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RESUMO 

 

Durante as últimas décadas têm sido demonstrado que existe uma relação entre a 

depressão maior e a ativação do sistema imunológico. Nociceptina/orfanina FQ 

(N/OFQ) é o ligante natural do receptor acoplado à proteína Gi chamado NOP, ambos 

constituem um sistema peptídico que está envolvido na regulação do humor e de 

respostas inflamatórias. Considerando essas ações, a presente tese teve como objetivo 

investigar as consequências do bloqueio da sinalização do receptor NOP nos 

comportamentos doentio e do tipo depressivo induzidos pela administração de 

lipopolissacarídeo (LPS) em camundongos. A administração sistêmica de doses de LPS, 

que não causam sepse, induzem alterações nos comportamentos de camundongos 

relacionadas com a atividade das citocinas pró-inflamatórias fator de necrose tumoral-α 

(TNF-α) e interleucinas 6 (IL-6) e 1β (IL- 1 β). Após 2 a 6 h e 24 h da injeção 

intraperitoneal, camundongos tratados com LPS apresentam, respectivamente, o 

comportamento doentio e o comportamento do tipo depressivo. No presente trabalho, a 

administração de LPS (0,8 mg/kg, ip) induziu sinais de doença em camundongos Swiss 

e CD-1, como perda de peso, redução transitória da temperatura retal e diminuição da 

ingestão de ração e água. Além disso, nas 24 h após a injeção de LPS, essas mesmas 

linhagens de camundongos mostraram aumento no tempo de imobilidade no teste de 

suspensão pela cauda (TSC), tal alteração não foi relacionada a possíveis alterações na 

locomoção, como verificado no teste de campo aberto. O tratamento com nortriptilina 

(30 mg/kg, ip, 60 min antes do TSC) reduziu o tempo de imobilidade dos camundongos 

controle e tratados com LPS. A administração prévia ao LPS do antagonista do receptor 

NOP SB-612111 (10 mg/kg, ip), não alterou os comportamento doentio e do tipo 

depressivo induzidos pela toxina. No entanto, quando injetado 24 h após o tratamento 

com LPS, SB-612111 (ip, 30 minutos antes do TSC), como também o antagonista 

peptídico do receptor NOP UFP-101 (10 nmol/2ul, icv, 5 min antes do TSC), 

inverteram significativamente os efeitos da toxina. A avaliação das alterações 

comportamentais induzidas por LPS foi realizada em camundongos nocautes para o 

receptor NOP (NOP(-/-)) e seus respectivos wild types (NOP(+/+)). Foi verificada 

diminuição significativa da temperatura retal nos camundongos NOP(-/-) 6 h após a 

administração da toxina e perda de peso corporal e redução no consumo de ração e água 

em ambos os camundongos NOP(+/+) e NOP(-/-). O consumo de água foi 

significativamente diferente entre os genótipos. A injeção de LPS induziu alterações 

transitórias nas citocinas pró-inflamatórias. Nas 6 h após o tratamento com LPS, os 

níveis séricos de TNF-α mostraram-se aumentados significativamente nos camundongos 

NOP (+/+) e NOP (-/-), já os níveis de IL-6 mostraram-se significativamente 

aumentados apenas no soro dos camundongos NOP (+/+). Nas 24 h após a injeção de 

LPS, os níveis séricos das citocinas pró-inflamatórias retornaram à linha de base. O 

tratamento com LPS induziu comportamento do tipo depressivo nos camundongos NOP 

(+/+), mas foi ineficaz nos camundongos NOP (-/-). Os dados obtidos nesta tese 

mostram que o bloqueio farmacológico e genético da sinalização mediada pelo receptor 

NOP não previne os comportamentos doentio e do tipo depressivo induzidos por LPS, 

no entanto revertem o comportamento do tipo depressivo. Os resultados coletados 

evidenciam o envolvimento do sistema peptídico N/OFQ - receptor NOP na modulação 

dos comportamentos relacionados ao humor e à ativação do sistema imunológico. 

 

Palavras-chave: Nociceptina/orfanina FQ; receptor NOP; comportamento do tipo 

depressivo; inflamação; lipopolissacarídeo; teste de suspensão pela cauda. 
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ABSTRACT 

 

During the last decades, it has been established that there is a relationship between 

major depression and activation of immune system. Nociceptin/orphanin FQ (N/OFQ) 

is the natural ligand of a Gi-protein coupled receptor named NOP, both compose the 

peptidergic system wich is involved in the regulation of mood states and inflammatory 

responses. Considering these actions, the present thesis aimed to investigate the 

consequences of blocking NOP signaling in lipopolysaccharide (LPS)-induced sickness 

and depressive-like behaviors in mice. Systemic administration of LPS doses, that do 

not cause sepsis in mice, induce changes in their behaviors related with activity of pro-

inflammatory cytokines tumor necrosis factor-α (TNF-α) and interleukins 6 (IL-6) and 

1β (IL-1 β). At the time points of 2 to 6 h and 24 h after intraperitoneal injection, mice 

treated with LPS displayed, respectively, sickness and depressive-like behaviors. In the 

present work the administration of LPS 0.8 mg/kg (ip) significantly induced sickness 

signs in Swiss and CD-1 mice, such as weight loss, transient reduction in rectal 

temperature and decrease of food and water intake. Moreover at 24 h after LPS injection 

these same mice strains displayed significantly increased immobility time on the tail 

suspension test (TST) when compared with control mice, this alteration was not related 

with possible locomotion impairments as verified on the open field test. Treatment with 

Nortriptyline 30 mg/kg (ip, 60 min prior the TST) reduced the immobility time of 

control and LPS-treated mice and was used as standard antidepressant. The NOP 

receptor antagonist SB-612111 (10 mg/kg, ip), 30 min prior LPS, did not modify LPS-

induced sickness signs and depressive-like behavior. However, when injected 24 h after 

LPS treatment, SB-612111 (ip, 30 min prior the TST) as well as the peptidergic NOP 

receptor antagonist UFP-101 (10 nmol/2µL, icv, 5 min prior the TST) significantly 

reversed the toxin effects. The protocol of LPS-induced depressive-like states was also 

tested in NOP receptor knockout mice (NOP(-/-)) and their respective wild types 

(NOP(+/+)). LPS evoked transient rectal temperature reduction in NOP(-/-) mice and 

loss of body weight, food and water intake reduction in both NOP(+/+) and NOP(-/-) 

mice. The consumption of water was significantly different due to the genotype. LPS 

injection induced transient changes in pro-inflammatory cytokines. At 6 h after LPS 

injection, serum levels of TNF-α were significantly increased in NOP(+/+) and NOP(-/-

) mice, as the IL-6 levels were significantly increased just in NOP(+/+) serum. At 24 h 

after LPS treatment the pro-inflammatory cytokines had returned to the baseline levels 

in both genotypes. LPS treatment elicited depressive-like effects in NOP(+/+) but not in 

NOP(-/-) mice. The data obtained during the execution of this doctoral thesis reveal that 

pharmacological and genetic blockade of NOP signaling does not affect LPS evoked 

sickness signs while reversing depressive-like behavior. In conclusion, these results 

highlight the involvement of the peptidergic system N/OFQ - NOP receptor in the 

modulation of behaviors related to mood and activation of the immune system. 

 

Keywords: Nociceptin/orphanin FQ; NOP receptor; depressive-like behavior; 

inflammation; lipopolysaccharide; tail suspension test. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

1.1 O transtorno depressivo maior  

 

O transtorno depressivo maior ou depressão maior é um transtorno psiquiátrico 

que, juntamente com o distímico, o depressivo sem especificação e o disfórico pré-

mestrual, são genericamente classificados como transtornos afetivos. Esse transtorno 

acomete pessoas de qualquer idade e classe social e afeta aproximadamente duas vezes 

mais mulheres que homens (APA, 2013; Kessler et al., 2003; Accortt et al., 2008).  

A Organização Mundial de Saúde (OMS) estima que pelo menos 350 milhões de 

pessoas no mundo vivam com depressão maior, no entanto presume-se que apenas 25% 

dessa população tenha acesso ao diagnóstico e tratamento adequados (WHO, 2004). 

Dados provenientes da Pesquisa Mundial sobre Saúde Mental, conduzida em 18 países, 

mostram que em média uma em cada 20 pessoas tiveram um episódio de depressão 

maior no ano anterior à entrevista (Bromet et al., 2011). A prevalência anual do 

transtorno depressivo maior na população em geral varia de 3 a 11 %, porém esse índice 

aumenta para uma faixa de 22 a 33 % em pacientes internados por qualquer doença 

física, mais especificamente doenças crônicas (WHO, 2004). A prevalência de 

depressão maior é significativamente alta em pacientes com doenças cardíacas (Frasure-

Smith e Lesperance, 2006; Newhouse e Jiang, 2014), diabetes (Holt et al., 2014), câncer 

(Snyderman e Wynn, 2009), asma (Goldney et al., 2003) e artrite reumatoide (Li et al., 

2006), sendo esse aumento relacionado à ativação do sistema imunológico (Katon et al., 

2007). 

No Brasil, a depressão maior, identificada por profissional de saúde, atinge 7,8 

milhões de pessoas, o que corresponde a 4,1 % da população, e prevalece mais nas 

mulheres (IBGE, 2008; Silva et al., 2014). Parte da Pesquisa Mundial sobre Saúde 

Mental conduzida pela OMS, realizada entre os anos de 2005 a 2007, verificou que na 

região metropolitana de São Paulo, a prevalência do transtorno depressivo maior nos 

entrevistados foi de aproximadamente 9,4 % (Andrade et al., 2008). Cabe ressaltar que, 

apesar dos dados epidemiológicos brasileiros estarem de acordo aos relatados pela OMS 

em nível mundial, os mesmos não são representativos já que não foram reunidos de 

forma homogênea, pois a grande maioria dos estudos leva em consideração dados 
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coletados nas regiões sul e sudeste do país (Silva et al., 2014). No que se relaciona o 

transtorno depressivo maior como comorbidade de doenças crônicas, são parcas as 

informações epidemiológicas do Brasil. É provável que a mesma tendência de 

resultados dos estudos realizados em outros países seja observada no nosso país, assim 

cabe ressaltar o trabalho de Duarte e Rego (2007), que evidenciou correlação positiva 

entre depressão maior e patologias como cardiopatias e câncer em pacientes idosos na 

capital baiana. 

O desenvolvimento de depressão maior é influenciado por alguns fatores de 

risco que fazem com que certos indivíduos sejam mais susceptíveis que outros. Dentre 

os fatores é possível citar o gênero, condições econômicas e sociais, genética e, como 

comentado previamente, associação de doenças crônicas caracterizadas pela ativação do 

sistema imunológico (Deneke et al., 2014; FMSM, 2010; Kessler et al., 2003; Marcus et 

al., 2012). Além disso, a própria depressão maior é um fator de risco para uma série de 

outras doenças, como por exemplo, o abuso de drogas (de Graaf et al., 2004), 

transtornos de ansiedade (Goldberg e Fawcett, 2012), doenças cardíacas (Hare et al., 

2014) e diabetes (Holt et al., 2014). Ainda, o transtorno depressivo maior está 

intimamente relacionado ao suicídio, elevando em dez vezes a sua prevalência (Brown 

et al., 2000; Gaynes et al., 2004). 

O transtorno depressivo maior é uma condição psiquiátrica associada com 

sintomas psicológicos, comportamentais e físicos. Dentre eles estão a perda de interesse 

por situações prazerosas, um sintoma chave para o diagnóstico e conhecido como 

anedonia, além de alterações no humor, sentimentos de culpa, baixa auto-estima, 

distúrbios no sono e no apetite, falta de energia, alterações do desejo sexual, prejuízos 

na concentração e pensamentos recorrentes de morte (APA, 2013; Gorwood, 2008; 

Murphy e Peterson, 2015; Thakurta et al., 2012). Além dos sentimentos emocionais, o 

paciente depressivo pode apresentar sintomas somáticos, como dores, tonturas e falta de 

ar, o que prejudica o exercício do trabalho e os aspectos da vida social e pessoal, 

causando impacto negativo na qualidade de vida do doente (Greco et al., 2004; Muñoz 

et al, 2005; Hung et al, 2006).  

Muitas hipóteses foram lançadas para explicar a neurobiologia da depressão, 

porém nos últimos 50 anos, a mais amplamente divulgada tem sido a hipótese 

monoaminérgica. Essa hipótese propõe como causa da depressão maior a deficiência 

funcional de monoaminas, principalmente noradrenalina e serotonina, em locais do 
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cérebro importantes para o controle do humor (Charney, 1998; Coppen, 1967; Meltzer e 

Lowy, 1987). Vale enfatizar que essa hipótese, contudo, falha em responder uma série 

de indagações, como por exemplo, a necessidade de 2 a 3 semanas de tratamento 

ininterrupto com antidepressivos para o início do alívio dos sintomas depressivos 

quando em 1 a 2 dias as mudanças nas monoaminas já são percebidas (Hindmarch, 

2001).  

 

 

1.2 A relação entre o transtorno depressivo maior e a inflamação: foco nos 

sistemas de neurotransmissão 

 

Com o intuito de complementar a hipótese monoaminérgica, outras teorias foram 

sugeridas para explicar a neurobiologia do transtorno depressivo maior, e, apesar de 

proporem mecanismos diferentes, a maioria associa direta ou indiretamente, o 

transtorno do humor em questão às monoaminas (Maletic et al., 2007; Nestler et al., 

2002; Palazidou, 2012). Uma dessas teorias é a que sugere o envolvimento de 

macrófagos na depressão, sendo a primeira teoria a relacionar o sistema imunológico e 

alterações inflamatórias à fisiopatologia da depressão maior. A partir dessa hipótese foi 

sugerido que citocinas pró-inflamatórias, como o fator de necrose tumoral (TNF-α) e 

interleucinas 6 e 1β (IL-6 e IL1-β), liberadas pelos macrófagos, estimulariam a secreção 

do fator de liberação de corticotropina (CRF) diretamente no hipotálamo, estimulando a 

hiperatividade do eixo hipotálamo-pituitária-adrenal (HPA). Uma vez o eixo HPA 

hiperativado, ocorreria um impacto negativo na neurotransmissão noradrenérgica, e 

neuroplasticidade, o que poderia colaborar para o aparecimento dos sintomas 

depressivos (Smith, 1991; McEwen, 2008). 

A princípio essa hipótese não conseguiu sugerir um mecanismo fisiopatológico 

para a atuação das citocinas pró-inflamatórias na neurotransmissão serotonérgica, nem 

propor uma maneira pelos quais os sintomas da depressão maior fossem atenuados a 

partir da redução da resposta inflamatória. Apesar disso, a porta para estudar de forma 

mais aprofundada foi aberta e a comunidade científica se empenhou para esclarecer as 

falhas encontradas (Dantzer et al., 2008). 

Uma das primeiras pistas reais da relação entre o sistema imunológico e 

depressão veio a partir da observação da alta incidência de anormalidades imunológicas 
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em pacientes diagnosticados com depressão maior quando comparados à população 

geral (Herbert e Cohen, 1993; Maes, 2011) e no desenvolvimento de depressão em 

pacientes sem história prévia para transtornos afetivos submetidos à imunoterapia 

(Capuron e Ravaud, 1999). Estudos subsequentes começaram a estabelecer uma ligação 

entre depressão e patologias caracterizadas por processos inflamatórios, como lúpus 

(Palagini et al., 2013), doença de Parkinson (Pessoa Rocha et al., 2014) e esclerose 

múltipla (Gold e Irwin, 2009), além de outros quadros, também relacionados a 

condições inflamatórias, como hemodiálise (Zalai et al., 2012) e pós-parto (Kohl et al., 

2005; Osborne e Monk, 2013). 

Outro fato interessante é a semelhança sintomatológica da depressão maior com 

o comportamento doentio, observado mediante a exposição a um agente patógeno. Esse 

comportamento, modulado por TNF-α, IL-6 e IL-1β, é caracterizado por problemas na 

regulação do sono, disfunções cognitivas, fadiga e anedonia, que também são sintomas 

clínicos presentes em um quadro depressivo (Dantzer, 2001; Dantzer e Kelley, 2007).  

Estudos em animais, que tiveram seus sistemas imunológicos ativados 

experimentalmente, verificaram que os mesmos desenvolviam o comportamento do tipo 

depressivo. Tais estudos são alternativas importantes para pesquisar o envolvimento das 

citocinas pró-inflamatórias na fisiopatologia da depressão maior. A administração em 

roedores de lipopolissacarídeo de Escherichia coli (LPS) e interleucinas, como as do 

tipo 6 e 1β, podem induzir comportamento doentio transitório, caracterizado por 

hipotermia ou hipertermia, anorexia, perda de peso e redução da atividade locomotora. 

Com o passar do tempo esse comportamento vai gradualmente desaparecendo, sendo 

sucedido pelo comportamento do tipo depressivo, mensurado através do aumento da 

imobilidade desses animais em testes comumente usados no screening de drogas 

antidepressivas, como nado forçado e teste de suspensão pela cauda (Dantzer, 2008; 

Dunn et al., 2005; Kubera et al., 2011).  

Vários mecanismos são propostos para explicar como as citocinas pró-

inflamatórias atuam desestabilizando os sistemas de neurotransmissão. A princípio, 

antes mesmo de especificar as ações relacionadas diretamente com os 

neurotransmissores, é importante considerar os mecanismos pelos quais as citocinas 

ativam o cérebro e que confirmam a relação entre o sistema imunológico e o sistema 

nervoso central. Tais mecanismos acontecem por quatro vias diferentes: 1) A via neural, 

onde ocorre a ativação dos nervos aferentes primários pelas citocinas ou outras 
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moléculas produzidas por patógenos, e tal ativação chega a diferentes regiões cerebrais 

graças às projeções dos nervos vagais e trigeminais no cérebro (Bluthé et al., 1994; 

Romeo et al., 2001; Watkins et al., 1994);  2) A via humoral, onde as citocinas 

promovem ativação de receptores do tipo Toll (toll-like receptors) em células tipo 

macrófago, localizadas em áreas cerebrais como os órgãos circunventriculares e plexo 

coróide, essa ativação resulta na produção de mais citocinas pró-inflamatórias que 

podem entrar no cérebro pelas regiões onde a barreira hematoencefálica é frágil (Quan 

et al., 1998); 3) A via direta, onde as citocinas da circulação sistêmica conseguem 

acessar o cérebro através de sistemas de transporte ativo (Vitkovic et al., 2000); 4) A 

via que envolve receptores de IL-1 localizados nos macrófagos e células endoteliais das 

veias cerebrais, a ativação desses receptores resulta na produção de prostaglandina E2, 

que por sua vez pode estimular a produção de mais citocinas pró-inflamatórias e atuar 

indiretamente no metabolismo da serotonina (Banks, 2006; Müller, 2010).  

Dentre os mecanismos de ação das citocinas pró-inflamatórias nos sistemas de 

neurotransmissão, o que apresenta dados mais consistentes, sejam eles oriundos de 

estudos pré-clínicos ou clínicos (Réus et al., 2015), é o mecanismo relacionado com a 

serotonina. Mais especificamente, sugere-se que essas citocinas estejam envolvidas na 

depleção do triptofano, diminuindo sua biodisponibilidade para a síntese de serotonina, 

o que geraria um impacto negativo na neurotransmissão serotonérgica (Shaw et al., 

2002; Soh e Walter, 2011). Um primeiro mecanismo considera os efeitos anorexígenos 

modulados pelas citocinas pró-inflamatórias, e propõe como explicação para a depleção, 

a redução na ingestão de comida (Reichenberg et al., 2001). Os outros dois mecanismos 

associam a depleção de triptofano com alterações em nível de metabolismo, sejam eles 

hepáticos ou não. Um deles é o que envolve a hipersecreção de cortisol, pelo aumento 

da atividade do eixo HPA via ação das citocinas pró-inflamatórias. Tal aumento 

estimula a atividade da enzima triptofano 2,3-dioxigenase (TDO) no fígado, que, por 

sua vez, estimula a metabolização do triptofano em quinurenina (Cowen, 2002; Fukuda, 

2014). O outro mecanismo, que também é o mais amplamente estudado, relaciona a 

ação das citocinas pró-inflamatórias ao aumento da atividade da enzima indoleamina 

2,3-dioxigenase (IDO), que modula a conversão de triptofano a quinurenina extra-

hepaticamente na via metabólica conhecida pela via da quinurenina (Oxenkrug, 2010; 

Réus et al., 2015). 
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Cerca de 95% do triptofano absorvido no trato gastro-intestinal é metabolizado 

pela via da quinurenina, sendo apenas 1% do mesmo transportado para o cérebro e 

utilizado para a síntese de serotonina (Dantzer et al., 2008). Ao longo dessa via, vários 

compostos biologicamente ativos são gerados até que se resulte na oxidação completa 

do triptofano ou na produção de nicotinamida-adenina-dinucleotídeo (NAD) (Takikawa, 

2005). Como já mencionado, a atividade de IDO é altamente induzível por citocinas 

pró-inflamatórias, o que contribui para reduzir ainda mais a biodisponilidade do 

triptofano para a síntese de serotonina, já que a mesma em decorrência da ação de IDO 

irá gerar a quinurenina. Tais afirmações foram confirmadas em estudos utilizando 

camundongos tratados com LPS. O trabalho de O’Connor e colaboradores (2009) 

verificou que o pré-tratamento com a minociclina, um antimicrobiano que possui ação 

anti-inflamatória, preveniu a aquisição dos comportamentos doentio e do tipo 

depressivo induzidos por LPS nos camundongos. Ainda no mesmo estudo, porém numa 

outra série de experimentos, o tratamento prévio com o inibidor competitivo da IDO (1-

MT) teve efeito protetor apenas no comportamento do tipo depressivo, sendo ineficaz 

na prevenção do comportamento doentio. A administração de 1-MT induziu nos 

animais uma redução da expressão de transcritos de RNA mensageiro da enzima IDO, o 

que possivelmente refletiu na diminuição quantitativa das razões cerebrais e plasmáticas 

de quinurenina/triptofano. Em conjunto, esses resultados dão suporte à hipótese de que 

durante um processo inflamatório ocorre aumento da atividade da enzima IDO e da via 

da quinurenina, causando decréscimo na disponibilidade de triptofano, que é o precursor 

de serotonina, e que em última instância pode contribuir para o surgimento do 

transtorno depressivo maior (Dantzer et al., 2008). 

Outros sistemas de neurotransmissão importantes na fisiopatologia da depressão 

maior, também sofrem ações das citocinas pró-inflamatórias, mesmo que de forma 

indireta. A metabolização de triptofano em quinurenina pela ação de IDO resulta em 

substratos que dão origem de forma sequencial aos ácidos quinurênico, quinolínico e 

antranílico (Schwarcz et al., 2012). Cabe ressaltar a ação do ácido quinolínico como 

agonista dos receptores de glutamato (NMDA), contribuindo para o aumento da 

atividade do sistema de neurotransmissão glutamatérgico, que, por sua vez, é associado 

ao humor depressivo característico do transtorno depressivo maior (Mathews et al., 

2012; Müller e Schwarz, 2008). 
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Além do sistema glutamatérgico, o sistema noradrenérgico também sofre 

influências dos efeitos mediados pelas citocinas pró-inflamatórias, que, de forma 

indireta, prejudicam a sua síntese. A chave para explicar essa relação está na GTP-

ciclohidrolase I (GCH-I), enzima importante em vias metabólicas relacionadas à síntese 

de monoaminas, que possui atividade induzível pela ativação do sistema imunológico. 

A depender da linhagem celular, GCH-I é responsável pela produção de BH4, um co-

fator importante para a síntese de monoaminas, como a noradrenalina (Thöny et al., 

2000), ou neopterina, substância utilizada como marcador da resposta imunológica 

(Widner et al., 2000). A ativação do sistema imunológico induz efeitos significativos 

nas vias bioquímicas que BH4 atua, e, consequentemente, na noradrenalina (para 

revisão: Sperner-Unterweger et al., 2014). A atividade de GCH-I é induzível por LPS e 

citocinas pró-inflamatórias, como o TNF-α, o que desencadeia um rápido aumento de 

BH4. Por sua vez, BH4 se liga à proteína reguladora de GCH-I e aciona uma ação de 

feedback negativo nessa enzima, resultando na diminuição quantitativa de BH4. Níveis 

reduzidos de BH4 no fluido cérebro-espinal foram encontrados em pacientes com 

depressão maior e estão associados ao aumento no número de episódios depressivos 

(Bottiglieri et al., 1992; Celik et al., 2010; Hashimoto et al., 2004). Além disso, a 

ativação do sistema imunológico aumenta a produção de neopterina, via atividade de 

GCH-I. Consistente com essa informação, Maes e colaboradores (1994) encontraram 

um aumento quantitativo de neopterina no plasma de pacientes deprimidos.  

 

 

1.3 Farmacoterapia do transtorno depressivo maior 

 

De acordo com a quinta edição do Manual Diagnósico e Estatístico de 

Transtornos Mentais (DSM-V) (APA, 2013), o diagnóstico do transtorno depressivo 

maior é feito quando o paciente apresenta ao menos cinco sintomas do quadro da 

sintomatologia, sendo pelo menos um deles o humor deprimido ou a anedonia, num 

intervalo de pelo menos 2 semanas. A partir do diagnóstico, considerando a influência 

negativa dos sintomas na vida do paciente, faz-se necessário o estabelecimento de uma 

conduta terapêutica seja ela farmacológica, não farmacológica ou a associação de ambas 

(Barge-Schaapveld et al., 1999).  
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Os antidepressivos utilizados no tratamento da depressão maior atuam 

basicamente aumentando a concentração de monoaminas, particularmente serotonina e 

noradrenalina, na fenda sináptica. São divididos em quatro classes: inibidores seletivos 

da recaptação de serotonina (ISRS), antidepressivos tricíclicos, inibidores da enzima 

monoamino oxidase e os recentemente aprovados para uso na clínica, os agonistas de 

receptores de melatonina (Catena-Dell'Osso et al., 2012; Cupri et al., 2011; Lanni et al., 

2009). De maneira geral, os antidepressivos atuam corrigindo o déficit de monoaminas, 

principalmente serotonina e noradrenalina, o que consequentemente acarreta em longo 

prazo, na plasticidade nos circuitos neuronais. De fato, os efeitos terapêuticos aparecem 

após semanas de tratamento farmacológico, conferindo nas primeiras semanas de uso 

apenas efeitos colaterais, como problemas sexuais, perda ou ganho de peso, desconforto 

no trato gastrointestinal e alterações cardiovasculares (Blier, 2013; Thase e Denko, 

2008; Uppal et al., 2010).  

É importante ressaltar que, além do seu papel na neurotransmissão, as 

monoaminas são mediadoras de respostas imunológicas, regulando a inflamação, 

produção de citocinas e reparo tecidual tanto em nível central quanto periférico 

(Szelényi e Viz, 2007). A noradrenalina influencia a resposta imunológica via 

estimulação da maturação dos macrófagos (Xiu et al., 2013), além de suprimir a 

produção de citocinas pró-inflamatórias em células microgliais in vitro (Dello Russo et 

al., 2004). Em ratos, a depleção de sua produção favorece a resposta inflamatória às 

placas proteicas de beta-amilóide, sugerindo um papel imunomodulador importante da 

noradrenalina na doença de Alzheimer (Kalinin et al., 2007). Já a serotonina regula a 

produção e liberação de citocinas no organismo (Cloëz-Tayarani e Changeux, 2007; 

Müller et al., 2007) e intermedeia funções de proliferação de células imunológicas em 

resposta a um estímulo inflamatório (Grimaldi e Fillion, 2000). 

Considerando o exposto acima, é de se esperar que os antidepressivos, ao atuar 

na normalização dos sistemas de neurotransmissão, tenham um papel importante no 

transtorno depressivo maior acompanhado de quadros inflamatórios. Estudos in vitro 

utilizando diferentes meios e tipos de estimulação celular têm demonstrado que 

antidepressivos de várias classes apresentam ação inibitória na produção de citocinas 

pró-inflamatórias, além de óxido nítrico, um gás importante na modulação das reações 

inflamatórias (Hashioka et al., 2007; 2009). Estudos em ratos mostraram que mudanças 

provocadas pela injeção de LPS, como diminuição do peso corporal e consumo de 
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ração, redução na preferência por solução de sacarose e aumento sérico de IL-1β e   

TNF-α, foram prevenidas pelo tratamento crônico com antidepressivos tricíclicos, mas 

não pelo tratamento com ISRS, mostrando uma influência do mecanismo de ação nos 

efeitos imunorregulatórios (Dredge et al., 1999; Shen et al., 1999). Já no modelo de 

bulbectomia olfatória em ratos, onde ocorre a destruição bilateral dos bulbos olfatórios, 

o que causa um impacto sobre as projeções para o córtex e hipocampo resultando em 

alterações comportamentais, bioquímicas e celulares compatíveis com as encontradas 

em indivíduos deprimidos (Song e Leonard, 2005), o tratamento com ISRS foi eficaz, 

promovendo efeito atenuante na elevação sérica das proteínas de fase aguda (Breuer et 

al., 2007). O mesmo efeito foi observado em estudos clínicos com pacientes deprimidos 

em tratamento com ISRS, além da redução na resposta de fase aguda, foi observada 

ainda a diminuição sérica de IL-6 relacionada com a melhora dos sintomas (Tousoulis et 

al., 2009).  

Apesar dos benefícios tanto na esfera do sistema nervoso central quanto na do 

sistema imunológico, a grande problemática apresentada pelos fármacos antidepressivos 

disponíveis na clínica é a demora na resposta terapêutica. Conforme descrito por Paykel 

e colaboradores (2013), uma taxa de 30 % de desistência é apresentada pelos pacientes 

no primeiro ano de tratamento. Os pacientes relataram que a desistência teve como 

razão a lentidão do aparecimento dos efeitos terapêuticos, associada aos inúmeros 

efeitos colaterais advindos da terapia farmacológica utilizada. Ainda, desse percentual 

de pacientes que não aderiram ao tratamento, um índice de 80 % experimenta a recidiva 

do transtorno, com o aparecimento de pelo menos um episódio depressivo. 

Diante do exposto, é de fundamental relevância que novos alvos terapêuticos 

para o tratamento da depressão maior sejam identificados para que sejam desenvolvidos 

antidepressivos mais eficazes e melhor tolerados (Berton e Nestler, 2006). Os sistemas 

peptídicos são alternativas para o desenvolvimento de novos fármacos antidepressivos, 

já que evidências sólidas apontam para ação dos mesmos como mensageiros no sistema 

nervoso central (Uppal et al., 2010). A ação de um sistema peptídico na depressão 

maior é sugerida quando, em pacientes deprimidos, são diagnosticadas alterações na 

atividade do sistema, resultantes de mudanças na expressão dos peptídeos ou do 

receptor. A partir daí, o uso de moléculas moduladoras da atividade desse sistema 

podem ser de grande valia para o entendimento do papel exercido pelos mesmos na 

modulação de funções biológicas (Hökfelt et al., 2000; Paéz et al., 2003). 
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1.4 Sistema Nociceptina/Orfanina-FQ-receptor NOP  

 

No ano de 1992, graças às importantes contribuições das técnicas de biologia 

molecular, foi clonado o receptor opióide clássico delta (Evans et al., 1992, Kieffer et 

al., 1992). Nos dois anos seguintes, diferentes grupos de pesquisa conseguiram clonar 

os outros dois receptores opióides clássicos: o mu e o kappa. Em 1994 foi identificado 

um receptor semelhante aos receptores opióides clássicos em termos de estrutura e de 

sistema de transdução de sinal, que inicialmente foi chamado de receptor ORL1 (opioid 

receptor like 1). Apesar do elevado grau de homologia estrutural com os receptores 

opióides clássicos, o receptor ORL1 foi designado como órfão, já que não apresentava 

afinidade com nenhum ligante opióide disponível. 

Em 1995, dois grupos diferentes reportaram o isolamento de um ligante de 

natureza peptídica para o receptor ORL-1. Um deles fez o isolamento de extratos de 

cérebro de rato e denominaram o ligante de nociceptina, por causa do efeito 

hiperalgésico que a sua administração central induzia em camundongos submetidos ao 

teste da placa quente e ao teste de retirada da cauda (Meunier et al., 1995). O outro 

grupo isolou o ligante do extrato de cérebro de porco e o denominou de orfanina FQ, já 

que o mesmo interagia com o receptor órfão ORL-1. As letras FQ designam os 

aminoácidos fenilalanina e glicina, que estão localizadas, respectivamente, nas 

extremidades carboxi e amino terminal do peptídeo (Reinscheid et al., 1995). Para 

prestigiar o trabalho de ambos os grupos, o ligante endógeno recebeu a denominação 

oficial de nociceptina/orfanina-FQ (N/OFQ). 

O peptídeo N/OFQ possui 17 aminoácidos, é produzido a partir da clivagem da 

proteína precursora pró-nociceptina (ppN/OFQ) e possui estrutura similar ao peptídeo 

opióide dinorfina A (Houtani et al., 1996). Nos humanos, concentrações de N/OFQ 

foram mensuradas em plasma e nos fluídos cérebro espinal e sinovial, tanto em 

indivíduos saudáveis como também em indivíduos acometidos por uma variedade de 

condições patológicas. As concentrações plasmáticas de N/OFQ variam de 2,5 a 15 

pg/mL (Barnes e Lambert, 2004; Fontana et al., 2009; Krepuska et al., 2011). 

Em virtude da descoberta desse peptídeo, o receptor ORL-1, que até então era 

órfão, passou a se chamar de receptor NOP (nociceptin/orphanin FQ opioid peptide), 

em consonância com a terminologia oficial sugerida pela “International Union of 
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Pharmacology”. A sequência cronológica de identificação do receptor NOP e da N/OFQ 

representou o primeiro exemplo de "Farmacologia reversa", uma estratégia que se 

baseia na utilização de um receptor órfão como uma ferramenta para a identificação de 

ligantes, sejam eles endógenos ou não (Civelli, 2005). 

 

Figura 1 - Semelhança estrutural das sequências de aminoácidos de N/OFQ e Dinorfina 

A. (retirado de Guerrini et al., 2000). 

 

O receptor NOP é um receptor acoplado à proteína G do tipo inibitória, que ao 

ser ativado, aumenta o efluxo de K
+
, reduz a entrada de Ca

+2
 e diminui a produção de 

AMPc (Connor et al., 1996; Vaughan e Christie, 1996; Wu et al., 1997), conforme 

representado na Figura 2. Tais ações reduzem a excitabilidade neuronal e a liberação de 

neurotransmissores, como a serotonina e noradrenalina (Lambert, 2008). Além dessas 

ações, o receptor NOP também induz a ativação de proteínas quinases ativadoras 

mitogênicas (MAPK) e seus subtipos, influenciando a regulação de várias ações 

celulares, como expressão gênica, mitose, diferenciação celular e apoptose (Granata et 

al., 2003; New et al., 2002). 

 

Figura 2 - Efeitos celulares resultantes da ativação do receptor NOP. Setas completas 

indicam ativação; setas tracejadas indicam inibição. AC: adenilato ciclase; AMPc: AMP 

cíclico; PKA: proteína quinase A. (adaptado de Serrano-Gomez, 2012).  
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Mesmo fazendo parte da família dos receptores opióides e tendo similaridade 

genética, transducional e estrutural, o receptor NOP difere, do ponto de vista 

farmacológico, dos receptores opióides clássicos. Nenhum ligante dos receptores 

opióides clássicos é capaz de se ligar ao receptor NOP, assim como N/OFQ não se liga 

a nenhum outro receptor opióide (Cox et al., 2000). Estudos utilizando cobaias de 

diversas espécies animais, mostraram que ppN/OFQ e o receptor NOP são expressos em 

diversos locais da periferia,  o receptor NOP foi localizado no intestino, na retina, 

coração e no trato gastrointestinal e urinário (Dumont e Lemaire, 1998; Makman e 

Dvorkin, 1997; Osinski et al., 1999). O precursor de N/OFQ e o receptor NOP, 

diferentemente dos receptores opióides clássicos, foram encontrados em linfócitos, 

monócitos e células polimorfonucleadas (Fiset et al., 2003; Peluso et al., 1998; 

Williams et al., 2007; 2008). Para o receptor NOP, o mesmo padrão de expressão em 

linfócitos e monócitos também foi encontrado em humanos (Peluso et al., 1998). Além 

disso, o peptídeo N/OFQ, seu precursor ppN/OFQ e o receptor NOP possuem alta 

expressão em diversas áreas do sistema nervoso central, como o prosencéfalo, sistema 

límbico, medula espinhal e cornos dorsal e ventral. Também são densamente 

localizados nos núcleos serotonérgicos, noradrenégicos e dopaminérgicos, como nos 

núcleos da rafe, locus coeruleus, núcleo do trato solitário, área tegmental ventral e 

substância nigra (Mollereau et al., 2000; Neal et al., 1999). Em virtude de sua ampla 

distribuição central e periférica, o sistema N/OFQ - receptor NOP modula um amplo 

espectro de ações biológicas. 

A princípio, o foco das pesquisas sobre as ações biológicas mediadas pelo 

sistema peptídico N/OFQ - receptor NOP se concentrou na modulação da dor, pelo fato 

do receptor NOP pertencer a grande família dos receptores opióides. A depender do 

local de administração, o peptídeo N/OFQ pode produzir efeitos analgésicos ou 

hiperalgésicos (Zeilhofer e Calo’, 2003). No decorrer dos anos, pesquisas foram 

descobrindo uma vasta gama de ações periféricas e centrais que foram atribuídas ao 

sistema N/OFQ - receptor NOP. 

Na periferia, a modulação produzida pela ligação de N/OFQ ao seu receptor é 

evidente em diversos órgãos e sistemas, incluindo coração, vias aéreas, rins, bexiga, 

trato gastrointestinal e sistema imunológico (Wang et al., 1994; Lambert, 2008; Neal et 

al., 1999; Peluso et al., 1998; Salvadori et al., 1999). Em decorrência da sua 

distribuição no sistema imunológico, o peptídeo N/OFQ e o receptor NOP parecem ser 
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elementos regulatórios na imunomodulação, tanto estudos in vitro quanto in vivo dão 

suporte ao papel exercido pelo sistema N/OFQ - receptor NOP nas reações inflamatórias 

e sepse (Serrano-Gomez et al., 2011). Os efeitos resultantes são principalmente pró-

inflamatórios, por exemplo, induzindo a quimiotaxia e proliferação de células 

imunológicas. No entanto, alguns estudos mostraram o contrário e essas diferenças 

podem ser atribuídas à natureza do estímulo e as vias de ativação celular envolvidas, 

além dos tipos de células estudadas, concentrações de N/OFQ, tempo de ativação do 

receptor NOP, bem como a forma de análise das respostas (Serrano-Gomez et al., 2011; 

Romão et al., 2015). 

Com relação às ações centrais, a sinalização mediada pela ativação do receptor 

NOP por N/OFQ está envolvida principalmente com a transmissão da dor, controle 

motor, resposta ao estresse, aprendizado e memória, dependência e recompensa às 

drogas de abuso, comportamento sexual e regulação autonômica de órgãos (Lambert, 

2008). Ainda, N/OFQ e o receptor NOP constituem um sistema peptídico expresso em 

áreas cerebrais envolvidas com o processamento emocional. A ativação do receptor 

NOP pode provocar efeitos inibitórios causando redução na liberação de 

neurotransmissores (Schlicker e Morari, 2000) e/ou diminuição dos disparos neuronais 

(Heinricher, 2003), o que leva a sugerir uma relação entre o sistema peptídico em 

questão com a modulação do humor.  

 

 

1.5 Bloqueio farmacológico e nocaute genético do receptor NOP: foco nas ações 

biológicas envolvidas com o transtorno depressivo maior e inflamação  

 

A mensuração de uma resposta biológica não necessariamente só é verificada 

quando o ligante endógeno liga-se ao seu receptor, muitas vezes a investigação só pode 

ser feita quando ocorre bloqueio do receptor por um ligante sintético. Muitas evidências 

científicas estão disponíveis na literatura sobre o papel desempenhado pelo sistema 

N/OFQ - receptor NOP na inflamação, modulando principalmente ações pró-

inflamatórias (Serrano-Gomez et al., 2011), e a depressão maior, já que a ativação do 

receptor NOP pode estar envolvida com a inibição de neurônios monoaminérgicos, bem 

como com a inibição da liberação de neurotransmissores (Gavioli e Calo’, 2013). 

Assim, a disponibilidade de antagonistas seletivos para o receptor NOP, bem como 
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animais transgênicos que não expressam esse receptor, são ferramentas fundamentais  

para a investigação do potencial terapêutico do sistema peptídico em questão, 

principalmente no contexto do presente trabalho. 

A ação do tipo antidepressiva atribuída ao bloqueio do receptor NOP foi 

primeiramente relatada por Redrobe e colaboradores (2002), que demonstraram que 

camundongos tratados com dois diferentes tipos de antagonistas do receptor NOP 

apresentaram diminuição no tempo de imobilidade no teste de natação forçada. 

Sequencialmente esse primeiro trabalho foi confirmado e ampliado em outros estudos 

que demonstraram ação do tipo antidepressiva a diferentes antagonistas do receptor 

NOP, como os peptídicos [NPhe1]N/OFQ(1-13)-NH2 e UFP-101 e os não peptídicos J-

113397 e SB-612111, em diferentes testes comportamentais e espécies animais. O 

peptídeo N/OFQ mostrou-se inativo em todas essas situações experimentais, não 

modificando os comportamentos avaliados nos testes. Porém, quando co-administrado,  

N/OFQ bloqueou a ação do tipo antidepressiva dos mesmos. Além disso, ratos e 

camundongos nocautes para o receptor NOP (NOP(-/-)) mostraram ter fenótipo do tipo 

antidepressivo nos testes de natação forçada e de suspensão pela cauda (Gavioli et al., 

2003; 2004; Redrobe et al., 2002; Rizzi et al., 2007; 2011).  

Os dados obtidos nos testes de desespero comportamental foram corroborados 

pelos resultados obtidos de ratos submetidos ao protocolo de estresse crônico variável. 

Após o final desse protocolo, os animais adquiriram o comportamento do tipo 

depressivo, mensurado pela diminuição no consumo de sacarose. O tratamento crônico 

com o antagonista do receptor NOP UFP-101 restaurou o comportamento dos animais, 

reestabelecendo o consumo de sacarose de forma dose dependente, além de mostrar 

correlação com menores níveis séricos de corticosterona. Ainda, os efeitos associados à 

maior dose de UFP-101 apareceram mais rápidos que os relacionados ao tratamento 

com o antidepressivo padrão imipramina (Vitale et al., 2009). 

Em consonância com os dados pré-clínicos, evidências encontradas em humanos 

correlacionaram a depressão pós-parto e depressão bipolar, com níveis plasmáticos 

aumentados de N/OFQ (Gu et al., 2003; Wang et al., 2009). Tais evidências foram 

importantes para despertar o interesse das indústrias farmacêuticas em explorar o 

potencial antidepressivo de antagonistas NOP. Assim, desde o primeiro semestre de 

2011, a indústria farmacêutica “Eli Lilly and Company” vem patrocinando a avaliação 

clínica do antagonista do receptor NOP LY2940094. A etapa de avaliação 
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farmacocinética em voluntários saudáveis foi concluída e a dose de 40 mg/kg foi 

escolhida para ser testada em pacientes diagnosticados com depressão maior na etapa 2 

da avaliação (ClinicalTrials.gov, Study of the efficacy and safety of LY2940094 in 

participants with major depressive disorder (MDD)). A etapa 2 também já foi finalizada 

e a próxima etapa, que terá o objetivo de avaliar a eficácia antidepressiva de 

LY2940094 frente a de um medicamento controle, pode começar a qualquer momento 

(ClinicalTrials.gov, A study of Nociceptin/Orphanin FQ peptide receptor occupancy in 

healthy subjects)). 

A primeira indicação do envolvimento do sistema N/OFQ - receptor NOP com a 

modulação do sistema imunológico foi relatada por Halford e colaboradores (1995) e 

logo depois por Peluso e colaboradores (1998). Na realidade, esses trabalhos se 

basearam apenas na identificação do RNA mensageiro do receptor NOP, 

respectivamente, em linfócitos de camundongos e monócitos e linfócitos T e B 

humanos. O pioneirismo desses trabalhos despertou o interesse de pesquisadores em 

buscar evidências sobre as ações imunossupressoras e pró-inflamatórias mediadas pelo 

sistema peptídico em questão.  

O bloqueio farmacológico com os antagonistas UFP-101 e SB-612111, 

utilizados respectivamente nos modelos animais de sepse (modelo de ligação cecal e 

punção) e colite (modelo de colite induzida pela administração de dextrano sulfato de 

sódio) está relacionado com diminuição da mortalidade, da inflamação, inibição de 

citocinas pró-inflamatórias e melhora dos sinais clínicos (Alt et al., 2012; Carvalho et 

al., 2008). No modelo de sepse induzida pela administração de LPS, o tratamento com 

UFP-101 foi relacionado com redução de inflamação microvascular (Brookes et al., 

2013). Além das ações modulatórias nas respostas neuroimunes, o sistema N/OFQ - 

receptor NOP parece coordenar ações neuroendócrinas, como propõe o trabalho de 

Leggett e colaboradores (2009), que verificaram que o tratamento com UFP-101 reduziu 

a hiperativação do eixo HPA provocada pela administração de LPS, atenuando de forma 

significativa a liberação de corticosterona e do hormônio adrenocorticotrófico. Os 

resultados obtidos com o bloqueio farmacológico do receptor NOP foram estendidos 

nos estudos utilizando camundongos NOP(-/-), que parecem ser mais resistentes a 

estímulos inflamatórios quando comparados aos wild types (NOP(+/+)).  

Dados provenientes de pesquisa com humanos estão de acordo com os 

resultados oriundos de estudos com animais. Níveis sistêmicos elevados do peptídeo e 
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do RNA mensageiro do receptor NOP estão relacionados diretamente com o grau de 

severidade da sepse (Stamer et al., 2011). Além disso, os níveis também se relacionam 

com o percentual de sobrevivência ao choque séptico: pacientes não sobreviventes ao 

choque apresentaram níveis significativamente elevados quando comparados com os 

pacientes sobreviventes (Williams et al., 2008). No ano de 2013, Thompson e 

colaboradores ampliaram esses dados sobre o papel do sistema peptídico em questão na 

sepse, demonstrando que pacientes sépticos apresentavam níveis plasmáticos de N/OFQ 

aumentados nos primeiros dias de admissão na UTI. Além dos pacientes sépticos, 

pessoas acometidas por artrite reumatoide, osteoartrite e doença de Parkinson também 

apresentam níveis aumentados de N/OFQ (Fiset et al., 2003; Marti et al., 2010). Tais 

evidências corroboram o perfil pró-inflamatório atribuído ao sistema peptídico N/OFQ - 

receptor NOP, construindo a ideia de que os antagonistas do receptor NOP podem ter 

ação do tipo anti-inflamatória, causando efeitos benéficos em algumas doenças 

inflamatórias. 

 

 

1.6 Hipótese 

 

Considerando as evidências sobre o envolvimento do sistema N/OFQ - receptor 

NOP nos processos inflamatórios e nos comportamentos relacionados ao humor, a 

hipótese do presente trabalho é de que a modulação protagonizada por esse sistema 

peptídico nas esferas do sistema nervoso central e do sistema imunológico tem 

influência na aquisição dos comportamentos doentio e do tipo depressivo induzidos pela 

administração de LPS em camundongos. 

 

 

1.7 Justificativa 

 

A relação entre a depressão maior e a ativação do sistema imunológico é uma 

área de grande interesse científico. Os mecanismos envolvidos nessa interação estão 

relacionados com alterações biológicas que guiam a susceptibilidade e progressão de 

doenças, já que evidências determinam que processos inflamatórios oriundos de 

doenças crônicas podem exacerbar os sintomas do transtorno depressivo maior, e o 
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próprio transtorno pode ser um fator determinante para o desenvolvimento de uma 

doença crônica (Messay et al., 2012).  

Apesar do grande número de evidências clínicas, muito do que se sabe sobre a 

influência do processo inflamatório na fisiopatologia da depressão maior e vice-e-versa 

veio de estudos pré-clínicos, utilizando modelos animais. Diversas substâncias, como as 

citocinas pró-inflamatórias TNF-α e IL-6, além do bacilo de Calmette e Guérin (BCG) 

são utilizadas nesses modelos, pois atuam como desafiadoras do sistema imunológico e 

induzem um estado do tipo depressivo nos animais (Maes et al., 2012; Moreau et al., 

2008). A endotoxina LPS é uma dessas substâncias, sua injeção intraperitoneal induz 

comportamento doentio entre 2 e 6 horas após a administração. Tal comportamento é 

transitório e gradativamente desaparece, dando lugar ao comportamento do tipo 

depressivo, que se mostra evidente 24 horas após o tratamento com LPS. O 

comportamento do tipo depressivo induzido por LPS é caracterizado pelo aumento no 

tempo de imobilidade em testes como o nado forçado e de suspensão pela cauda, e pela 

redução de preferência por sacarose (Dantzer, 2001; 2006). 

Além das alterações comportamentais, a administração de LPS induz mudanças 

em parâmetros fisiológicos compatíveis com as observadas em pacientes deprimidos, 

como perturbações na neurotransmissão serotonérgica e hiperativação do eixo HPA 

(Dunn et al., 2005). É importante ressaltar que tanto as alterações comportamentais 

quanto as fisiológicas são sensíveis às ações de antidepressivos utilizados na clínica 

(Dantzer, 2008). Em conjunto, essas características do modelo animal de depressão 

induzida por LPS são fundamentais para a investigação de novas abordagens 

terapêuticas. Vale salientar que a terapia farmacológica para o tratamento da depressão 

maior disponível na atualidade apresenta limitações e, considerando as ações do sistema 

N/OFQ - receptor NOP na inflamação e no controle do humor, é possível que a 

manipulação desse sistema possa gerar efeitos antidepressivos por mecanismos 

neuroimunológicos.  
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2. OBJETIVOS 

 

 

2.1 Geral 

 

O objetivo geral da presente tese foi investigar o envolvimento do sistema 

nociceptina/orfanina FQ-receptor NOP no controle dos comportamentos doentio e do 

tipo depressivo induzidos pela administração intraperitoneal de lipopolissacarídeo 

(LPS) na dose de 0,8 mg/kg. 

 

 

2.2 Específicos 

 

 Avaliar o comportamento doentio, através da avaliação da  temperatura retal, 

ingestão de água e ração e ganho de peso, em camundongos das linhagens Swiss 

e CD-1 nas 6 e 24 horas após a administração sistêmica de LPS; 

 

 Analisar o comportamento do tipo depressivo induzido por LPS, 24 horas após a 

administração sistêmica, em camundongos Swiss e CD-1 submetidos ao teste de 

suspensão pela cauda, bem como na locomoção espontânea destas mesmas 

linhagens de camundongos utilizando o teste do campo aberto; 

 

 Verificar a ação do tratamento com um fármaco antidepressivo clássico e 

antagonistas do receptor NOP (peptídico e não peptídico) em camundongos das 

linhagens Swiss e CD-1 submetidos ao teste de suspensão pela cauda 24 horas 

após a administração sistêmica de LPS; 

 

 Estudar o fenótipo comportamental dos camundongos NOP (+/+) e NOP (-/-) 

nas 6 e 24 horas após a administração sistêmica de LPS; 

 

 Avaliar o perfil sérico das citocinas pró-inflamatórias TNF-α, IL-6 e IL-1β de 

camundongos NOP (+/+) e NOP (-/-) nas 6 e 24 horas após a administração 

sistêmica de LPS; 
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 Investigar a ação do tratamento com o antagonista não peptídico do receptor 

NOP SB-612111, injetado previamente à administração de LPS, no 

comportamento doentio, através da avaliação da temperatura retal, ingestão de 

água e ração e ganho de peso, em camundongos CD-1 nas 6 e 24 horas após a 

administração sistêmica de LPS; 

 

 Determinar o efeito comportamental evocado pela administração prévia ao LPS 

do antagonista não peptídico do receptor NOP SB-612111 em camundongos 

CD-1 submetidos ao teste de suspensão pela cauda, 24 horas após a 

administração sistêmica de LPS.  

 

 



37 

 

3. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 

3.1 Animais 

 

Para a realização dos experimentos contemplados nesta tese foram utilizados 

camundongos machos das linhagens Swiss e CD-1 provenientes de duas fontes. Nos 

estudos realizados no Brasil foram empregados camundongos Swiss (25-30 g) 

provenientes do biotério do Departamento de Biofísica e Farmacologia da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte. Nos estudos executados na Itália foram usados 

camundongos CD-1 (28-35 g) provenientes dos Laboratórios Harlan (Udine, Friul-

Veneza Juliana, Itália). Os camundongos CD-1 foram adquiridos pela Universidade de 

Ferrara (Itália) e mantidos no Biotério Setorial do Departamento de Medicina Clínica - 

Seção de Farmacologia da Universidade de Ferrara por pelo menos uma semana antes 

de serem submetidos aos testes comportamentais. 

Neste trabalho também foram utilizados camundongos nocautes para o receptor 

NOP (NOP(-/-)) e seus respectivos wild types (NOP(+/+)), ambos retrocruzados com 

camundongos CD-1, detalhes sobre a geração dos mesmos foram previamente 

publicados por Nishi e colaboradores (1997) e Bertorelli e colaboradores (2002). Os 

camundongos NOP(+/+) e NOP(-/-) foram criados e mantidos em um biotério isolado 

dos demais camundongos no Departamento de Medicina Clínica (Universidade de 

Ferrara – Itália). Todos os camundongos NOP(-/-) foram genotipados utilizando a 

técnica de reação em cadeia da polimerase, com o intuito de confirmar a ausência do 

gene que contém as instruções para produção das proteínas que constituem o receptor 

NOP. 

Tanto no Brasil quanto na Itália, os camundongos foram criados sob condições 

ambientais controladas, com livre acesso a comida e água e mantidos em um ciclo de 12 

horas claro-escuro (6:00-18:00 h), com uma temperatura de 23°C  1
o
C. Os 

camundongos das linhagens Swiss e CD-1 foram alojados em grupos de 10-16 animais 

por caixa (330 x 400 x 170 mm) e os camundongos NOP(+/+) e NOP(-/-) em grupos de 

4 animais por caixa (267 x 207 x 140 mm). 

Experimentos realizados no Brasil foram conduzidos de acordo com a Lei nº 

11.794 de 08/10/2008 (Lei Arouca). Os experimentos feitos na Itália seguiram as 
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recomendações das legislações europeia (2010/63/EU) e italiana (D. Lgs 26/2014). Os 

protocolos experimentais foram aprovados pela Comissão de Ética no Uso de Animais 

(CEUA) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (Licença Nº 042/2012) e pela 

Universidade de Ferrara e Ministério Italiano da Saúde (Protocolo Nº 316/2013-B). 

Para que o sofrimento dos animais utilizados fosse minimizado, procurou-se 

utilizar o tamanho de amostra mínimo e adequado para a realização da análise 

estatística. Ao fim dos experimentos, os animais foram eutanasiados utilizando-se uma 

injeção intraperitoneal de tiopental sódico. Cada animal foi utilizado apenas uma vez e o 

número de animais por grupo variou de 7 a 17 camundongos. 

 

 

3.2 Drogas e tratamentos 

 

Para a realização dos experimentos que contemplam esta tese foi empregado o 

lipopolissacarídeo de Escherichia coli 0111:B4  que foi adquirido da Sigma-Aldrich 

(San Louis, MO, EUA). Também foram utilizados o antidepressivo tricíclico 

Nortriptilina (Medley Indústria Farmacêutica, Campinas, São Paulo, Brasil) e os 

antagonistas peptídico e não peptídico do receptor NOP, UFP-101 

([Nphe
1
,Arg

14
,Lys

15
]N/OFQNH2) e SB-612111 respectivamente. UFP-101 foi 

sintetizado pelo Professor R. Guerrini (Departamento de Biotecnologia e Química 

Farmacêutica, Universidade de Ferrara, Itália) e SB-612111 foi adquirido da Tocris 

Bioscience (Bristol, Reino Unido). Os fármacos Cloridrato de Xilazina (Sigma-Aldrich, 

San Louis, MO, EUA) e Cloridrato de Dextrocetamina (Cristália Produtos Químicos 

Farmacêuticos LTDA, Itapira, São Paulo, Brasil) foram utilizados como agentes 

anestésicos nos procedimentos cirúrgicos de implantação da cânula para a injeção 

intracerebroventricular (icv). Para o procedimento de eutanásia foram utilizados dois 

métodos diferentes: Nos experimentos realizados no Brasil foi empregado o fármaco 

barbitúrico Tiopental Sódico (Cristália Produtos Químicos Farmacêuticos LTDA, 

Itapira, São Paulo, Brasil), já nos experimentos realizados na Itália foi utilizado o gás 

dióxido de carbono, disponibilizado em uma câmara vedada para a inalação em 

concentrações graduais até no máximo 40%. De acordo com a resolução normativa 

13/2013, a inalação de dióxido de carbono não é um método de eutanásia considerado 

humanitário no Brasil e por isso sua aceitação é restrita a casos específicos, no entanto 
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na Itália, bem como em todos os países da União Europeia esse método é uma 

alternativa admissível, recomendado inclusive pela diretriz 2010/63/EU. O fármaco 

Isoflurano foi usado para induzir anestesia leve nos camundongos que tiveram os seus 

sangues coletados.    

O LPS foi injetado por via sistêmica através da administração intraperitoneal da 

dose de 0,8 mg/kg, 6 e 24 horas antes das coletas de sangue e 24 horas antes dos testes 

comportamentais. Nortriptilina, na dose de 30 mg/kg, foi utilizada como controle 

positivo no teste de suspensão pela cauda (TSC) e foi administrada pela via 

intraperitoneal, 60 minutos antes do teste. UFP-101 foi administrado na dose de 10 

nmol/2µL por via icv, 5 minutos antes do TSC, e SB-612111 foi injetado na dose de 10 

mg/kg por via ip, 30 minutos antes do TSC ou 30 minutos antes do LPS. Os agentes 

anestésicos Cloridrato de Dextrocetamina e Cloridrato de Xilazina foram administrados, 

respectivamente, nas doses de 100 mg/kg e 10 mg/kg pela via ip, 10 minutos antes do 

início das cirurgias de implantação das cânulas. O volume de 0,1 mL de Tiopental 

Sódico na dose de 100 mg/kg foi injetado nos camundongos destinados para a 

eutanásia.  

A maioria das drogas e fármacos administrados foi diluída em solução 

fisiológica de cloreto de sódio 0,9 %, com exceção de SB-612111, que foi diluído em 

solução de dimetilsulfóxido (DMSO) numa concentração não excedendo 0,8%. A 

solução fisiológica de cloreto de sódio 0,9 %, bem como a solução de DMSO a 0,8% 

em salina foram utilizadas como controles. Todas as drogas e fármacos foram 

administrados num volume de 10 mL/kg e foram diluídos minutos antes do uso. 

  

 

3.3 Cirurgia para a implantação da cânula intracerebroventricular em 

camundongos 

 

Os animais foram anestesiados com Cloridrato de Dextrocetamina e Cloridrato 

de Xilazina, respectivamente nas doses de 100 mg/kg e 10 mg/kg (ip), e, após a 

confirmação da perda dos reflexos, foi realizado o procedimento de tricotomia da 

pelagem da parte superior da cabeça dos animais. Os camundongos foram imobilizados 

individualmente em um aparelho estereotáxico (EFF 333, Insight Equipamentos, 

Pesquisa e Ensino, Ribeirão Preto, São Paulo, Brasil) e foram realizados os 
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procedimentos de assepsia da área a ser manipulada com iodo-povidine. Com o auxílio 

de um bisturi, foi feito um pequeno corte na parte superior da cabeça do animal, para a 

abertura do campo cirúrgico. Em seguida, raspou-se o periósteo, para facilitar a 

visualização do bregma, que serviu de ponto de partida para a orientação das 

coordenadas. A calota craniana foi perfurada com uma broca odontológica para a 

fixação de uma cânula-guia de 8 mm, que foi implantada no ventrículo lateral esquerdo, 

seguindo as coordenadas propostas por Franklin e Paxinos (2007): Antero-posterior - 

0.6 mm; Medial-lateral ±1.1 mm; Dorsal-ventral -1.0 mm. A cânula foi fixada com 

acrílico autopolimerizável (JET Artigos Odontológicos Clássico Ltda., São Paulo, 

Brasil) e, após a secagem total do mesmo, foi colocado um mandril dentro da cânula 

que só foi retirado no momento da infusão da droga. Logo após o procedimento 

cirúrgico, os animais foram tratados com uma dose única do anti-inflamatório 

diclofenaco sódico (10 mg/kg) e do antibiótico tetraciclina (1 mg/kg), ambos 

administrados respectivamente pelas vias subcutânea e intramuscular. Os tratamentos 

acima descritos foram realizados com o intuito de atenuar a dor e evitar infecções 

causada pelo procedimento. 

Após um período de três a cinco dias posteriores à cirurgia, os camundongos 

foram tratados por via icv com auxílio de uma agulha, com comprimento excedendo 1 

mm da cânula-guia, que permitiu a administração das substâncias através da cânula-guia 

implantada. A agulha foi ligada a um tubo de polietileno, que por sua vez estava 

conectado a uma microseringa de Halmilton. O antagonista peptídico UFP-101, na dose 

de 10 nmol, e salina foram injetados por meio desse sistema, em um volume de 2 µL 

administrados na velocidade de 1 µL por minuto. 

 

 

3.4 Estudos comportamentais 

 

 

3.4.1 Avaliação do comportamento doentio 

 

Os camundongos tiveram a temperatura corpórea mensurada, a ingestão de água 

e ração controlada e alterações no peso acompanhadas. A avaliação das mudanças 

nesses quatro parâmetros serviu de base para o estudo do comportamento doentio. 
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A temperatura retal foi medida antes da injeção de LPS e 6 e 24 horas após a 

mesma. A mensuração nas 24 horas após a administração de LPS aconteceu nos 10 

minutos posteriores às avaliações comportamentais (TSC e campo aberto). O local em 

que foi realizado as mensurações foi padronizado para o mesmo ambiente, com o intuito 

de evitar possíveis influências da temperatura externa na temperatura dos animais. Nas 

avaliações realizadas no Brasil foi utilizado um termômetro clínico digital (Incoterm 

Termo Med, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil), já nas avaliações ocorridas na 

Itália, foi usado um termômetro digital equipado com probe termistor retal específico 

para roedores (MicroTherma 2T Hand Held Thermometer, 2Biological Instruments, 

Besozzo, Itália). Para a realização do procedimento de mensuração da temperatura retal, 

os camundongos foram imobilizados manualmente e o probe, previamente lubrificado 

com vaselina, foi inserido, obedecendo a profundidade limite de 20 mm do reto do 

animal.  

A ingestão de água e ração foi medida no período de 24 horas após a 

administração de LPS. O peso das garrafas de água e da ração foi obtido antes da 

administração de LPS (P0) e 24 horas depois (P24). O registro dos valores obtidos 

serviu de base para calcular o consumo de água e ração, através do emprego das 

seguintes fórmulas: 

 

 

 

 

O mesmo raciocínio foi aplicado para a avaliação das alterações no peso 

corporal. Cada camundongo foi pesado imediatamente antes da administração de LPS 

(P0) e 24 horas depois (P24), com a diferença de que o peso dos animais, nas 24 horas 

pós-LPS, foi medido previamente aos testes comportamentais, já que o mesmo é um 

dado fundamental para calcular a dose das substâncias testadas neste trabalho. O cálculo 

das alterações de peso foi realizado através do emprego da seguinte fórmula:  
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3.4.2 Avaliação do comportamento do tipo depressivo no teste de suspensão pela cauda 

 

A realização do TSC seguiu a metodologia descrita por Steru e colaboradores 

(1985). Os camundongos foram presos com uma fita adesiva a 1 cm da ponta da cauda e 

50 cm do chão, estando distantes em, pelo menos, 30 cm de possíveis objetos que os 

circundavam. O teste foi realizado em uma sala acusticamente isolada e com baixa 

luminosidade e a quantidade de tempo, em segundos, que o animal permaneceu imóvel 

durante os 6 minutos em que se manteve suspenso, foi registrado como tempo de 

imobilidade. 

O tempo de imobilidade medido no TSC avalia o desespero comportamental, 

que reflete um estado de ‘depressão’, sensível ao tratamento com antidepressivos de 

diferentes classes (Cryan et al., 2005). Na execução dos procedimentos experimentais, 

os camundongos foram submetidos individualmente ao TSC 5 minutos após os 

tratamentos icv e 30 ou 60 minutos após as injeções ip. As sessões experimentais 

aconteceram durante o período matutino, entre 9:00 e 13:00 h. 

 

 

3.4.3 Avaliação da atividade locomotora espontânea no campo aberto 

 

Os camundongos tiveram suas locomoções espontâneas avaliadas durante um 

período de 5 minutos. Para isso foi utilizada uma caixa de fórmica preta quadrada, 

dividida em quatro campos abertos individuais, medindo 40 x 40 x 40 cada um, o que 

possibilitou que quatro animais diferentes fossem filmados e avaliados paralelamente. 

Os animais submetidos à exploração no aparato tiveram suas distâncias percorridas em 

metros (m) mensuradas pelo software Anymaze (Stoelting, Wood Dale, Illinois, Estados 

Unidos da América [campo aberto usado no Brasil] e Ugo Basile, versão beta 4.52c, 

Gemonio-Varese, Lomardia, Itália [campo aberto usado na Itália]) . 

Os experimentos foram realizados entre 9:00 e 13:00 h em ambiente tranquilo e 

pouco iluminado, 30 minutos após a execução do TSC. Após cada sessão experimental 

a caixa foi limpa com etanol a 5% e seca. A realização do teste do campo aberto exclui 

o viés comportamental relacionado a um possível efeito locomotor associado à ativação 

do sistema imunológico via administração de LPS.  
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3.5 Coleta de sangue  

 

Nas 6 e 24 horas após a realização dos ensaios comportamentais, camundongos 

CD-1, NOP(+/+) e NOP(-/-) foram submetidos ao processo de anestesia inalatória com 

isofluorano para a coleta de sangue via punção cardíaca. Todo o material utilizado na 

coleta e armazenamento de sangue e soro foram previamente autoclavados por 20 

minutos, na temperatura de 120ºC.  

Após a coleta, as amostras de sangue foram acondicionadas em eppendorfs e 

deixadas por 30 minutos em temperatura ambiente para que ocorresse a coagulação. 

Após esse período, foram centrifugadas por 10 minutos a 10.000 G, na temperatura de 

4ºC. Os soros obtidos foram pipetados e transferidos para eppendorfs e posteriormente 

armazenados em freezer, na temperatura de -80ºC, até o momento da análise.   

 

 

3.6 Avaliação da concentração de citocinas pró-inflamatórias por ensaio 

imunoenzimático (ELISA) 

 

Os níveis das citocinas pró-inflamatórias TNF-α, IL-6 e IL-1β presentes no soro 

dos animais testados foram medidos através da técnica ELISA tipo sanduíche. Para isso 

utilizou-se kits específicos para camundongos e para cada citocina em questão (Life 

Technologies Corporation, Monza, Lombardia, Itália), a quantificação foi feita por um 

leitor de placas (Leitor de microplacas Sunrise, Tecan Trading AG, Suíça) configurado 

para realizar a leitura num comprimento de onda de 450 nm. 

Foram utilizadas placas contendo os anticorpos monoclonais, específicos para as 

citocinas supracitadas, aderidos às paredes dos poços. De maneira geral, o procedimento 

de ensaio imunoenzimático seguiu da seguinte maneira: amostras, incluindo padrões 

quantitativamente conhecidos das citocinas, controles e amostras quantitativamente 

desconhecidas provenientes dos camundongos testados, foram pipetadas dentro dos 

poços contendo o buffer de diluição e deixadas em incubação, para que posteriormente 

fosse adicionado o segundo anticorpo (anticorpo secundário biotinilado). As citocinas 

presentes nas amostras aderem simultaneamente aos anticorpos presentes nas paredes 

dos poços e aos segundos anticorpos, presentes na solução. Após a remoção do excesso 

dos segundos anticorpos, a enzima estreptavidina peroxidase foi adicionada, ligando-se 

http://www.leicabiosystems.com/pt/ihc-ish/reagentes-novocastra/tampoes-e-sistemas-de-deteccao/detalhes/product/biotinylated-secondary-antibody-2/
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aos anticorpos secundários e completando o complexo de quatro membros do ELISA 

sanduíche. Após essa etapa, foi realizada mais uma incubação, sucedida de lavagem. 

Em seguida foi incorporado o cromógeno tetrametilbenzidina estabilizado, que se ligou 

à enzima estreptavidina peroxidase, possibilitando a produção de coloração. A 

intensidade da coloração apresentada pelas soluções contidas nos poços é diretamente 

proporcional à concentração das citocinas presentes nas amostras e foram determinadas 

por análise de regressão, comparando as absorbâncias obtidas das amostras com aquelas 

da curva padrão. 

Os procedimentos de algumas etapas diferiram de acordo com o tipo de citocina 

mensurada, por exemplo para IL-1β não foi necessário realizar a diluição das amostras 

com o buffer de diluição, ao contrário de TNF-α  e IL-6 que necessitaram. Toda a 

metodologia foi seguida estritamente de acordo com os manuais disponibilizados em 

cada kit. Os resultados foram mostrados em picogramas por mililitros (pg/mL) e a 

sensibilidade dos ensaios foi de 3 pg/mL para TNF-α  e IL-6, e 7 pg/mL para IL-1β. 

Níveis de citocinas abaixo dos limites de detecção foram substituídos por 0 e quando a 

média das quantificações encontradas foi menor que o valor mínimo detectável, foi 

atribuída à mesma a denominação de “não detectável”. 

 

 

3.7 Delineamento experimental 

 

 

3.7.1 Procedimento Experimental 1 - Avaliação do efeito da administração 

sistêmica de LPS: análise dos comportamentos doentio e do tipo depressivo em 

camundongos Swiss e CD-1 

 

No intervalo de tempo imediatamente antes da administração de LPS (0,8 

mg/kg, ip), e nas 24 horas que sucederam a mesma, foi feita a avaliação do 

comportamento doentio e do comportamento do tipo depressivo. Para a primeira 

avaliação, foram analisados os parâmetros de temperatura corporal, peso, consumo de 

água e ração dos animais. Para a segunda avaliação, foi mensurado o tempo de 

imobilidade no TSC e distância percorrida no campo aberto dos camundongos. As 

etapas e ordens das avaliações estão ilustradas na figura 3. 

http://www.leicabiosystems.com/pt/ihc-ish/reagentes-novocastra/tampoes-e-sistemas-de-deteccao/detalhes/product/biotinylated-secondary-antibody-2/
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Vale ressaltar que todas as análises relativas ao comportamento doentio induzido 

pela administração de LPS foram sempre executadas em todos os procedimentos 

experimentais. A avaliação do comportamento doentio é fundamental para a 

confirmação da ação pró-inflamatória do LPS, bem como da sua atividade indutora do 

comportamento do tipo depressivo.   

  

Figura 3 – Fluxograma ilustrativo do procedimento experimental 1. 

 

3.7.2 Procedimento Experimental 2 - Avaliação da ação do tratamento com um 

fármaco antidepressivo clássico e antagonistas do receptor NOP em camundongos das 

linhagens Swiss e CD-1 submetidos ao teste de suspensão pela cauda 24 horas após a 

administração sistêmica de LPS 

 

Após a confirmação de que a injeção de LPS (0,8 mg/kg, ip), induziu um 

genuíno comportamento do tipo depressivo, representado pelo aumento no tempo de 

imobilidade no TSC sem alterações na distância percorrida pelos animais no campo 

aberto, procedeu-se a padronização do modelo de depressão induzida pela 

administração de LPS. Conforme a figura 4, foi verificado se o modelo de depressão em 

questão era sensível à ação de um antidepressivo clássico, no caso a Nortriptilina (30 

Swiss CD-1 

10 min 

30 min 

Temperatura corporal (t0) 

Peso corporal (P0 camundongo) 

Peso da garrafa de água (P0 garrafa) 

Peso da ração (P0 ração) 

 

Temperatura corporal (t6) 

 

LPS (0,8 mg/kg, ip) 

SALINA (10mL/kg, ip) 

6 h 

Peso corporal (P24 camundongo) 

Peso da garrafa de água (P24 garrafa) 

Peso da ração (P24 ração) 

 

TSC (6 min) 

 

 

18 h 

Campo aberto (5 min) 

 

Temperatura corporal (t24) 

 

Coleta de sangue em alguns 
camundongos CD-1 

 



46 

 

mg/kg, ip). Nortriptilina foi injetada 1 hora antes dos animais serem submetidos ao 

TSC. Em séries experimentais independentes, foram também avaliadas as ações dos 

antagonistas do receptor NOP UFP-101 (10 nmol, icv) e SB-612111 (10 mg/kg, ip), em 

animais pré-tratados com LPS. Respectivamente, as administrações dos antagonistas do 

receptor NOP foram realizadas 5 minutos e 30 minutos antes do TSC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 – Fluxograma ilustrativo do procedimento experimental 2. 

 

3.7.3 Procedimento Experimental 3 - Avaliação do efeito da administração sistêmica de 

LPS: análise dos comportamentos doentio e do tipo depressivo em camundongos 

NOP(+/+) e NOP(-/-) 

 

Nesta etapa de procedimentos foi estudado o fenótipo dos camundongos 

nocautes para o receptor NOP (NOP(-/-)) e seus respectivos wild-type (NOP(+/+)) na 

expressão dos comportamentos doentio e do tipo depressivo induzidos pela 

administração de LPS (0,8 mg/kg, ip). Após a injeção de LPS, os parâmetros de 

comportamento doentio foram analisados durante o intervalo de 24 horas até a 

realização do TSC. A coleta de sangue foi realizada em alguns camundongos 6 horas 

após a injeção de LPS, com o intuito de analisar o perfil das citocinas pró-inflamatórias 
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TNF-α, IL-6 e IL-1β no pico inflamatório induzido pela endotoxina. O restante dos 

camundongos completou o intervalo de 24 horas de análise comportamental, onde 

foram avaliados os comportamentos doentio e do tipo depressivo. Imediatamente após a 

finalização do TSC, os mesmos foram submetidos ao procedimento de coleta de sangue. 

  

 Figura 5 – Fluxograma ilustrativo do procedimento experimental 3. 

 

 

3.7.4 Procedimento Experimental 4 - Avaliação da ação do pré-tratamento com o 

antagonista não peptídico do receptor NOP SB-612111 em camundongos da linhagem 

CD-1 nos comportamentos doentio e do tipo depressivo induzidos pela administração 

de LPS 

Neste procedimento experimental foi investigada a ação do pré-tratamento com 

SB-612111 (10 mg/kg, ip) no desenvolvimento dos comportamentos doentio e do tipo 

depressivo induzidos pela administração de LPS (0,8 mg/kg, ip). A administração do 

antagonista do receptor NOP aconteceu 30 minutos antes da injeção de LPS. A partir 

daí, sua ação na temperatura corporal, peso, consumo de água e ração dos animais, bem 

como no tempo de imobilidade no TSC foi estudada, de acordo com a figura 6. 
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Figura 6 – Fluxograma ilustrativo do procedimento experimental 4. 

 

3.8 Análise estatística 

 

Os resultados obtidos com a realização dos protocolos experimentais foram 

analisados pelo software Graphpad PRISMA (versão 5.0). Os dados foram inicialmente 

submetidos ao teste de Kolmogorov-Smirnov para a verificação da homogeneidade das 

variâncias; na ocorrência de valores não homogêneos (p<0,05), foi utilizado um teste 

não paramétrico. Todos os dados apresentados na forma de tabelas e gráficos foram 

expressos como média ± erro padrão da média (E.P.M.), com exceção das tabelas 

contendo dados provenientes das análises de correlação, onde foram apresentados os 

coeficientes de correlação e valores de p. 

As diferenças entre os grupos experimentais foram determinadas utilizando-se os 

seguintes testes: teste t de Student não-pareado bicaudal, para a análise de duas 

amostras; teste de análise da variância (ANOVA) de duas vias, para a análise de 

amostras com duas variáveis independentes (ex.: genótipo e tratamento). Quando no 

teste ANOVA de duas vias, as diferenças entre os grupos foram significativas (p<0,05), 

utilizou-se o teste post-hoc de Bonferroni para determinar a diferença estatística entre os 

grupos. Os dados das correlações foram analisados pelos testes de correlação de Pearson 

e Spearman, quando, respectivamente, os mesmos se apresentaram distribuídos de 

forma normal e não normal. 
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4. RESULTADOS 

 

 

4.1 Etapa 1 - Avaliação do efeito da administração sistêmica de LPS na 

temperatura retal, ingestão de água e ração e ganho de peso de camundongos das 

linhagens Swiss e CD-1 

 

O efeito pró-inflamatório do LPS na dose de 0,8 mg/kg (ip) está representado 

nas figuras 7 e 8, as médias e os EPM dos diversos parâmetros avaliados estão 

resumidos na tabela 1. Parâmetros como temperatura e peso corporal, e consumo de 

ração e água mostraram-se alterados de forma significativa em diferentes linhagens de 

camundongos tratados com LPS, confirmando a ação imunoestimulante da toxina. 

Como mostrado nas Figuras 7a (camundongos Swiss) e 8a (camundongos CD-

1), a administração de LPS causou diminuição da temperatura retal 6 horas após a 

injeção (camundongos Swiss: t(16) = 3,02; camundongos CD-1: t(27) = 2,52, p<0,05 para 

ambos os casos). Essa alteração foi transitória já que 24 horas após a administração de 

LPS não foi observada nenhuma diferença significativa entre os animais tratados e 

controles.  

A administração de LPS provocou perda de peso tanto em camundongos Swiss 

quanto em CD-1 (Figuras 7b e 8b, respectivamente; t(16) = 3,82,  t(27) = 3,41, p<0,05 para 

ambas as linhagens). Como mostrado nos painéis “c” e “d” das figuras 7 e 8, para 

camundongos Swiss e CD-1, respectivamente, o tratamento com LPS induziu redução 

no consumo de ração (camundongos Swiss: t(16) = 44670; camundongos CD-1: t(27) = 

8,490, p<0,05 para ambas as linhagens) e água (camundongos Swiss: t(16) = 1908; 

camundongos CD-1: t(27) = 13,55, p<0,05 para ambas as linhagens).  

As alterações provocadas pela administração de LPS no padrão de consumo de 

água e ração, em camundongos Swiss e CD-1, mostraram-se correlacionadas de forma 

significativa com as alterações no peso corporal, como podemos observar na tabela 2. 

No entanto, nesse mesmo contexto de análise, apenas os camundongos Swiss 

apresentaram correlação significativa entre as alterações no peso corporal e temperatura 

retal (correlação de Pearson, r(18) = 0,60, p = 0,0078).   
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Figura 7 - Efeitos da administração sistêmica de LPS (0,8 mg/kg, ip) na temperatura 

retal (painel a), peso corporal (painel b) e consumo de ração (painel c) e água (painel d) 

de camundongos Swiss. Cada coluna representa a média dos resultados obtidos e as 

barras verticais indicam os E.P.M. O número de animais usados em cada tratamento 

variou entre 8 e 10 (*p<0,05; teste t de Student para amostras não pareadas). 
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Figura 8 - Efeitos da administração sistêmica de LPS (0,8 mg/kg, ip) na temperatura 

retal (painel a), peso corporal (painel b) e consumo de ração (painel c) e água (painel d) 

de camundongos CD-1. Cada coluna representa a média dos resultados obtidos e as 

barras verticais indicam os E.P.M. O número de animais usados em cada tratamento 

variou entre 14 e 15 (*p<0,05; teste t de Student para amostras não pareadas). 
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Tabela 1 - Avaliação do comportamento doentio de camundongos Swiss e CD-1 nas 6 e 

24 horas seguidas da administração de LPS (0,8 mg/kg, ip)  

  

Parâmetros do 

comportamento 

doentio 

Camundongos Swiss Camundongos CD-1 

Salina LPS Salina LPS 

Temperatura retal 

6 h (ºC) 
36,95 ± 0,20 35,89 ± 0,26* 37,91 ± 0,23 37,17 ± 0,18* 

Temperatura retal   

24 h (ºC) 
37,45 ± 0,14 37,54 ± 0,26 37,65 ± 0,51 37,97 ± 0,66 

Alterações no peso 

corporal (g) 
0,50 ± 0,53 -2,20 ± 0,46* -0,14 ± 0,14 -1,80 ± 0,44* 

Consumo de 

ração (g) 
6,25 ± 0,00 1,39 ± 0,00* 5,02 ± 0,20 2,81 ± 0,16* 

Consumo de 

água (mL) 
7,51 ± 0,00 0,77 ± 0,00* 6,22 ± 0,19 3,47 ± 0,26* 

Os dados estão expressos como média ± E.P.M. de 8-10 camundongos Swiss por grupo 

e 14-15 camundongos CD-1 por grupo. *p<0.05 vs. salina, teste t de Student para 

amostras não pareadas. 
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Tabela 2 - Valores de correlação de Pearson encontrados para o comportamento doentio 

de camundongos Swiss e CD-1 tratados ou não (salina) com LPS (0,8 mg/kg, ip) 

  

Parâmetros 

comparados 

Camundongos Swiss Camundongos CD-1 

Coeficiente 

de correlação 

de Pearson 

Valor de p 

Coeficiente 

de correlação 

de Pearson 

Valor de p 

Alterações peso 

corporal - 

temperatura retal 6 h 

0,6047 0,0078* 0,2717 0,1540 

Alterações peso 

corporal - consumo 

de ração 

0,6903 0,0015* 0,5058 0,0017* 

Alterações peso 

corporal - consumo 

de água 

0,6907 0,0015* 0,5568 0,0051* 

Dados relativos a 8-10 camundongos Swiss por grupo e 14-15 camundongos CD-1 por 

grupo. *p<0.05, correlação de Pearson. 
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4.2 Etapa 2 - Análise comportamental de camundongos Swiss e CD-1 submetidos 

ao teste de suspensão pela cauda e teste do campo aberto 24 horas após a 

administração sistêmica de LPS 

 

Além do seu efeito pró-inflamatório, a administração de LPS tem sido 

amplamente reportada e aceita como indutora de comportamento do tipo depressivo em 

roedores. A dose de 0,8 mg/kg foi escolhida baseada na literatura e nos resultados 

obtidos no estudo do comportamento doentio (Tabela 1). De acordo com as Figuras 9a e 

10a, é possível verificar que a administração de LPS causou um aumento do tempo de 

imobilidade de camundongos Swiss e CD-1 submetidos ao TSC (camundongos Swiss: 

t(21) = 3,20; camundongos CD-1: t(27) = 2,36, p<0,05 para ambas as linhagens).  

A fim de descartar um viés no comportamento no TSC de animais tratados com 

LPS devido ao comprometimento motor, foi avaliada a atividade locomotora de 

camundongos Swiss e CD-1 no teste do campo aberto. Durante 5 minutos de avaliação 

nenhuma alteração significativa relacionada à administração de LPS foi observada na 

distância percorrida pelos diferentes grupos de animais (Figuras 9b e 10b). 

Corroborando os resultados acima, a análise de correlação de Pearson mostrou 

que o tempo de imobilidade dos camundongos de ambas linhagens Swiss e CD-1 no 

TSC não se correlacionou de forma significativa com a distância percorrida no campo 

aberto (camundongos Swiss: r(23) = -0,007, p = 0,97; camundongos CD-1: r(29) = 0,17, p 

= 0,37).  
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Figura 9 - Efeitos comportamentais induzidos pela administração sistêmica de LPS (0,8 

mg/kg, ip) em camundongos Swiss submetidos ao teste de suspensão pela cauda e 

campo aberto. Cada coluna representa a média dos resultados obtidos e as barras 

verticais indicam os E.P.M. O número de animais usados em cada tratamento variou 

entre 11 e 12 (*p<0,05; teste t de Student para amostras não pareadas). 
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Figura 10 - Efeitos comportamentais induzidos pela administração sistêmica de LPS 

(0,8 mg/kg, ip) em camundongos CD-1 submetidos ao teste de suspensão pela cauda e 

campo aberto. Cada coluna representa a média dos resultados obtidos e as barras 

verticais indicam os E.P.M. O número de animais usados em cada tratamento variou 

entre 14 e 16 (*p<0,05; teste t de Student para amostras não pareadas). 

 

A avaliação do perfil de citocinas pró-inflamatórias 24 horas após a 

administração de LPS é essencial para excluir um possível viés ocasionado por um 

estado de doença no momento da avaliação comportamental dos animais. Assim, uma 

série piloto de experimentos foi realizada com o intuito de quantificar os níveis de 

citocinas pró-inflamatórias no soro de camundongos tratados com LPS 24 horas antes 

da coleta de sangue. Como ilustrado na Tabela 3 nenhuma diferença significativa nos 

níveis de TNF-α, IL-6 e IL-1β foram encontrados entre os animais que receberam LPS e 

salina. As amostras provenientes de camundongos que receberam ambos os tratamentos 

mostraram níveis muito baixos ou indetectáveis dessas citocinas. 

 

Tabela 3 - Níveis séricos de TNF-α, IL-6 e IL-1β quantificados 24 horas após 

administração ou não (salina) de LPS (0,8 mg/kg, ip) em camundongos CD-1 

 

Citocina pró-inflamatória 

(pg/mL) 

Tratamento 

Salina LPS 

TNF-α 8,83 N.D. 

IL-6 44,20 ± 43,12 14,49 ± 4,21 

IL-1β N.D. N.D. 

Os dados estão expressos como média ± E.P.M. de 3-5 camundongos CD-1 por grupo.  
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4.3 Etapa 3 - Avaliação da ação do tratamento com um fármaco antidepressivo 

clássico e antagonistas do receptor NOP em camundongos das linhagens Swiss e 

CD-1 submetidos ao teste de suspensão pela cauda 24 horas após a administração 

sistêmica de LPS 

 

Previamente à avaliação dos efeitos comportamentais evocados pela 

administração de antagonistas do receptor NOP, foi necessário realizar a padronização 

do modelo de depressão induzida por LPS. Para isso foi utilizado o antidepressivo 

tricíclico nortriptilina, na dose de 30 mg/kg, injetado pela via intraperitoneal nos 

animais 1 hora antes do TSC. Como já esperado, a administração de LPS provocou um 

aumento no tempo de imobilidade nos camundongos (Figura 11, F(1,46) = 7,54, p<0,05). 

O tratamento com nortriptilina reverteu o tempo de imobilidade tanto per se quanto nos 

camundongos que receberam previamente LPS (Figura 11, F(1,46) = 86,62, p<0,05). 

Além disso, foi encontrada uma interação significativa entre os tratamentos com LPS e 

nortriptilina (Figura 11, F(1,46) = 11,40, p<0,05), indicando um comportamento do tipo 

depressivo associado à administração de LPS e um perfil de resposta do tipo 

antidepressiva relacionada à nortriptilina.  

Sequencialmente essa série de experimentos prosseguiu-se com a análise da ação 

de antagonistas do receptor NOP no tempo de imobilidade de camundongos tratados ou 

não (salina) com LPS no TSC. A avaliação do possível envolvimento do sistema 

N/OFQ - receptor NOP na expressão do comportamento do tipo depressivo induzido 

por LPS foi realizada utilizando o antagonista peptídico UFP-101, na dose de 10 nmol 

(icv), e do não peptídico SB-612111, na dose de 10 mg/kg (ip), respectivamente,  em 

camundongos Swiss e  CD-1. A administração de LPS induziu de forma significativa a 

aquisição do comportamento do tipo depressivo, representado pelo aumento no tempo 

de imobilidade dos camundongos no TSC (Figura 12, F(1,43) = 6,28, p<0,05; Figura 13, 

F(1,58) = 7,38). Este aumento no tempo de imobilidade induzido por LPS foi 

significativamente revertido após a administração de UFP-101 (Figura 12, F(1,43) = 6,76, 

p<0,05) e SB-612111 (Figura 13, F(1,58) = 22,94). Ainda, a ANOVA de duas vias 

seguida do teste de Bonferroni revelou interação entre o tratamento com LPS e os 

tratamentos com antagonistas do receptor NOP: UFP-101 (Figura 12, F(1,43) = 4,16, 

p<0,05) e SB-612111 (Figura 13, F(1,43) = 4,73, p<0,05).    



58 

 

salina nortriptilina
0

50

100

150
controle

LPS

*

# #

te
m

p
o

 d
e
 i

m
o

b
il

id
a
d

e
 (

s
)

 

Figura 11 - Efeitos da administração de Nortriptilina (30 mg/kg, ip) em camundongos 

Swiss tratados ou não (controle) com LPS (0,8 mg/kg, ip) no teste de suspensão pela 

cauda. Cada coluna representa a média dos resultados obtidos e as barras verticais 

indicam os E.P.M. O número de animais usados em cada tratamento variou entre 10 e 

17 (*p<0,05 vs. controle. #p<0,05 vs. salina; ANOVA de duas vias seguida do teste de 

Bonferroni). 
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Figura 12 - Efeitos da administração de UFP-101 (10 nmol, icv) em camundongos 

Swiss tratados ou não (controle) com LPS (0,8 mg/kg, ip) no teste de suspensão pela 

cauda. Cada coluna representa a média dos resultados obtidos e as barras verticais 

indicam os E.P.M. O número de animais usados em cada tratamento variou entre 9 e 15 

(*p<0,05 vs. controle. #p<0,05 vs. salina; ANOVA de duas vias seguida do teste de 

Bonferroni). 
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Figura 13 - Efeitos da administração de SB-612111 (10 mg/kg, ip) em camundongos  

CD-1 tratados ou não (controle) com LPS (0,8 mg/kg, ip) no teste de suspensão pela 

cauda. Cada coluna representa a média dos resultados obtidos e as barras verticais 

indicam os E.P.M. O número de animais usados em cada tratamento variou entre 14 e 

17 (*p<0,05 vs. controle. #p<0,05 vs. salina; ANOVA de duas vias seguida do teste de 

Bonferroni). 
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4.4 Etapa 4 - Estudo do fenótipo dos camundongos nocautes para o receptor NOP 

(NOP(-/-)) e seus respectivos wild-type (NOP(+/+)) na expressão dos 

comportamentos doentio e do tipo depressivo induzidos pela administração de LPS 

 

Juntamente com ligantes seletivos do receptor, os animais transgênicos, 

particularmente nocautes, representam ferramentas de pesquisa úteis na farmacologia 

moderna. Deste modo, visando reforçar a investigação da participação do sistema 

N/OFQ - receptor NOP na modulação da depressão experimental induzida pela 

administração de LPS, foi realizada a avaliação comportamental de camundongos 

NOP(+/+) e NOP (-/-) tratados ou não (controle) com a toxina.  

No que diz respeito ao comportamento doentio induzido por LPS, a temperatura 

retal mostrou-se reduzida de forma significativa 6 horas após a injeção nos 

camundongos NOP(-/-) (Figura 14a, F(1,37) = 7,40, p<0,05). A administração de LPS 

provocou tanto nos camundongos NOP (+/+) quanto nos NOP (-/-) diminuição de peso 

corporal (Figura 14b, F(1,36) = 19,12, p<0,05), consumo de ração (Figura 14c, F(1,36) = 

104,25) e de água (Figura 14d, F(1,36) = 71,87, p<0,05), no entanto a diminuição na 

ingestão hídrica foi influenciada pelo genótipo e mostrou-se atenuada nos camundongos 

NOP(-/-) (Figura 14d, F(1,36) = 16,20, p<0,05). Os dados obtidos da avaliação do 

comportamento doentio estão compilados na Tabela 4. 

Com relação ao comportamento do tipo depressivo avaliado no TSC, 

corroborando os dados da literatura, podemos observar na Figura 15 que os 

camundongos NOP(-/-) tratados com salina apresentaram imobilidade reduzida quando 

comparados aos camundongos NOP(+/+), sugerindo um fenótipo do tipo antidepressivo 

para os camundongos que não expressam o receptor NOP. A administração de LPS 

provocou aumento do tempo de imobilidade no TSC apenas nos camundongos 

NOP(+/+) (Figura 15, F(1,36) = 4,82, p<0,05), sendo completamente inativo nos 

camundongos NOP(-/-). Além disso, a ANOVA de duas vias seguida do teste de 

Bonferroni revelou interação significativa entre o tratamento com LPS e o genótipo 

(Figura 15, F(1,36) = 4,31, p<0,05). 

 

.  
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Figura 14 - Efeitos da administração sistêmica de LPS (0,8 mg/kg) na temperatura retal 

(painel a), peso corporal (painel b) e consumo de ração (painel c) e água (painel d) de 

camundongos NOP (+/+) e NOP (-/-). Cada coluna representa a média dos resultados 

obtidos e as barras verticais indicam os E.P.M. O número de animais usados em cada 

tratamento variou entre 9 e 12 (*p<0,05 vs. salina. #p<0,05 vs. NOP (+/+); ANOVA de 

duas vias seguida do teste de Bonferroni). 
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Tabela 4 - Avaliação do comportamento doentio de camundongos NOP(+/+) e       

NOP(-/-) nas 6 e 24 horas seguidas da administração de LPS (0,8 mg/kg, ip) 

 

Parâmetros do 

comportamento 

doentio 

Camundongos NOP(+/+) Camundongos NOP(-/-) 

Salina LPS Salina LPS 

Temperatura retal 

6 h (ºC) 
36,80 ± 0,17 36,40 ± 0,46 37,20 ± 0,28 35,42 ± 0,49* 

Alterações no peso 

corporal (g) 
-0,56 ± 0,37 -2,78 ± 0,52* -1,00 ± 0,47 -3,17 ± 0,55* 

Consumo de 

ração (g) 
6,22 ± 0,30 2,34 ± 0,27* 7,07 ± 0,09 3,70 ± 0,50* 

Consumo de 

água (mL) 
8,90 ± 0,72 1,92 ± 0,47* 10,50 ± 0,30 5,83 ± 0,90*# 

Os dados estão expressos como média ± E.P.M. de 9-12 animais por grupo. *p<0,05 vs. 

salina. #p<0,05 vs. NOP (+/+); ANOVA de duas vias seguida do teste de Bonferroni  
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Figura 15 - Efeitos da administração sistêmica de LPS (0,8 mg/kg) no tempo de 

imobilidade de camundongos NOP (+/+) e NOP (-/-) no teste de suspensão pela cauda. 

Cada coluna representa a média dos resultados obtidos e as barras verticais indicam os 

E.P.M. O número de animais usados em cada tratamento variou entre 9 e 12 (*p<0,05 

vs. salina. #p<0,05 vs. NOP (+/+); ANOVA de duas vias seguida do teste de 

Bonferroni). 
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4.5 Etapa 5 - Avaliação do perfil sérico das citocinas pró-inflamatórias TNF-α, IL-

6 e IL-1β em camundongos nocautes para o receptor NOP (NOP(-/-)) e seus 

respectivos wild-type (NOP(+/+)) nas 6 e 24 horas após a administração sistêmica 

de LPS 

 

A avaliação do perfil de citocinas pró-inflamatórias em diferentes momentos 

após a administração sistêmica de LPS é fundamental para comprovar sua ação pró-

inflamatória do tipo transitória. Com o intuito de avaliar a participação do sistema 

N/OFQ - receptor NOP na modulação dessa resposta inflamatória, foi realizada a 

quantificação dos níveis séricos de TNF-α, IL-6 e IL-1β no soro de camundongos 

NOP(+/+) e NOP(-/-). 

Nos camundongos tratados com salina nenhuma diferença nos níveis de TNF-α, 

IL-6 e IL-1β foi encontrada entre NOP(+/+) e NOP(-/-) 6 e 24 horas após as injeções 

(Tabelas 5 e 6). Os níveis de TNF-α mostraram-se significativamente aumentados 6 

horas após a injeção de LPS tanto em camundongos NOP(+/+) quanto nos NOP(-/-) 

(Figura 16a, F(1,37) = 22,88, p<0,05), no entanto nenhuma diferença relacionada ao 

genótipo foi detectada. O mesmo padrão de aumento induzido pela administração de 

LPS 6 horas antes da coleta foi observado para IL-6, porém só foi significativo nos 

camundongos NOP(+/+) (Figura 16c, F(1,26) = 22,37, p<0,05). Nenhuma diferença 

relacionada à administração de LPS 6 horas antes da coleta foi detectada nos níveis 

séricos de IL-1β de camundongos NOP(+/+) e NOP(-/-) (Figura 16e). 

A análise de Spearman detectou correlação significativa entre a temperatura 

corpórea e os níveis de TNF-α e IL-6 em animais tratados com LPS 6 horas antes da 

coleta, tal correlação foi observada tanto para os camundongos NOP(+/+) (Tabela 7; 

correlação de Spearman, r(14) = 0,88, p<0,0001), quanto para os camundongos NOP(-/-) 

(Tabela 7; correlação de Spearman, r(15) = 0,35, p = 0,0012).  

Após 24 horas da administração de LPS, nenhuma diferença significativa 

relacionada ao tratamento e ao genótipo foi encontrada nos níveis de TNF-α (Figura 

16b), IL-6 (Figura 16d) e IL-1β (Figura 16f). As médias e os EPM relacionados à 

quantificação das citocinas em soro para os diversos tratamentos, tempos e genótipos 

estão resumidos nas tabelas 5 e 6. 
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Tabela 5 - Níveis séricos de TNF-α, IL-6 e IL-1β quantificados 6 horas após 

administração ou não (salina) de LPS (0,8 mg/kg, ip) em camundongos NOP(+/+) e    

NOP(-/-) 

 

Citocina pró-

inflamatória 

(pg/mL) 

Camundongos NOP(+/+)  Camundongos NOP(-/-) 

Salina LPS 
 

Salina LPS 

TNF-α 0,00 ± 0,00 92,56 ± 18,47*  0,00 ± 0,00 53,55 ± 23,76* 

IL-6 8,72 ± 6,19 2654 ± 666,60*  12,48 ± 9,08 1114 ± 524,90 

IL-1β 9,67 ± 6,96 106,70 ± 62,85  0,00 ± 0,00 8,23 ± 5,54 

Os dados estão expressos como média ± E.P.M. de 7-11 camundongos NOP(+/+) e 

NOP(-/-) por grupo. *p<0,05 vs. salina; ANOVA de duas vias seguida do teste de 

Bonferroni.  
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Tabela 6 - Níveis séricos de TNF-α, IL-6 e IL-1β quantificados 24 horas após 

administração ou não (salina) de LPS (0,8 mg/kg, ip) em camundongos NOP(+/+) e  

NOP(-/-) 

 

Citocina pró-

inflamatória 

(pg/mL) 

Camundongos NOP(+/+) Camundongos NOP(-/-) 

Salina LPS Salina LPS 

TNF-α 0,00 ± 0,00 0,00 ± 0,00 0,00 ± 0,00 0,00 ± 0,00 

IL-6 0,74 ± 0,23 14,06 ±6,50 5,34 ± 3,30 6,64 ± 3,10 

IL-1β 0,00 ± 0,00 0,00 ± 0,00 0,13 ± 0,13 2,55 ± 1,68 

Os dados estão expressos como média ± E.P.M. de 7-8 camundongos NOP(+/+) e 

NOP(-/-) por grupo.  
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Figura 16- Níveis séricos de TNF-α, IL-6 e IL-1β quantificados 6 (a, c, e) e 24 horas (b, 

d, f) após administração ou não (salina) de LPS (0,8 mg/kg, ip) em camundongos 

NOP(+/+) e NOP(-/-). Cada coluna representa a média dos resultados obtidos e as 

barras verticais indicam os E.P.M. O número de animais usados em cada tratamento 

variou entre 7 e 11 (*p<0,05 vs. salina; ANOVA de duas vias seguida do teste de 

Bonferroni). Os níveis das citocinas pró-inflamatórias abaixo do limite de detecção 

estão identificados como não detectável (N.D.). 
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Tabela 7 - Valores de correlação de Spearman encontrados para a temperatura retal e os 

níveis de citocinas pró-inflamatórias de camundongos NOP(+/+) e NOP(-/-) tratados ou 

não (salina) com LPS (0,8 mg/kg, ip) 

 

Parâmetros 

comparados 

Camundongos NOP(+/+) Camundongos NOP(-/-) 

Coeficiente 

de correlação 

de Spearman 

Valor de p 

Coeficiente 

de correlação 

de Spearman 

Valor de p 

Temperatura       

retal 6 h - TNF-α 
-0,7993 <0,0001* -0,7436 0,0002* 

Temperatura       

retal 6 h - IL-6 
-0,8894 <0,0001* -0,6351 0,0082* 

Temperatura       

retal 6 h - IL-1β 
-0,1338 0,5630 -0,1461 0,5276 

Dados relativos a 10-11 camundongos NOP(+/+) e NOP(-/-) por grupo. *p<0.05, 

correlação de Spearman. 
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4.6 Etapa 6 - Avaliação da ação do pré-tratamento com o antagonista não 

peptídico do receptor NOP SB-612111 em camundongos da linhagem CD-1 nos 

comportamentos doentio e do tipo depressivo induzidos pela administração de LPS 

 

Nesta série de experimentos, camundongos CD-1 foram tratados com SB-

612111 (10 mg/kg, ip) 30 minutos antes da administração de LPS, com o intuito de  

investigar a influência do tratamento no comportamento doentio e do tipo depressivo 

induzido pela toxina. Como ilustrado na Figura 17 e Tabela 8, a administração de LPS 

não induziu mudanças na temperatura retal, mas provocou alterações no peso corporal 

(Figura 17b, F(1,33) = 30,66, p<0,05), diminuição no consumo de ração (Figura 17c, 

F(1,33) = 161,62, p<0,05) e água (Figura 17d, F(1,33) = 95,67, p<0,05). A administração de 

SB-612111 previamente à injeção de LPS não modificou os efeitos pró-inflamatórios da 

toxina (Figura 17, Tabela 8). Ainda, de acordo com a Figura 18, corroborando dados 

encontrados previamente, a administração de LPS provocou aumento de imobilidade 

nos camundongos submetidos ao TSC (F(1,33) = 9,80, p<0,05). Essa ação do tipo 

depressiva não foi prevenida pela administração de SB-612111 30 minutos antes da 

injeção de LPS. 
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Figura 17 - Efeitos da administração sistêmica de LPS (0,8 mg/kg) na temperatura retal 

(painel a), peso corporal (painel b) e consumo de ração (painel c) e água (painel d) de 

camundongos CD-1 tratados ou não (veículo) com SB-612111 (10 mg/kg, ip). Cada 

coluna representa a média dos resultados obtidos e as barras verticais indicam os E.P.M. 

O número de animais usados em cada tratamento variou entre 8 e 11 (*p<0,05 vs. 

controle; ANOVA de duas vias seguida do teste de Bonferroni). 
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Tabela 8 - Avaliação do comportamento doentio induzido pela administração de LPS 

(0,8 mg/kg, ip) em camundongos CD-1 tratados ou não (veículo) com SB-612111 (10 

mg/kg, ip) nas 6 e 24 horas seguidas da administração de LPS  

 

Parâmetros do 

comportamento 

doentio 

Veículo SB-612111 

Controle LPS Controle LPS 

Temperatura retal 

6 h (ºC) 
36,57 ± 0,21 37,20 ± 0,28 36,83 ± 0,13 36,82 ± 0,14 

Alterações no peso 

corporal (g) 
-1,00 ± 0,62 -3,63 ± 0,46* -1,22 ± 0,40 -3,55 ± 0,28* 

Consumo de 

ração (g) 
4,77 ± 0,31 1,73 ± 0,10* 4,50 ± 0,24 1,87 ± 0,18* 

Consumo de 

água (mL) 
6,31 ± 0,34 1,81 ± 0,12* 5,31 ± 0,62 2,16 ± 0,29* 

Os dados estão expressos como média ± E.P.M. de 8-11 camundongos CD-1 por grupo. 

*p<0,05 vs. controle; ANOVA de duas vias seguida do teste de Bonferroni  
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Figura 18 - Efeitos do pré-tratamento com SB-612111 (10 mg/kg, ip) 30 minutos antes 

da injeção de LPS (0,8 mg/kg, ip) ou não (controle) em camundongos CD-1 submetidos 

ao teste de suspensão pela cauda. Cada coluna representa a média dos resultados obtidos 

e as barras verticais indicam os E.P.M. O número de animais usados em cada tratamento 

variou entre 8 e 11 (*p<0,05 vs. controle; ANOVA de duas vias seguida do teste de 

Bonferroni). 



73 

 

5. DISCUSSÃO 

 

O presente trabalho estudou a participação do sistema N/OFQ - receptor NOP na 

modulação dos comportamentos doentio e do tipo depressivo induzidos pela 

administração de lipopolissacarídeo. Para isso, foram realizadas diferentes abordagens 

experimentais, como a utilização de antagonistas seletivos do receptor NOP e 

camundongos nocautes para esse mesmo receptor. Com o intuito de relacionar o papel 

do sistema peptídico em questão com as ações do LPS, tanto nas esferas do sistema 

imunológico e do sistema nervoso central, mais especificamente no controle emocional, 

tratamentos e análises comportamentais foram feitas em distintos momentos após a 

administração da toxina bacteriana. 

É sabido que doses de LPS variando de 0,3 a 1,0 mg/kg são capazes de provocar 

mudanças comportamentais em roedores compatíveis com o estado de doença 

(comportamento doentio), como redução no consumo de ração e água, com consequente 

perda de peso dos animais (Dunn et al., 2005; Frenois et al., 2007; Park et al., 2011). 

Além disso, durante o comportamento doentio é observado aumento nos níveis das 

citocinas pró-inflamatórias TNF-α, IL-6 e IL-1β, tanto em nível periférico quanto em 

nível de sistema nervoso central, indicando a modulação do mesmo por essas 

substâncias (Biesmans et al., 2013; Clark et al., 2015). Ao longo do tempo, as 

mudanças comportamentais relacionadas ao estado de doença desaparecem e dão lugar 

a outras, compatíveis com o estado do tipo depressivo (comportamento do tipo 

depressivo). Essas mudanças, como o aumento no tempo de imobilidade em testes que 

mensuram o desespero comportamental, como o teste de suspensão pela cauda e o teste 

do nado forçado, são acompanhadas pelo retorno à linha de base dos níveis séricos ou 

plasmáticos das citocinas pró-inflamatórias (Biesmans et al., 2013; Clark et al., 2015; 

Ma et al., 2014; Walker et al., 2013; Wang et al., 2014).  

No presente trabalho a dose de LPS empregada (0,8 mg/kg, ip), induziu 

comportamento doentio nos camundongos Swiss e CD-1. Em todas as séries de 

experimentos, 24 horas após a administração de LPS, os animais tratados apresentaram 

redução no peso corporal, como consequência da diminuição no consumo de ração e 

água. Tais alterações são resultados do efeito anorexígeno da toxina (para revisão: 

Langhans, 2007). Cabe ressaltar que os três parâmetros acima discutidos, 

correlacionaram-se positivamente entre si e de forma significativa. Outro parâmetro 
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também avaliado do comportamento doentio foi a temperatura corporal, que se mostrou 

reduzida de forma significativa 6 horas após a administração de LPS, retornando à 

normalidade 24 horas após o tratamento com a toxina bacteriana. Apesar de ser 

amplamente utilizado como pirógeno clássico, o LPS também provoca redução da 

temperatura corporal, sendo esse efeito dúbio explicado por diferenças entre as espécies 

de animais utilizadas, por exemplo, em coelhos e ratos a administração da toxina 

modula o aumento da temperatura, já em camundongos o efeito do LPS é 

principalmente induzindo a diminuição (para revisão: Fraifeld e Kaplanski, 1998; Leon, 

2004; Romanovsky et al., 2005). 

Como já dito previamente, a administração de LPS, além de induzir o 

comportamento doentio, também induz o comportamento do tipo depressivo, que foi 

avaliado utilizando o TSC. O primeiro trabalho descrevendo esse teste, como uma 

alternativa experimental para o screening de possíveis drogas antidepressivas, foi 

publicado em 1985 por Steru e colaboradores. Neste teste, similarmente ao que é 

observado no teste do nado forçado, os animais apresentam dois comportamentos 

distintos: o comportamento “searching”, associado à intenção do animal em escapar 

daquela situação aversiva; e o comportamento “waiting”, associado à resignação 

apresentada pelo animal frente a dificuldade ou impossibilidade de escape (Telner e 

Singhal, 1984). O equilíbrio entre esses dois tipos de comportamento é sensível à ação 

antidepressiva de drogas (para revisão: Cryan et al., 2005), aumentando o tempo de 

comportamento searching e reduzindo o tempo de comportamento waiting, e ao efeito 

do tipo depressivo do LPS (Dunn et al., 2005), diminuindo o tempo de comportamento 

searching e elevando o tempo de comportamento waiting. 

Neste trabalho, os camundongos das linhagens Swiss e CD-1 mostraram 

alteração no comportamento de imobilidade no TSC, associada à administração de LPS 

(0,8 mg/kg, ip), 24 horas antes da realização do teste. Corroborando os dados da 

literatura, os animais tratados com LPS, quando comparados aos animais controle, 

apresentaram aumento significativo no tempo de imobilidade contabilizado durante os 6 

minutos de execução do teste (An et al., 2015; Frenois et al., 2007; Kang et al., 2011; Li 

et al., 2015; Ohgi et al., 2013). 

Apesar das linhagens Swiss e CD-1 serem sensíveis de forma significativa às 

ações resultantes da administração de LPS, tanto no que se relaciona ao comportamento 

doentio e do tipo depressivo, vale ressaltar que a resposta de ambas aos efeitos da toxina 
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diferiram sutilmente. Tal diferença, que não foi significativa, já era esperada, já que os 

animais foram submetidos aos experimentos em distintos laboratórios e fatores 

relacionados ao ambiente influenciam o comportamento dos animais (Crabbe et al., 

2009). De maneira geral, os camundongos Swiss e CD-1 são linhagens outbread, sendo 

heterogênicos com baixíssimo grau de consanguinidade (Andrade et al., 2002). Em 

virtude dessa característica, esses animais representam de forma consistente a 

variabilidade genética apresentada na população humana, por isso são largamente 

utilizados em pesquisas farmacológicas (Chia et al., 2005). É importante destacar que os 

próprios camundongos CD-1 foram originados de camundongos da linhagem Swiss, 

quando em 1926 alguns desses animais foram importados da Suíça e trazidos para os 

Estados Unidos (criver.com, CD1 IGS Mouse, Crl:CD1(ICR)). Esse parentesco entre 

as linhagens fortalece a ideia de que, quando em condições controladas, como por 

exemplo as encontradas num mesmo espaço físico, os comportamentos desses animais 

não diferem de forma relevante.   

O comportamento de camundongos no TSC, como classicamente relatado por 

Steru e colaboradores (1985), pode ser alterado no sentido de diminuir ou aumentar o 

tempo de imobilidade dos mesmos no teste. Por exemplo, camundongos tratados com 

drogas psicoativas, como a dexaanfetamina, apresentam diminuição no tempo de 

imobilidade, e isso está mais relacionada à ação estimulante do que uma possível ação 

antidepressiva associada à dexaanfetamina. Da mesma maneira, só que em situação 

inversa, é verificado um aumento no tempo de imobilidade de camundongos tratados 

com diazepam, um ansiolítico que promove sedação, e que não tem ação do tipo 

depressiva. 

Sabendo do viés que é a atividade locomotora dos animais para a interpretação 

dos resultados obtidos no TSC, foi realizada a avaliação comportamental de 

camundongos Swiss e CD-1, tratados ou não (salina) com LPS, no campo aberto. Dados 

na literatura sugerem que tanto o LPS, quanto outras substâncias que estimulam o 

sistema imunológico e atuam como mediadoras do comportamento do tipo depressivo 

induzem alterações transitórias na locomoção dos animais tratados. Esses animais 

apresentam diminuição da atividade locomotora aproximadamente no momento em que 

apresentam o comportamento doentio, voltando à normalidade no momento em que 

apresentam o comportamento do tipo depressivo (Biesmans et al., 2013; Dunn et al., 

2005; Moreau et al., 2008; de Paiva et al., 2010; Li et al., 2015).  
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No presente estudo, nenhuma alteração foi observada na distância percorrida dos 

animais de ambos os grupos testados durante os 5 minutos de análise, realizada 30 

minutos após a conclusão do TSC. Além disso, não foi observada nenhuma diferença 

significativa com relação aos níveis séricos das citocinas pró-inflamatórias TNF-α, IL-6 

e IL-1β de animais (estudo piloto), tratados ou não (salina) com LPS, que tiveram seus 

sangues coletados após as análises comportamentais. Assim, utilizando esse dado, 

associado ao encontrado no campo aberto, é possível sugerir que o aumento do tempo 

de imobilidade, apresentado pelos animais no TSC, é um comportamento do tipo 

depressivo genuíno, sem associação a um provável comportamento doentio provocado 

pelo LPS. 

O comportamento do tipo depressivo desenvolvido pelos camundongos tratados 

com LPS, representado pelo aumento no tempo de imobilidade no TSC, pode ser 

relacionado, mesmo que indiretamente, com a falta de motivação, um dos sintomas que 

compõe o complexo quadro clínico da depressão maior (Cryan et al., 2005). Esse 

aumento é sensível às ações preventivas e/ou curativas de antidepressivos de diversas 

classes, em regime tanto de tratamento agudo quanto crônico (Dunn et al., 2005; 

McArthur e Borsini, 2006). 

Neste trabalho foi utilizado o antidepressivo tricíclico nortriptilina, na dose de 

30 mg/kg, administrado pela via intraperitoneal, 1 hora antes da execução do TSC. A 

ação antidepressiva provocada pela administração de nortriptilina no TSC é vastamente 

reportada na literatura, o tratamento com esse fármaco induz a redução no tempo de 

imobilidade tanto em camundongos naïve quando em camundongos com 

comportamento do tipo depressivo (Cryan et al., 2005; Holanda, 2015). Assim, como 

esperado, o tratamento com nortriptilina foi capaz de diminuir o tempo de imobilidade 

dos animais tratados ou não (salina) com LPS no teste, corroborando os dados da 

literatura e padronizando a avaliação comportamental nas condições experimentais do 

nosso laboratório. 

Evidências, tanto nas esferas pré-clínicas como clínicas, apontam para uma 

possível modulação via sistema N/OFQ – receptor NOP nos comportamentos 

relacionados ao humor, como o transtorno depressivo maior (para revisão: Gavioli e 

Calo’, 2013). De fato, resultados encontrados em pesquisas realizadas em roedores 

submetidos a testes de desespero comportamental sugerem uma atividade importante 

desempenhada pelo sistema peptídico em questão. Tais resultados são fortalecidos por 
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dados clínicos, que associaram aumento nos níveis plasmáticos de N/OFQ com a 

depressão bipolar (Wang et al., 2009) e depressão pós-parto (Gu et al., 2003). 

A utilização de antagonistas seletivos do receptor NOP, sejam eles peptídicos 

(Calo' et al., 2000; 2002) e não peptídicos (Ozaki et al., 2000; Zaratin et al., 2004), 

auxiliam ainda mais a investigação do papel desempenhado pelo sistema endógeno 

N/OFQ – receptor NOP na depressão maior. Estudos pré-clínicos mostraram que 

antagonistas do receptor NOP, incluindo o peptídico UFP-101, e o não peptídico SB-

612111, possuem atividade do tipo antidepressiva em roedores nos testes de natação 

forçada e suspensão pela cauda. Nestas condições experimentais, o tratamento com os 

antagonistas nos animais levou a diminuição do tempo de imobilidade sem qualquer 

alteração na locomoção espontânea, confirmando o perfil antidepressivo dessas 

moléculas (Redrobe et al., 2002; Gavioli et al., 2003; 2004).  

A ação do tipo antidepressiva de antagonistas do receptor NOP foi bem 

estabelecida em testes de desespero comportamental, porém apenas levando em 

consideração os seus efeitos nos comportamentos basais dos animais. Com o intuito de 

preencher essa lacuna, alguns estudos foram realizados no sentido de avaliar o papel do 

sistema peptídico N/OFQ – receptor NOP num contexto mais direcionado à realidade da 

depressão maior.  

Um deles foi o trabalho de Vitale e colaboradores (2009), que utilizou o modelo 

de estresse crônico variável em ratos para estudar o papel do sistema peptídico N/OFQ - 

receptor NOP na modulação do estado depressivo. Nesse trabalho, a administração 

crônica de três diferentes doses do antagonista do receptor NOP UFP-101 reestabeleceu 

parâmetros comportamentais (diminuição no tempo de imobilidade no teste de natação 

forçada), neuroquímicos (aumento dos níveis de serotonina no córtex pré-frontal) e 

endócrinos (redução dos níveis séricos de corticosterona), que conferiam aos animais o 

fenótipo depressivo. A ação do tipo antidepressiva de UFP-101 aconteceu de maneira 

dose-dependente e se assemelhou à ação do antidepressivo imipramina, utilizado como 

fármaco padrão.  

Num estudo desenvolvido em nosso laboratório, utilizando o modelo 

experimental de desamparo aprendido, camundongos foram submetidos a um protocolo 

de choques imprevisíveis, incontroláveis e inescapáveis. Como resultado, os mesmos ao 

final das etapas experimentais apresentavam fenótipo do tipo depressivo, constatado 

pela diminuição no número e aumento na latência de escapes dos animais àquela 
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situação, um comportamento conhecido como “desamparado”. O tratamento agudo com 

os antagonistas NOP UFP-101 e SB-612111 restaurou os parâmetros da avaliação 

comportamental do modelo, associando o efeito do tipo antidepressivo aos compostos 

testados (Holanda, 2015). 

Sabendo do papel do sistema peptídico N/OFQ - receptor NOP na modulação de 

comportamentos relacionados ao transtorno depressivo maior em testes e modelos 

animais utilizados para estudar o transtorno do humor em questão, e ainda considerando 

que o comportamento do tipo depressivo induzido pela administração de LPS nas 

nossas condições experimentais é sensível ao tratamento agudo com o antidepressivo 

nortriptilina, foi dado início a séries de experimentos testando a ação dos antagonistas 

NOP UFP-101 e SB-612111. 

Seguindo dados da literatura, as doses testadas de UFP-101 e SB-612111, foram 

respectivamente 10 nmol (icv) e 10 mg/kg (ip). Essas doses de ambos os compostos 

mostraram-se eficazes e conferiram efeito do tipo antidepressivo, reduzindo o tempo de 

imobilidade de camundongos submetidos ao TSC (Gavioli et al., 2004; Rizzi et al., 

2007). Nossos resultados corroboram a literatura, já que nas diferentes séries de 

experimentos, tanto UFP-101 (10 nmol, icv) quanto SB-612111 (10 mg/kg, ip) 

reduziram a imobilidade de camundongos tratados com LPS no TSC. 

É interessante destacar que, ao contrário do reportado na literatura, neste 

trabalho os antagonistas do receptor NOP não produziram efeito antidepressivo per se. 

A redução do tempo de imobilidade no TSC relacionada ao tratamento com UFP-101 e 

SB-612111 só foi significativa nos camundongos que receberam LPS. A contradição 

pode ser explicada por diferenças experimentais, já que no protocolo utilizado nos 

trabalhos publicados anteriormente, os camundongos passaram por uma sessão treino, 

24 horas antes do teste. Em virtude dessa pré-exposição, o tempo de imobilidade dos 

animais controle no teste foi maior (entre 160 a 180 segundos) (Gavioli et al., 2004; 

Rizzi et al., 2007) que o apresentado pelos camundongos utilizados no presente trabalho 

(entre 60 a 80 segundos). É possível que essas diferenças no comportamento basal dos 

animais influenciam o nível de sensibilidade do teste em detectar os efeitos do tipo 

antidepressivos dos antagonistas do receptor NOP nos animais controle. 

Já foi demonstrado que citocinas pró-inflamatórias, como TNF-α, IL-6 e IL-1β, 

ativam o eixo HPA, estimulando a produção e liberação de glicocorticóides endógenos, 

como o cortisol (Gądek-Michalska et al., 2013; Pace et al., 2007). A hiperatividade do 
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eixo HPA, representada pelo aumento na secreção de cortisol, é um achado consistente 

em pacientes deprimidos, podendo ser inclusive utilizado como marcador biológico da 

depressão maior (Cowen, 2002; Pariante e Miller, 2001). Níveis aumentados de cortisol 

podem estimular a atividade de TDO, uma enzima importante no metabolismo do 

aminoácido triptofano (para revisão: Cowen, 2002). Além disso, as citocinas pró-

inflamatórias estimulam a atividade de outra enzima que também atua no metabolismo 

desse aminoácido, a enzima IDO (Catena-Dell'Osso et al., 2013). Em conjunto, a 

estimulação da ação das enzimas TDO e IDO, resulta na diminuição da 

biodisponibilidade do triptofano para a síntese de serotonina (para revisão: Fukuda, 

2014).  

Além de comprometer a neurotransmissão serotonérgica, evidências relacionam 

um possível comprometimento na neurotransmissão noradrenérgica em detrimento da 

ativação do sistema imunológico (Szelenyi e Vizi, 2007). As vias metabólicas 

relacionadas com a atividade da enzima GCH-I modulam a produção do co-fator BH4, 

substância fundamental para a síntese bioquímica de noradrenalina. A 

imunoestimulação, resultado da hipersecreção de glicocorticóides e citocinas pró-

inflamatórias, induz a atividade de GCH-I. O aumento rápido da atividade da enzima é 

corrigido por um mecanismo de feedback negativo, o que diminui sua atividade e, 

consequentemente, reduz a produção de BH4. A redução da biodisponibilidade do co-

fator em questão tem impacto negativo nas reações de síntese da noradrenalina e outras 

monoaminas (Shintaku, 2002; Sperner-Unterweger et al., 2014). 

Pouco se sabe sobre os possíveis mecanismos relacionados aos efeitos do tipo 

antidepressivo dos antagonistas do receptor NOP. Como já dito, a ativação do receptor 

NOP gera ações inibitórias em diferentes contextos fisiológicos, sendo um deles a 

neurotransmissão. O ligante endógeno N/OFQ pode atuar inibindo a liberação de 

noradrenalina e serotonina no córtex cerebral, reduzindo a funcionalidade dessa região 

do cérebro. Além disso, o peptídeo pode também ter efeito inibitório no disparo 

neuronal no núcleo dorsal da rafe, um dos núcleos serotonérgicos do cérebro, e locus 

coeruleus, maior núcleo noradrenérgico cerebral (para revisão: Gavioli e Calo’, 2006).  

No contexto do presente trabalho, é possível que a utilização dos antagonistas do 

receptor NOP atenue a ação do tipo depressiva relacionada à ativação do sistema 

imunológico via LPS. Essas moléculas, ao impedir os efeitos inibitórios de N/OFQ na 

neurotransmissão serotonérgica e noradrenérgica, podem reestabelecer os níveis desses 
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neurotransmissores em suas respectivas fendas sinápticas, contribuindo para a melhora 

do comportamento do tipo depressivo dos animais tratados com LPS e submetidos ao 

TSC. 

Além dos efeitos inibitórios na neurotransmissão, o sistema peptídico N/OFQ - 

receptor NOP exerce ações modulatórias importantes na resposta imunológica (para 

revisão: Gavioli e Romão, 2011). Tanto N/OFQ quanto o receptor NOP possuem 

distribuição periférica em locais relacionados ao sistema imunológico, como os órgãos 

linfóides (Goldfarb et al., 2006). Além disso, o peptídeo e seu receptor estão expressos 

em áreas que estão sempre em contato com antígenos, como a epiderme (Andoh et al., 

2004) e a mucosa intestinal (Li et al., 2013; Sobczak et al., 2013). Ainda, estudos in 

vitro demonstraram que células do sistema imunológico ou células envolvidas em 

respostas a antígenos, como por exemplo os astrócitos, podem produzir N/OFQ, que por 

sua vez pode ter sua produção influenciada por diferentes estímulos, como por exemplo 

o inflamatório mediado por TNF-α, IL-1β e LPS (Buzas et al., 2002; Miller e Fulford, 

2007). 

Os efeitos de N/OFQ na esfera do sistema imunológico são principalmente pró-

inflamatórios (Serrano-Gomez et al., 2011) e, somados às suas ações inibitórias na 

neurotransmissão monoaminérgica, levaram o presente trabalho a estudar a ação do 

sistema peptídico N/OFQ - receptor NOP na aquisição dos comportamentos doentio e 

do tipo depressivo relacionada à ação imunoestimulante provocada por LPS nos 

animais. Para isso, duas séries diferentes de experimentos foram realizadas: a primeira 

utilizando camundongos nocautes para o receptor NOP (NOP(-/-)) e seus respectivos 

wild-types (NOP(+/+)), e a segunda testando a influência da administração do 

antagonista SB-612111 (10 mg/kg, ip), 30 minutos antes da injeção de LPS em 

camundongos CD-1. Além disso, na etapa experimental com camundongos NOP(+/+) e 

NOP(-/-), o perfil das citocinas pró-inflamatórias TNF-α, IL-6 e IL-1β foi mensurado, 

tanto no momento relacionado ao pico da doença (6 h após a administração de LPS), 

quanto no momento relacionado ao comportamento do tipo depressivo, após a execução 

do TSC (aproximadamente 24 h após a administração de LPS). 

Pesquisas utilizando camundongos nocautes para o receptor NOP evidenciam a 

importância do sistema peptídico N/OFQ - receptor NOP na inflamação. Em 2003, 

Depner e colaboradores observaram que camundongos NOP(-/-) apresentavam fenótipo 

comportamental analgésico no modelo de hiperalgesia inflamatória induzida pela 
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injeção intraplantar de zymosan. Mais tarde, Kato e colaboradores (2005), associaram 

aos camundongos NOP(-/-) uma menor vulnerabilidade frente às ações pró-

inflamatórias da  administração oral de dextrano sulfato de sódio. Nesse modelo de 

colite experimental, ao contrário dos camundongos NOP(+/+), os camundongos    

NOP(-/-) apresentaram resposta inflamatória menos intensa e menor infiltração colônica 

de linfócitos, macrófagos e neutrófilos. Ainda, foi mostrado que a ausência do receptor 

NOP influencia a produção de citocinas pró-inflamatórias. Em 2010, Mallimo e 

Kusnecov constataram que camundongos NOP(-/-) apresentavam uma atenuação na 

elevação de TNF-α induzida pela administração de enterotoxina de estafilococos, 

quando comparados aos seus respectivos wild types. 

Nas séries experimentais do presente trabalho utilizando camundongos 

NOP(+/+) e NOP(-/-), a administração de LPS causou um processo inflamatório, que 

pôde ser mensurado por alterações nos parâmetros do comportamento doentio. O 

consumo de ração e água mostrou-se reduzido de forma significativa o que levou a 

diminuição do peso dos animais. O parâmetro temperatura corporal também avaliado se 

mostrou alterado de forma transitória, com redução significativa nas 6 horas após a 

administração de LPS, e retorno à normalidade 24 horas após o tratamento com a toxina 

bacteriana. O mesmo caráter de transitoriedade foi verificado no perfil das citocinas 

pró-inflamatórias TNF-α, IL-6 e IL-1β. No sangue coletado 6 horas após o tratamento 

com LPS, os níveis mostraram-se aumentados, porém apenas de forma significativa 

para TNF-α. Já nas amostras de sangue coletadas 24 horas após a administração da 

toxina, nenhuma diferença entre os animais controle e tratados com LPS foi encontrada. 

 É interessante salientar que os parâmetros de temperatura corporal e padrão de 

citocinas pró-inflamatórias, avaliados nas 6 horas após a administração de LPS, se 

correlacionaram. A análise de correlação de Spearman foi significativa e o coeficiente 

de correlação apresentou valor negativo, pois a temperatura corporal dos animais 

mostrou-se reduzida quando seus níveis séricos de TNF-α e IL-6 estavam aumentados. 

Pouco se sabe sobre os mecanismos que regulam a redução da temperatura corporal em 

resposta a um estímulo inflamatório, porém a atividade de TNF-α parece ter ação 

indutora e moduladora (Derijk e Berkenbosch, 1994; Stefferl et al., 1996) . As citocinas 

IL-6 e IL-1β também podem atuar de forma indireta, apesar de serem tipicamente 

pirógenos endógenos, elas podem estimular a redução da temperatura durante 
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inflamações causadas por vírus e bactérias, através de mecanismos que ainda 

permanecem desconhecidos (Leon, 2004).  

Com relação aos parâmetros de avaliação do comportamento doentio, nenhuma 

diferença significativa relacionada ao genótipo foi encontrada nos parâmetros de 

temperatura retal e níveis das citocinas pró-inflamatórias nas 6 horas após a 

administração de LPS. O consumo de ração mostrou uma tendência de diferença 

relacionada ao nocaute do receptor NOP, no entanto não atingiu o nível de significância 

estatística. Cabe ressaltar que essa diferença não foi detectada por causa do teste post-

hoc escolhido para análise de variância (teste de Bonferroni), já que quando aplicado 

um outro teste post-hoc (teste de Fisher) foi detectada interação significativa entre os 

fatores LPS e genótipo. De maneira oposta ao consumo de ração, a ingestão de água 

mostrou-se significativamente diferente entre os camundongos NOP(+/+) e NOP(-/-) 

que foram tratados com LPS.  

Ao contrário do observado na avaliação do comportamento doentio, diferenças 

significativas foram encontradas com relação ao comportamento dos camundongos 

NOP(+/+) e NOP(-/-) submetidos ao TSC, 24 horas após o tratamento com LPS. A 

injeção de LPS induziu a aquisição de comportamento do tipo depressivo nos 

camundongos NOP(+/+), aumentando o tempo de imobilidade dos mesmos no teste, 

porém foi completamente ineficaz nos camundongos NOP(-/-).Com esses resultados é 

possível sugerir que a sinalização mediada pelo sistema N/OFQ - receptor NOP possui 

um papel importante no comportamento do tipo depressivo induzido por LPS nos 

camundongos. 

Estudos anteriores, assim como os dados deste trabalho, relacionaram a ausência 

do receptor NOP ao fenótipo do tipo antidepressivo, tanto em camundongos como em 

ratos. Em testes de desespero comportamental os animais NOP(-/-) apresentaram o 

tempo de imobilidade significativamente menor quando comparados aos animais 

NOP(+/+) (Gavioli et al., 2003; 2004; Rizzi et al., 2011). Os dados coletados nas séries 

experimentais com camundongos nocautes para o receptor NOP complementaram os 

estudos utilizando os antagonistas UFP-101 e SB-612111, onde, conforme foi discutido 

anteriormente, foi verificada ação do tipo antidepressiva nos compostos em questão.  

No entanto, o estudo com camundongos NOP(-/-) deixou uma lacuna em relação 

à modulação da inflamação induzida por LPS. Ao utilizar camundongos nocautes para o 

receptor NOP não é possível discriminar em qual parte do processo inflamatório 
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desencadeado pela toxina, o sistema peptídico em questão pode atuar, já que nesses 

animais o receptor NOP é ausente em todas as fases do estudo. Assim, uma série 

complementar de experimentos foi realizada, com o intuito de investigar a influência do 

bloqueio transitório do receptor NOP, utilizando o antagonista não peptídico SB-

612111, na modulação dos comportamentos evocados pela administração de LPS.  

Diversos estudos utilizando o modelo de depressão induzida pela administração 

de LPS confirmaram que a ação pró-inflamatória da toxina é sensível à atividade anti-

inflamatória de compostos. Assim, o protocolo da série experimental complementar foi 

escolhido de acordo com a literatura, que relata que fármacos utilizados na clínica para 

o tratamento de inflamações (de Paiva et al., 2010; Soncini et al., 2012), extratos de 

planta ou compostos bioativos com atividade anti-inflamatória (Kang et al., 2011; 

Sulakhiya et al., 2014), e até antidepressivos (Ohgi et al., 2013; Tomaz et al., 2014), 

quando administrados antes do LPS, impedem ou aliviam sua ação pró-inflamatória, 

bloqueando consequentemente sua ação do tipo depressiva (Dantzer et al., 2008).   

Além da ação do tipo antidepressiva, o antagonista não peptídico do receptor 

NOP SB-612111 apresenta atividade do tipo anti-inflamatória. No modelo de dor 

inflamatória induzida por carragenina em ratos, a administração intravenosa de SB-

612111 (3 e 5 mg/kg,) teve ação anti-hiperalgésica, aumentando significativamente a 

latência para a apresentação do comportamento nociceptivo (Zaratin et al., 2004). 

Ainda, no modelo de colite induzida pela administração de dextrano sulfato de sódio em 

camundongos, o tratamento por cinco dias com SB-612111 (30 mg/kg, ip), melhorou 

significativamente os aspectos patológicos da colite, diminuindo o sangramento fecal, a 

diarreia, perda de peso e alterações histopatológicas (Alt et al., 2012). 

No presente trabalho, ao contrário do reportado na literatura, a injeção de SB-

612111, antes da administração de LPS, não teve ação do tipo anti-inflamatória. Nesta 

etapa experimental, a diminuição no peso corporal e consumo de ração e água, 

provocada pela administração de LPS, não foi prevenida pelo pré-tratamento com o 

antagonista. Várias hipóteses podem ser levantadas para explicar a ineficácia do 

antagonista no contexto dessa série experimental, como por exemplo a dose e via de 

administração do antagonista, que são diferentes das utilizadas nos trabalhos que 

associam ao mesmo a ação do tipo anti-inflamatória. Outro fato relevante seria a 

farmacocinética de SB-612111 relacionada à modulação do comportamento doentio via 

citocinas pró-inflamatórias. Possivelmente o tempo de meia vida do antagonista seja 
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curto e o mesmo não esteja biodisponível de forma efetiva durante o período de 

liberação das citocinas. Uma vez não influenciando a aquisição do comportamento 

doentio, a administração de SB-612111 previamente à injeção de LPS também não 

influenciou a ação do tipo depressiva evocada pela toxina. O pré-tratamento com o 

antagonista do receptor NOP não preveniu o aumento no tempo de imobilidade no TSC 

induzido por LPS.  

Cabe ressaltar que nessa série de experimentos, a administração de LPS não 

induziu diminuição na temperatura corporal dos animais 6 horas após o tratamento. 

Sabe-se que as respostas termorregulatórias associadas à ação do LPS são dependentes 

de fatores, como a temperatura do ambiente, dose e estresse (Rudaya et al., 2005). 

Assim, o fato da redução na temperatura corporal não ter sido observada pode ser 

explicada por um possível mascaramento provocado, por exemplo, pelo estresse do 

procedimento de contenção do animal ou inserção do termômetro.  

Os resultados encontrados no desenvolvimento da presente tese sugerem que a 

sinalização do sistema peptídico N/OFQ - receptor NOP não possui papel modulador 

nos diferentes comportamentos provocados pela administração de LPS, uma vez que 

não houve diferenças relacionadas ao comportamento doentio e o perfil de citocinas 

pró-inflamatórias nos camundongos NOP(+/+) e NOP(-/-), e o pré-tratamento com o 

antagonista SB-612111 não influenciou as alterações comportamentais induzidas por 

LPS. No entanto, é possível sugerir que o sistema peptídico em questão possa estar 

envolvido na expressão do comportamento do tipo depressivo induzido pela toxina, já 

que os antagonistas UFP-101 e SB-612111 tiveram ação do tipo antidepressiva e os 

camundongos NOP(-/-) apresentaram o fenótipo do tipo antidepressivo. 

Poucas informações estão disponíveis sobre os mecanismos pelos quais os 

antagonistas do receptor NOP poderiam atuar para amenizar o comportamento do tipo 

depressivo induzido por LPS. Um dado importante veio das pesquisas desenvolvidas 

por Buzas e colaboradores (2002) e Leggett e colaboradores (2009), que verificaram o 

aumento, induzido por LPS, dos níveis de RNA mensageiro de ppN/OFQ, 

respectivamente, em culturas de astrócitos de ratos e no hipotálamo de ratos. O fator de 

transcrição nuclear κβ (NF-κβ), que desempenha papel regulatório importante na 

resposta imunitária à infecção (Bonizzi e Karin, 2004), parece estar envolvido na 

modulação da síntese de N/OFQ via atividade estimulatória de LPS, uma vez que 

inibidores de NF-kβ antagonizaram o efeito de LPS na expressão do peptídeo em 
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questão (Buzas et al., 2002). Outra evidência veio do estudo com camundongos 

desafiados com enterotoxina estafilocócica do tipo A, um superantígeno bacteriano que 

foi capaz de induzir aumento na expressão do RNA mensageiro de ppN/OFQ no 

hipotálamo dos animais tratados (Kawashima et al., 2002).  

Portanto, é possível que o aumento da produção de N/OFQ induzida por 

estímulos imunológicos aumente a sinalização do receptor NOP, provocando assim uma 

inibição excessiva da neurotransmissão monoaminérgica, refletida no desenvolvimento 

do comportamento do tipo depressivo. Seguindo essa linha de raciocínio, os 

antagonistas do receptor NOP poderiam promover os efeitos do tipo antidepressivo nos 

camundongos tratados com LPS, neutralizando a ação estimulatória de LPS no sistema 

N/OFQ - receptor NOP. 

Como já discutido anteriormente, as citocinas pró-inflamatórias estimulam a 

atividade da enzima IDO (Babcock e Carlin, 2000). Essa enzima metaboliza o 

triptofano, reduzindo assim a quantidade desse aminoácido para a síntese de serotonina, 

o que prejudica a neurotransmissão serotonérgica (Catena-Dell'Osso et al., 2013). Foi 

demonstrado que em linfócitos T ativados, N/OFQ aumenta a expressão de IDO (Easten 

et al., 2009), possibilitando sugerir que esse efeito possa acontecer em outros tipos de 

célula, tanto na periferia quanto centralmente. Assim, somadas às ações das citocinas 

pró-inflamatórias na atividade enzimática de IDO, é provável que o peptídeo em 

questão possa contribuir para a diminuição da biodisponibilidade do triptofano para a 

síntese de serotonina durante um processo inflamatório, facilitando a aquisição do 

comportamento do tipo depressivo nos camundongos após a administração de LPS. O 

mecanismo relacionado à enzima IDO não explica os efeitos agudos dos antagonistas do 

receptor NOP, porém pode contribuir para explicar uma possível ação moduladora do 

sistema N/OFQ - receptor NOP na aquisição do comportamento depressivo após 

estímulo imunológico. As hipóteses delineadas anteriormente estão ilustradas na Figura 

19. Ainda, cabe ressaltar que os dados da presente tese, particularmente os com o      

SB-612111, não demonstram tal ação moduladora, no entanto, diferentes condições 

experimentais, utilizando antagonistas NOP disponíveis por via sistêmica e com boa 

biodisponibilidade e elevado tempo de meia-vida, podem trazer novas evidências.  

Os resultados apresentados nesta tese mostram a participação do sistema N/OFQ 

- receptor NOP na regulação de comportamentos induzidos pela administração de LPS, 

tanto na esfera do sistema imunológico, quanto na esfera do sistema nervoso central. 
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Por mais que a literatura relacione a esse sistema peptídico uma ação moduladora no 

processo inflamatório, o presente trabalho mostra, que pelo menos nas condições 

experimentais utilizadas, o bloqueio, seja farmacológico ou genético, não afeta os 

parâmetros do comportamento doentio induzido pela toxina. Em consequência, essas 

mesmas estratégias experimentais não influenciaram a aquisição do comportamento do 

tipo depressivo nos camundongos tratados com LPS. Ainda, a ausência do receptor 

NOP não influencia o perfil de citocinas pró-inflamatórias após a administração de LPS, 

já que nenhuma diferença significativa foi encontrada entre os camundongos NOP(+/+) 

e NOP(-/-). 

Os dados desta tese corroboram a literatura no que diz respeito ao controle 

modulado pelo sistema N/OFQ - receptor NOP dos comportamentos relacionados ao 

humor. No presente trabalho, o bloqueio farmacológico e genético do receptor NOP 

produziu ação do tipo antidepressiva, revertendo o comportamento do tipo depressivo 

induzido pela administração de LPS. Os dados pré-clínicos que suportam a ação do tipo 

antidepressiva evocada pelo bloqueio do receptor NOP se baseiam, sobretudo, na 

alteração dos comportamentos basais dos animais. Os resultados desta tese confirmam 

tal ação, porém em um modelo animal onde os camundongos apresentam um 

comportamento do tipo depressivo, o que evidencia melhor o envolvimento do sistema 

peptídico em questão nesse transtorno do humor, especificando suas ações no 

desenvolvimento e expressão da depressão experimental induzida por inflamação. 

Os sistemas peptídicos representam um importante alvo para o desenvolvimento 

de fármacos antidepressivos e o sistema N/OFQ - receptor NOP pode ser uma 

alternativa para o tratamento do transtorno depressivo maior (Gavioli e Calo’, 2013; 

Holmes et al., 2003; Madaan e Wilson, 2009). Outros mecanismos, que não os 

envolvidos diretamente com a via monoaminérgica, necessitam de estudos mais 

aprofundados, como, por exemplo, os mecanismos neuroimunes. Apesar de não serem 

tidos como centrais ao desenvolvimento de sintomas depressivos, evidências apontam 

para o envolvimento de citocinas pró-inflamatórias na modulação da depressão maior. 

Assim, este trabalho foi o primeiro a relatar as ações moduladas pelo sistema N/OFQ - 

receptor NOP em nível de sistema imunológico e no controle de comportamentos 

relacionados ao humor, direcionando especificamente ao contexto experimental de 

estudo da depressão induzida pela inflamação. 
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Figura 19 - Representação esquemática do mecanismo pelo qual o sistema N/OFQ - 

receptor NOP modula o comportamento depressivo induzido por LPS. A figura resume 

os efeitos de LPS na expressão de citocinas pró-inflamatórias. Tais citocinas estimulam 

a expressão de N/OFQ e seu precursor no cérebro, aumentando assim a sinalização do 

receptor NOP que, em última análise, suscitam efeitos inibitórios na neurotransmissão 

serotonérgica. A expressão da enzima IDO também é aumentada pela ação das citocinas 

pró-inflamatórias e N/OFQ. O aumento na expressão de IDO mobiliza o triptofano para 

vias metabólicas diferentes da responsável pela síntese de serotonina, reduzindo 

consequentemente a quantidade desse neurotransmissor no cérebro. Antagonistas do 

receptor NOP bloqueiam a sinalização mediada pelo receptor NOP, neutralizando e 

reduzindo seus efeitos inibitórios na neurotransmissão serotonérgica. LBP: proteína 

ligadora de LPS; CD-14: proteína de membrana periférica CD-14; TLR-4: receptor 

semelhante ao TOLL-4; MD-2: proteína MD-2; NF-κB: fator nuclear kappa B. 
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6. CONCLUSÃO 

 

Nas nossas condições experimentais, o tratamento com LPS (0,8 mg/kg, ip) 

induziu o comportamento doentio transitório em camundongos Swiss e CD-1, 

provocando de forma consistente a diminuição no peso corporal e no consumo de ração 

e água. A redução na temperatura corporal nas 6 horas após a administração da toxina 

foi observada na maioria das séries experimentais. Conforme já discutido, esse 

parâmetro do comportamento doentio sofre influência de fatores externos, o que 

dificulta a observação de um padrão de alteração, ao contrário dos outros três 

parâmetros. Ainda, nas 24 horas após a administração de LPS, os animais apresentaram 

aumento significativo no tempo de imobilidade no TSC, sem qualquer alteração na 

locomoção espontânea, como observado nas séries experimentais de padronização da 

condição experimental com camundongos Swiss e CD-1. 

A depressão experimental induzida pela administração de LPS é sensível à ação 

do antidepressivo tricíclico Nortriptilina (30 mg/kg, ip), utilizado como padrão. O 

tratamento realizado 1 hora antes da realização do TSC reverteu o aumento no tempo de 

imobilidade dos camundongos Swiss tratados com LPS, além de ter ação per se. O 

tratamento com os antagonistas do receptor NOP UFP-101 (10 nml/2μL, icv) e SB-

612111 (10 mg/kg, ip), realizado respectivamente 5 e 30 minutos antes da execução do 

TSC, reduziu o tempo de imobilidade dos animais tratados com LPS no teste. 

A ausência do receptor NOP não teve influência na ação pró-inflamatória de 

LPS, conforme foi observado na avaliação do comportamento doentio. Assim como 

observado nos camundongos NOP(+/+), os camundongos NOP(-/-) mostraram 

diminuição na temperatura corporal nas 6 horas após a administração de LPS, além de 

redução no peso corporal e consumo de ração. O único parâmetro que se mostrou 

diferente de forma significativa entre os genótipos foi o consumo de água, os 

camundongos NOP(-/-) tratados com LPS tiveram um consumo maior que os 

camundongos NOP(+/+) que receberam o mesmo tratamento. Confirmando os dados do 

comportamento doentio, nenhuma diferença entre os camundongos NOP(+/+) e    

NOP(-/-) tratados com LPS foi observada com relação ao perfil das citocinas pró-

inflamatórias. Foi detectado um aumento nos níveis de TNF-α e IL-6 relacionado ao 

pico inflamatório (6 h após a administração de LPS), porém só significativo para     

TNF-α, nenhuma diferença entre os genótipos foi observada. Ao contrário do observado 
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no comportamento doentio, os camundongos NOP(-/-) são insensíveis à ação indutora 

de comportamento do tipo depressivo de LPS.  

O pré-tratamento com o antagonista do receptor NOP SB-612111 (10 mg/kg, ip) 

30 minutos antes da administração de LPS, não influenciou a aquisição dos 

comportamentos doentio e do tipo depressivo nos camundongos. Esses resultados, 

reunidos com os dados provenientes do estudo com os camundongos NOP(+/+) e 

NOP(-/-), sugerem que o sistema N/OFQ - receptor NOP não possui influência na ação 

pró-inflamatória de LPS, pelo menos nas condições experimentais utilizadas na presente 

tese. Em conjunto, os dados apresentados nesta tese confirmam a importância do 

sistema N/OFQ - receptor NOP na modulação dos comportamentos relacionados ao 

humor, ressaltando o seu envolvimento, mesmo que experimental, na reversão, mas não 

na prevenção, da depressão maior associada à ativação do sistema imunológico. 
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7. PERSPECTIVAS 

 

Os resultados encontrados na execução da presente tese fornecem sugestões 

sobre o papel do sistema peptídico N/OFQ - receptor NOP na relação bilateral entre 

inflamação e depressão, que foi estudada no protocolo de depressão experimental 

induzida por LPS. Outros estudos podem ser realizados no futuro com o intuito de 

agregar ainda mais conhecimento sobre a ação do sistema peptídico em questão na 

modulação dos diferentes comportamentos induzidos pela administração da toxina. 

Dentre eles é possível sugerir:  

 Investigar a ação proveniente do tratamento com agonistas do receptor NOP, 

o que forneceria informações sobre que tipo de estímulo o sistema N/OFQ - receptor 

NOP exerce no processo inflamatório induzido pelo LPS. Grande parte da literatura 

considera como majoritário os efeitos pró-inflamatórios atribuídos à ativação do 

receptor NOP, no entanto há relatos associando efeitos anti-inflamatórios (Zhao et al., 

2002);  

 Avaliar os efeitos resultantes do tratamento crônico com ligantes do receptor 

NOP ou de derivados de ligantes, sejam eles agonistas ou antagonistas, gerados após 

aplicação da tecnologia peptide welding (PWT), que confere às moléculas aumento da 

potência e ação farmacológica;  

 Quantificar parâmetros bioquímicos que associem a atividade do sistema 

N/OFQ - receptor NOP com as alterações induzidas pela administração de LPS no 

contexto experimental que engloba inflamação e depressão maior. Alguns desses 

parâmetros são a calcitonina e seu precursor pró-calcitonina. Em estudos clínicos 

conduzidos em pacientes diagnosticados com depressão maior foram verificadas 

alterações significativas nos níveis de calcitonina no fluido cérebro espinal (Mathel et 

al., 1994; 2002).  A detecção de pró-calcitonina está relacionada à progressão de uma 

infecção à sepse e seu aumento plasmático está associado à diminuição do precursor de 

N/OFQ em pacientes sépticos ou com câncer em estado avançado (Stamer et al., 2011). 

Um outro parâmetro é o fator neurotrófico derivado do cérebro (BDNF). BDNF parece 

estar diminuído na depressão, sendo restaurado com o uso dos antidepressivos (Brunoni 

et al., 2008). Estudos in vitro utilizando cultura de células microgliais de murinos 

encontraram um efeito inibitório relacionado ao LPS na secreção de BDNF (Alder et 

al., 2013). Possíveis alterações nos parâmetros supracitados que se relacionem ao 
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tratamento com ligantes do receptor NOP ou até com a ausência desse receptor em 

animais, podem resultar da ativação ou não do sistema peptídico em questão e podem 

ser associadas a mudanças na resposta inflamatória, atividade sináptica, 

neurotransmissão e desenvolvimento dos comportamentos doentio e do tipo depressivo; 

 Quantificar níveis encefálicos das citocinas pró-inflamatórias TNF-α, IL-6 e 

IL-1β em camundongos submetidos ao protocolo experimental de depressão induzida 

por LPS e tratados com ligantes do receptor NOP, sejam eles agonistas ou antagonistas. 

A avaliação do perfil encefálico das citocinas complementa os achados no perfil sérico e 

é fundamental para comprovar que a administração de LPS induz uma resposta 

inflamatória transitória. Além disso, alterações nos níveis das citocinas pró-

inflamatórias em áreas encefálicas, quando relacionadas ao tratamento com ligantes do 

receptor NOP, principalmente os antagonistas, podem fornecer evidências para explicar 

um possível mecanismo de ação antidepressivo dessas moléculas. 
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