhantes. As células desse sistema são originárias da 
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medula óssea, a partir de um precursor comum, que dá origem aos 

monócitos da corrente sangüínea, que nos tecidos se transformam em 

macrófagos (residentes) (Laskin & Pendino, 1995). A meia-vida de um 

monócito sangüíneo é de cerca de um dia enquanto os macrófagos 

teciduais podem durar  por vários meses (Robbins et al., 1994). 

    Os macrófagos são encontrados em praticamente todos os tecidos 

e fluidos do organismo (Van Furth, 1988), podendo apresentar 

características bioquímicas e estruturais diferentes, dependendo de 

seu microambiente (Ogle el al., 1994), recebendo denominações 

diversas, tais como: células de Kupffer (fígado), macrófagos alveolares 

(pulmão), histiócitos sinusoidais (gânglios  linfáticos), células 

microgliais (SNC) e osteoclastos (ossos) (Robbins et al., 1994). 

    Os estímulos quimiotáticos para os monócitos incluem o C5a, 

citocinas da família IL-8 (ex., MCP-1, para monócitos), fatores de 

crescimento como PDGF e TGF-β, fragmentos derivados da 

desagregação do colágeno e fibronectina, e fibrinopeptídeos (Robbins 

et al., 1994). Adicionalmente, diversos estímulos exógenos, como a 

injeção de substâncias irritantes ou de microorganismo, podem alterar 

a divisão, recrutamento e provocar uma grande migração de 

macrófagos para o sítio inflamatório (macrófagos elicitados) (Van 

Furth, 1978).   

    Os macrófagos participam da fase crônica da inflamação e da 

regulação da resposta imune, bem como do desencadeamento e da 

modulação de diversos eventos da fase aguda (Nathan, 1987; Unanue 

& Allen, 1987). No início do processo inflamatório  funcionam como 

células de alarme, sinalizando a presença de estímulos injuriantes nos 

tecidos e liberando mediadores envolvidos na fagocitose, migração de 
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leucócitos, dor,  febre e resposta imunológica (Ferreira, 1980, Ferreira 

et al.,1993) como: enzimas, inibidores enzimáticos, proteínas do 

sistema de complemento, IL-1, IL-6, IL-8, TNF-α, IFN-α, fatores de 

estimulação de colônias para granulócitos e macrófagos (CSF-G/M), 

hormônio adrenocorticotrófico e derivados do ácido aracdônico 

(Takemura & Werb, 1984; Werb et al, 1986; Nathan, 1987). A maioria 

dessas substâncias exercendo mais de uma função na resposta 

inflamatória (Bauhmann & Gaudie, 1994). 

 

1.3.2. FISIOLOGIA DOS MASTÓCITOS 

 

    Os mastócitos são distribuídos largamente em todo o corpo 

humano, predominantemente localizados nos tecidos próximos a 

vasos sangüíneos, pulmões e pele (Abbas et al., 1994). Porém, existe 

uma heterogeneidade entre populações de mastócitos de diferentes 

tecidos e espécies, sendo os mastócitos da cavidade peritoneal  de 

ratos aqueles freqüentemente utilizados como modelo de um 

mastócito genérico (Koivisto et al., 1999).   

    Estas células eram vistas comumente relacionadas  a reações de 

natureza imune ou capazes de gerar alguns metabólitos do ácido 

araquidônico. Entretanto, hoje se sabe, que elas também 

desempenham um papel de células de alarme na reação inflamatória, 

por liberar ou estimular a produção de mediadores que podem 

aumentar a permeabilidade vascular e a infiltração neutrofílica (Galli, 

1993; Ribeiro et al., 1997). 

    Evidências sugerem que os mastócitos estimulam as células T, 

contribuindo para o desenvolvimento da asma alérgica crônica (Barnes 
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et al., 1998). Além disso, o fator de crescimento endotelial/ fator de 

permeabilidade vascular (VEGF/VPF) da linhagem de mastócitos da 

pele humana (MHC-1), parecem estar envolvidos no processo de 

neovascularização, com sua exata participação ainda não  sendo clara 

(Grützkau et al., 1998). 

    O estudo dos mecanismos de exocitose dos mastócitos revelou a 

existência de dois tipos de liberação dos mediadores: o de liberação 

rápida ou degranulação anafilática, que se completa minutos após a 

estimulação, por fusão coordenada dos grânulos e secreção dos 

mediadores, após degranulação intracitoplasmática; e, um segundo 

mecanismo, de esvaziamento lento dos grânulos, na ausência  de 

fusão intergranular (Dvorak, 1997).  

    Mastócitos ativados podem secretar, por exocitose, substâncias pré-

formadas em seus grânulos como histamina, hidrolases ácidas, 

catepsina G, proteases neutras, carboxipeptidase e sulfato de 

condroitina. Sintetizar mediadores lipídicos, como prostaglandinas D2, 

LTD4, LTE4, LTB4 e LTC4, Fator Ativador de Plaquetas (PAF), e, iniciar 

processos de transcrição, translação e secreção de citocinas como IL-

4, IL-5, IL-6, IL-8, IL-13, TNF-α, MIP-α e bFGF (Galli et al., 1991; 

Costa et al., 1998). 

    O estímulo para secreção de histamina é a interação entre 

antígenos com anticorpos IgEs, fixos nas superfícies dos mastócitos, 

ou uma interação com os componentes do sistema de complemento 

C3a e C5a com receptores específicos na superfície celular, dando 

início a uma elevação da concentração do cálcio intracelular, por 

aumento da permeabilidade da menbrana ao cálcio e liberação de 

cálcio intracelular. Supõe-se, que a ligação cruzada das IgEs, pelo 
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antígeno, ative uma proteína G de ligação do trifosfato de adenosina 

(GTP), que ativa uma fosfolipase C específica para o bifosfato de 

fosfatidil-inositol (PIP2), catalisando a liberação de trifosfato de inositol 

(IP3) e do Diacilglicerol (DAG) do PIP2 de membrana. O cálcio é 

liberado do retículo endoplasmático por IP3, e, no citoplasma,  ativa 

enzimas como a fosfolipase A2, e em complexo com a calmodulina 

ativa a cinase de cadeia leve de miosina. Em associação, DAG e 

cálcio combinam-se com fosfolipídeos de membrana ativando a 

proteína cinase C (PKC), resultando na exocitose do conteúdo dos 

grânulos e  geração de mediadores lipídicos como a prostaglandina D2 

e leucotrieno C4  (Abbas et al., 1997). 

    A histamina se liga a receptores H1 localizados especialmente  no 

endotélio das vênulas pós-capilares (Atikinson et al., 1992). A ligação 

de histamina desencadeia uma retração das células endoteliais, 

propiciando um vazamento de plasma para os tecidos e a síntese de 

miorelaxantes da musculatura lisa vascular (prostaciclina e óxido 

nítrico), provocando vasodilatação. Com estas ações, a histamina 

induz as respostas de eritema e edema nas reações hipersensibilidade 

imediata (Luckacs et al.,1996). A serotonina (5-HT), por outro lado, é 

também um mediador vasoativo pré-formado, presente em mastócitos, 

plaquetas e células cromafínicas de roedores, mas não de humanos 

(Sanders-Bush & Mayer, 1996). 

 

1.3.3. FISIOLOGIA DOS NEUTRÓFILOS: 

 

     Uma resposta efetiva do hospedeiro à infecção ou ao dano 

tecidual, requer uma acumulação focal de leucócitos. Os leucócitos 
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fagocitam agentes lesivos, matam bactérias, degradam tecidos 

necróticos e antígenos estranhos (Bevilácqua et al., 1994). 

     O acúmulo de neutrófilos na fase inicial do processo inflamatório, é 

um fenômeno comum em situações de natureza imune ou não imune 

(Sedwick & Willoughby, 1985). Nas reações infamatórias do tipo não 

imune, os macrófagos controlam o recrutamento de neutrófilos por 

quimiotaxia (Ferreira, 1980) . 

     O movimento dos neutrófilos da luz vascular para o tecido 

intersticial, pode ser dividida em cinco etapas: 1. marginação; 2. 

“rolling”; 3. adesão; 4. diapedese (migração); 5. quimiotaxia e/ou 

haptotaxia. Na marginação, a vasodilatação e o aumento da 

permeabilidade vascular, tornam o fluxo sangüíneo lento no sítio da 

inflamação, permitindo que os leucócitos assumam uma posição 

periférica ao longo da superfície endotelial (Robbins et al., 1994).          

     A passagem dos neutrófilos da luz capilar para o espaço 

extravascular é um processo que resulta de uma ação combinada de 

várias moléculas de adesão celular, classificadas em três famílias: 

integrinas, imunoglobulinas e selectinas que facilitam a interação entre 

leucócitos, deles com o endotélio e com os componentes da matriz 

extracelular (Cronstein & Weissman, 1993).      

     As interações preliminares dos neutrófilos e o endotélio venular são 

fracas e a lentificação do fluxo sangüíneo venoso, resultam no 

rolamento  (“rolling”)  dos leucócitos sobre o endotélio (McEver, 1992). 

As selectinas P e E do endotélio e as selectinas L dos leucócitos são 

os mediadores deste contato inicial. As selectinas P e E são 

glicoproteínas de membrana, cujos domínios lectínicos ligam-se de 

forma dependente de Ca++ às porções siálicas de oligossacarídeos 
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(Sialyl LeX), que estão presentes em glicoproteínas da superfície de 

leucócitos (McEver, 1991; Varki, 1992). A selectina P aparece na 

membrana das células endoteliais, quando estas são ativadas por 

trombina e histamina  (McEver, 1991), e a selectina E expressa-se 

após a indução de sua síntese por citocinas inflamatórias, como IL-1 

ou TNF-α. Portanto, essas moléculas medeiam a migração de 

leucócitos  durante a inflamação aguda e crônica. A selectina L, que 

se expressa constitutivamente na superfície de leucócitos, medeia o 

“rolling” de neutrófilos na superfície das células endoteliais (Von Adrian 

et al, 1991) e o movimento de linfócitos para os linfonodos periféricos 

(McEver, 1992).   

     Células endoteliais ativadas podem expressar moléculas que 

promovem a resposta do hospedeiro através da liberação de 

substâncias vasoativas (PGI2) e agentes quimiotáxicos. Dentre os 

agentes quimioatrativos endógenos temos os específicos para 

leucócitos (C5a, LTB-4 e PAF), citocinas (IL-1, IL-6, TNFα) e as 

quimiocinas IL-8, NAP-2, MGSA/gro-α, ENA-78, GCP-2 (Cunha et al., 

1988; Collins, 1995).  

     Os agentes quimioatrativos exógenos mais comuns são os 

produtos bacterianos (LPS), Tioglicolato, Carragenina e o fMLP. Este, 

com a capacidade de agir diretamente nos neutrófilos ativando seus 

mecanismos de aderência e locomoção (Cunha et al., 1986; Souza et 

al., 1988; Sedwick & Willoughby, 1989; Wilkinson, 1989). 

      A adesão ocorre quando se estabelece a firme ligação  entre as β2 

integrinas (p.ex. CD11a/CD18 e CD11b/CD18 e CD11c/CD18) dos 

leucócitos e as moléculas de adesão intercelulares da classe das 
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imunoglobulinas (ICAM-1 e ICAM-2) na superfície do endotélio 

(McEver,1992; Cronstein & Weissmann, 1993). 

     As IgCAMs e as β2 integrinas são também essenciais para o 

movimento transendotelial de leucócitos para o tecido (diapedese). A 

migração deve requerer ciclos de “up-regulation” e “down-regulation” 

da função das integrinas, juntamente com sua redistribuição e 

interação com o citoesqueleto (Furie et al., 1992; Von Adrian et al., 

1991). 

     Através da estimulação de receptores de membrana por 

substâncias quimiotáxicas, a proteína G sinaliza a ligação mais firme 

dos leucócitos com as integrinas, permitindo um ancoramento, para 

que possam, em seguida, ultrapassar o endotélio vascular em direção 

ao  local da injúria (Collins, 1995). Os leucócitos migram pelo tecido 

inflamado por um processo chamado quimiotaxia ou por haptotaxia 

(Rot, 1992). 

As quimiocinas são citocinas que regulam os processos 

inflamatórios e imunes através de seus efeitos quimiotáxicos. 

Estruturalmente, essa superfamília de pequenas proteínas se 

caracteriza por possuir quatro cisteínas, se apresentam duas cisteínas 

adjacentes são chamadas quimiocinas C-C, e o grupo em que as 

cisteínas são separadas por resíduos de aminoácidos, são 

denominados C-X-C. O grupo C-X-C parece agir sobre os neutrófilos 

enquanto o grupo C-C sobre os monócitos (Schall, 1994).  

A IL-8 é uma quimiocina, que pode ser liberada por leucócitos 

(Schmid & Weissmann, 1987), fibroblastos (Van Damme et al., 1994), 

células endoteliais (Schröder & Cristophers, 1989) e células epiteliais 

(Elner et al, 1990).  
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Mostrou-se que a transição de “rolling” para adesão firme requer 

uma ativação, como a produzida por fMLP (Smith et al., 1991). IL-8 e 

outras quimiocinas conferem a mesma ativação, induzindo a adesão 

firme de várias populações de leucócitos, pois ligando-se à célula 

endotelial induz a translocação de CD11a/CD18 dos estoques 

intracelulares para a superfície do neutrófilo  (Rot, 1992; Stoolman, 

1993). Adicionalmente, IL-8 parece ser também necessária, 

provavelmente, no processo de diapedese e infiltração intersticial,  

pois a IL-8 sintetizada pelo endotélio é sequestrada pela matriz 

subendotelial, permitindo a manutenção de um gradiente estável da 

quimiocina para a migração direta dos neutrófilos (Huber,1991). 

A ligação de agentes quimiotáxicos a receptores da membrana de 

leucócitos resulta na ativação da fosfolipase C (mediada por proteina 

G), levando à hidrólise de (4,5)-bifosfato de fosfatidilinositol (PIP2) a 

(1,4,5)-trifosfato de inositol (IP3) e diacilglicerol  (DAG), e subsequente 

liberação de cálcio dos estoques intracelulares e influxo de cálcio  

extracelular. O aumento do cálcio citosólico leva ao agrupamento da 

actina responsável pelo movimento celular (Snyderman & Uhuig, 

1992). Estudos indicam que um membro da família de proteínas Gi 

está envolvido na resposta a agentes quimiotáxicos, uma vez que a 

ADP-ribosilação por toxina pertussis atenua a formação de fosfato de 

inositol em resposta a quimiotáxicos peptídicos e lipídicos (Becker et 

al., 1986; Verghese et al., 1986). 
O tipo de leucócito que migra varia com a fase da lesão 

inflamatória e com o tipo de estímulo. Os neutrófilos predominam nas 

primeiras 6 ou 24 horas na fase aguda da reação inflamatória, sendo 

substituídos pelos macrófagos nas próximas 24 ou 48 horas. Esta 
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seqüência pode ser explicada pela ativação de diferentes moléculas 

de adesão, juntamente com o surgimento de diferentes fatores 

quimiotáxicos, nas diversas fases da inflamação, e, no fato dos 

neutrófilos desintegrarem-se após 24 a 48 horas, enquanto os 

mononucleares têm maior sobrevivência (Migliorisi et al., 1987; 

Issekutz & Lopez, 1993).  

 
1.4. DEPRESSÃO 

 

1.4.1 HISTÓRICO 
 

     A  descrição do que chamamos agora de transtornos do humor  

pode ser encontrada em muitos documentos antigos. A história do Rei 

Saul, no Antigo Testamento, descreve uma síndrome depressiva, 

assim como a história do suicídio de Ajax, na Ilíada de Homero 

(Kaplan & Sadock, 1993). Hipócrates (450-357 a.C.), descreveu a 

melancolia como um estado de “aversão a comida, desespero, falta de 

sono, irritabilidade e inquietação”. Acreditava, que a doença, 

freqüentemente, surgia do temperamento sombrio, que, sob a 

influência do planeta saturno, faria o baço secretar bile negra, que, por 

fim, escurecia o humor através de sua influência sobre o cérebro.  

     Aulus Cornelius Celsus (30 a.D.), descreveu a melancolia e atribuiu 

sua causa também à bile negra, em seu trabalho, De Medicine. 

Galeno (131-201 d.C.), e a descreveu, como manifesta por “medo, 

depressão, descontentamento com a vida e ódio de todas as 

pessoas”. A medicina greco-romana diferenciava uma “melancolia 

natural”, surgida da disposição inata de produzir bile negra em 
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excesso, levando à forma mais severa da doença, de outra com maior 

peso das contribuições ambientais, como o consumo excessivo de 

vinho e as paixões (Akiskal,1995). 

 
1.4.2. CURSO, DADOS EPIDEMIOLOGICOS E IMPACTO NA 
SAÚDE PÚBLICA DA DEPRESSÃO 

 

     Os transtornos do humor, especialmente em suas formas 

depressivas, encontram-se entre as doenças mais comuns, afetando  

pelo menos  10 a 25% das mulheres e 5 a 12% dos homens em algum 

momento da vida, sendo que 25% destes pacientes sofrerão com a 

recorrência da sintomatologia e 15% dos casos cronificam ou 

culminam em suicídio (Barklage,1991). 

     A depressão pode ter seu  início na infância e na velhice, mas 50% 

dos pacientes estão entre 20 e 50 anos, com média de idade de início 

de 27anos. A doença não privilegia raça ou situação sócio-econômica, 

sendo mais comum em solteiros, desquitados ou divorciados (Dan 

Blazer, 1999) 

 
1.4.3. DIAGNÓSTICO E CONCEITO 

 

     Em episódios depressivos típicos, os pacientes sofrem usualmente 

de humor deprimido, descrito pelo próprio indivíduo como um 

sentimento de qualidade distinta da tristeza , perda do interesse 

(abulia) e da capacidade de experimentar prazer por coisas ou 

situações que antes lhe eram prazerosas (anedonia). Energia 
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reduzida, atividade diminuída e um cansaço marcante após esforços 

leves é comum. Outros sintomas  são: 

(a) concentração e atenção reduzidas; 

(b) auto-estima e autoconfiança reduzidas; 

(c) idéias de culpa e inutilidade (mesmo em um episódio leve); 

(d) visões desoladas e pessimistas do futuro; 

(e) idéias ou atos autolesivos (ou suicídio); 

(f) insônia (acordar 2h antes do habitual); 

(g) apetite diminuído (perda de 5% ou mais do peso). 

    O humor rebaixado varia pouco de um dia para o outro, mas pode 

apresentar variação a medida que o dia passa. A apresentação clínica 

mostra marcantes variações individuais, como a presença de sintomas 

psicóticos (delírios e alucinações), somáticos (dor)  e hipocondríacos. 

    O episódio pode ser classificado como leve, moderado ou grave e 

conforme sua duração se define a cronicidade do transtorno 

(OMS,1993). Um padrão recorrente de episódios com intervalos de 

eutimia é freqüente e no diagnóstico diferencial deve-se excluir fatores 

etiológicos orgânicos, tais como:  Hipotireoidismo,  AIDS, Doença de 

Wilson, deficiência nutricional, infecções (p.ex., Mononucleose e 

Hepatite) e uso de medicamentos (p.ex., reserpina, propranolol, 

cimetidina, corticosteróides e contraceptivos orais)  (Lafer, 1996). 

 
1.4.4. ETIOLOGIA DA DEPRESSÃO 
 
     A etiologia dos transtornos depressivos permanece desconhecida. 

Apesar de diversas hipóteses fisiopatológicas aventadas, nenhuma 

teve, até o momento, uma comprovação inequívoca (Calil & Miranda, 
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1996). O fator genético-hereditário é evidenciado de modo variável, e 

o que parece ser herdado é uma tendência a um funcionamento 

bioquímico anormal (McGufin & Katz, 1989).   

     O sistema cerebral límbico-diencefálico é o responsável por nossas 

emoções, sendo regulado por um complexo sistema bioquímico ainda 

pouco conhecido, mas que envolve principalmente três 

neurotransmissores: serotonina, noradrenalina e dopamina (Graeff et 

al., 1988; Bauer & Frazer, 1994). Pessoas com depressão apresentam 

diminuição da concentração de neurotransmissores, como a 

noradrenalina e serotonina, na fenda sináptica, hipersensibilidade dos 

receptores do segundo neurônio e diminuição da concentração dos 

metabólitos desses neurotransmissores no liqüor céfalo-raquidiano 

(LCR) de alguns pacientes (Potter. & Manji, 1993; Potter. & Manji, 

1994; Nardi, 1998). 

     Além da serotonina e noradrenalina, outros neurotransmissores, 

incluindo a dopamina, o glutamato, neuropeptídeos como a 

colecistocinina (CCK) e o hormônio liberador de corticotrofina (CRF), e 

mesmo fatores de crescimento como o BNDF (fator neurotrófico 

derivado do cérebro), têm sido implicados na etiologia dos transtornos 

afetivos (Guimarães, 1999).  

     Evidências de alterações neuroendócrinas, principalmente nos 

eixos hipotálamo-hipófise-adrenal (HHA), hipotálamo-hipófise-tireóide 

(HHT) e  alterações nos ritmos circadianos, na depressão, também 

têm sido observados (Calil & Miranda, 1996).  

     Estudos indicam que alguns pacientes deprimidos apresentam um 

hipotireoidismo subclínico com resposta diminuída do TSH ao TRH. 

Por outro lado, pelo menos metade dos pacientes deprimidos 
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apresentam hipersecreção de cortisol e um subgrupo desses 

pacientes não responde à supressão pela dexametasona, 

apresentando aumento dos níveis de fator liberador de corticotrofina 

(CRF) no líqüido céfalo-raquidiano (LCR) (Jeffersson & Greist,  1996).. 

Esse subgrupo de pacientes, apresenta um quadro geralmente mais 

resistente às medicações e têm maior incidência de sintomas 

psicóticos (Schatzberg, 1992; Ribeiro et al.,1993) 

     Pacientes deprimidos apresentam aumentos do volume da hipófise 

e suprarrenal, o que tem sido atribuído a hipersecreção do fator 

liberador de corticotrfina (CRF). Além disso, o CRF atua como 

neurotransmissor em outros sistemas, produzindo alterações 

comportamentais freqüentes na depressão, como perda de apetite, 

diminuição da libido, retardo psicomotor, maior ansiedade e distúrbios 

do sono (Nemeroff, 1996). 

 
1.4.5. DEPRESSÃO, SISTEMA IMUNE E RESPOSTA 
INFLAMATÓRIA 
 

     Por muito tempo, observou-se uma propensão dos pacientes com 

estresse ou depressão à adoecer com maior freqüência, mas só 

recentemente evidências de alterações do sistema imune puderam ser 

mensuradas e uma correlação positiva entre concentração elevada de 

cortisol, estresse e depressão, e imunossupressão tem sido sugerida 

(Stein et al., 1985; Tecoma & Huey, 1985; Prange et al., 1987; Smith, 

1991a,b). A maioria dos trabalhos mostra que nessas condições, tanto 

a resposta imune celular como humoral estão reduzidas, sugerindo 
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fortemente uma ação do SNC sobre o sistema imune (Calabrese et al., 

1987; Stein, 1989; Weiss et al., 1989; Irwin, 1994).  

     Em seres humanos a resposta a um acontecimento vital 

estressante parece ser o resultado final, da inter-relação entre 

processos cognitivos, resposta emocional, fatores genéticos e 

experiências pessoais prévias, com uma  tendência  à homeostase,  

mediada  pelo sistema nervoso, endócrino e imune (Stein et al., 1991; 

Carvajal, 1994; Cabib & Puglisi-Allegra, 1996).  

     Estresse emocional parece preceder o surgimento do quadro de 

artrite reumatóide (Jambur Ananth et al., 1999), estando associado a 

uma maior incidência de infecção pelo vírus do herpes simples 

(Kememy et al., 1989). Inúmeros estudos, revelam que o consumo 

abusivo de álcool, comum em pacientes depressivos, aumenta 

incidência de infecções e suprime o sistema imunológico (Standiford & 

Danforth, 1997; Szabo, 1999). 

     Níveis elevados de IL-2, que ativa linfócitos T, têm sido 

encontradas em algumas doenças auto-imunes como o lúpus e em 

pacientes que haviam tentado o suicídio, e um estudo sugeriu que a 

atividade NK estaria diminuída em pacientes deprimidos.  

     Mais interessante ainda, é a possibilidade de que mediadores 

derivados de células do sistema imune, principalmente macrófagos 

possam estar envolvidos  na gênese e/ou manutenção de desordens 

afetivas. A sugestão de que a secreção excessiva de monocinas, tais 

como IL-1, INF-α e TNF-α, seria causadora da depressão é baseada 

em algumas observações, tais como: 1) voluntários normais 

apresentam sinais e sintomas de depressão maior após administração 

dessas citocinas; 2) IL-1 desencadeia as alterações hormonais 
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observadas na depressão; 3) doenças ou intercorrências nas quais 

sabidamente macrófagos desempenham um papel fundamental, como 

em vários tipos de câncer, são acompanhadas de altas taxas de 

depressão; 4) a terapia com antidepressivos tricíclicos é capaz de 

normalizar as concentrações e os ciclos hormonais em pacientes 

deprimidos; 5) o tratamento profilático com carbonato de lítio  não 

apenas previne o aparecimento da depressão, como estimula o 

sistema imune e 6) células microgliais podem secretar citocinas 

(Smith, 1991 a,b).  

     Por outro lado, Linn e colaboradores (1984), observaram redução 

na resposta dos linfócitos à estimulação dos mitógenos (REPLM) Con 

A, PHA e PWM, em 60 homens enlutados, somente quando 

apresentavam sintomatologia depressiva. Adicionalmente, Schleifer e 

colaboradores (1983), estudando 15 esposos de mulheres com câncer 

de mama, antes e depois da morte das mesmas, encontraram uma 

diminuição da resposta proliferativa à mitógenos (PHA e PWM), nos 

primeiros dois meses, após a perda do cônjuge, com retorno a valores 

normais a partir do quarto mês (Scheifer et al., 1983). 

     Uma resposta diminuída da proliferação dos linfócitos T e B, 

quando estimulados pelos mitógenos Con A, PHA e PWM, foi relatado 

por Kronfol e colaboradores (1983) em 26 indivíduos deprimidos sem 

medicação. Esses dados foram replicados por Calabrese e 

colaboradores (1987) e Scheleifer e colaboradores (1984), que 

observaram redução significativa no número de células T e B, nos 

pacientes deprimidos com relação ao grupo controle. Contudo, 

Albrecht e colaboradores (1985) não conseguiram a replicação dos 

achados. No entanto, Kenemy (1986) observou, em estudo 
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longitudinal, que homens com depressão crônica e grave por dois 

anos, tiveram um declínio maior de células CD4
+ do que homens sem 

depressão, pareados por idade e níveis de células CD4
+ na contagem 

basal (Caetano et al., 1999).  

     No entanto, as discordâncias dos resultados parecem se dever 

muito mais às características clínicas dos indivíduos, que compõem as 

amostras, do que, mesmo, aos resultados em si, pois a presença de 

sintomas depressivos não significa necessariamente depressão 

clínica, e mesmo na concordância do diagnóstico, diferenças clínicas 

tais como anorexia, privação do sono, idade, sexo, uso de 

psicofármacos, níveis de cortisol, estilo de vida, personalidade e o 

próprio método utilizado para aferição da resposta imune, podem 

produzir diferenças nos resultados (Denman, 1986; Gauer & Silveira, 

1994).  

     Schleifer e colaboradores (1989), em outro estudo, usaram critérios 

específicos para o diagnóstico de depressão maior, em amostra de 91 

pacientes, pareados por sexo e idade com os controles, submetidos a 

tratamento hospitalar ou ambulatorial e utilizando curvas dose-

resposta para avaliações funcionais do sistema imune. Encontraram, 

um decréscimo da atividade das células "Natural Killer" (ACNK) 

apenas nos pacientes deprimidos hospitalizados e mais idosos, 

REPLM à Con-A e PHA suprimidas, relacionadas `a severidade da 

depressão, e independente da idade, indicada pela condição de 

tratamento hospitalar, e, ainda, uma diferença do número de linfócitos 

T4 relacionada à idade (Schleifer et al., 1989),. 

     Adicionalmente, Maes e colaboradores (1989), encontraram em 48 

pacientes depressivos, uma correlação negativa entre a REPLM e a 
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idade, severidade do quadro, presença de anormalidade do teste de 

supressão da dexametasona e na excreção urinária de MHPG (Maes 

et al., 1989). Isto explicaria a menor resistência às infecções de alguns 

pacientes deprimidos e uma maior propensão, sugerida por alguns 

estudos, à mortalidade e morbidade por câncer. Portanto, na 

depressão clínica ligada ou não a uma reação de luto, mas não nos 

quadros que apresentam apenas alguns sintomas depressivos, parece 

ocorrer uma diminuição da resposta proliferativa aos mitógenos Con A, 

PHA e PWM, do número de linfócitos T auxiliares (CD4+) e do número 

e atividade das células NK (Caetano et al.,1999).  

 
1.4.6. TRATAMENTO DA DEPRESSÃO 

 

     Atualmente, os fármacos têm-se constituído a pedra angular da 

terapia  da depressão, com o qual devem comparar-se outros formas 

de tratamento como a psicoterapia. No entanto, o manejo do quadro 

depressivo varia conforme a gravidade do quadro, sendo considerado 

o uso de eletroconvulsoterapia e hospitalização em situações de 

extremas, como o risco de suicídio (Barklage,1991). 

     A  consolidação da psicoterapia como tratamento da depressão 

tem sido prejudicada pela escassez relativa de estudos controlados 

sobre sua eficácia e pela diversidade dessas modalidades 

terapêuticas. No entanto, ao que parece, comportamentos e cognições  

expressam  atividades neurais, e a psicoterapia modificaria estes 

substratos biológicos ao alterar padrões disfuncionais de 

comportamentos e cognições. De maneira geral, os estudos apontam 

para uma eficácia maior dos fármacos e da ECT em quadros mais 
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severos, nas depressões leves a eficácia da psicoterapia parece ser 

semelhante à farmacoterapia, e o tratamento combinado têm-se 

mostrado superior a uma ou outra abordagem utilizada isoladamente 

(Bowers, 1990; Wright & Thase, 1992). 

     Em meados dos anos cinqüenta R. Kuhn, realizou testes clínicos 

com a imipramina observando uma melhora do humor em alguns 

pacientes esquizofrênicos com humor deprimido. A partir da década 

de 80, foram aos poucos sendo elucidadas as ações terapêuticas de 

longa duração dos antidepressivos, em nível intracelular, na pós-

sinapse, especialmente na transdução de sinal. Finalmente, na década 

de 90, têm-se dado ênfase maior aos mecanismos nucleares 

(moleculares) dos antidepressivos, abrindo um novo campo tanto no 

entendimento da depressão como de novas formas de tratamento 

(Shansis, & Grevet, 2000). 

     Em suas ações terapêuticas, os antidepressivos tricíclicos 

funcionam como moduladores alostéricos negativos do processo de 

recaptura dos neurotransmissores, serotonina e noradrenalina. 

Normalmente, quando o neurotransmissor serotonina (ou 

noradrenalina) se liga aos seus sítios receptores seletivos no 

transportador, ele  é transportado de volta ao neurônio pré-sináptico. 

Entretanto, quando certos antidepressivos se ligam ao sítio alostérico 

próximo ao transportador, do neurotransmissor, este último perde a 

capacidade de ligar-se, bloqueando assim o transporte responsável 

pela sua recaptura na sinapse. Desta maneira a noradrenalina e a 

serotonina não podem ser conduzidas de volta para o neurônio pré-

sináptico, aumentando sua oferta na fenda sináptica (Sthall et al., 

1998). 
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      Entretanto, os efeitos terapêuticos das drogas antidepressivas 

sobre o humor necessitam de administração continuada por, no 

mínimo, 4 a 6 semanas antes de se tornarem evidentes (Green et al., 

1997).  

      Observou-se que o uso crônico de diferentes tratamentos com 

antidepressivos provocava alterações na ligação a receptores 

noradrenérgicos e serotoninérgicos. No sistema noradrenérgico, o 

achado mais consistente  é a diminuição do número de receptores β2-

adrenérgicos e da formação de AMPc resultante de sua estimulação, 

na pós-sinapse, e uma diminuição do número e da responsividade dos 

receptores α2-adrenérgicos, de atividade neuronal inibitória pré-

sináptica. Nesta situação, o bloqueio prolongado da recaptação 

neuronal de noradrenalina levaria a um aumento da eficiência dessa 

neurotransmissão e maior oferta de noradrenalina na fenda sináptica 

(Siever,1987; Feldman, 1997; Shansis, & Grevet, 2000). 

      Assim como em relação ao sistema noradrenérgico o sistema 

serotoninérgico sofre várias alterações com o uso crônico dos 

antidepressivos. Estudos eletrofisiológicos sugerem que tratamentos 

prolongados com antidepressivos normalizariam a transmissão 

serotoninérgica.  O  aumento local da oferta de serotonina, atuando 

em auto-receptores inibitórios do tipo 5HT1A
 e 5 HT1B/D, limitam os 

aumentos expressivos da neurotransmissão serotonérgica do início do 

tratamento. A dessensibilização desses neurotransmissores, com o 

uso prolongado da droga, permitiria então um real aumento, da 

neurotransmissão serotonérgica. Outro achado de expressão é a 

diminuição do número de receptores 5-HT2 pós-sinápticos e uma 

facilitação da neurotransmissão serotoninérgica pós-sináptica mediada 
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por 5HT1A (Owens & Nemeroff, 1984; Delgado et al., 1990, Cooper et 

al., 1996). 

      O uso prolongado de antidepressivos parece interferir em sistemas 

de segundo mensageiros, sendo capazes de reduzir a produção de 

AMPc por estimulação beta-adrenérgica, que parece atuar mediando a 

ativação de proteínas  Gs, e por dessensibilização de auto-receptores 

5HT-1a, por uma diminuição de proteínas Gi responsáveis pelos 

acoplamentos desses receptores a canais de potássio (Duman & 

Nestler, 1995; Duman et al., 1997; Avissar.& Schreiber,1992; Manji, 

1992).   

      Os terceiros mensageiros, por sua vez, seriam um conjunto de 

genes, chamados genes de expressão precoce, que são ativados por 

segundos-mensageiros decorrentes dos efeitos dos 

neurotransmissores. Esses genes ativados aumentariam seus 

produtos protéicos (fatores de transcrição), os quais se ligariam a 

sítios específicos de DNA genômico, levando a modificações da 

transcrição de genes alvos. Os produtos dos genes alvo (p.ex., 

receptores, neurotransmissores) é que levariam às alterações 

morfológicas e/ou funcionais persistentes decorrentes do tratamento 

com os antidepressivos. Dentre os genes envolvidos neste  papel, 

incluem-se as famílias fos, jun, ras, myc e zyf (Duman, et al., 1994; 

Duman et al., 1997; Guimarães, 2000).   

      Por outro lado, a hiperatividade do eixo HHA parece ser 

normalizada pelo tratamento com antidepressivos por down-regulation 

dos receptores de CRH hipofisários e estimulação gênica dos 

receptores para glicocorticóides, os quais tornam o eixo hipotalâmico-

hipofisário-adrenal (HHA) mais susceptível a feedback inibitório pelo 
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cortisol (Smith, 1991b), efeito não limitado aos neurônios (Holsboer, 

1994).  

 

1.4.7. CLASSIFICAÇÃO DOS MEDICAMENTOS EMPREGADOS NO 
TRATAMENTO DA DEPRESSÃO 

 

A) Antidepressivos cíclicos: grupo mais antigo, apresentando estrutura 

tricíclica ou tetracíclica, sendo seus representantes a imipramina, 

maprotilina, desipramina, amitriptilina, nortriptilina, e clomipramina.  

B) Antidepressivos de Segunda geração: grupo heterogêneo em 

termos de estrutura e efeitos farmacológicos que inclui compostos 

como os inibidores seletivos da recaptação da serotonina (ISRS - 

fluoxetina, fluvoxamina, paroxetina, citalopram, sertralina), inibidores 

seletivos da recaptação da serotonina e noradrenalina (ISRSN - 

Venlafaxina e Mirtazapina), e o inibidor seletivo da recaptação da 

noradrenalina (ISRN - reboxetina). 

C) Inibidores da monoaminoxidase (IMAO): inibem a degradação de 

catecolaminas aumentando sua oferta na fenda sináptica, incluindo a  

fenelzina,  tranilcipromina e  moclobemida. 

D) Estabilizadores do humor: grupo com atividade profilática no 

sentido de evitar crises de euforia e de depressão, representados pelo 

lítio, carbamazepina, ácido valpróico, oxicarbamazepina, clonazepan, 

divalproato e o topiramato (Kessel & Simpson, 1995; Baldessarini, 

1996; Guimarães, 2000). .  
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1.4.8. ESCOLHA DO MEDICAMENTO 

 

      Quando se toma a decisão de iniciar o tratamento, deve-se 

considerar vários fatores: o diagnóstico, comorbidades, idade, 

condição física do paciente, uso de outros medicamentos e o risco de 

efeitos adversos, inclusive na superdosagem (Nierenberg & Cole, 

1991; Potter et al., 1991).  

      Todos os antidepressivos comercializados possuem uma eficácia 

demonstrada na depressão comparado ao placebo, mas nenhum 

comparado a outro têm mostrado superioridade clínica (Greist & 

Jeffersonn, 1992).  

      As doses terapêuticas dos antidepressivos são determinadas de 

forma empírica e limitadas à capacidade do paciente em tolerar o 

medicamento. Na escolha do antidepressivo, em geral, deve 

preponderar a tolerabilidade do paciente aos efeitos colaterais comuns 

a cada grupo de antidepressivos, mais do que a sua seletividade para 

agir no sistema noradrenérgico ou serotonérgico (Post, 1995). 

 

1.5. ANTIDEPRESSIVOS CÍCLICOS 
 
     Os medicamentos cíclicos são classificados de acordo com sua 

estrutura, função ou número de anéis, não havendo especificidade na 

relação estrutura-atividade. A identificação dos medicamentos 

tricíclicos se baseia em sua base central com três anéis e classificados 

adicionalmente de acordo com a saturação da amina terminal (Nelson 

et al., 1991). Por exemplo, há medicamentos tricíclicos com aminas 
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terciárias (amitriptilina, imipramina e clomipramina)  e secundárias 

(nortriptilina ) .  

      Os medicamentos tricíclicos com aminas terciárias são 

metabolizados produzindo compostos tricíclicos com aminas 

secundárias. Os medicamentos tetracíclicos têm quatro anéis em sua 

estrutura básica, que podem estar fundidos, como no caso da 

maprotilina (Kessel & Simpsom,1995). 

      Antidepressivos tricíclicos e tetracíclicos atuam inibindo a 

recaptação  de serotonina e noradrenalina, nas vias serotonérgicas e 

noradrenérgicas, centrais e periféricas (Sulser et al., 1978; Potter., 

1984; Richelson, 1993) bem como bloqueando receptores colinérgicos 

do tipo muscarínico e receptores histamínicos ( H1) (Richelson, 1983; 

Eisen., 1989; Baldessarini, 1996). 

      A potência dos diferentes antidepressivos tricíclicos e alguns dos 

novos antidepressivos em exercer esses bloqueios é bastante 

variável. Compostos com amina secundária como a desipramina e um 

composto tetracíclico, como a nortriptilina, têm maior potência para 

bloquear a recaptação neuronal de noradrenalina (Eisen et al., 1989). 

     A clomipramina, por sua vez causa potente e seletiva inibição da 

recaptação da serotonina (Bianchi et al.,1994). Ao passo que a 

imipramina e a amitriptilina, atuam nos dois sistemas, noradrenérgico 

e serotoninérgico, sendo que a amitriptilina causa intenso bloqueio 

colinérgico. Em geral, apresentam uma meia-vida longa, permitindo a 

tomada em dose única diária, restrito ao surgimento de efeitos 

adversos, que pode tornar necessário o fracionamento da dose 

(Hollister, 1995; Kessel & Simpson, 1995; Baldessarini, 1996). 
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1.5.1. OUTRAS INDICAÇÕES 
 
     Foi demonstrado, também, uma eficácia terapêutica dos 

antidepressivos tricíclicos e tetracíclicos para o transtorno de pânico, 

transtornos fóbicos e ansiosos, transtorno do déficit de atenção com 

hiperatividade, bulimia, anorexia nervosa, abuso, dependência e 

abstinência de drogas e transtornos do humor devido a condições 

médicas gerais. Outras indicações, incluem o transtorno depressivo 

maior com manifestações atípicas, catatônicas, com início no pós-

parto, com padrão sazonal e distimia. Os medicamentos tetracíclicos, 

se monstraram cada vez mais úteis no tratamento da síndrome 

deficitária (retardo mental). A clomipramina tem sido especialmente 

indicada no transtorno obsessivo-compulsivo, por sua potente inibição 

na recaptação da serotonina, e nas patologias do caráter, embora 

neste último caso os dados ainda sejam inconclusivos sobre sua 

eficácia (Kessel & Simpson, 1995). 

     A nortriptilina tem sido utilizada com freqüência na dor crônica, 

cefaléia por tensão e enxaqueca (Magni et al., 1991) e, em geral, os 

medicamentos tricíclicos e tetracíclicos têm sido utilizados com êxito 

no tratamento de condições inflamatórias, enurese, ejaculação 

precoce e tensão pré-menstrual (Perry et al., 1997). 

 

1.6. ANTIDEPRESSIVOS E REAÇÕES INFLAMATÓRIAS 

 

     Um grande número de estudos clínicos e experimentais sugerem 

uma ligação do cérebro, comportamento e sistema imune na 

resistência às doenças (Ader,1981; Dantzer & Kelley, 1989). Nos 
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últimos anos têm-se evidenciado que o sistema nervoso central e o 

sistema imunológico, partilham transmissores e receptores (Blalock, 

1989; Djerik & Bekenborsch, 1991). Citocinas produzidas pelo sistema 

imune interagem com receptores específicos no cérebro, influenciando 

o seu funcionamento, e imunócitos possuem receptores para muitos 

neurotransmissores, hormônios e neuropeptídeos, que participam da 

modulação do sistema imunológico (Garcia-Leme & Shapoval, 1975; 

Garcia-Leme, 1985; Blalock, 1989; Homo-Derlache & Dardenne, 1993; 

Sacerdote et al, 1993; Chrousos, 1995).        

     O sistema nervoso central exerce uma influência no sistema imune 

através do sistema endócrino e da via autonômica. Achados 

neuroanatômicos e neuroquímicos têm mostrado a inervação por 

fibras noradrenérgicas no tecido linfóide e uma concentração 

micromolar de noradrenalina  (Felten et al., 1985; Livnat et al., 1985; 

Felten et al., 1987), glicocorticóides (Fauci et al.,1976) e uma 

variedade de hormônios, que afetam a resposta imune, no baço de 

roedores (Greenberg et al., 1984). 

     Por outro lado, os tecidos linfóides respondem à alterações, como o 

bloqueio da recaptação da serotonina e noradrenalina, com as 

mesmas modificações nos alfa e beta-adrenoceptores e receptores 

serotonérgicos que ocorrem nos neurônios, podendo modificar a 

reatividade dos imunócitos (Charney et al., 1981; Krulik et al., 1988; 

Mobley & Sulser,1981; Potter, 1984 ). 

     Em estudos experimentais, drogas que aumentam a função 

serotoninérgica, como os  agonistas diretos, inibidores da captação de 

serotonina e liberadores de serotonina, aumentam a concentração 

sérica de corticosterona em ratos, e, em muitos casos, têm mostrado 
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aumento similar de ACTH. Os receptores 5-HT1a e 5-HT2a e 

possivelmente o 5-HT2c, parecem mediar esse efeito (Fuller & Snoody, 

1990). Esses achados têm reforçado evidências neuroanatômicas, 

evidenciando que neurônios serotoninérgicos cerebrais promovem a 

ativação de neurônios liberadores de CRF em ratos (Fuller et al., 1976; 

Liposits et al., 1987). Tais dados, sugerem fortemente que ativação 

das vias serotonérgicas cerebrais, aumentam os níveis plasmáticos de 

CRF, ACTH e corticosterona "in vivo" ( Bruni et al., 1982; Gibbs & 

Vale., 1983; Fuller et al., 1996).  

     Alguns estudos limitados e recentes sugerem que o mesmo é 

válido em humanos. Após a elucidação da heterogeneidade de 

receptores serotoninérgicos, investigações acerca dos subtipos 

desses receptores que ativam o eixo HHA foram iniciadas (Gilbert et 

al., 1987., Koeing et al., 1987; Lorens et al., 1987). Adicionalmente, 

muitas drogas de ação seletiva para um subtipo específico de receptor 

estão sendo avaliadas para uso em humanos e informações precisas 

acerca dos subtipos dos receptores devem ser alcançados (Fuller., 

1996) 

     Particularmente interessante, tem sido a observação de que drogas 

psicoativas, como as fenotiazinas e benzodiazepinicos, podem 

interagir com células do sistema imune e interferir em seu 

funcionamento (Lohr et al.,1984; Margaretten et al., 1987; Stacey & 

Craig, 1987; Sacerdote et al., 1993). Os monócitos, por exemplo, 

possuem sítios receptores de alta afinidade para benzodiazepínicos, 

que podem mediar quimiotaxia nessas células (Sacerdote et al,1993). 

O lítio aumentou a resposta proliferativa de linfócitos a mitógenos "in 

vitro" (Bray et al., 1981), enquanto antipsicóticos antidopaminérgicos 
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inibiram  essa resposta (Backer et al., 1977). A Clorpromazina, um 

antagonista dopaminérgico, usado largamente como antipsicótico, têm 

sido largamente usado como terapia adjuvante da dor crônica no 

câncer, com diversos efeitos no sistema imune (Won et al., 1995). 

          Imipramina administrada cronicamente em ratos, em doses 

comparáveis aquelas usadas para depressão em humanos, reduziu 

significativamente a expressão de RNA-m hipotalâmico para o fator de 

liberação de corticotrofina (CRF), aumentou a expressão de MHC-II 

em linfócitos B e inibiu de forma significativa a resposta inflamatória 

celular local, em resposta à carragenina (Michelson et al., 1994). A  

pprroolliiffeerraaççããoo  ““iinn  vviittrroo””  ddee  lleeuuccóócciittooss,,  ddoo  ssaanngguuee  ppeerriifféérriiccoo,,  ddee  

vvoolluunnttáárriiooss  hhuummaannooss  ssaauuddáávveeiiss,,  ffooii  iinniibbiiddaa  eemm  ffuunnççããoo  ddoo  tteemmppoo  ddee  

eexxppoossiiççããoo  ee  ddaa  ccoonncceennttrraaççããoo  ppllaassmmááttiiccaa,,  mmaass  nnããoo  eemm  ccoonncceennttrraaççõõeess  

ccoorrrreessppoonnddeenntteess  aaooss  nníívveeiiss  ppllaassmmááttiiccooss  tteerraappêêuuttiiccooss  ddee  iimmiipprraammiinnaa  

((FFuu  eett  aall..,,  11997777))..  LLinfócitos de ratos,  expostos aos antidepressivos 

nortriptilina, imipramina e desipramina, em  concentrações acima de 

10–5M,  sofrerão inibição da resposta proliferativa em resposta  Con-A  

ou LPS (Audus & Gordon, 1982). 

     Drogas antidepressivas têm sido usadas na terapia da dor 

neuropática e como adjuvante dos opióides no tratamento da dor em 

pacientes com câncer (Maciewicz et al., 1985; Magni., 1991; Panerai 

et al., 1991). Evidências clínicas e experimentais mostraram o 

envolvimento do sistema serotonérgico nos efeitos analgésicos dos 

antidepressivos e foram confirmados com os estudos conduzidos com 

essas drogas sozinhas e em combinação com morfina (Ventafrida et 

al., 1990; Panerai et al., 1988.). Além disso, muitos estudos têm 

demonstrado que antidepressivos tricíclicos podem reduzir a 
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hiperalgesia em ratos e humanos (Bianchi et al., 1988; Sacerdote et 

al.,1987; Walsh et al., 1983; Bianchi, 1994).  

     A Clomipramina, melhorando a transmissão serotoninérgica, 

provoca um aumento na produção de CRF pelo hipotálamo e 

conseqüentemente de ACTH pela hipófise e cortisol pela supra-renal. 

Tais hormônios, parecem atuar perifericamente, atenuando o 

fenômeno da hiperalgesia nos terminais nervosos, em processos 

inflamatórios. Portanto, os efeitos antiinflamatórias dos antidepressivos 

podem ajudar a explicar sua ação analgésica (Bianchi et al., 1994). 

     Dados experimentais pioneiros indicando que os ADT inibem a fase 

aguda da resposta inflamatória, foram inicialmente explicados pela 

habilidade da Imipramina em potenciar os efeitos antiinflamatórios da 

noradrenalina (Sigg., 1959). Posteriormente, desipramina, nortriptlilina, 

amitriptilina e imipramina inibiram, em ratas, pré-tratadas 1h antes do 

estímulo inflamatório, em ordem decrescente de potência, o edema de 

pata induzido por carragenina, dextran e formalina. Este efeito sendo 

antagonizado por adrenalectomia, desmedulação adrenal, pré-

tratamento com reserpina, guanetidina ou inibidores da biossíntese de 

noradrenalina, α-metil-p-tirosina, Diethyldithiocarbamato e Dopamina 

β-oxidase. Os autores, porém, ressalvaram que a ação anti-

histamínica das drogas e a sedação poderiam contribuir nos seus 

efeitos antiinflamatórios, os quais poderiam ser explicados pela 

inibição da recaptação da noradrenalina nos terminais nervosos 

(Arrigoni-Martelli et al., 1967) 

     Estudos com outros antidepressivos, como a imipramina têm 

sugerido que a estrutura química dos ADT pode ser relevante para a 

sua ação antiinflamatória perifericamente, no recrutamento de células 
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PMN, liberação de mediadores pró-inflamatórios e do desenvolvimento 

de edema (Anstee, 1979; Michelson et al., 1994).  

     O tratamento com antidepressivos parece ter um efeito direto sobre 

o sistema imune e, especialmente, na resposta inflamatória (Eisen et 

al.,1989). Por outro lado, muitos estudos têm sugerido que a 

depressão e o estresse estão associados com a ativação da resposta 

inflamatória, bem como com o aumento da produção de citocinas pró-

inflamatórias e produtos relacionados (Lin et al., 2000). 

     Antidepressivos têm sido intensamente usados em várias 

desordens psiquiátricas e por longos períodos e muito pouco, 

entretanto, ainda se sabe  sobre suas possíveis influências no sistema 

imunológico (Audus & Gordon, 1984; Sacerdote et al., 1993), e  

mecanismos envolvidos em sua ação analgésica e  antiinflamatória.  

     Portanto, o impacto dos antidepressivos no sistema inflamatório, 

bem como nas reações inflamatórias deve ser melhor avaliado, tendo 

em vista seus efeitos potencialmente terapêuticos ou tóxicos em 

situações diversas, como o tratamento psiquiátrico e afecções que 

envolvem processos inflamatórios e dolorosos. 
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2. OBJETIVOS 

 

 

        O objetivo geral deste estudo foi avaliar o efeito antiinflamatório 

de drogas antidepressivas em modelos experimentais. Para tanto 

tivemos como objetivos específicos: 

 

1) Verificar os efeitos antiedematogênicos da clormipramina, 

amitriptilina e maprotilina ; 

 

2) Avaliar os efeitos da clormipramina, amitriptilina e maprotilina na 

degranulação de Mastócitos; 

 

3) Avaliar os efeitos da clormipramina, amitriptilina e maprotilina na 

migração de polimorfonucleares (PMN). 
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 
 

 

3.1. ANIMAIS 
 

 

Os animais utilizados foram ratos Wistar (ratus novergicus) 

machos, com pesos entre 150-200g procedentes do biotério setorial 

do Departamento de Fisiologia e Farmacologia (UFC), mantidos em 

caixas adequadas com livre acesso a  água e alimentação . 

 
 

3.2. APARELHOS E INSTRUMENTOS LABORATORIAIS 

 

 

- Agitador para tubos de ensaio (Marconi, modeloTE089 ) 

- Agulhas fenestradas 

- Alicate para deslocamento cervical 

- Autoclave (Soc. Fabbe) 

- Balanças analíticas (Marte, modelo AL200 e Ohaus, modelo 

AS260D ) 

- Balança para pesagem de Animais ( Filizola, modelo ID 

1500 ) 

- Béqueres ( Simax ) 

- Câmara de Neubauer (0,100/0,0025mm2 ) 

- Centrífuga excelsa Baby I (FANEM, modelo 106 ) 

- Citocentrífuga (FANEM, modelo 248 ) 
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- Contador diferencial de células de 8 teclas (Clay Adams) 

- Contador de células totais (Veeder Root) 

- Depilador (Oster) 

- Espátulas 

- Estufa (Olidef, modelo A42) 

- Estufa de secagem e esterilização (FANEM-modelo 315 SE) 

- Freezer 

- Geladeira 

- Lâminas e lamínulas para microscopia 

- Luvas cirúrgicas 

- Material cirúrgico (pinças, bisturi e tesouras) 

- Micropipetas (Gilson) 

- Microscópio óptico binocular (EMBRAEME) 

- Papel de filtro  

- Pipetas Pasteur de plástico (Sigma) 

- Pletismógrafo (UGO-BASILE) 

- Ponteiras (Sigma) 

- Provetas (Simax) 

- Seringas 0,5; 1 ; 3 ; 5 e 10 ml (B-D PLASTIPAK) e agulhas 

29 G e 25 G ( Benson-Dickson) 

- Tubos de prolipropileno para centrífuga de  50ml (Gibco e 

Falcon) 

-      Tubos de ensaio  de vidro e plástico (Gibco) 
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3.3. SOLUÇÕES, DROGAS E CORANTES UTILIZADOS 
 

 

-   Carragenina (BDH Chemicals Ltda ) 

-   Composto 48/80 (SIGMA) 

- Cloridrato de amitriptilina (PRODOME) 

- Cloridrato de clomipramina (Novartis) 

-   Cloridrato de maprotilina (CIBA)  

    Dextrana (Dextran 70, Pharmacia, UPPSALA) 

-   Eosina  (MERCK) 

-   fMLP (SIGMA)  

-   Hematoxilina (REAGEN) 

- Heparina sódica (5000ui/ml; Cristália) 

- Metanossulfonato de maprotilina (CIBA) 

 
- Solução de Albumina a 3% (REAGEN):  

Albumina bovina..............................3,0g 

Água destilada.................................100,0 ml 

 

 - Salina tamponada com fosfato (PBS): 
Cloreto de Sódio P.A. ..............................8,0g 

Cloreto de Potássio P.A. ......................... 0,2g 

Fosfato de sódio dibásico P.A. ...............1,15g 

Fosfato de sódio monobásico P.A. ......... 0.2g 

Água destilada .........................................1,0 litro 

O pH foi ajustado para 7,4 com NAOH ou HCL 

 



 

 

60  

 

- Solução de Turk (diluidor de glóbulos brancos): 

Ácido acético Glacial P.A..................................20ml 

Violeta genciana..............................................2,0ml 

Água destilada q.s.p. ......................................1000ml 

 
- Solução de Ringer-Locke: 

Cloreto de sódio P.A.  .             .....................9,0g 

Cloreto de Potássio P.A.................................0,42g 

Cloreto de cálcio P.A.....................................0,23g 

Carbonato de Sódio P.A................................0,15g 

 Glicose.........................................................0.99g 

Água destilada..............................................1000ml 

 
- Solução para Pletismógrafo: 

Cloreto de Sódio P.A. ..............................45,0m 

Solução Padrão ...... ................................0.3ml 

Água destilada .........................................100ml 

  
-  Azul de Toluidina: 

Azul de Toluidina..........................................100,0mg 

Álcool Etílico ................................................70,0ml 

Água destilada..............................................30,0ml 

O pH foi ajustado para 1.8 – 2.0 com HCL (5ml/I). 

As diluições foram feitas  em solução salina 0,9% estéril. 
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3.4. PROTOCOLO EXPERIMENTAL 
 

3.4.1. EDEMA DE PATA EM RATOS 
 

Os volumes da patas direitas de cada animal foram medidos por 

pletismografia antes da injeção dos estímulos inflamatórios (tempo 

zero). Em seguida, os animais receberam carragenina (500 µg) ou 

dextran (300µg), injetados em 0,1ml de salina estéril, por via 

subcutânea (s.c.) intraplantar. Os volumes das patas foram avaliados 

1, 2, 3 e 4h após a injeção de carragenina e dextran. 

Os ratos foram divididos em cinco grupos (n = 6), onde três 

grupos recebiam o antidepressivo clomipramina (i.p.), amitriptilina  ou 

maprotilina (v.o.), nas doses de 10, 30 ou 90 mg/kg. A administração 

dos antidepressivos pela via oral se dava duas horas antes do 

estímulo inflamatório, enquanto a clormipramina era administrada com 

30 minutos de antecedência, no peritôneo dos ratos. Para um melhor 

controle do experimento um dos grupos recebia salina intraplantar em 

vez do estímulo inflamatório (grupo salina), e um outro grupo recebia 

salina no lugar do antidepressivo (grupo controle).  

  O edema (Figura 1) foi calculado como a variação de volume 

das patas entre os vários tempos (1, 2, 3 e 4h),  e o tempo zero. O 

cálculo foi feito pelo método da área sob a curva (Lauducci et al., 

1995) e os resultados expressos em unidades arbitrárias e 

comparados ao grupo controle.   
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Figura 1. Modelo do edema de pata em ratos 

 
 

PPLLEETTIISSMMÓÓGGRRAAFFOO  

  
PPrréé--ttrraattaammeennttoo::  
 
Clomipramina 30’ /i.p. 
Maprotilina 2h/v.o. 
Amitriptilina 2h/v.o.  
 

 

EEDDEEMMAA  DDEE  PPAATTAA ⇒⇒    11,,  22,,  33,,  44  hh    

 

 
              Salina 
              Dextran 
              Carragenina 
              (intralantar) 
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3.4.2  MIGRAÇÃO DE NEUTRÓFILOS  

 

Com o objetivo de avaliar a migração de neutrófilos o dorso dos 

ratos, na região da cernelha, foi raspado, e 20 ml de ar estéril foi 

injetado no tecido subcutâneo de modo a produzir bolsas de ar. Três 

dias depois, 10 ml de ar estéril foi novamente injetado para que fosse 

mantida a patência das bolsas (Edwards et al., 1981). No sexto dia 

depois da injeção inicial de ar, os ratos foram divididos em cinco 

grupos (n = 6), onde um dos grupos recebeu solução salina (grupo 

salina) na bolsa (i.b.) enquanto os outros grupos recebiam carragenina 

(500 µg/bolsa) ou fMLP (10 -6 M), em volume de 1ml de solução salina. 

Previamente à administração da carragenina, três grupos recebiam 

clomipramina, nas doses 10, 30 ou 90 mg/kg (i.p.), amitriptilina nas 

doses de 10, 30 e 90 mg/kg ( v.o.) ou maprotilina nas doses de 10, 20 

e 40 mg/kg (i.p.). A amitriptilina (v.o.) era administrada 2h antes do 

estímulo inflamatório enquanto a clomipramina e a maprotilina eram 

injetadas com 30 minutos de antecedência. 

No experimento, cujo estímulo inflamatório foi o fMLP a 

clomipramina (90 mg/kg/i.p.), amitriptilina (90 mg/kg/v.o.) e a 

maprotilina (40 mg/kg/i.p.), formaram grupos (n=6), que foram 

comparados a um grupo que recebeu solução salina em vez do 

antidepressivo. 

Na sexta hora, após a administração do estímulo inflamatório, os 

animais foram sacrificados, por deslocamento cervical, e colhido o 

lavado da bolsa com solução de PBS heparinizado (5ml/bolsa) e BSA 
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a 3% (1ml por 100 ml de PBS). Depois de leve massagem na bolsa, foi 

coletado o maior volume possível de líqüido e em seguida realizada a 

contagem total de células (Figura 2).  

A realização das contagens total e diferencial foi baseada no 

método de Souza & Ferreira (1985). Para tanto, 20µl do lavado da 

bolsa era diluído em 380µl de solução de Turk (diluição 1:20) e usados 

para contagem total de leucócitos, em câmara de Neubauer. O 

restante do lavado era centrifugado (1500 rpm/5min.) à temperatura 

ambiente, sendo o sobrenadante descartado. O precipitado 

leucocitário era ressuspendido em 300µl de BSA a 3% e com este 

material foram produzidos esfregaços em lâminas, fixados com 

metanol e posteriormente corados em solução de hematoxilina e 

depois eosina. A contagem diferencial foi realizada em microscópio 

óptico, na lente de imersão (aumento de 100 vezes), contando-se em 

100 células, os números de neutrófilos, eosinófilos, mastócitos e 

células mononucleares (Figura 3). 

 O número de neutrófilos foi estimado calculando-se o percentual 

encontrado destas células (contagem diferencial) em relação ao 

número total de leucócitos, e os resultados foram expressos como 

média e desvio padrão do número de neutrófilos por µl do lavado. 
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Figura 2. Modelo da migração de neutrófilos para a bolsa de ar 

subcutânea, em ratos 

 

 

 

10 ml de ar s c

        Clomipramina 30’ /i.p. 
 Maprotilina 30’/i.p. 
 Amitriptilina 2h/v.o.  

10 ml de ar s.c.

-------------------- Sexto Dia ----------------  

Coleta do exsudato   
Contagem total e 
diferencial 

1° Dia  
20 ml de ar s.c.

3° Dia  

  

6h  0h  Pré-tratamento  

Salina 
carragenina 

fMLP 
EEddwwaarrddss  eett  aall..,,  11998811  
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Figura 3. Esquema da coleta de exsudato e contagem celular para 

migração de neutrófilos em bolsa de ar subcutânea, em ratos 

Sacrifício  

Coleta do exsudato

 
 

Líquido de Turk 
 

Contagem do número 
total de células 

                    Centrifugação                 
              ⇓             

                          Remoção do  sobrenadante 
              ⇓ 

                          Contagem diferencial 

 

Indução da migração de neutrófilos 
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3.4.3. DEGRANULAÇÃO DE MASTÓCITOS:        

 

      Os ratos foram divididos em cinco grupos (n = 6), onde dois grupos 

recebiam solução salina (i.p.) e três recebiam os antidepressivos 

clomipramina (90 mg/kg, i.p.), amitriptilina (90 mg/kg, v.o.) ou 

maprotilina (40 mg/kg, i.p.).  

     Os ratos foram sacrificados por deslocamento cervical, 30 minutos 

depois da administração intraperitoneal dos antidepressivos 

clomipramina e maprotilina, ou 2  horas depois para o grupo em que 

utilizamos o antidepressivo amitriptilina por via oral. Na seqüência, 

cortes do mesentério foram feitos e colocados em solução de Ringer-

Locke, por 30 minutos,  contendo o composto 48/80,  na dose de 0,8 

µg/ml. Em um dos grupos que recebeu solução salina intraperitoneal, 

não adicionamos o composto 48/80 na solução de ringer (grupo 

salina), porém tal procedimento foi realizado com o outro grupo 

(controle). 

       Após o período de incubação os tecidos foram retirados e 

colocados sobre lâminas, e, após secagem, corados em azul de 

toluidina por 2 minutos e lavadas com água destilada. O excesso de 

gordura das peças foi retirado do tecido com o auxílio de uma lâmina 

de bisturi (Figura 4).  

Foram contadas 100 células, em diferentes campos, com o 

auxílio de microscópio óptico (aumento de 400 vezes), e o percentual 

de degranulação foi considerado tomando-se por base o grupo que 

recebeu salina (i.p) e composto 48/80 na incubação (grupo controle). 
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Figura 4.  Modelo da degranulação de mastócitos em mesentério de 
ratos induzida pelo composto 48/80 
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3.5. ANÁLISE ESTATÍSTICA 
 

Os testes estatísticos foram realizados com o auxílio dos 

softwares graphpad versão 3.04. 

Os resultados foram expressos como média ± EPM. As 

diferenças estatísticas entre os grupos foram determinados através de 

análise de variância (ANOVA), teste de Bonferroni e teste de t de 

Student. Na avaliação do edema de pata foi utilizado ainda o método 

da área sob a curva (Curveis & Regression), que possibilitou avaliar o 

percentual de inibição do edema na presença do antidepressivos 

clomipramina, amitriptilina e maprotilina em relação ao grupo controle 

(Gc), sendo que em todas as situações foi adotado o t crítico para um 

p< 0,05. 
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4. RESULTADOS 

 
4.1. EFEITO INIBITÓRIO DOS ANTIDEPRESSIVOS 
CLOMIPRAMINA, AMITRIPTILINA E MAPROTILINA NO EDEMA DE 
PATA INDUZIDO POR CARRAGENINA 

  
Uma inibição total (p<0,001) do edema de pata, induzido pela 

injeção intraplantar de carragenina, foi alcançada com a maior dose 

(90 mg/kg/i.p.) de clomipramina, administrada previamente (30 

minutos) à aplicação do estímulo inflamatório. A inibição também foi 

significativa (p<0,05) com 30 e 10 mg/kg/i.p. de clomipramina (Figura 

5B), com 45,75 e 42,45%, respectivamente,  de redução do edema, 

sendo constatado, em comparação ao controle (Média = 2,12, EPM = 

0,16). O grupo que recebeu a maior dose apresentou uma inibição 

significativa do edema a partir da primeira hora (p<0,001) e os grupos 

que receberam a menor dose (p<0,01) e dose intermediária (p<0,05) 

do antidepressivo apresentaram inibições significativas à partir da 

segunda hora (Figura 5A).  

Observou-se ainda uma redução (Figura 6B) de 51,34% (p<0,05) 

com a maior dose (90 mg/kg/v.o.) e de 33,56% na menor dose de 

amitriptilina (GC, Média = 2,02; EPM = 0,18), com uma inibição 

significativa (p<0,05) sendo observada já na primeira hora para o 

grupo que recebeu a menor dose (Figura 6A). A maprotilina nas doses 

de 10, 30 e 90mg/kg (v.o.), reduziu o EP em 25,88 (p<0,05), 32,21 e 

60,9% (Figura 7B), respectivamente, com relação ao grupo controle 

(Média = 2,05; EPM = 0,3), sendo que uma inibição significativa foi 

observada a partir da primeira hora no grupo que recebeu a maior 
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dose (p<0,05) do antidepressivo (Figura 7A). A  figura 8 mostra por 

microfotografia das patas a redução do edema de pata em ratos pré-

tratados com as maiores doses utilizadas dos antidepressivos, nos 

experimentos de edema de pata, em comparação ao grupo controle, 

que recebia solução salina em vez do antidepressivo, previamente à 

aplicação do estímulo inflamatório (carragenina). 
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Figura 5. Efeito inibitório da clomipramina no edema de pata induzido por
carragenina. Clomipramina (10, 30 ou 90 mg/kg) ou solução salina (controle positivo)
foi administrada, na cavidade peritoneal (i.p.), 30 minutos antes da injeção intraplantar
de carragenina (500 µg /0,1 ml /pata) ou salina (0,1 ml /pata, controle negativo). A
atividade antiedematogênica foi mensurada 1, 2, 3 e 4 horas após a injeção do estímulo
inflamatório, por pletismometria. Em "A" é mostrado o curso temporal da variação do
volume do edema, na pata do rato, nas primeiras quatro horas. O gráfico "B" representa
esta  variação na forma de área sob a curva, calculada pelo método do trapézio.
*p<0.001, **p<0.05 e # p<0.01 com relação ao controle (ANOVA/ Bonferroni). As
barras verticais representam a média ±  EPM de experimentos realizados com um "n"
experimental de 6 para cada grupo.

B

A



 

 

74  

 

 

0 1 2 3 4 5
0.0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9
Controle
10
30
90

*

Salina

*

**
**

** **

tempo (horas)

Va
ria

çã
o 

de
 v

ol
um

e 
(m

l)

Salina Controle 10 30 90
0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

*

AMT(mg/kg/via oral)

Cg(500µg/pata/ s.c.)

51.34%

**C
ál

cu
lo

 d
a 

ár
ea

 s
ob

 a
 c

ur
va

 ( 
un

id
ad

es
 a

rb
itr

ár
ia

s)

A

B

Figura 6. Efeito inibitório do antidepressivo amitriptilina no edema de pata induzido por
carragenina. Amitriptilina (10, 30 e 90 mg/kg) ou solução salina (controle positivo) foi
administrado por via oral (v.o.), 2 horas antes da injeção intraplantar de carragenina (500 µg
/0,1ml /pata) ou salina (0,1 ml /pata, controle negativo). A atividade antiedematogênica foi
mensurada 1, 2, 3 e 4 horas após a injeção do estímulo inflamatório, por pletismometria. Em "A" é
mostrado o curso temporal da variação do volume do edema, na pata do rato, nas primeiras quatro
horas. O gráfico "B" representa esta  variação, na forma de área sob a curva, calculada pelo
método do trapézio. *p<0.05 e **p<0.001, com relação  ao controle (ANOVA/ Bonferroni). As
barras verticais representam a média ± EPM de experimentos realizados com um "n" experimental
de 6 para cada grupo.



 

 

75  

 

 

0 1 2 3 4 5
0.00

0.25

0.50

0.75

1.00 Controle
10
30
90

*

*

*
*

Salina

Tempo (horas)

Va
ria

çã
o 

do
 v

ol
um

e 
da

 p
at

a

Salina Controle 10 30 90
0

1

2

3

(n=6)

(n=6)

(n=6)

(n=6)

(n=6)
*

**

MPT (mg/Kg/v.o.)

Cg (500µg/pata/ s.c.)

C
ál

cu
lo

 d
a 

ár
ea

 s
ob

 a
 c

ur
va

(u
ni

da
de

s 
ar

bi
tr

ár
ia

s)

A

B

Figura 7. Efeito inibitório da maprotilina no edema de pata induzido por
carragenina. Maprotilina (10, 30 ou 90 mg/kg) ou solução salina (controle positivo) foi
administrada, por via oral (v.o.), 2 horas antes da injeção intraplantar de carragenina
(500 mg/ 0,1 ml /pata)ou salina (0,1ml /pata, contrle negativo). A atividade
antiedematogênica foi mensurada 1, 2, 3 e 4 horas após a injeção do estímulo
inflamatório, por pletismometria. Em "A" é mostrado o curso temporal da variação do
volume do edema, na pata do rato, nas primeiras quatro horas. O gráfico "B" representa
esta  variação na forma de área sob a curva, calculada pelo método do trapézio.
*p<0.05 ,**p<0.001 com relação ao controle (ANOVA /Bonferroni). As barras verticais
representam a média ±  EPM de experimentos realizados com um "n" experimental de,
no mínimo, 5 para cada grupo.
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Figura 8. Fotomicrografia mostrando efeito inibitório dos antidepressivos 
clomipramina, amitriptilina e maprotilina no edema de pata induzido por 
carragenina, em ratos. Observa-se uma inibição do edema de pata induzido por 
carragenina (500 µg), nas patas de animais pré-tratados com clm (D), amt (E) e mpt (F), 
em comparação com a pata do rato que recebeu salina e não o antidepressivo (controle 
positivo - B). O grupo salina (controle negativo - A) não recebeu o estímulo inflamatório 
ou pré-tratamento com antidepressivos.HE, 100x. Em “C” é mostrado uma grande 
concentração de neutrófilos no grupo controle, 400x.  
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4.2. EFEITO INIBITÓRIO DOS ANTIDEPRESSIVOS 
CLOMIPRAMINA, AMITRIPTILINA E MAPROTILINA NO EDEMA DE 
PATA INDUZIDO POR DEXTRAN 

 

 A clomipramina aplicada 30 minutos antes do estímulo 

inflamatório (dextran, 300 µg), inibiu o edema de pata (Figura 9B)  em 

97,26% (p<0,001), com sua maior dose (90 mg/kg, i.p.), em 38% com 

a dose intermediária (30 mg/kg, i.p.) e em 36% (p<0,05) na menor 

dose (10 mg/kg, i.p.), em comparação ao controle (Média = 2,16 e 

EPM = 0,21). Os grupos que receberam a menor dose e a dose 

intermediária de clomipramina apresentaram inibição significativa a 

partir da segunda hora (p<0,05), enquanto o grupo que recebeu a 

maior dose inibiu o edema desde a primeira hora (p<0,001, Figura 9A).          

Observou-se, uma inibição de 49% (p<0,05) com a 

administração prévia (2h) da maior dose de amitriptilina (90 mg/kg, 

v.o.) e de 26% com a menor dose (10 mg/kg, v.o.), com relação ao 

controle (Média = 1,67; EPM = 0,15, Figura 10B). Adicionalmente, foi 

constatado uma inibição significativa (p<0,05) para o grupo que 

recebeu a maior dose na segunda e terceira hora (Figura 10A). Por 

outro lado, constatou-se uma redução no edema de pata em 57,49 

(p<0,01) e 34,42% (p<0,05) para a maior (90 mg/kg, v.o.) e menor (10 

mg/kg, v.o.) doses de maprotilina (Figura 11B), respectivamente, em 

comparação ao controle (Média = 1,72; EPM = 0,07), sendo as 

inibições significativas (p<0,05), já na segunda hora (Figura 11A), para 

estes grupos. 
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Figura 9. Efeito inibitório da clomipramina  no edema de pata induzido por dextran.
Clomipramina (10, 30 e 90 mg/kg) ou solução salina (controle positivo) foi administrada,
na cavidade peritoneal (i.p.), 30 minutos antes da injeção intraplantar de dextran (300 µg
/0,1ml /pata)ou salina (0,1ml/pata, controle negativo). A atividade antiedematogênica foi
mensurada 1, 2, 3 e 4 horas após a injeção do estímulo inflamatório, por pletismometria.
Em "A" é mostrado o curso temporal da variação de volume, na pata do rato, nas
primeiras quatro horas. O gráfico "B" representa esta  variação na forma de área sob a
curva, calculada pelo método do trapézio. *p<0.001 e **p<0.05 com relação ao controle
(ANOVA/ Bonferroni ou t Students). As barras verticais representam a média ± EPM de
experimentos realizados com um  "n" experimental de, no mínimo, 4 para cada grupo.
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Figura 10. Efeito inibitório da amitriptilina  no edema de pata induzido por dextran.
Amitriptilina (10, 30 e 90 mg/kg) ou solução salina (controle positivo) foi administrada, por
via oral (v.o.), 2 horas antes da injeção intraplantar de dextran (300 µg /0,1ml /pata)ou
salina (0,1 ml /pata, controle negativo). A atividade antiedematogênica foi mensurada 1, 2, 3
e 4 horas após a injeção do estímulo inflamatório, por pletismometria. O gráfico "A" mostra
a variação do volume do edema, na pata do rato, nas primeiras quatro horas. O gráfico "B"
representa esta  variação na forma de área sob a curva, calculada pelo método do trapézio.
*p<0.05 **p < 0.01, com relação ao controle (ANOVA /Bonferroni). As barras verticais
representam a média ± EPM de experimentos realizados com um "n" experimental de 6
para cada grupo.
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Figura 11. Efeito inibitório da maprotilina  no edema de pata induzido por
dextran. Maprotilina (10, 30 e 90 mg/kg) ou solução salina (controle positivo) foi
administrada, por via oral (v.o.), 2 horas antes da injeção intraplantar de dextran
(300 µg/ 0,1ml /pata)ou salina (0,1ml/pata, controle negativo). A atividade
antiedematogênica foi mensurada 1, 2, 3 e 4 horas após a injeção do estímulo
inflamatório, por pletismometria. Em "A" é mostrado o curso temporal da variação
do volume do edema, na pata do rato, nas primeiras quatro horas. O gráfico B
representa esta  variação na forma de área sob a curva, calculada pelo método do
trapézio. *p<0.05, # p<0.01 e **p<0.001 com relação  ao controle
(ANOVA/Bonferroni ). As barras verticais representam a média ± EPM de
experimentos realizados com um "n" experimental de, no mínimo, 5 para cada
grupo.
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4.3. EFEITO INIBITÓRIO DOS ANTIDEPRESSIVOS 
CLOMIPRAMINA, AMITRIPTILINA E MAPROTILINA NA MIGRAÇÃO 
NEUTRÓFILOS INDUZIDA POR CARRAGENINA 
 

A clomipramina (Figura 12), administrada 30 minutos antes do 

estímulo inflamatório, na sexta hora após a administração de 

carragenina, inibiu a migração de neutrófilos em 79,46% (p<0,001) 

com sua maior dose (90 mg/kg, i.p.), e em 64,4 (P<0,01) e 49,13% 

(p<0,05) na sua dose intermediária (30 mg/kg, i.p.) e menor dose (10 

mg/kg, i.p.), respectivamente, com relação ao Gc (Neutrófilos = 5.9 x 

10 6/ml). A amitriptilina (figura 13), aplicada 2h antes do estímulo 

inflamatório, inibiu a migração de neutrófilos em 49,19 (p<0,05) e 

31,51% (p<0,05). nas doses de 90 e 30 mg/kg (v.o.), respectivamente, 

em comparação ao grupo controle (Neutrófilos = 5.4 x 10 6/ml). Por 

outro lado, o tratamento prévio (30 minutos) com maprotilina também 

inibiu a migração de neutrófilos (Figura 14), em 43,95, 47,96 e 49,54 

% (p<0,001), respectivamente, nas doses de 10, 20 e 40 mg/kg (i.p.), 

em comparação ao  controle (4.9 x 106/ml). Na figura 15, através de 

microfotografias, pode-se observar a inibição da migração de 

neutrófilos, em patas de ratos que receberam antidepressivos, nas 

maiores doses utilizadas, previamente à aplicação do estímulo 

inflamatório (carragenina), com relação ao grupo controle. 
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Figura 12. Efeito inibitório da clomipramina na migração de neutrófilos, induzida por
carragenina, em bolsa de ar subcutânea, em ratos. Clomipramina (10, 30 e 90 mg/kg)
ou solução salina (controle positivo), foi administrada, na cavidade peritoneal (i.p.), 30
minutos antes da injeção de carragenina (500 µg /1ml) ou salina.(0,1 ml, controle negativo),
no interior de uma bolsa de ar (i.b.) produzida no subcutâneo dos ratos. Os resultados são
expressos como média ± EPM do número de neutrófilos presentes nos fluidos da bolsa de
ar, 6 horas após a injeção do estímulo inflamatório. *p<0.001,  # p<0,05 e **p<0.01 com
relação ao controle (ANOVA /Bonferroni). O "n" experimental foi de, no mínimo, 4 para
cada grupo.
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Figura 13. Efeito inibitório da amitriptilina na migração de neutrófilos, induzida
por carragenina, em bolsa de ar subcutânea, em ratos. Amitriptilina (10, 30 ou 90
mg/kg) ou solução salina (controle positivo), foi administrada, por via oral (v.o.), 2 horas
antes da injeção de carragenina (500 µg/1ml) ou salina (1ml, controle negativo), no
interior de uma bolsa de ar (i.b.) produzida no subcutâneo dos ratos . Os resultados
são expressos como média ± EPM do número de neutrófilos presentes nos fluidos da
bolsa de ar, 6 horas após a injeção do estímulo inflamatório. **p<0.001 e *p<0.05 com
relação ao controle (ANOVA ou t Students). O "n" experimental foi de, no mínimo,  4
para cada grupo.
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Figura 14. Efeito inibitório da maprotilina na migração de neutrófilos, induzida por
carragenina, em bolsa de ar  subcutânea, em ratos. Maprotilina (10, 20 ou 40 mg/kg) ou
solução salina (controle positivo), foi administrada, na cavidade peritoneal (i.p.), 30 minutos antes
da injeção de carragenina (500 µg /1ml) ou salina (1ml, controle negativo), no interior de uma
bolsa de ar (i.b.) produzida no subcutâneo dos ratos. Os resultados são expressos como média ±
EPM do número de neutrófilos presentes nos fluidos da bolsa de ar, 6 horas após a injeção do
estímulo inflamatório. *p<0.001 com relação ao controle (ANOVA, Bonferroni). O n experimental
foi de, no mínimo, 5  para cada grupo.
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4.4. EFEITO INIBITÓRIO DOS ANTIDEPRESSIVOS 
CLOMIPRAMINA, AMITRIPTILINA E MAPROTILINA NA MIGRAÇÃO 
DE NEUTRÓFILOS INDUZIDA POR  fMLP 

 

A migração de leucócitos induzida por fMLP, no modelo da bolsa 

de ar subcutânea, foi inibida de modo significativo (p<0,001), na 

contagem leucocitária total (Figura 16), com a administração prévia de 

amitriptilina (95,19%), maprotilina (93,23%) e clomipramina (91,48%), 

nas maiores doses utilizadas de cada antidepressivo para estudos de 

migração. Na seqüência, foi constatado que a migração de neutrófílos 

(Figura 17), também foi inibida (p<0,001) na presença de clomipramina 

(100%), maprotilina (92.38%)  e  amitriptilina (96,31% ), com relação 

ao grupo controle (2.8 x 10 3/ml), que recebia solução salina em vez do 

antidepressivo, previamente ao estímulo inflamatório (fMLP).  
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Figura 15. Efeito inibitório da  clomipramina, amitriptilina e maprotilina, na
migração de leucócitos induzida por fMLP, em bolsa de ar  subcutânea, em ratos.
clomipramina (90 mg/kg, i.p.), amitriptilina (90mg/kg, v.o.), maprotilina (40 mg/kg, i.p.)
ou solução salina (controle positivo), foram admininistradas, na cavidade peritoneal (i.p.,
30minutos) ou por via enteral (v.o., 2 horas), previamente à injeção de fMLP (10 -6 M
/1ml) ou salina (1 ml, controle negativo), no interior de uma bolsa de ar (i.b.) produzida
no subcutâneo dos ratos.. Os resultados são expressos como média ± EPM do número
de  leucócitos presentes nos flüidos da bolsa de ar, 6 horas após a injeção do estímulo
inflamatório. *p<0.001 com relação ao controle (ANOVA, Bonferroni). O "n" experimental
foi de, no mínimo,  5  para cada grupo.
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Figura 16. Efeito inibitório da clomipramina, amitriptilina e maprotilina, na migração de
neutrófilos induzida por fMLP, em bolsa de ar subcutânea, em ratos.  Clomipramina
(90 mg/kg, i.p.), amitriptilina (90mg/kg, v.o). maprotilina (40 mg/kg, i.p.)  ou solução salina
(controle positivo), foram admininistradas, na cavidade peritoneal (i.p., 30minutos) ou por
via enteral (v.o., 2 horas), previamente à injeção de fMLP (10 -6 M /1ml) ou salina (1ml,
controle negativo) no interior de uma bolsa de ar (i.b.) produzida no subcutâneo dos ratos.
Os resultados são expressos como média ± EPM do número de neutrófilos presentes nos
fluidos da bolsa de ar, 6 horas após a injeção do estímulo inflamatório. *p<0.001 com
relação ao controle (ANOVA /Bonferroni). O "n" experimental foi de, no mínimo,  5  para
cada grupo.
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4.5. EFEITO INIBITÓRIO DOS ANTIDEPRESSIVOS 
CLOMIPRAMINA, AMITRIPTILINA E MAPROTIINA NA 
DEGRANULAÇÃO DE MASTÓCITOS INDUZIDA PELO COMPOSTO 
48/80 
 

 

A degranulação dos mastócitos induzida pelo composto 48/80, 

foi 100% (p<0,001) revertida pela clomipramina (90 mg/kg, i.p.) e 

amitriptilina (90 mg/kg, v.o.), e em 90,19% (p<0,001) pela maprotilina 

(40 mg/kg/ i.p, Figura 17). Na figura 18, observamos microfotografias 

(x100 e x400) de mesentérios de ratos mostrando a inibição da 

degranulação de mastócitos induzida pelo composto 48/80, nos 

grupos que receberam antidepressivos, nas doses acima descritas, 

previamente ao sacrifício dos animais, em comparação ao grupo que 

recebia solução salina em vez do antidepressivo (controle).  
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Figura 17. Efeito inibitório da clomipramina, amitriptilina e maprotilina, na 
degranulação de mastócitos induzida pelo composto 48/80, em mesentério de 
ratos. clomipramina (90mg/kg/i.p), amitriptilina (90mg/kg/v.o.), maprotilina 
(40mg/kg,i.p.) ou solução salina (controle positivo), foram admininistradas, na 
cavidade peritoneal (i.p., 30minutos) ou por via enteral (v.o., 2 horas), previamente à 
incubação, por 30 minutos, dos mesentérios, em solução de Ringer-Locke, contendo  
composto 48/80, na dose de 0,8 µg /ml ou solução salina (controle negativo), Os 
valores apresentados no eixo da ordenada representam a média ± EPM da 
percentagem de mastócitos degranulados. *p< 0.001 com relação ao controle 
(ANOVA/ Bonferroni). O “n” experimental foi de, no mínimo, 5 para cada grupo.



 

 

90  

 

 

                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

A

B

C

D

E

A,

B,

C,

D,

E
Figura 18. Fotomicrografia mostrando o efeito inibitório da clomipramina, amitriptilina e 
maprotilina na degranulação de mastócitos em mesentério de ratos, induzida pelo 
composto 48/80. Observa-se claramente uma inibição da degranulação de mastócitos nos 
grupos que receberam pré-tratamento com clm (C e C,), amt (D e D,), e mpt (E e E,), em 
comparação ao grupo que recebeu salina no lugar do antidepressivo antes da incubação em 
solução de Ringer-Locke e C48/80 ((0,8µg/ml - B e B,). O grupo salina (A e A,), não foi pré-
tratado com antidepressivos ou com o composto 48/80. Azul de toluidina 100x (esquerda) e 
400x (direita).  
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5. DISCUSSÃO: 
 

     Os Antidepressivos de primeira geração, como os tricíclicos, são 

largamente utilizados no tratamento da dor crônica de origem 

neurogênica e do câncer (Sacerdote et al., 1987; Walsh, 1983). Em 

adição aos seus efeitos analgésicos, alguns trabalhos têm sugerido 

uma atividade antiinflamatória em processos agudos e crônicos, que 

pode ser relevante para explicar os efeitos destes fármacos na dor 

(Bianchi et al., 1994).  

        O uso dos antidepressivos no tratamento da dor crônica de 

origem maligna e benigna, foi inicialmente indicado para aliviar a 

depressão que acompanhava esses pacientes, para posteriormente 

ficar evidente seu efeito analgésico, também em pacientes não 

deprimidos (Panerai et al., 1990). Esta hipótese é apoiada na 

observação que, em humanos, a clomipramina é efetiva no tratamento 

da dor aguda pós-operatória (Tiengo et al., 1987), ao passo que os 

seus efeitos  antidepressivos são esperados em  3 semanas (Panerai 

et al., 1991).  

      No presente trabalho, foi demonstrado o efeito antiinflamatório dos 

antidepressivos cíclicos clomipramina, amitriptilina e maprotilina, que 

se mostraram eficazes em promover inibição da resposta inflamatória 

aguda em modelos experimentais. Tal atividade inibitória foi obtida em 

modelos de indução de edema de pata, de migração de neutrófilos em 

bolsas de ar subcutâneas e de degranulação de mastócitos em 

mesentérios de ratos. 
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      O presente trabalho mostrou uma redução significativa nos 

edemas de pata induzidos por carragenina (500µg) e dextran (300µg), 

conseqüente a tratamento agudo com a clomipramina, amitriptilina e 

maprotilina. Neste contexto, a amitriptilina, um antidepressivo cuja 

ação terapêutica consiste em inibir preferencialmente a recaptação da 

serotonina e noradrenalina no sistema nervoso central, na dose de 

90mg/kg, apresentou atividade antiinflamatória, sendo capaz de inibir 

tanto o edema de pata induzido por injeção subcutânea de 

carragenina (51,14%), como aquele provocado pela injeção de dextran 

(49%). A maprotilina, um antidepressivo tetracíclico com atividade 

preferencial, no sistema nervoso central, de inibição da recaptação da 

noradrenalina, na maior dose (90mg/kg), também demonstrou 

atividade inibitória sobre o edema da carragenina (61,85%)  e da 

dextran (57,59%). Por outro lado, a clomipramina, com ação  

preferencial na recaptação da serotonina, no sistema nervoso central, 

na mesma dose de 90 mg/kg de peso, alcançou uma inibição em torno 

de 100% nos dois tipos de edema, demonstrando, portanto, que 

possui atividade antiinflamatória, possivelmente, superior à maprotilina 

e amitriptilina. No entanto, vale assinalar que não realizamos os 

experimentos utilizando concentrações eqüimolares dos três 

antidepressivos analisados. 

      Dados da literatura sustentam que a carragenina e a dextran 

produzem edema por mecanismos diferentes. Enquanto a dextran 

causa acúmulo de fluidos por degranulação de células residentes 

como mastócitos, levando a um edema com poucos neutrófilos e 

pequena quantidade de proteínas, a carragenina, induz a formação de 

um exsudato rico em proteínas, associado a produção de 
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prostaglandinas, contendo um grande número de neutrófilos e baixa 

degranulação mastocitária (Lo et al., 1982). A formação do edema da 

carragenina, porém, é mais gradual, e, diferente do edema da dextran, 

não é dependente da liberação de histamina (Horakowa et al.,1980). 

      Para Di Rosa e colaboradores, entretanto, o edema de pata 

induzido por carragenina está inicialmente associado à liberação de 

histamina e principalmente serotonina, sendo posteriormente mediado 

por cininas, e, a partir de duas horas e trinta minutos de sua indução, é 

mediado por prostaglandinas, sendo que a ação destes mediadores 

parece ser dependente de títulos normais do sistema complemento      

(Di Rosa et al., 1971).  

      Por outro lado, sabe-se, que os efeitos antiinflamatórios das 

drogas não esteróides são atribuídas, classicamente, ao bloqueio da 

geração de prostaglandinas, que se segue a uma inibição da 

cicloxigenase (Ferreira, 1972; Ferreira & Vane, 1974) e têm sido 

descrito que as drogas psicoativas clorpromazina, clomipramina, 

maprotilina, amitriptilina, desipramina, imipramina, drogas de 

estruturas cíclicas, e haloperidol, uma butirofenona, em ordem 

decrescente de potência, pelo menos em experimentos "in vitro", 

parecem ser capazes de inibir a enzima cicloxigenase (prostaglandina-

sintetase). Nesse estudo, os autores sugerem, ainda, que a liberação 

de prostaglandinas pelos terminais nervosos noradrenérgicos, estaria 

associada à redução da liberação do neurotransmissor, e a inibição da 

prostaglandina sintetase poderia estar implicada  no incremento da 

neurotransmissão, provocada pelos antidepressivos  (Krupp & 

West,1974). 
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     Desde que, como discutido acima, o edema de carragenina é um 

processo dependente de neutrófilos, pelo menos à partir da terceira 

hora, e que os antidepressivos ora testados inibiram tal atividade 

edematogênica, tornou-se lícito especular se tal efeito inibitório não 

poderia estar ocorrendo via inibição de mediadores do processo de 

migração de neutrófilos  

      Com o objetivo de avaliar o efeito dos antidepressivos no processo 

de migração de células polimorfonucleares, estabelecemos três 

grupos (n=6) que receberam o antidepressivo, em doses diferentes, e 

um grupo que recebia solução salina (controle), previamente à 

aplicação de carragenina (500µg) ou do agente quimiotático direto 

fMLP (10-6M), em bolsas de ar, produzidas, 6 dias antes, no 

subcutâneo de ratos. A bolsa de ar subcutânea têm os macrófagos 

como suas principais células residentes, sendo naturalmente 

depletada de mastócitos (Edwards et al., 1981; Ribeiro et al 1991).      

      Observou-se, que a clomipramina, amitriptilina e maprotilina 

inibiram de forma dose-dependente a migração de neutrófilos induzida 

por carragenina, sendo que, na maior dose utilizada (90mg/kg,i.p), a 

clomipramina apresentou maior percentual de inibição (79,46%) 

comparada às atividades inibitórias da amitriptilina (90mg/kg/v.o., 

49,62%) e  maprotilina (40mg/kg/ i.p., 49,53 %). 

      Como uma das primeiras etapas do processo de migração dos 

neutrófilos da luz vascular em direção ao foco inflamatório, a 

marginação, resulta da vasodilatação e conseqüente lentificação do 

fluxo sangüíneo (Di Rosa et al.,1985), é possível se pensar que a 

inibição da produção de substâncias vasodilatadoras tipo  histamina, 

bradicinina ou prostaglandinas, pelos antidepressivos amitriptilina, 
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maprotilina e clomipramina, poderia interferir, na etapa de marginação, 

com conseqüente inibição do processo de migração de neutrófilos 

para o sítio inflamatório.  

      Uma outra possibilidade bem mais plausível, porém não excludente 

desta última, é que os antidepressivos aqui estudados, poderiam estar 

inibindo mediadores inflamatórios outros, envolvidos com o processo 

de quimiotaxia de neutrófilos de forma direta (quimiocinas, C5a e 

LTB4) ou indireta (TNF-α, IL-1, LTB4 e IL-8). Sendo assim, o fato dos 

antidepressivos clomipramina, amitriptilina e maprotilina terem 

apresentado atividade antiinflamatória sobre um tipo de edema 

reconhecido como leucócito-dependente, como o edema da 

carragenina, e um outro do tipo osmótico-dependente e leucócito-

independente como o da dextran, nos leva a pensar que a ação 

inibitória dos antidepressivos, no edema de pata induzido por 

carragenina, pode ser conseqüência de sua atividade inibitória na 

migração de neutrófilos para o foco inflamatório, provavelmente 

associado a produção de citocinas e ao aumento da permeabilidade 

do endotélio vascular necessário para este processo. Por outro lado, a 

atividade antiinflamatória dos antidepressivos cíclicos no edema da 

dextran sugere a possibilidade do envolvimento de substâncias 

vasodilatadoras, como histamina e serotonina, provenientes de células 

residentes como os mastócitos. 

    Na presença do composto 48/80, cerca de 98% dos mastócitos são 

degranulados sendo seus depósitos de histamina e serotonina 

depletados (Lo et al.,1982). Em nossos experimentos, foi demonstrado 

que os percentuais de inibição da degranulação de mastócitos pelo 

composto 48/80  foi de 100% para clomipramina e amitriptilina, e de 
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98.18% para a maprotilina. Dessa forma, a ação inibitória da 

clomipramina, amitriptilina e maprotilina na degranulação de 

mastócitos, poderia estar relacionada diretamente com a redução do 

edema de pata induzido por dextran, tendo em vista que este tipo de 

edema está associado a degranulação de mastócitos. Portanto, 

demonstrando que a amitriptilina, maprotilina e clomipramina 

apresentaram atividade inibitória no edema de pata induzido por 

dextran, bem como sobre a migração de neutrófilos, podemos sugerir 

que estes antidepressivos agiriam em eventos inflamatórios 

dependentes ou não de leucócitos polimorfonucleares. 

       Por outro lado, a participação da histamina em reações 

anafiláticas, urticárias e de hipersensibilidade imediata têm sido 

mostrada em diversos estudos. No entanto, nas reações inflamatórias 

que envolvem a degranulação de mastócitos uma variedade de 

compostos são liberados associados a histamina, como leucotrienos, 

prostaciclinas, prostaglandinas, enzimas hidrolíticas (Abraham & 

Malviya, 1997) e serotonina, um agente inflamatório importante, que 

potencializa e prolonga a ação da histamina, em ratos. 

      Porém, devido a menor importância da histamina, como substância 

vasodilatadora, em ratos (Spector & Willoughby, 1963), poderia se 

supor uma importância secundária para os efeitos anti-histamínicos 

destas drogas concorrendo para o resultado final, no edema e na 

quimiotaxia de neutrófilos. 

     Vale lembrar que dados da literatura apontam a amitriptilina como o 

antidepressivo cíclico que causa o mais forte bloqueio de receptores 

H1, sendo tal bloqueio menos potente com a maprotilina e 

clomipramina  (Kessel & Simpson, 1995). Portanto, descartando a 
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possibilidade de tentar explicar os achados por um possível bloqueio 

histaminérgico, tendo em vista que a clomipramina e não a amitriptilina 

apresentou os maiores efeitos na quimiotaxia de neutrófilos e nos 

edemas de pata, induzidos por carragenina e dextrana. 

      Dados da literatura mostraram que a fluoxetina foi capaz de inibir 

agudamente fenômenos inflamatórios como o edema de pata em 

ratos, mas o efeito foi associado a uma potenciação da transmissão 

serotoninérgica central, com ativação do eixo hipotalâmico-hipofisário-

adrenal e conseqüente aumento dos níveis de corticosterona. O 

envolvimento do eixo pituitário-adrenal no efeito antiedematogênico foi 

confirmado com a persistência do edema com a hipofisectomia 

(Bianchi et al.,1994). Outros trabalhos, apontaram para um efeito 

antinoceptivo da fluoxetina, por ativação de vias inibitórias espinhais 

descendentes (Yaksh & Wilson, 1979; Sluka et al., 1993). No entanto, 

no mesmo estudo, a clomipramina, mostrou ser capaz de inibir este 

edema também em ratos adrenalectomizados (Bianchi et al., 1994). 

               Adicionalmente, a fluoxetina reduziu de forma dose-

dependente o edema de pata induzido por carragenina e a atividade 

PGE-like no exsudato, porém diferente da clomipramina, só reduzindo 

os níveis de substância P em altas doses (Bianchi et al., 1995), 

excluindo a liberação de substância P para explicar seus efeitos 

antiinflamatórios, mais associados à sua ação no sistema endócrino 

(Bianchi  & Panerai, 1996). 

      A carbamazepina, um anticonvulsivante de estrutura tricíclica, 

usado largamente no tratamento da dor neuropática e neuralgia do 

trigêmeo (Maciewicz et al.,1985), pode levar a uma leucopenia 

persistente leve ou a ocorrência de graves discrasias sangüíneas, 
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como  agranulocitose ou anemia aplásica (Porter & Maldrum, 1998). 

Bianchi e colaboradores (1995), avaliaram seus efeitos na hiperalgesia 

e no edema de pata experimental, em ratos. No experimento, 

observaram que a carbamazepina em diferentes doses (5.0, 10, 20 e 

40mg/kg, v.o.), 1 hora antes da aplicação dos estímulos térmicos e 

mecânicos para a indução de hiperalgesia, e da carragenina, para 

avaliação dos seus efeitos no edema de pata, não modificou a latência 

nociceptiva, mas de forma dose-dependente reduziu a hiperalgesia, o 

edema de pata, bem como a atividade  PGE2-like e as concentrações 

de Substância P no exsudato (Bianchi et al., 1995). 

Tais efeitos não foram evidenciados com outros 

anticonvulsivantes, como a fenitoína e o ácido valpróico, sugerindo 

que sua atividade antiinflamatória, não estava necessariamente 

associada a suas propriedades anticonvulsivantes (Bianchi et al., 

1995). Por outro lado, a carbamazepina  aumentou a transmissão 

noradrenérgica "in vitro" (Purdy et al.,1977) e "in vivo" (Olpe and 

Jones, 1983), o que impede a exclusão desse mecanismo para 

explicar tais achados (Bianchi et al., 1995). Porém, sua estrutura 

molecular tricíclica foi considerada importante na explicação da 

inibição da quimiotaxia de neutrófilos "in vitro" (Sacerdote et al.,1994; 

Bianchi et al., 1995). 

A substância P, se sabe, tem importante papel na indução da 

inflamação neurogênica de pele (Foreman, 1987), e isto têm sido 

associado a sua potente ação vasodilatadora, de aumento da 

permeabilidade vascular e na secreção de PGE2 (Scott et al.,1994). Os 

efeitos dos antidepressivos na ação da substância P e bradicinina não 

foram avaliados em nosso estudo, mas os efeitos analgésicos e na 
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hiperalgesia, destas drogas, descritos na literatura, sugerem uma 

importância dessas substâncias em outros aspectos da resposta 

inflamatória, como o edema de pata induzido pela carragenina. 

         Adicionalmente, clomipramina, nortriptilina, carbamazepina e 

clorpromazina, em doses de 10, 20 e 40 mg/kg inibiram de forma dose 

dependente o edema de pata em ratos, sendo que a nortriptilina foi 

sensivelmente mais eficaz nas doses 10 e 20mg/kg, e ligeiramente 

superior à clomipramina na terceira dose, em seu efeito 

antiedematogênico. Vale ressaltar, que a  clomipramina é tão potente 

na recaptação da serotonina como os ISRS, e a nortriptilina é um 

potente inibidor de recaptação da noradrenalina, qual a maprotilina, e 

portanto, também apresentam perfis de ação diferentes no sistema 

nervoso central, embora com semelhanças nas suas estruturas 

químicas (Bianchi & Panerai, 1996). 

       A explicação dos nossos resultados como conseqüência dos 

mecanismos de ação dos antidepressivos nos sistemas 

noradrenérgico ou serotoninérgico contradizem os dados da literatura 

citados acima, sugestivos de que o aumento da eficiência da 

neurotransmissão adrenérgica e o aumento da disponibilidade de 

noradrenalina periféricamente, tendo em vista sua ação 

vasoconstrictora e de inibição da enzima ciclooxigenase, seriam os 

principais mecanismos envolvidos em seus efeitos antiinflamatórios. 

Em nossos resultados, encontramos um menor efeito inibitório da 

maprotilina nos edemas de pata induzidos por carragenina e dextran, 

em comparação com a clomipramina. No entanto, tais diferenças 

podem ser em parte explicadas por diferenças entre as doses de 

clomipramina nos dois experimentos e diferenças nas estruturas 
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químicas e farmacodinâmicas entre maprotilina (tetraciclíco) e 

nortriptilina (tricíclico). 

         Como a serotonina é um vasodilatador de importância 

infinitamente maior, em ratos, do que a histamina, também parece ser 

um erro tentar explicar estes achados por uma ação inibitória periférica 

na captação de serotonina, como em sua ação antidepressiva no 

sistema nervoso central, pois os resultados finais teriam 

obrigatoriamente de ser o inverso dos que foram encontrados.  

         Os vasos sangüíneos, por sua vez, recebem pouca ou nenhuma 

inervação direta do sistema nervoso parassimpático, mas quase todos 

os vasos sangüíneos possuem receptores muscarínicos sem 

inervação direta, que em resposta à estimulação por agonistas, as 

células do endotélio, liberam o fator relaxante derivado do endotélio 

(FRDE), induzindo vasodilatação, que pode ser bloqueada por drogas 

antimuscarínicas (Katzung, 1998). Portanto, apesar da amitriptilina, 

clomipramina e maprotilina, em ordem decrescente, provocarem 

significativos bloqueios muscarínicos pós-sinápticos (Kessel & 

Simpson, 1995), fica difícil explicar suas ações antiinflamatórias por 

este mecanismo, pois o bloqueio colinérgico pode inibir uma 

vasodilatação estimulada por agonistas, porém, não contribuindo com 

uma ação vasoconstritora direta.  

    Os estudos sobre a fase aguda da inflamação sugerem que a 

resposta quimiotáxica de polimorfonucleares para o foco da infecção 

representa a primeira etapa da ativação celular da resposta imune 

(Wahl, 1996). Acredita-se que na fase inicial do processo inflamatório 

por estímulos diversos, células residentes nos tecidos, como 

macrófagos (Ferreira et al., 1980), mastócitos e linfócitos, participem 
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do controle da migração de neutrófilos. Este controle parece ser 

mediado por macrófagos via liberação de fatores quimiotáxicos como 

leucotrienos (LTB4), componentes do sistema complemento (C5a) e 

citocinas, principalmente IL1, IL-6, IFNγ, TNFα e IL-8 (Souza & 

Ferreira, 1985; Cunha & Ferreira., 1986; Kowano, 1986; Faccioli et al., 

1990; Ribeiro et al., 1990; Ribeiro et al., 1991; Cunha & Tamashiro, 

1992; Ribeiro et al., 1997). Macrófagos, também, têm importância 

fundamental no recrutamento de neutrófilos por estímulos exógenos, 

como zymosan, lipopolissacarídeo (LPS) e carragenina (Souza et al., 

1988), ou por mediadores quimiotáxicos como IL-1 e TNF-α que 

induzem a migração de neutrófilos por mecanismos indiretos (Von 

Adrian et al., 1991). 

        Os mastócitos têm um papel importante não somente nas 

reações alérgicas, mas também em outros processos inflamatórios, 

incluindo a liberação de muitos mediadores que têm atividade 

quimiotáxica para neutrófilos, incluindo LTB4 (Ribeiro et al.,1997) e IL-

8. A interleucina 8 é um potente agente quimiotáxico direto, que 

também induz migração de neutrófilos “in vivo”, por estimular a 

liberação de fatores quimiotáxicos por mastócitos residentes,  induzir a 

translocação de CD11a/CD18 dos estoques intracelulares para a 

superfície dos neutrófilos, ativando estas células na etapa de adesão 

(Ribeiro et al., 1991). 

         Por outro lado, muitos estudos têm mostrado que a depressão é 

acompanhada por ativação da resposta inflamatória, e aumento da 

produção de citocinas pró-inflamatórias como a IL-6, IL-6 receptor (IL-

6R), antagonista do receptor de IL-1 (IL-1RA) e  IFNγ (Frommberg et 

al., 1997), aumento dos níveis séricos de proteínas da fase aguda 
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positiva (Joyce et al., 1992) e diminuição das proteínas das reações da 

fase aguda negativa (Song et al., 1994, Sluzewska et al., 1996; Berk et 

al 1997), aumento das concentrações de neopterin (Dunbar et al., 

1992), PGE2 (Calabrese,1986) e baixos níveis séricos de zinco (Maes 

et al., 1997b; Lin et al., 2000).. 

      Além disso, a fase aguda da depressão maior, o tratamento 

resistente à medicamentos, e a depressão crônica parecem se 

relacionar com uma diminuição da atividade sérica, de uma serino 

protease, a dipeptidil peptidase IV (DPP IV), envolvida no metabolismo 

de peptídeos, ativação e proliferação de células T, e produção de 

citocinas, como IL-1 e IL-2 (Maes et al.,1997a). 

     Por outro lado, pacientes com câncer avançado apresentaram, em 

comparação à controles saudáveis, altos níveis séricos de neopterin, 

um marcador da produção de IFNγ, e cortisol, e baixos níveis de 

triptofano e serotonina, que têm um papel central na fisiopatologia da 

depressão. Interessante, que  IFNγ  e  cortisol têm a capacidade de 

ativar diferentes vias de degradação do triptofano, sugerindo que a 

ativação persistente do sistema imune e a intensa atividade adrenal 

que ocorre em pacientes com câncer associado à caquexia, pode 

resultar em desordens envolvendo o metabolismo do triptofano, como 

a depressão (Iwagaki et al.,1997). 

        Tais resultados vêm se juntar a recentes achados “in vitro” onde 

os antidepressivos clomipramina, imipramina e citalopram suprimiram 

a produção de IL-1β, IL-6 e TNFα por monócitos, e de IL-2 e IFNγ por 

linfócitos T (Xia et al., 1996). Trazodone, sertralina e clomipramina 

inibiram significativamente a produção estimulada de IFNγ e 

aumentaram a produção de IL-10. A moclobemida, em outro estudo, 
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inibiu significativamente a produção, não estimulada, de IL-8 e TNFα, 

e aumentou a produção estimulada de IL-10, por LPS+PHA, em 

amostras de sangue de voluntários sadios (Lin et al., 2000).  

         Diversos trabalhos têm demonstrado que IL-10 é um potente 

imunossupressor de citocinas pró-inflamatórias, como IL-1, IL-6, IL-8, 

TNFα e IFNγ (Cavaillon, 1996), assim como a desipramina 

intraperitoneal, em injeção única (10 mg/kg) também aumentou a 

produção de IL-10 em camundongos (Kubera et al., 1998; Lin et al., 

2000). Esses dados sugerem uma supressão da liberação de 

citocinas, na inibição da migração de neutrófilos, por células 

residentes como macrófagos (IL-1, TNFα) e mastócitos (IL-8).  

        Observamos ainda, em nossos estudos, que a clomipramina, na 

maior dose (90 mg/kg,i.p), apresentou 100% de inibição da migração 

de neutrófílos induzida por fMLP, seguido de perto pela amitriptilina 

(90 mg/kg,v.o) (96,28%) e maprotilina (40 mg/kg i.p., 92,35 %). O 

fMLP, por sua vez, induz o afluxo de neutrófilos como um agente 

quimiotáxico direto, independente da liberação de mediadores 

quimiotáxicos por células residentes (macrófagos e mastócitos). Além 

disso, parece que o fMLP pode induzir a transição da etapa de roolling 

para a de adesão firme, na migração de neutrófilos, por mecanismos 

idênticos a IL-8 (Ribeiro et al., 1997). Os resultados, portanto, sugerem 

uma inibição da migração de neutrófílos por mecanismos dependentes 

e independentes de células residentes. 

     Tais resultados, concordam com outros dados existentes na 

literatura onde a clomipramina e a nortriptilina, mas não a fluvoxamina 

e fluoxetina (ISRSs), inibiram a migração de neutrófilos espontânea e 

induzida por fMLP, de voluntários saudáveis “in vitro” (Bianchi & 
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Panerai,1996). Os autores excluíram a possibilidade de um efeito 

tóxico nas células pelo teste do azul tripan. A clomipramina e 

nortriptilina inibiram a quimiotaxia em níveis plasmáticos próximos aos 

encontrados durante a terapia com essas drogas (Alexanderson, 1972; 

Balant-Gorgia et al., 1991). Como a avaliação da migração foi feita “in 

vitro”, tornou improvável que o efeito se devesse à ação dos 

antidepressivos cíclícos na inibição central da recaptação das aminas 

biogênicas ou ao aumento da oferta periférica de serotonina e 

noradrenalina, o que é reforçado pela ineficácia dos ISRSs, 

fluvoxamina e fluoxetina, em inibir a migração dos neutrófilos "in vitro" 

(Sacerdote et al., 1993). 

       Portanto, a habilidade dos antidepressivos cíclicos em inibir a 

mobilidade de PMN, parece depender de sua estrutura química e da 

existência de sítios de ligação para os antidepressivos tricíclicos em 

linfócitos (Audus & Gordon, 1984), que modificam fluidez da 

membrana, modulando o funcionamento de canais iônicos e de 

sistemas receptores, como o receptor quimiotático de  fMLP, muito 

embora se defenda, também, que os antidepressivos cíclicos 

modifiquem de forma inespecífica a estrutura e fluidez da membrana     

(Sacerdote et al., 1993). 

       Interessante observar, que em nosso estudo a inibição da 

resposta migratória em resposta ao fMLP com as três drogas, em suas 

maiores doses, foram muito próximas, dificultando o estabelecimento 

de qualquer correlação deste efeito, com as ações preferenciais 

dessas drogas no sistema serotoninérgico como noradrenégico, em 

nível central ou periférico. 
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        Vale ressaltar, entretanto, que algumas comparações, entre os 

três antidepressivos aqui estudados, ficam limitadas devido a 

diferenças na via de administração ou dose, pois a clomipramina foi 

sempre administrada por via intraperitoneal e a amitriptilina por via 

oral, nas doses de 10, 30 e 90mg/Kg. Além disso, a maprotilina nos 

experimentos de edema de pata, foi administrada nas doses acima, 

por via oral, enquanto nos experimentos de degranulação de 

mastócitos e migração induzida por fMLP e carragenina, foi 

administrada  intra-peritoneal, nas doses de 10, 20 e  40mg/Kg. 

         As drogas foram usadas em doses próximas às encontradas na 

literatura, em experimentos desta natureza, e equivalentes aos limites 

terapêuticos usuais. Desse modo, poucos animais apresentaram 

sinais de toxicidade (convulsão, sedação e morte) nas maiores doses 

usadas para cada droga, sendo excluídos do estudo (dados não 

mostrados). Tais fatos permitem concluir, que esses resultados não 

sofreram prejuízos em decorrência de um efeito direto de sobredoses 

de antidepressivos, em níveis tóxicos, sobre os processos estudados. 

     No entanto, a possibilidade de que  os antidepressivos possam vir 

a ter efeitos nocivos no sistema imune, têm sido sugerido por alguns 

estudos. Um estudo do efeito do tratamento crônico de camundongos 

com maprotilina e desipramina, na resistência ao câncer e infecções, 

indicaram uma ação depressora da maprotilina na atividade de células 

NK medida "in vivo" pela saída de células para os pulmões, onde 

foram injetadas as células tumorais ou "in vitro" em sua atividade 

citolítica. Células T e B não foram afetadas em sua resposta 

proliferativa "in vitro", bem como a resposta de hipersensibilidade 
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retardada "in vivo" (Eisen et al., 1989). Por outro lado, a desipramina 

parece suprimir a atividade de células NK “in vitro” (Miller et al., 1986). 

       Andreoli e colaboradores (1993), estudaram 53 pacientes com 

depressão maior (DSM III-R), tratados em ambulatório, pareados por 

sexo e idade, sem doença física, uso de outros fármacos, exceto 

benzodiazepínicos, e sem dependência química, transtorno bipolar ou 

qualquer outro transtorno mental. Encontraram, que estes indivíduos 

eram mais solitários, usavam mais álcool e tabaco, moravam mais 

próximos a centros urbanos, tinham maior taxa de desemprego e eram 

mais sedentários que os controles. Nestes pacientes deprimidos foi 

observado uma diminuição da resposta à estimulação da proliferação 

linfocitária induzida por mitógenos (PHA e Con-A) e do número 

absoluto de linfócitos T e B com relação a idade. Uma correlação 

negativa independente entre a duração do último episódio de 

depressão e a resposta proliferativa linfocitária à três mitógenos (PHA, 

Con-A e PWM), com histórias de hospitalizações psiquiátricas (Con-A) 

e duração total dos tratamentos anteriores com antidepressivos 

durante os últimos 5 anos (PHA), também foram observados.  

     Com relação ao uso prévio de antidepressivos, também ocorreu 

uma significativa correlação negativa em relação ao número de células 

T e células NK. Adicionalmente, o tempo que decorreu do último 

período, de uso anterior de antidepressivos, estava inversamente 

correlacionado com o número total de linfócitos, o número de células T 

e células NK, sendo, ainda, constatado uma correlação negativa 

independente entre o número de células NK e a duração total do 

último período de uso de antidepressivos nos últimos 5 anos. A 

severidade do episódio atual apresentou relação apenas com um 
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efeito negativo independente no número de células NK, o que faz 

pensar que a duração e freqüência dos episódios depressivos e o 

tratamento prévio com antidepressivos possam influenciar o sistema 

imune (Gauer & Silveira., 1994).  

      Os dados obtidos no presente trabalho sugerem que a amitriptilina, 

clomipramina e maprotilina apresentam uma atividade 

antiedematogênica em eventos dependentes de leucócitos (MN e EP 

por carragenina) e também em eventos não-dependentes destas 

células (EP por dextran) e dependentes de mastócitos (degranulação 

por c48/80). Portanto, uma utilidade clínica adicional 

antiedematogênica ou antialérgica, ao já consagrado efeito analgésico 

destes medicamentos em patologias inflamatórias pode ser  pensada. 

O fato de terem sido capazes de inibir a migração de neutrófilos, 

“in vivo”, tanto por um estímulo quimiotático indireto (carragenina), 

quanto por estimulação direta (fMLP), bem como de inibir a 

degranulação de mastócitos em mesentério de ratos, reforçam 

evidências de que drogas psicoativas podem modular o sistema imune 

não só em situações ligadas à depressão ou ansiedade, mas sim por 

um efeito supressor direto das mesmas sobre estas células . 

Tais dados, sugerem que devemos dar maior atenção aos 

efeitos terapêuticos e tóxicos dos antidepressivos, com novos estudos 

experimentais e clínicos, que venham ampliar e consolidar os 

conhecimentos acerca de suas propriedades antiinflamatórias. 
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  6. CONCLUSÃO 
 
 

Os antidepressivos cíclicos amitriptilina, clomipramina e 

maprotilina possuem franca atividade antiinflamatória dose-

dependente evidenciada por efeitos antiedematogênicos, inibidores da 

migração de neutrófilos e da degranulacão de mastócitos  
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