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RESUMO 

Introdução: Este trabalho investigou os efeitos de agonistas parciais peptídicos (UFP-
113 e [F/G]N/OFQ(1-13)NH2) e não peptídicos (AT-090) do receptor NOP no 
comportamento emocional de camundongos, bem como as vias de transdução do 
sinal decorrentes da ligação destas moléculas ao receptor NOP. Métodos: Foram 
utilizados camundongos machos (Swiss, CD-1, nocautes para o receptor NOP (NOP(-/-

)) e seus controles NOP(+/+)). O labirinto em cruz elevado (LCE) foi utilizado para avaliar 
o efeito dos compostos sobre a ansiedade. O diazepam (DZP) e os agonistas do 
receptor NOP, N/OFQ e Ro 65-6570, foram utilizados como controles no LCE. Os 
camundongos NOP(+/+) e NOP(-/-) foram utilizados na avaliação da seletividade de ação 
dos compostos com efeito do tipo ansiolítico. O teste da natação forçada (TNF) foi 
utilizado a fim de se avaliar os efeitos dos compostos sobre o comportamento do tipo 
depressivo. A nortriptilina (NTP) e os antagonistas do receptor NOP, UFP-101 e SB-
612111, foram utilizados como controles no TNF. As ações da N/OFQ, UFP-101, SB-
612111, UFP-113, [F/G]N/OFQ(1-13)NH2 e AT-090 foram avaliadas no teste de 
hiperlocomoção induzida pelo metilfenidato (HIM), onde o valproato de sódio foi 
utilizado como controle. As vias de transdução do sinal (proteína G e β-arrestina 2) dos 
agonistas (N/OFQ e Ro 65-6570), do antagonista (UFP-101) e dos agonistas parciais 
(UFP-113, [F/G]N/OFQ(1-13)NH2 e AT-090) do receptor NOP foram investigadas por 
meio da avaliação da transferência de energia por ressonância de bioluminescência. 
Foram usadas células co-expressando o receptor NOP acoplado à luciferase, e a 
proteína verde fluorescente acoplada a uma das proteínas efetoras: proteína G ou β-
arrestina 2. Resultados: O DZP (1 mg/kg), N/OFQ (1 nmol), o Ro 65-6570 (0,1 mg/kg) 

e o AT-090 (0,01 mg/kg) apresentaram efeito do tipo ansiolítico no LCE. Os efeitos do 
Ro 65-6570 e do AT-090 foram devidos a ativação seletiva do receptor NOP. O UFP-
113 e o [F/G]N/OFQ(1-13)NH2 foram inativos no LCE. No TNF, a NTP (30 mg/kg), o 
UFP-101 (10 nmol), o SB-612111 (10 mg/kg), o UFP-113 (0,01 e 0,1 nmol) e o 
[F/G]N/OFQ(1-13)NH2 (0,3 e 1 nmol) apresentaram efeito do tipo antidepressivo, 
diferente do AT-090, que foi inativo neste teste. Os efeitos do UFP-113 e do 
[F/G]N/OFQ(1-13)NH2 foram devidos a ativação seletiva do receptor NOP. O 
metilfenidato (MF, 10 mg/kg) induziu hiperlocomoção nos camundongos expostos ao 
campo aberto, que foi prevenida pelo valproato de sódio (400 mg/kg). A N/OFQ (1 
nmol), o UFP-113 (0,01-0,1 nmol) e o [F/G]N/OFQ(1-13)NH2 (1 nmol) reduziram a 
hiperlocomoção induzida pelo MF, sem  alterar a locomoção per se. O efeito do UFP-

113 decorreu da ativação seletiva do receptor NOP. O UFP-101 (10 nmol), o SB-
612111 (10 mg/kg) e o AT-090 (0,001-0,03 mg/kg) não alteraram o aumento na 
locomoção induzido pelo MF. In vitro, a N/OFQ e o Ro 65-6570 se comportaram como 

agonistas plenos do receptor NOP nas vias de transdução da proteína G e da β-
arrestina 2. O AT-090 se comportou como agonista parcial em ambas as vias de 
transdução, enquanto o UFP-113 e o [F/G]N/OFQ(1-13)NH2 se comportaram como 
agonistas parciais e antagonistas nas vias de transdução da proteína G e da β-
arrestina 2, respectivamente. O UFP-101 se comportou como antagonista do receptor 
NOP em ambas as vias de transdução. Conclusão: Ligantes do receptor NOP que 

produzem o mesmo efeito na interação do receptor NOP com a proteína G (agonismo 
parcial), são capazes de induzir efeitos opostos no recrutamento da β-arrestina 2 
(agonismo parcial vs antagonismo). Essas diferenças no recrutamento da β-arrestina 2 
podem promover efeitos distintos sobre a ansiedade e o humor, como foi verificado 
nos testes comportamentais. Este trabalho corrobora o potencial do receptor NOP 
como uma ferramenta farmacológica inovadora no tratamento de transtornos 
emocionais. 

 
Palavras-chave: labirinto em cruz elevado, teste da natação forçada, hiperlocomoção 

induzida por metilfenidato, BRET 



  

 

ABSTRACT 

 
Introduction: This study aimed to investigate the effects of the two peptide NOP 
partial agonists (UFP-113 and [F/G]N/OFQ(1-13)NH2) and the non peptide NOP partial 
agonist (AT-090) in the mouse emotional behavior as well as in the intracellular 
transduction pathways following the receptor binding. Methods: Male Swiss or CD-1 
mice were used in this study together with NOP(+/+) and NOP(-/-) mice. The elevated plus 
maze (EPM) was used to evaluate the effects of compounds on anxiety-like behaviors. 
Diazepam and the NOP agonists, N/OFQ and Ro 65-6570, were used as positive 
controls in the EPM. NOP(+/+) and NOP(-/-) mice were used to evaluate the selectivity of 
those compounds that induced anxiolytic-like behaviors. The forced swim test (FST) 
was used to evaluate the effects of compounds on depressive-like behaviors. 
Nortriptyline and the NOP antagonists, UFP-101 and SB-612111, were used as 
positive controls in the FST. The effects of N/OFQ, UFP-101, SB-612111, UFP-113, 
[F/G]N/OFQ(1-13)NH2, and AT-090 were assessed in the methylphenidate-induced 
hyperlocomotion (MIH) test; in this assay valproate was used as positive control. The G 
protein and β-arrestin 2 transduction pathways of NOP receptor agonists (N/OFQ and 
Ro 65-6570), antagonist (UFP-101), and partial agonists (UFP-113, [F/G]N/OFQ(1-
13)NH2, and AT-090) were also evaluated using an innovative assay that measures a 
bioluminescence resonance energy transfer process. For this, cell lines permanently 
co-expressing the NOP receptor coupled to luciferase (energy donor), and green 
fluorescent protein (energy acceptor) coupled to one of the effector proteins (G protein 
or β-arrestin 2) were used. Results: Diazepam (1 mg/kg), N/OFQ (1 nmol), Ro 65-
6570 (0.1 mg/kg), and AT-090 (0.01 mg/kg) induced anxiolytic-like effect in mice in the 
EPM. The effects of Ro 65-6570 and AT-090 were selective to NOP receptor. UFP-113 
(0.01-1 nmol) and [F/G]N/OFQ(1-13)NH2 (0.1-3 nmol) were inactive in the EPM. In the 
FST, nortriptyline (30 mg/kg), UFP-101 (10 nmol), SB-612111 (10 mg/kg), UFP-113 
(0.01 and 0.1 nmol), and [F/G]N/OFQ(1-13)NH2 (0.3 and 1 nmol) induced 
antidepressant-like effects, while AT-090 (0.001-0.1 mg/kg) was inactive in this assay. 
The effects of UFP-113 and [F/G]N/OFQ(1-13)NH2 were selective to NOP receptor. 
Valproate (400 mg/kg) counteracted methylphenidate (MPH, 10 mg/kg)-induced 
hyperlocomotion in mice in the open field. N/OFQ (1 nmol), UFP-113 (0.01-0.1 nmol), 
and [F/G]N/OFQ(1-13)NH2 (1 nmol) were also able to reduce the MPH-induced 
hyperlocomotion, without changing the locomotor activity per se. The effect of UFP-113 

was selective to NOP receptor. The UFP-101 (10 nmol), SB-612111 (10 mg/kg), and 
AT-090 (0.001-0.03 mg/kg) did not change the hyperlocomotor effect of 
methylphenidate. In vitro, N/OFQ and Ro 65-6570 behaved as NOP full agonists for G-
protein and β-arrestin 2 pathways. AT-090 behaved as NOP receptor partial agonist for 
both transduction pathways, while UFP-113 and [F/G]N/OFQ(1-13)NH2 behaved as 
partial agonists and antagonists of NOP receptor for NOP/G protein and NOP/β-
arrestin 2, respectively. UFP-101 behaved as NOP receptor antagonist for both 
transduction pathways. Conclusion: NOP ligands producing same effects on NOP/G 

protein interaction (partial agonism), but with opposite effects on β-arrestin 2 
recruitment (partial agonism vs antagonism), can promote different in vivo effects on 

anxiety and mood as it was observed in the behavioral tests. This work corroborates 
the potential of NOP receptor as an innovative pharmacological target for the treatment 
of emotional disorders. 
 
Keywords: elevated plus maze, forced swimming test, methylphenidate-induced 

hiperlocomotion, BRET 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1 Transtornos mentais 

 

A saúde mental e a saúde física são dois aspectos da vida estreitamente 

entrelaçados e profundamente interdependentes. Atualmente, os transtornos 

mentais representam um sério problema de saúde pública em todo o mundo. 

Recentemente, um estudo de meta-análise envolvendo trabalhos realizados em 

63 países indicou que 29 % das pessoas já apresentaram algum transtorno 

mental ao longo de sua vida (Steel et al., 2014). São poucos os estudos 

epidemiológicos de abrangência nacional de doenças mentais realizados no 

Brasil. Em 2007, Mello e colaboradores apresentaram, em seu livro 

Epidemiologia da Saúde Mental no Brasil, alguns estudos realizados com a 

população brasileira e calcularam um índice, o qual indica prevalência dos 

transtornos mentais em 24,2 % da população (Mari et al., 2007). 

O paciente com algum tipo de transtorno mental tem sua qualidade de 

vida afetada em virtude dos impedimentos funcionais resultantes das 

alterações nos componentes afetivos, cognitivos, comportamentais e físicos. A 

capacidade de trabalho e socialização é reduzida ou até anulada (Birnbaum et 

al., 2010; Kessler et al., 2005b). Esses prejuízos causados pelos transtornos 

mentais é uma preocupação em todo o mundo. Por isso, periodicamente são 

realizados estudos que estimam a carga global das doenças (conhecidos como 

Global Burden of Disease Studies) e estudos de fatores de risco. Estes estudos 

calculam a carga das doenças em termos de anos de vida ajustados pela 

incapacidade (conhecido como o índice DALY, do inglês Disability-Adjusted Life 

Year). Este índice é a soma dos anos de vida perdidos devido à mortalidade 

prematura e os anos de vida vividos com a doença (Murray & Lopez, 1996). 

Em 2010, os transtornos mentais e ligados ao uso de substâncias foram 

responsáveis por 7,4 % do DALY global (Whiteford et al., 2015). No Brasil, os 

transtornos mentais, especialmente os transtornos de humor, as psicoses e os 

transtornos relacionados ao uso do álcool, são os maiores responsáveis pela 

incapacidade e anos de vida perdidos associados às doenças crônicas não 
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transmissíveis (Schmidt et al., 2011). Segundo a publicação “Mental Health: 

New Understanding, New Hope” da Organização Mundial da Saúde 

(Brundtland, 2001), os transtornos mentais e comportamentais são entendidos 

como condições clínicas caracterizadas por alterações do pensamento, do 

humor ou de comportamento. Por causa das inúmeras nuances que os 

transtornos mentais apresentam nos âmbitos de etiologia e classificação, a 

Associação Psiquiátrica Americana publica o Manual de Diagnóstico e 

Estatístico dos Transtornos Mentais, que está na sua quinta edição (DSM-V, do 

inglês Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders). O DSM é uma 

classificação dos transtornos mentais, baseada em critérios com características 

definidas, os quais facilitam o diagnóstico, o tratamento e as análises 

estatísticas dos transtornos mentais. Apesar de o DSM ser aceito e usado 

mundialmente, a sua quinta edição suscitou intensas discussões sobre a 

‘patologização’ de reações normais e a superestimativa do número de casos de 

alguns transtornos mentais (Frances, 2013). Sugere-se que as modificações 

propostas no sistema de diagnóstico do DSM-V possam levar a um excesso de 

diagnóstico que é imprevisível (Frances, 2013). Entretanto, os autores da atual 

versão apontam que as modificações realizadas foram baseadas na melhor 

evidência científica disponível. Os critérios diagnósticos foram exaustivamente 

avaliados em estudos de campo buscando verificar a utilidade, validade e 

confiabilidade de cada um deles. A tabela 1 mostra a classificação dos 

transtornos mentais segundo o DSM-V. 
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Tabela 1: Classificação dos transtornos mentais segundo o DSM-V. 

Transtornos Mentais (DSM-V) 

Transtornos do neurodesenvolvimento 

Espectro esquizofrênico e outros transtornos psicóticos 

Transtorno bipolar e transtornos relacionados 

Transtornos depressivos 

Transtornos de ansiedade 

Transtorno obsessivo-compulsivo e transtornos relacionados 

Transtornos relacionados ao trauma e ao estresse 

Transtornos dissociativos 

Sintomas somáticos e outros transtornos relacionados 

Alimentação e transtornos alimentares 

Transtornos de excreção 

Transtornos do ciclo sono-vigília 

Disfunções sexuais 

Disforia de gênero 

Transtornos de conduta, disruptivos e de impulsividade 

Transtornos aditivos e relacionados ao uso de substâncias 

Transtornos neurocognitivos 

Transtornos de personalidade 

Transtorno parafílico 

Outros transtornos mentais 

Transtornos do movimento induzidos por medicamento e outros efeitos 
adversos de medicamentos 

Outras condições que podem ser foco de atenção clínica 

 

O alto grau de morbidade dos transtornos mentais leva a necessidade 

de intervenção através da farmacoterapia. A escolha do medicamento deve 

basear-se na apresentação mínima de efeitos adversos para que ocorra boa 

adesão ao tratamento (Lam et al., 2009). Além disso, é importante que a 

escolha do medicamento leve em consideração a comorbidade entre dois ou 

mais transtornos mentais. 

Atualmente, utiliza-se uma abordagem de tratamento específica para 

cada transtorno separadamente. Apesar de essa abordagem de tratamento ser 

eficaz (Hofmann & Smits, 2008), alguns estudos sugerem que seja necessário 

desenvolver uma nova forma de tratar e prevenir os transtornos emocionais 

(Barlow et al., 2004; Newby et al., 2015). Essa proposta se baseia em 
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evidências de que alguns transtornos, como os transtornos de ansiedade e 

depressão, por exemplo, compartilham a etiologia e o processo de 

manutenção, uma vez que os fatores de risco genéticos, familiares e 

ambientais são semelhantes em ambos os transtornos (Kendler, 1996; Kessler 

et al., 2005a). De fato, pacientes diagnosticados tanto com transtornos de 

ansiedade quanto com transtornos depressivos apresentam grande tendência a 

internalizar os sentimentos e um componente afetivo negativo e angustiante 

(Andrews et al., 2009; Watson, 2005). Além disso, a abordagem de tratamento 

específico subjulga as evidências da alta comorbidade entre os transtornos 

ansiosos e depressivos observada em estudos clínicos e epidemiológicos 

(Brown et al., 2001; Kessler et al., 2005a). 

 

1.1.1 Ansiedade 

 

A ansiedade é um fenômeno emocional comum e útil aos seres 

humanos, sem o qual estaríamos vulneráveis aos perigos e ao desconhecido, 

funcionando com valor adaptativo frente às alterações do meio ambiente que 

nos cerca (Graeff et al., 1999). A ansiedade foi positivamente selecionada ao 

longo do processo evolutivo, estando presente não apenas em humanos, mas 

também nas demais espécies de mamíferos (LeDoux, 1995). Entretanto, em 

sua forma patológica, a ansiedade pode interferir severamente com a condição 

normal de vida de um indivíduo.  

O DSM-V classifica a ansiedade patológica em: agarofobia, fobias 

específicas e fobia social, ataque do pânico, transtorno do pânico, ansiedade 

generalizada, ansiedade de separação, mudismo seletivo, ansiedade induzida 

pelo uso de substâncias/medicação, ansiedade devido a outras condições 

clínicas, outros transtornos de ansiedade específicos e ansiedade não 

especificada. Um estudo de meta-análise recente indicou que a prevalência ao 

longo da vida estimada para os transtornos de ansiedade é de 12,9 % (Steel et 

al., 2014). Eles são condições angustiantes e prejudiciais à vida do indivíduo, 

as quais estão associadas a custos sociais significantes (Wittchen et al., 2011). 

Além disso, os transtornos e sintomas de ansiedade frequentemente precedem 

o desenvolvimento de outros transtornos físicos e mentais, incluindo o 

transtorno depressivo maior e os transtornos relacionados ao uso de 
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substâncias (Roy-Byrne et al., 2008). 

Os transtornos de ansiedade são condições tratáveis. Entretanto, muitos 

indivíduos afetados não procuram ajuda profissional ou não aderem às 

intervenções recomendadas (Baldwin et al., 2010; Nutt et al., 2007; Oliver et al., 

2005). Atualmente, tanto na clínica quanto na pré-clínica, as substâncias mais 

frequentemente utilizadas no tratamento dos transtornos de ansiedade são os 

benzodiazepínicos. O mecanismo de ação dos benzodiazepínicos se 

caracteriza pela ativação do sítio benzodiazepínico no receptor ácido gama-

aminobutírico A (GABAA) (Haefely et al., 1975). Clinicamente, essas 

substâncias apresentam a vantagem de ter um início de ação rápido, 

entretanto, podem induzir efeitos colaterais marcantes e indesejados. Um dos 

efeitos colaterais mais pronunciados dos benzodiazepínicos é a amnésia 

anterógrada causada pelo prejuízo sobre os processos de 

aquisição/aprendizado (Barbee, 1993; Brown et al., 1982; Stewart, 2005). Tais 

efeitos têm sido demonstrados em animais (Ishihara et al., 1993; Thiébot, 1985) 

e em seres humanos (Ghoneim & Mewaldt, 1990; Otto et al., 2005). Outras 

desvantagens do tratamento convencional para a ansiedade incluem a sedação 

e o risco de dependência química (Nemeroff, 2003). O tratamento 

farmacológico para os transtornos de ansiedade é feito também com fármacos 

que agem como inibidores da recaptação de serotonina e/ou noradrenalina, 

uma vez que estes possuem um amplo espectro de ação ansiolítica e são bem 

tolerados. Estes apresentam um atraso no início dos efeitos terapêuticos de 

cerca 3 a 4 semanas e efeitos colaterais consideráveis, além de apresentar 

altas taxas de pacientes não responsivos ao tratamento (Nemeroff, 2003). 

 Existem diversas formas de se estudar a ansiedade pré-clinicamente 

usando modelos animais (Lister, 1990; Rodgers & Dalvi, 1997). Embora alguns 

deles exijam a avaliação das funções fisiológica e/ou endócrina, a grande 

maioria envolve o estudo do comportamento animal. Esses modelos envolvem 

a exposição do animal ao estímulo capaz de causar medo e, apesar da 

aparente diversidade, eles podem ser agrupados em duas categorias, 

envolvendo respostas condicionadas ou incondicionadas. Os modelos 

condicionados requerem treinamento dos animais, privação de água ou comida 

e/ou o uso de choques elétricos como estímulo aversivo. Alguns desses testes, 

como o enterrar defensivo condicionado, aproveitam a tendência natural dos 
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roedores de fazerem rápidas associações entre o estímulo e a resposta quando 

apresentados a alterações comportamentais ecologicamente relevantes (Treit, 

1985). O estudo das respostas incondicionadas a várias formas de riscos 

externos fornece alto grau de validade ecológica para a pesquisa e permite 

uma caracterização comportamental completa dos efeitos das manipulações 

experimentais (Bourin et al., 2007). O labirinto em cruz elevado (LCE) é 

provavelmente o modelo animal mais popular de ansiedade e representa os 

modelos baseados nos comportamentos incondicionados ou espontâneos. Ele 

tem sido usado extensivamente para a triagem de fármacos ansiolíticos e para 

o estudo dos mecanismos envolvidos neste comportamento (Bourin et al., 

2007). 

 

1.1.2 Depressão 

 

A depressão tem sido classificada de várias formas, a depender do 

período histórico e do ponto de vista adotado. Segundo o DSM-V, os 

transtornos depressivos são divididos em: transtorno depressivo maior (único 

ou com episódios recorrentes), transtorno de desregulação do humor 

disruptivo, transtorno depressivo persistente (distima), transtorno disfórico pré-

menstrual, transtorno depressivo induzido por substância/medicação, 

transtorno depressivo devido a outras condições médicas, outros transtornos 

depressivos específicos e transtornos depressivos não especificados. Ainda 

segundo o DSM, os transtornos depressivos podem ser episódicos ou crônicos 

e estão tipicamente presentes em jovens e adultos. 

Alguns critérios diagnósticos para o transtorno depressivo maior são: 

humor depressivo, anedonia (capacidade reduzida de experenciar situações 

prazerosas), insônia ou hipersônia, decréscimo ou aumento do apetite, perda 

de energia, falha de concentração e, em alguns casos, comportamento suicida. 

Além dos sintomas emocionais, o transtorno depressivo maior pode se 

apresentar através de sintomas somáticos. É comum um paciente 

diagnosticado com depressão reclamar de dores, tonturas e falta de ar. O 

aparecimento crônico desses sintomas, sejam eles emocionais e/ou somáticos, 

faz com que o indivíduo se torne incapaz de exercer sua atividade no trabalho, 

bem como, causa prejuízo substancial na vida social e pessoal (Enns & Cox, 
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1999; Greco et al., 2004; Muñoz et al., 2005).  

A prevalência mundial dos transtornos depressivos ao logo da vida é de 

4,7 % (Ferrari et al., 2013). No Brasil, dados do IBGE (2013) estimam que 7,6 

% das pessoas com 18 anos ou mais de idade receberam diagnóstico de 

depressão por profissional de saúde mental, o que representa 11,2 milhões de 

pessoas, com maior prevalência na área urbana do que rural. Verificou-se que 

há maior prevalência desta doença em mulheres (10,9 %) do que em homens 

(3,9 %). Apenas metade das pessoas (52 %) que recebeu diagnóstico de 

depressão estava em tratamento no momento do estudo. Uma significativa 

parcela de pacientes com transtorno depressivo maior apresenta comorbidade 

com outro transtorno mental. De fato, foi observado que, em países em 

desenvolvimento, 56,3 % dos pacientes diagnosticados com transtorno 

depressivo maior apresentam comorbidades com outro transtorno mental, 

sendo 38,9 % correspondentes a algum transtorno de ansiedade (Kessler et al., 

2010). 

O amplo espectro de sintomas que caracterizam a depressão dificulta a 

mimetização deste transtorno em animais. Entretanto, têm sido feitos 

numerosos esforços a fim de estabelecer modelos animais úteis para a 

investigação do potencial antidepressivo de diversos fármacos (Cryan et al., 

2002). O teste da natação forçada (TNF) e o teste da suspensão pela cauda 

são conhecidos como testes de desespero comportamental e são baseados 

nas consequências comportamentais do estresse (Cryan & Mombereau, 2004; 

Cryan et al., 2005). O TNF é um dos testes mais comumente usados para a 

triagem de antidepressivos, apesar de evidências sugerirem o envolvimento de 

outras funções cognitivas subjacentes ao comportamento de sobrevivência, 

como aprendizado e memória (Molendijk & de Kloet, 2015). Nestes testes, os 

roedores são colocados em situações estressantes e inescapáveis e 

desenvolvem uma postura imóvel, após um período inicial de realização de 

movimentos na tentativa de escapar. Os fármacos antidepressivos tendem a 

reduzir o tempo de imobilidade do animal. Outros testes utilizados para avaliar 

comportamento do tipo depressivo e a eficácia de fármacos incluem o teste do 

desamparo aprendido, testes de interação social, a indução de estresse crônico 

e o teste da avaliação do consumo de sacarose, entre outros (McArthur & 

Borsini, 2006). 
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Os antidepressivos são divididos em função do seu mecanismo de ação. 

Dentre os mais usados na clínica, podem-se citar os inibidores seletivos da 

recaptação de serotonina e/ou noradrenalina, inibidores não seletivos da 

recaptação das monoaminas e inibidores da monoaminoxidase (Rosenzweig-

Lipson et al., 2007). De maneira geral, os antidepressivos restauram os níveis 

sinápticos de monoaminas, principalmente a serotonina e a noradrenalina. Os 

antidepressivos induzem seus efeitos por meio da administração aguda ou 

crônica em diversos modelos, como o teste da natação forçada, da suspensão 

pela cauda, do desamparo aprendido, entre outros (McArthur & Borsini, 2006; 

Porsolt et al., 1978; Sherman et al., 1982).  

Clinicamente, os antidepressivos podem induzir efeitos colaterais 

marcantes e indesejados, como náuseas, agitação, problemas sexuais, dores 

de cabeça, insônia, anorexia, diarreia ou constipação (Duman & Monteggia, 

2006; Tardito et al., 2006). Os antidepressivos tendem a apresentar um 

elevado tempo para início de seus efeitos terapêuticos (McKay et al., 2002). 

Além disso, apenas metade dos pacientes tratados apresenta remissão 

completa após a terapia com um único fármaco antidepressivo e outros 

abandonam o tratamento devido aos efeitos colaterais (Berton & Nestler, 2006). 

O tratamento antidepressivo inadequado, com sua descontinuação nos 

primeiros seis meses de tratamento, aumenta o risco de recaída e recorrência 

(Gardarsdottir et al., 2009). 

 

1.1.3 Transtorno Bipolar 

 

O transtorno bipolar é uma doença crônica caracterizada por alterações 

de humor, energia e atividade. Este transtorno afeta aproximadamente 2,4 % 

da população (Merikangas et al., 2007; Merikangas et al., 2011) e tem 

prevalência similar entre os sexos. No entanto, a apresentação clínica e o 

curso do transtorno bipolar diferem entre homens e mulheres (Saunders et al., 

2012). Os custos com a assistência médica para pacientes com o transtorno 

bipolar são maiores do que para depressão, asma e diabetes (Williams et al., 

2011). Além disso, esses pacientes apresentam um risco de possuir mais 

comorbidades médicas do que a população em geral (Carney & Jones, 2006), 

incluindo transtornos neurológicos (Carney & Jones, 2006) e transtornos de 
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ansiedade (Kessler et al., 2005a; Merikangas et al., 2007; Simon et al., 2004), o 

que afeta ainda mais negativamente a qualidade de vida (Amini & Sharifi, 2012; 

Krishnan, 2005). 

De acordo com o DSM-V, o transtorno bipolar é dividido em: transtorno 

bipolar I, transtorno bipolar II, transtorno ciclotímico, transtorno bipolar induzido 

por substância/medicação, transtorno bipolar devido à outra condição médica, 

outros transtornos bipolares específicos e transtorno bipolar sem especificação. 

Ainda segundo o DSM-V, o transtorno bipolar é caracterizado pela disfunção do 

humor, alternando entre episódios de mania/hipomania e depressão. Os 

critérios diagnósticos para mania e hipomania do transtorno bipolar passam a 

dar maior ênfase às mudanças no nível de atividades e na energia no DSM-V. 

Nos episódios de mania/hipomania, o humor é anormal, 

persistentemente elevado, expansivo ou irritável. Esses episódios duram, no 

mínimo, uma semana e ocorrem em conjunto com outros sintomas associados 

(DSM-V). Estudos de análise de fatores dos sinais e sintomas de mania têm 

identificado diferentes subgrupos de episódios de mania (Cassidy et al., 1998a; 

Cassidy et al., 1998b), incluindo disforia (caracterizado por ansiedade e humor 

depressivo associado com episódios mistos), aceleração psicomotora 

(atividade motora aumentada e fala rápida), psicose (sintomas psicóticos e de 

grandiosidade) e irritabilidade/agressão. Apesar da diversidade de subgrupos 

de episódios de mania, a agitação psicomotora parece ser comum a todos eles, 

levando a hipótese de que a atividade aumentada representa o centro das 

características dos episódios de mania (Bauer et al., 1991; Perry et al., 2010). 

Nos episódios depressivos do transtorno bipolar, o quadro clínico é 

caracterizado por um ou mais episódios depressivos maiores, os quais duram, 

pelo menos, duas semanas. Durante estes períodos, o humor se torna 

depressivo e/ou há perda de interesse em quase todas as atividades diárias. 

Outros sintomas comuns são: desesperança, distúrbios do sono e retardo 

psicomotor, dentre outros (Belmaker, 2004; MacQueen et al., 2001; Townsend 

& Altshuler, 2012). 

A farmacoterapia do transtorno bipolar baseia-se na prevenção dos 

episódios de mania e depressão, através do uso de estabilizadores do humor, 

principalmente pela administração do cátion monovalente lítio, ou de fármacos 

anticonvulsivantes, como a carbamazepina ou o valproato. Nas crises, 
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maníacas ou depressivas, a politerapia é preconizada e são prescritos 

fármacos das seguintes classes: antipsicóticos atípicos, antidepressivos e 

benzodiazepínicos (Matson et al., 2006; Sanches et al., 2010).  

O lítio possui faixa terapêutica estreita com variações na excreção, o que 

leva à necessidade de monitoramento periódico dos níveis séricos, mais 

frequentemente no início do tratamento ou quando as doses forem alteradas, 

ou a qualquer momento, desde que haja indícios ou suspeita de intoxicação. 

Em decorrência dessa característica, a farmacoterapia com o lítio produz uma 

variedade de efeitos adversos, como tremor, diarreia, sede, poliúria e ganho de 

peso (Licht, 2012). De especial preocupação, são os efeitos relacionados ao 

sistema endócrino e renal, os quais podem ser irreversíveis (Lydiard & 

Gelenberg, 1982; Matson et al., 2006). Além disso, o lítio apresenta início de 

ação lento, efeito antimaníaco limitado e potencial teratogênico (Secunda et al., 

1985; Viguera & Cohen, 1998). Assim, a busca para substituir o uso do lítio 

tornou-se tema comum e a utilização de outros medicamentos estabilizadores 

do humor tem sido estabelecida pela comunidade científica. Dentre eles estão 

a carbamazepina e o valproato que são bastante promissores, mas também 

têm perfil teratogênico e, em particular a carbamazepina, é um potente indutor 

de enzimas hepáticas, o que gera inúmeras interações medicamentosas (Rosa 

et al., 2011). Apesar dos esforços e avanços no tratamento dessa doença, 

apenas um terço dos pacientes retomam completamente suas funções sociais 

e ocupacionais após o início do tratamento (Huxley & Baldessarini, 2007). 

Em conjunto, a busca por alternativas farmacoterapêuticas para o 

transtorno bipolar é importante, pois a farmacoterapia tradicional tem eficácia 

limitada, além de produzir muitos efeitos colaterais, o que dificulta a adesão ao 

tratamento. Uma das razões para a falta de sucesso em desenvolver um 

fármaco para o tratamento do transtorno bipolar é a dificuldade no 

estabelecimento de um modelo animal ideal e a dificuldade em avaliar o efeito 

profilático dos estabilizadores do humor. Um modelo animal que mimetize as 

doenças em humanos deve atender a três critérios: validade teórica 

(similaridades entre os mecanismos geradores da doença em seres humanos e 

nos animais), validade analógica (similaridades entre as características 

observadas no modelo e os sintomas apresentados pelos seres humanos) e 

validade preditiva (quanto o tratamento farmacológico usado na clínica é eficaz 
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também no modelo animal) (Einat et al., 2003; Machado-Vieira et al., 2004). Em 

um modelo animal ideal para o transtorno bipolar, a validade analógica deveria 

incluir a ciclagem dos sintomas de mania e depressão; e a validade preditiva 

deveria incluir o efeito profilático dos estabilizadores do humor. Como ambos 

são dificilmente reproduzidos em animais, o estudo do transtorno bipolar é feito 

por meio da avaliação separada da fase de mania e da fase depressiva, sendo 

que os modelos visam reproduzir nos animais sintomas similares àqueles 

observados em seres humanos nos episódios depressivos e maníacos. Alguns 

desses sintomas incluem hiperatividade, retardo psicomotor, alteração da 

interação social, insônia e perda de apetite (Kato et al., 2007). 

Para avaliar o efeito dos antidepressivos, usados na fase depressiva do 

transtorno bipolar, alguns testes como o teste da natação forçada, o teste da 

suspensão pela cauda e o modelo do desamparo aprendido, podem ser 

usados. Testes e/ou modelos também foram desenvolvidos para avaliar a fase 

de mania do transtorno bipolar. A administração aguda ou repetida de 

psicoestimulantes, como anfetamina (Cappeliez & Moore, 1990; Frey et al., 

2006b; Frey et al., 2006c), metanfetamina (Gould et al., 2001; Namima et al., 

1999; Shaldivin et al., 2001) e metilfenidato (Barbosa et al., 2011) causa 

hiperatividade e foi usada como teste da eficácia de diferentes tratamentos da 

fase de mania, como lítio, valproato (Frey et al., 2006b; Frey et al., 2006c; 

Gould et al., 2001) e estimulação magnética transcraniana (Shaldivin et al., 

2001). A administração repetida de cocaína (Antelman et al., 1998) ou morfina 

causa ciclagem, a qual é revertida pelo lítio (Kucinski et al., 1998). Ainda, o 

agonista dopaminérgico, quinpirole, causa alterações comportamentais 

bifásicas e é usado para avaliar os efeitos dos estabilizadores do humor 

(Shaldubina et al., 2002). Esses modelos farmacológicos usando 

psicoestimulantes ou opióides induzem alterações comportamentais e 

respostas ao tratamento que são parcialmente similares ao transtorno bipolar. 

Portanto, a validade analógica e a preditiva, mas não a teórica, podem ser 

atendidas. Outros modelos para o estudo da fase de mania incluem: inibição da 

bomba de Na+/K+ pela ouabaína (Decker et al., 2000; El-Mallakh et al., 2006; 

El-Mallakh et al., 2003; Li et al., 1997), modelos ambientais, como privação de 

sono (Gessa et al., 1995) e dominância social em animais privados de 

alimentação (Malatynska & Knapp, 2005), alteração do ritmo circadiano 
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(Landgraf et al., 2014) e modelos genéticos (Klein & Melton, 1996; Roybal et 

al., 2007). 

Dessa forma, mesmo não existindo um modelo animal apropriado para o 

transtorno bipolar, os modelos mencionados anteriormente são ferramentas 

importantes para o conhecimento da fisiopatologia do transtorno do ponto de 

vista molecular, comportamental e funcional, e para o desenvolvimento de 

medicamentos mais efetivos do que os utilizados atualmente na clínica. 

 

1.1.4 Sistemas peptidérgicos no tratamento dos transtornos emocionais 

 

A identificação de novas classes de fármacos ansiolíticos, 

antidepressivos e para o transtorno bipolar, que apresentem rápido início dos 

efeitos terapêuticos, ampla eficiência e poucos efeitos adversos é 

extremamente necessária (Berton & Nestler, 2006). Os sistemas 

neuropeptidérgicos podem representar um alvo promissor para o 

desenvolvimento de substâncias inovadoras destas classes (Holmes et al., 

2003; Madaan & Wilson, 2009; Werner & Coveñas, 2010). 

Os neuropeptídeos são neurotransmissores ou neuromoduladores 

constituídos de 3 a 100 resíduos de aminoácidos, o que os permite possuir 

mais sítios de reconhecimento nos seus receptores (Hökfelt et al., 2003). Os 

neuropeptídeos e os neurotransmissores clássicos diferem quanto a aspectos 

básicos relacionados à síntese, armazenamento e sinalização no sistema 

nervoso (Hökfelt et al., 2003). Sabe-se que, em geral, os neuropeptídeos são 

armazenados no interior dos neurônios juntamente com outros 

neurotransmissores, entretanto, a liberação do neuropeptídeo requer alta 

frequência de descarga. Uma vez liberados, os neuropeptídeos podem 

alcançar receptores distantes do sítio de liberação (Hökfelt et al., 2003). Além 

disso, os neuropeptídeos têm geralmente suas atividades peptídicas 

terminadas por enzimas proteolíticas, diferente dos neurotransmissores 

clássicos, que possuem um mecanismo de recaptação (García-López et al., 

2002). Vale ressaltar ainda que os neuropeptídeos e seus receptores estão 

distribuídos no sistema nervoso central de maneira mais conspícua se 

comparados aos neurotransmissores clássicos, o que confere maior 

seletividade de efeitos e menor possibilidade de produzir efeitos colaterais 
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(Hökfelt et al., 2003).  

Atualmente, sabe-se do envolvimento de alguns neuropeptídeos com os 

processos emocionais, dentre eles pode-se citar o fator de liberação da 

corticotropina (CRF, do inglês Corticotropin Releasing Factor), o neuropeptídeo 

Y, a substância P, a colecistocinina e a arginina vasopressina (Holmes et al., 

2003). Baseados em evidências pré-clínicas que envolvem o sistema 

peptidérgico da nociceptina/orfanina FQ (N/OFQ) - receptor NOP com os 

processos emocionais e ainda considerando a distribuição neuroanatômica do 

peptídeo e do receptor NOP, pode-se sugerir que moduladores do receptor 

NOP sejam candidatos em potencial para o desenvolvimento de novos 

fármacos para o tratamento dos transtornos emocionais (Gavioli & Calo', 2006). 

 

1.2 Sistema da nociceptina/orfanina FQ – receptor NOP 

 

A N/OFQ é um heptadecapeptídeo (FGGFTGARKSARKLANQ) que foi 

isolado de um extrato de cérebro animal por dois grupos de pesquisadores, 

independentemente, em 1995 (Meunier et al., 1995; Reinscheid et al., 1995). 

Esse peptídeo foi chamado de nociceptina devido a sua habilidade de induzir 

hiperalgesia após administração supraespinal em camundongos (Meunier et 

al., 1995), e de orfanina FQ por ser uma molécula capaz de se ligar a um 

receptor anteriormente órfão e por conter fenilalanina e glutamina como 

primeiro e último aminoácidos da cadeia, respectivamente (Reinscheid et al., 

1995). A N/OFQ é relacionada estruturalmente aos peptídeos opióides, 

entretanto a presença de fenilalanina ao invés de tirosina na posição 1 faz com 

que este peptídeo não se ligue aos receptores de opióides clássicos 

(Reinscheid et al., 1995). Além disso, os ligantes opióides não apresentam 

afinidade pelo receptor da N/OFQ, conhecido como receptor NOP (do inglês 

N/OFQ Peptide Receptor) de acordo com as recomendações da IUPHAR (Cox 

et al., 2000). A estrutura em cristal do receptor NOP foi recentemente 

desvendada e revelou diferenças estruturais na região de ligação dos ligantes 

entre o receptor NOP e os receptores opióides clássicos. Essas diferenças são 

devidas a um pequeno número de aminoácidos que diferem entre esses 

receptores e podem explicar o perfil de seletividade do receptor NOP 

(Thompson et al., 2012). 
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1.2.1 O peptídeo N/OFQ 

 

A N/OFQ deriva de um precursor peptídico préproN/OFQ (ppN/OFQ), 

cuja sequência em roedores e humanos, apresenta semelhanças estruturais e 

organizacionais aos genes que codificam os precursores dos opioides 

peptídicos endógenos, conhecidos como prépro-encefalina, -dinorfina e –

opiomelanocortina, o que sugere que o gene da N/OFQ e dos opióides 

peptídicos endógenos compartilham um ancestral comum (Sundström et al., 

2010). A sequência de aminoácidos da ppN/OFQ é altamente conservada entre 

as espécies, especialmente o domínio C terminal. Entretanto, a sequência da 

ppN/OFQ contém outros sítios de clivagem, além da N/OFQ, sugerindo que a 

ppN/OFQ possa gerar outros peptídeos biologicamente ativos. De fato, a 

clivagem da ppN/OFQ resulta em mais dois peptídeos bioativos, a N/OFQ II e a 

nocistatina (figura 1) (Florin et al., 1997; Okuda-Ashitaka et al., 1998). 

 

 
Figura 1: Estrutura da prépro-N/OFQ (ppN/OFQ), da nocistatina e da N/OFQ em ratos, 
camundongos e seres humanos (Mogil & Pasternak, 2001). 

 

O RNAm da ppN/OFQ e a N/OFQ são amplamente distribuídos no 

sistema nervoso, sendo particularmente abundantes em áreas corticais e 

límbicas (hipocampo, giro denteado, áreas septais e amígdala), em núcleos 

hipotalâmicos e do tronco encefálico, nos cornos dorsal e ventral da medula 

espinhal e nos corpos celulares dos gânglios da raiz dorsal (Boom et al., 1999; 

Neal et al., 1999b). 

 

1.2.2 O receptor NOP 

 

A estrutura primária do receptor NOP é altamente conservada ao longo 
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das espécies de mamíferos, sendo que as sequências em camundongos e 

seres humanos compartilham mais de 95 % de similaridade. A sequência 

codificadora do receptor NOP está organizada em introns e exons de forma 

muito similar aos genes dos receptores opióides, MOP, DOP e KOP, o que 

sugere que os quatro genes tenham evoluído a partir de um ancestral comum 

(Stevens, 2009). 

O RNAm do receptor NOP é expresso no sistema nervoso, assim como 

nos órgãos periféricos e no sistema imune. Particularmente no sistema 

nervoso, o receptor NOP é expresso no córtex, em áreas límbicas, no 

hipotálamo, no tronco encefálico, nos cornos dorsal e ventral da medula 

espinhal e nos corpos celulares dos gânglios da raiz dorsal (Neal et al., 1999a). 

O receptor NOP está localizado também em núcleos serotoninérgicos, 

noradrenérgicos e dopaminérgicos, tais como no complexo da rafe, no lócus 

ceruleus, no núcleo do trato solitário, na área tegmental ventral e na substância 

nigra (Mollereau & Mouledous, 2000). Experimentos de autorradiografia 

mostraram que a proteína e o RNAm do receptor NOP apresentam distribuição 

similares, indicando que o receptor é expresso predominantemente em 

circuitos neuronais locais (Boom et al., 1999). É possível obsevar que o padrão 

de expressão no receptor NOP e do ppN/OFQ é correspondente no sistema 

nervoso central tanto de seres humanos quanto de roedores (Berthele et al., 

2003; Peluso et al., 1998; Witta et al., 2004).  

O receptor NOP pertence à família dos receptores acoplados a proteína 

G (GPCR, do inglês G Protein Coupled Receptors), caracterizados por sete 

hélices transmembranas interconectadas por loops intra e extracelulares. 

Classicamente, quando um agonista interage com um GPCR ocorre uma 

mudança conformacional no receptor, que então interagindo com a proteína G, 

a modifica de forma que sua subunidade Gα troque GDP (guanosina difosfato) 

por GTP (guanosina trifosfato) e se separe das subunidades Gβγ, que 

permanecem juntas na forma de um heterodímero. Em seguida, essa 

dissociação promove a sinalização por mensageiros secundários, como a 

adenosina 3’, ’ monofosfato cíclico (AMPc), diacilglicerol e cálcio (Lefkowitz, 

2004).  

O receptor NOP é acoplado à proteína Gi/o, portanto, a sua ativação leva 

à redução da formação de AMPc (Wu et al., 1997), ao bloqueio de canais de 
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Ca2+ (Connor et al., 1996b) e à estimulação da condutância do K+ (Vaughan & 

Christie, 1996). Logo, a sinalização NOP induz efeitos inibitórios, causando 

redução da neurotransmissão (Schlicker & Morari, 2000) e/ou inibição do 

disparo neuronal (Heinricher, 2003), dependendo do sítio (pré ou pós-sináptico) 

da expressão do receptor NOP (figura 2). De fato, estudos in vivo e in vitro 

demonstraram que a ativação do receptor NOP inibe a liberação basal e/ou 

estimulada de vários neurotransmissores, incluindo acetilcolina, dopamina, 

serotonina (5-HT), noradrenalina, GABA, glutamato e substância P (Schlicker & 

Morari, 2000). Similarmente, quando testado eletrofisiologicamente em 

neurônios individuais, a ativação do receptor NOP produziu inibição da 

atividade elétrica basal ou estimulada (Heinricher, 2003). Essas ações 

celulares produzem efeitos inibitórios, mas podem também estar associadas a 

ações desinibitórias em determinados circuitos, permitindo a explicação de 

algumas das ações biológicas da N/OFQ (para revisão, ver: Calo’ & Guerrini, 

2013). Além disso, já foi demonstrado que a ativação de receptores NOP 

estimula a atividade de diferentes enzimas em nível nuclear, incluindo a 

quinase regulada por sinal extracelular (ERK, do inglês Extracellular Signal 

Regulated Kinase), a quinase amino terminal c-Jun (JNK, do inglês c-Jun NH2-

terminal Kinase) e a proteína quinase ativada por mitógeno (MAPK, do inglês 

Mitogen-activated Protein Kinase) (Hawes et al., 2000; New & Wong, 2002). 

 

 
Figura 2: Representação esquemática das respostas intracelulares decorrentes da ativação do 
receptor NOP (Adaptado de Molinari, 2001). 

 



34 

 

 Os mecanismos de transdução do sinal intracelular e de regulação do 

receptor NOP estão sendo estudados atualmente (Zhang et al., 2012). Para 

muitos GPCRs, é sabido que a ativação sustentada do receptor pode levar a 

sua consequente endocitose, a qual é mediada pelas moléculas conhecidas 

como arrestinas (Pierce & Lefkowitz, 2001). Sabe-se que a ativação do 

receptor NOP pela N/OFQ induz a endocitose do receptor ao longo do tempo 

(Corbani et al., 2004). 

 As arrestinas constituem uma família composta por quatro proteínas 

homólogas que desempenham um importante papel na sinalização dos 

GPCRs. A arrestina 1 (também conhecida como arrestina visual) e a arrestina 4 

são expressas quase exclusivamente na retina (Murakami et al., 1993), onde 

regulam a função dos fotorreceptores, rodopsina e opsina. Já a arrestina 2 e a 

arrestina 3, também conhecidas como β-arrestina 1 e β-arrestina 2, 

respectivamente, são expressas em todos os tipos celulares, onde regulam os 

GPCRs (Lohse et al., 1990). As arrestinas são capazes de interagir com os 

GPCRs após estes serem ativados e, subsequentemente, fosforilados pelas 

GPCR quinases (GRKs, do inglês G protein-coupled Receptor Kinase) (Perry & 

Lefkowitz, 2002). As β-arrestinas reconhecem tanto os sítios de fosforilação 

das GRKs nos GPCRs, quanto a conformação ativa do receptor, que se segue 

a ligação do agonista (Luttrell & Lefkowitz, 2002). Esses dois eventos 

desencadeiam a ligação da β-arrestina ao receptor (Luttrell & Lefkowitz, 2002). 

A ligação da β-arrestina impede o acoplamento do receptor da sua proteína G, 

de forma que, mesmo sob contínua ativação pelo seu agonista, o receptor não 

é capaz de recrutar a proteína G e iniciar a sinalização intracelular (Gainetdinov 

et al., 2004). Esse processo leva a eventual dessensitização da sinalização do 

GPCR (figura 3) (Gainetdinov et al., 2004; Lefkowitz, 2004; Lohse et al., 1990). 

Além de agirem como reguladores dos GPCRs, as β-arrestinas também 

interagem com proteínas da maquinaria endocítica, tais como clatrina e a 

proteína adaptadora AP2, promovendo assim a endocitose dos receptores pela 

via das vesículas de clatrina (figura 3) (Goodman et al., 1996; Laporte et al., 

1999). As β-arrestinas também estão envolvidas na down-regulation e na 

ressensitização dos receptores (Oakley et al., 1999; Zhang et al., 1997).  

Evidências sugerem que a ligação das β-arrestinas aos GPCRs, em 

geral, não apenas inativa o receptor, mas também desempenha o papel de 
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transdução do sinal independente da proteína G (Bruchas et al., 2006; Pierce et 

al., 2002; Schmid & Bohn, 2009; Schmid et al., 2008). As β-arrestinas atuam 

como proteínas de ligação para multiproteínas, o que facilita a modulação de 

numerosas vias de sinalização, como a das MAPKs (figura 3), a c-SRC, a do 

fator nuclear κB, a da quinase fosfoinositol 3 e da AKT (DeWire et al., 2007; 

Lefkowitz et al., 2006; Lefkowitz & Shenoy, 2005). Especificamente para o 

receptor NOP, foi recentemente descoberto que a fosforilação do receptor pela 

GRK3 facilita o recrutamento da β-arrestina 2 e a endocitose do receptor. 

Complementarmente, foi descoberto que a β-arrestina 2 é requerida para que a 

ativação do receptor NOP induza a ativação da via de sinalização do JNK 

(Zhang et al., 2012). 

 

 
Figura 3: Diferentes funções das β-arrestinas. Dessensitização: a ligação da β-arrestina ao 
receptor interfere com o acoplamento da proteína G, levando a dessensitização da sinalização 
dependente da proteína G. Endocitose: A ligação do agonista leva a endocitose do receptor da 
superfície celular em vesículas de clatrina. Essa endocitose é facilitada pela ligação da β-
arrestina, a qual possui domínios de ligação específicos para interação com a clatrina e a AP2. 
Sinalização: A β-arrestina adquire uma conformação ativa, formando um complexo com o 
receptor ativado pelo agonista, o que facilita a ativação da via da MAPK (Shenoy & Lefkowitz, 
2011). 

 

1.2.3 Ligantes do receptor NOP 

 

As diferentes funções biológicas controladas pelo sistema da N/OFQ - 

receptor NOP e o potencial terapêutico dos compostos capazes de ativar ou 

bloquear seletivamente o receptor NOP, estimularam o interesse de diferentes 

grupos de pesquisa e das indústrias farmacêuticas a identificar e produzir 

ligantes peptídicos e não peptídicos do receptor NOP (Largent-Milnes & 

Vanderah, 2010; Mustazza & Bastanzio, 2011). 

Diversas alterações químicas foram feitas à molécula da N/OFQ, a fim 
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de alterar tanto a potência, quanto a eficácia do ligante endógeno e gerar 

compostos essenciais ao estudo do sistema da N/OFQ - receptor NOP. 

Estudos demonstraram que a sequência natural do ligante endógeno do 

receptor NOP (N/OFQ(1-17)) pode ser reduzida na sua porção C-terminal, mas 

não na N-terminal, sem que perca a sua atividade. Dessa forma, foi 

desenvolvida a N/OFQ(1-13)-NH2, o menor fragmento que mantém a mesma 

potência e eficácia do peptídeo inteiro (Calò et al., 1996). Após essa 

descoberta inicial, diversos ligantes do receptor NOP foram desenvolvidos. 

Inicialmente, foram desenvolvidos compostos peptídicos atuando como 

agonistas plenos, agonistas parciais ou antagonistas do receptor NOP. As 

modificações químicas mais importantes na geração de ligantes peptídicos do 

receptor NOP estão mostradas de forma esquemática na figura 4. 

 

 
Figura 4: Resumo esquemático das principais alterações feitas á molécula da N/OFQ a fim de 
se produzir os ligantes peptídicos do receptor NOP. A alteração 1 é responsável pela geração 
do agonista parcial [Phe

1
ψ(CH2-NH)Gly

2
]N/OFQ(1-13)-NH2 (conhecido como [F/G]N/OFQ(1-

13)-NH2) (Calo' et al., 1998). As alterações 1, 4 e 5 foram responsáveis pela geração do 
agonista parcial [Phe

1
ψ(CH2-NH)Gly

2
(pF)Phe

4
Aib

7
Arg

14
Lys

15
]N/OFQ-NH2, conhecido como 

UFP-113 (Arduin et al., 2007). As alterações 2, 5 e 6 foram responsáveis pela geração do 
antagonista [NPhe

1
Arg

14
Lys

15
]N/OFQ-NH2, conhecido como UFP-101 (Calo et al., 2002) 

(adaptado de Caló & Guerrini, 2013). 

 

 Uma vez que o receptor NOP possui alta homologia com os receptores 

opióides, a pesquisa para ligantes não peptídicos do receptor NOP se iniciou 
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por meio da avaliação de ligantes opióides. Muitos dos ligantes foram relatados 

inicialmente como patentes de algumas empresas (como Pfizer, Banyu 

Pharmaceutical Co., Hoffmann La Roche, NovoNordisk, Schering-Plough, 

Smith Kline Beecham, Toray Industries, etc), portanto alguns dados destes 

compostos ainda não estão disponíveis. As estruturas químicas de alguns dos 

principais ligantes não peptídicos do receptor NOP estão sumarizadas na figura 

5. 

 

 
Figura 5: Estrutura química de ligantes não peptídicos do receptor NOP. O composto SB-
612111 (Zaratin et al., 2004) é um antagonista do receptor NOP, que foi patenteado pela 
empresa GlaxoSmithKline. Ro 64-6198 (Wichmann et al., 2000) e Ro 65-6570 (Wichmann et 
al., 1999) são dois agonistas do receptor NOP, que foram patenteados pela empresa Hofmann-
La Roche. 
 

1.2.4 Ações biológicas do sistema N/OFQ - receptor NOP 

 

Diversos estudos foram feitos desde a descoberta da N/OFQ a fim de 

investigar suas ações biológicas. Estes estudos incluem a administração do 

ligante endógeno, de ligantes sintéticos e o uso de animais nocautes para o 

receptor NOP (NOP(-/-)). Baseados na semelhança estrutural da N/OFQ e do 

receptor NOP com o sistema opióide clássico, os primeiros estudos visaram à 

investigação desse sistema na transmissão da dor. Foi observado que os 

efeitos da N/OFQ na nocicepção são dependentes tanto da dose, quanto da via 

de administração utilizada. De fato, a injeção intracerebroventricular (icv) de 
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N/OFQ induz atividade pró-nociceptiva e reverte o efeito analgésico da morfina 

e de outros agonistas opióides (Bertorelli et al., 1999; Calò et al., 1998; Grisel 

et al., 1996; Mogil et al., 1996; Wang et al., 1999). Esse efeito pró-nociceptivo 

da N/OFQ é revertido pela ação de antagonistas do receptor NOP (Calo et al., 

2002; Calo' et al., 2000b) e desaparece em camundongos NOP(-/-) (Nishi et al., 

1997; Noda et al., 1998). Já a administração intratecal (it) da N/OFQ induz 

efeito antinociceptivo semelhante aos opióides clássicos (Erb et al., 1997; Hao 

et al., 1998; Kamei et al., 1999; King et al., 1997; Yamamoto et al., 1997). 

Entretanto, em doses muito baixas por via it, a N/OFQ induz hiperalgesia 

(Inoue et al., 1999; Sakurada et al., 1999). 

Por agir tanto no sistema nervoso central, quanto na periferia, o sistema 

N/OFQ - receptor NOP modula o funcionamento de diversos órgãos e 

sistemas. Já foi observado que a N/OFQ induz bradicardia e hipotensão 

(Champion et al., 1997), possui propriedades vasorrelaxantes (Champion et al., 

1998), estimula a diurese e promove a aquarese (Kapusta et al., 1997), 

controla funções gastrintestinais em condições fisiológicas e patológicas 

(Osinski & Brown, 2000), modula o sistema imune (Gavioli & Romão, 2011) e 

inibe os reflexos mediados pelas fibras sensoriais, como as da tosse (McLeod 

et al., 2011) e de micção (Lecci et al., 2000).  

Interessantemente, existem ligantes do receptor NOP sendo avaliados 

em ensaios clínicos. O composto SCH 486757 apresentou um perfil 

antitussígeno favorável em modelos animais e está sendo avaliado 

clinicamente em pacientes com tosse subaguda (McLeod et al., 2011). Da 

mesma forma, os efeitos urodinâmicos da N/OFQ foram avaliados em ensaios 

clínicos, os quais sugerem que agonistas do receptor NOP têm potencial para 

agirem como fármacos inovadores no tratamento da incontinência urinária em 

casos de bexiga hiper-reativa (Lazzeri et al., 2001; Lazzeri et al., 2003; Lazzeri 

et al., 2006). Por fim, o cebranopadol, um agonista tanto do receptor NOP 

quanto de receptores opióides (Schunk et al., 2014), está atualmente sendo 

avaliado em testes clínicos para o tratamento tanto da dor nociceptiva crônica, 

quanto da dor neuropática (http://www.grunenthal.com).  

Uma das primeiras observações comportamentais relatadas para a 

N/OFQ foi a inibição da atividade locomotora espontânea em camundongos e 

ratos (Devine et al., 1996; Noble & Roques, 1997; Reinscheid et al., 1995), a 

http://www.grunenthal.com/
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qual é revertida pelos antagonistas do receptor NOP (Calo et al., 2005; Rizzi et 

al., 2001). Da mesma forma, inibição da atividade locomotora espontânea 

induzida pela N/OFQ desaparece em animais NOP(-/-) (Carrà et al., 2005; Nishi 

et al., 1997). Diferentemente, antagonistas do receptor NOP facilitam a 

coordenação motora no teste do rota-rod (Marti et al., 2004a), no qual 

camundongos NOP(-/-) superam os camundongos NOP(+/+) (Rizzi et al., 2011). 

Esses dados sugerem que a N/OFQ endógena pode exercer uma influência 

sobre a atividade motora, que se torna mais relevante durante o exercício do 

que em momentos de descanso. Similarmente, foi observado que os 

antagonistas do receptor NOP atenuam déficits motores em modelos de 

Parkinson em roedores e primatas não humanos (Mabrouk et al., 2010; Marti et 

al., 2005; Marti et al., 2004a; Viaro et al., 2008; Volta et al., 2010), e que os 

níveis de N/OFQ estão 3,5 vezes mais elevados no liquido cerebroespinhal de 

pacientes diagnosticados com Parkinson do que no controles (Marti et al., 

2010). Coletivamente, esses dados sugerem que os antagonistas do receptor 

NOP podem representar uma nova estratégia no tratamento de distúrbios 

hipocinéticos. 

Outros efeitos da N/OFQ no sistema nervoso central incluem: prejuízo 

sobre o aprendizado e memória (Sandin et al., 1997) e inibição da potenciação 

de longa duração (Yu et al., 1997); redução das propriedades de reforço e 

recompensa induzidas pelas drogas de abuso (Ciccocioppo et al., 1999), 

prejuízo da aquisição de preferência por lugar induzida pela morfina em ratos 

(Murphy et al., 1999) e em camundongos (Sakoori & Murphy, 2004); e estímulo 

à ingestão de alimentos (Polidori et al., 2000a; Polidori et al., 2000b). 

 

1.2.4.1 Sistema N/OFQ - receptor NOP e ansiedade 

 

Uma das ações centrais mais investigadas da N/OFQ é a sua habilidade 

de promover um efeito do tipo ansiolítico. Esse efeito já foi obsevado em 

camundongos, por meio da sua administração icv, nas doses de 0,1 a 3 nmol, a 

qual aumentou o tempo gasto no compartimento claro da caixa claro-escuro 

(Jenck et al., 1997), aumentou a taxa de punição no teste do conflito operante 

(Jenck et al., 1997), reverteu a inibição comportamental induzida por urocortina 

(agonista do receptor CRF) em um ambiente não familiar (Jenck et al., 1997) e 
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aumentou a taxa de exploração de ambientes abertos na tarefa do LCE (Gavioli 

& Calo', 2006; Gavioli et al., 2002; Jenck et al., 1997), além de induzir efeitos 

ansiolíticos também no teste do holeboard (Kamei et al., 2004) e em uma 

bateria de tarefas de defesa (Griebel et al., 1999).  

Além disso, o agonista não peptídico do receptor NOP, Ro 64-6198, 

após administração periférica, nas doses de 0,1 a 3 mg/kg, induziu efeitos 

ansiolíticos em ratos submetidos a tarefa do LCE, ao teste do congelamento 

induzido pelo medo e em tarefas de conflito operante (Jenck et al., 2000). Não 

foram observados sinais de tolerância ao efeito ansiolítico do Ro 64-6198, após 

15 dias de administração consecutiva (Dautzenberg et al., 2001). 

Por fim, camundongos transgênicos para o gene ppN/OFQ (ppN/OFQ-/-), 

passaram menos tempo em áreas abertas ou desprotegidas quando 

comparados aos animais selvagens, em três modelos animais de ansiedade 

(campo aberto, LCE e caixa do claro-escuro), sugerindo efeito do tipo 

ansiogênico do fenótipo ppN/OFQ-/- (Köster et al., 1999). Da mesma forma, os 

camundongos NOP(-/-) apresentaram níveis de ansiedade aumentados no LCE 

e na caixa claro-escuro quando comparados aos seus controles NOP(+/+) 

(Gavioli et al., 2007). Em contraste, não foram observadas diferenças no 

comportamento de camundongos NOP(-/-) e NOP(+/+) em alguns modelos 

clássicos de ansiedade, como campo aberto, hole-board, marble burying e no 

teste de Geller–Seifter (Gavioli et al., 2007; Varty et al., 2005). Ainda, quando 

usados modelos como a alimentação suprimida pela novidade e o labirinto em 

T elevado, os camundongos NOP(-/-) mostraram níveis de ansiedade reduzidos 

quando comparados aos seus controles NOP(+/+) (Gavioli et al., 2007). Essas 

evidências sugerem que a N/OFQ tenha um importante papel na modulação da 

ansiedade. Entretanto, os mecanismos pelos quais a N/OFQ exerce o seu 

efeito do tipo ansiolítico ainda não foram completamente elucidados, apesar 

das evidências do envolvimento da sinalização do receptor GABAA (Gavioli et 

al., 2008; Uchiyama et al., 2008), assim como das vias serotoninérgicas e do 

CRF (Gavioli & Calo', 2006). 

 

1.2.4.2 Sistema N/OFQ - receptor NOP e depressão 

 

Diversos estudos têm relatado uma consistente relação do sistema da 
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N/OFQ - receptor NOP com a depressão. Foi observado em roedores que a 

administração aguda de antagonistas do receptor NOP, tanto peptídicos (UFP-

101 e [Nphe1]N/OFQ(1-13)-NH2), quanto não peptídicos (J-113397 e SB-

612111) reduziram o tempo de imobilidade na tarefa da natação forçada e da 

suspensão pela cauda, sugerindo um efeito do tipo antidepressivo (Gavioli et 

al., 2003; Gavioli et al., 2004; Rizzi et al., 2007). Complementarmente, a N/OFQ 

foi inativa nestas tarefas, não induzindo quaisquer efeitos comportamentais 

(Redrobe et al., 2002), entretanto quando coadministrada com antagonistas do 

receptor NOP, como UFP-101, J-113397 e SB-612111, reverteu seus efeitos 

do tipo antidepressivos (Gavioli & Calo', 2006; Gavioli et al., 2003; Gavioli et al., 

2004; Rizzi et al., 2007). Consistentemente, camundongos e ratos nocautes 

para o receptor NOP apresentam fenótipo do tipo depressivo no teste da 

natação forçada (Gavioli et al., 2003; Rizzi et al., 2011). 

Cronicamente, foi demonstrado que a administração icv de UFP-101 por 

21 dias restaurou a ingestão de sacarose, a qual se apresentava reduzida em 

animais cronicamente estressados. No mesmo estudo, foi observado que ratos 

cronicamente estressados, apresentam tempo de imobilidade elevado no teste 

da natação forçada, e que o UFP-101, de forma similar a imipramina, reduziu 

significativamente este parâmetro, exceto quando coadministrado com a 

N/OFQ, sugerindo o envolvimento do receptor NOP nos efeitos 

comportamentais observados (Vitale et al., 2009). Por fim, o bloqueio de 

receptores NOP reverteu não só efeitos comportamentais, mas também 

alterações neuroquímicas e endócrinas decorrentes da exposição ao estresse 

crônico, uma vez que restaurou os níveis de serotonina no córtex frontal e de 

corticosterona no sangue dos camundongos (Vitale et al., 2009).  

Esses resultados obtidos em modelos animais acerca do efeito 

antidepressivo de antagonistas do receptor NOP foram recentemente 

reforçados por estudos clínicos. O LY2940094, um antagonista não peptídico 

do receptor NOP, disponível por via oral, foi eficaz em aliviar os sintomas 

depressivos em pacientes diagnosticados com transtorno depressivo maior 

(Post et al., 2015). 

Com relação aos possíveis mecanismos de ação pelos quais o sistema 

da N/OFQ – receptor NOP modula os comportamentos do tipo depressivos, 

sabe-se que a N/OFQ é capaz de inibir a liberação de noradrenalina 
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(Werthwein et al., 1999) e serotonina (Mela et al., 2004; Sbrenna et al., 2000) 

do córtex cerebral, assim como inibir os disparos neuronais na rafe dorsal 

(Vaughan & Christie, 1996) e no locus coeruleus (Connor et al., 1996a). 

Portanto, uma vez que as situações de estresse crônicas estimulam a liberação 

de N/OFQ, é possível que este peptídeo reduza a sinalização monoaminérgica 

tanto pré, quanto pós sinapticamente. Dessa forma, os antagonistas do 

receptor NOP estariam prevenindo esses efeitos e, portanto, restaurando os 

níveis normais de noradrenalina e serotonina nas suas respectivas fendas 

sinápticas, mesmo efeito final dos antidepressivos clássicos (Gavioli & Calo', 

2006). 

Poucos estudos estão disponíveis na literatura tentando traçar uma 

relação entre o sistema da N/OFQ – receptor NOP e os demais transtornos 

emocionais. Destacam-se dois trabalhos, sendo um que correlacionou a 

depressão pós-parto com o aumento nos níveis plasmáticos de N/OFQ (Gu et 

al., 2003), e outro que correlacionou o transtorno bipolar com o aumento dos 

níveis plasmáticos de N/OFQ na fase depressiva e diminuição na fase 

maníaca, o que levou os autores a sugerirem que alterações no nível 

plasmático de N/OFQ podem desempenhar um papel na patogênese do 

transtorno bipolar (Wang et al., 2009). Estudos genéticos fornecem um suporte 

adicional à hipótese do envolvimento do sistema da N/OFQ – receptor NOP 

com o transtorno bipolar. Foi observada uma superexpressão do RNAm do 

receptor NOP no córtex orbitofrontal de pacientes diagnosticados com o 

transtorno bipolar em estudos realizados post-mortem (Ryan et al., 2006). Além 

disso, o gene do receptor NOP está localizado em regiões do genoma 

relacionadas ao transtorno bipolar (Serretti & Mandelli, 2008). Em conjunto, 

estes dados sugerem que o sistema da N/OFQ – receptor NOP parece estar 

alterado em pacientes com transtornos emocionais. 

 

1.3 Hipótese 

 

 Diversos estudos demonstraram que o sistema da N/OFQ - receptor 

NOP apresenta um padrão único de ações sobre os estados emocionais, uma 

vez que sua ativação induz ansiólise (Gavioli et al., 2002; Jenck et al., 1997; 
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Jenck et al., 2000; Shoblock, 2007) e seu bloqueio induz efeito do tipo 

antidepressivo (Gavioli & Calo', 2006; 2013; Gavioli et al., 2003; Redrobe et al., 

2002). Agonistas parciais são ligantes capazes de ligar e ativar um receptor, 

entretanto, eles apresentam eficácia reduzida quando comparados com os 

agonistas plenos. Portanto, agonistas parciais agem como agonistas quando o 

sistema está silenciado e como antagonistas quando o sistema está ativo (Zhu, 

2005). Baseado nessas evidências, a hipótese deste trabalho é de que 

agonistas parciais do receptor NOP possam modular de forma mútua os 

comportamentos relacionados à ansiedade, depressão e mania bipolar.  

Para tanto foram avaliados os efeitos de três diferentes agonistas 

parciais do receptor NOP, conhecidos como UFP-113 (Arduin et al., 2007), 

[F/G]N/OFQ(1-13)NH2 (Guerrini et al., 1998) e AT-090 (Ferrari et al., 2015) no 

labirinto em cruz elevado, no teste da natação forçada e no teste da 

hiperlocomoção induzida por metilfenidato. Ainda, a fim de avaliar os 

mecanismos intracelulares subjacentes a ligação desses compostos ao 

receptor NOP, foi avaliada a habilidade de cada um desses ligantes promover a 

interação do receptor NOP com a proteína G e com a β-arrestina 2. 
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2. OBJETIVO  

 

2.1 Objetivo geral 

 

O objetivo deste trabalho consistiu em investigar os efeitos de dois 

agonistas parciais peptídicos (UFP-113 e [F/G]N/OFQ(1-13)NH2) e um agonista 

parcial não peptídico (AT-090) do receptor NOP no comportamento emocional 

de camundongos e investigar as vias de transdução envolvidas em suas ações 

biológicas por meio de um ensaio in vitro.  

 

2.2 Objetivos específicos 

 

 - Avaliar os efeitos dos agonistas plenos (N/OFQ e Ro 65-6570) e 

parciais (UFP-113, [F/G]N/OFQ(1-13)NH2 e AT-090) do receptor NOP em 

camundongos submetidos ao LCE; 

- Verificar a seletividade da ação dos agonistas parciais do receptor NOP 

capazes de induzirem um efeito do tipo ansiolítico no teste do LCE em 

camundongos nocautes para o receptor NOP; 

- Avaliar os efeitos dos antagonistas (UFP-101 e SB-612111) e 

agonistas parciais (UFP-113, [F/G]N/OFQ(1-13)NH2 e AT-090) do receptor 

NOP em camundongos submetidos ao TNF; 

- Verificar a seletividade da ação dos agonistas parciais do receptor NOP 

capazes de induzir um efeito do tipo antidepressivo no TNF; 

- Avaliar os efeitos do agonista (N/OFQ), dos antagonistas (UFP-101, 

SB-612111) e dos agonistas parciais (UFP-113, [F/G]N/OFQ(1-13)NH2 e AT-

090) do receptor NOP na hiperlocomoção induzida pelo metilfenidato; 

- Avaliar a habilidade dos agonistas (N/OFQ e Ro 65-6570), do 

antagonista (UFP-101) e dos agonistas parciais (AT-090, UFP-113 e 

[F/G]N/OFQ(1-13)NH2) do receptor NOP de promover a interação do receptor 

NOP com a proteína G e com a β-arrestina 2. 
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3. MATERIAL E MÉTODOS 

 

3.1 Fármacos e Reagentes 

A N/OFQ, o UFP-101, o UFP-113, o [F/G]N/OFQ(1-13)NH2 e o Ro 65-

6570 foram sintetizados e doados pelo Prof. Dr. Remo Guerrini (Departamento 

de Biotecnologia e Química Farmacêutica, Università degli Studi di Ferrara, 

Itália). O AT-090 foi sintetizado e doado pelo Dr. Nurulain Zaveri (Astraea 

Therapeutics, Mountain View, CA, USA). O SB-612111 foi comprado da Tocris 

Bioscience (Bristol, UK). O diazepam e a quetamina foram comprados do 

Laboratório Farmacêutico Cristália (Brasil), a xilazina foi comprada da Sigma 

(Aldrich, San Louis, EUA), o metilfenidato (MF) foi comprado da Novartis 

Biociências S. A. (Brasil), o valproato de sódio foi comprado da Safoni-Aventis 

Farmacêutica (São Paulo, Brasil) e a nortriptilina foi comprada da Medley 

Indústria Farmacêutica (Campinas, São Paulo, Brasil). Todos os meios de 

cultura e suplementos foram comprados da Invitrogen (Paisley, Inglaterra). Os 

reagentes usados foram comprados da Sigma (Poole, UK) ou da E. Merck 

(Darmstadt, Alemanha) e foram da maior pureza disponível. A celenterazina (5 

mM, EtOH) foi comprada da Synchem UG & Co. KG (Altenburg, Alemanha).  

Para os estudos in vivo, os peptídeos N/OFQ, UFP-101, UFP-113 e 

[F/G]N/OFQ(1-13)NH2 foram diluídos em solução salina (NaCl 0,9 %), assim 

como a nortriptilina, o metilfenidato e o valproato de sódio. Os compostos não 

peptídicos, Ro 65-6570 e SB-612111, foram diluídos em dimetilsulfóxido 

(DMSO) 1 %, e o AT-090 foi diluído em DMSO 1 % e (2-hidroxipropil)-β-

ciclodextrina 0,5 % (Sigma Chemical Co). O diazepam foi diluído em Tween 80 

0,5 % (Sigma Chemical Co).  

Para os estudos in vitro, foram feitas soluções estoque (1 mM) de 

N/OFQ, UFP-101, UFP-113 e [F/G]N/OFQ(1-13)NH2 em água ultra pura, 

enquanto as soluções estoque (10 mM) de Ro 65-6570 e AT-090 foram 

preparadas em DMSO. As soluções estoque foram mantidas em freezer -20 ºC 

até o uso. 
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3.2 Experimentos in vivo 

 

3.2.1 Considerações éticas 

 

Todos os procedimentos adotados estiveram de acordo com a lei 

brasileira N° 11.794/2008, que regulamenta a experimentação animal no Brasil, 

com as diretrizes do European Communities Council (2010/63/E) e com as 

regulações italianas (D.Lgs, 26/2014). O presente projeto foi previamente 

aprovado para execução pela Comissão de Ética no Uso de Animais (CEUA) 

da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) (sob os protocolos N° 

42/2012 e 21/2013), pela Università degli Studi di Ferrara (Itália) e pelo 

Ministério da Saúde italiano (sob o protocolo N° 316/2013-B). Os estudos in 

vivo estão reportados segundo diretrizes ARRIVE (do inglês Animal Research: 

Reporting of In Vivo Experiments) (Kilkenny et al., 2010). 

 

3.2.2 Animais 

 

Neste estudo, foram utilizados camundongos machos das linhagens 

Swiss, CD-1 e NOP(+/+) e NOP(-/-), com peso variando entre 30 e 35 g. Os 

camundongos Swiss foram mantidos no biotério do Departamento de Biofísica 

e Farmacologia da UFRN e foram usados nos experimentos realizados no 

Laboratório de Farmacologia Comportamental, na UFRN. Os camundongos 

CD-1 foram adquiridos da empresa Harlan (Udine, Itália). Detalhes sobre a 

geração dos camundongos NOP(+/+) e NOP(-/-) foram previamente publicados 

(Bertorelli et al., 2002; Nishi et al., 1997), entretanto esses animais têm sido 

retrocruzados com camundongos da linhagem CD-1 no Departamento de 

Ciências Médicas da Università degli Studi di Ferrara (Itália). Os camundongos 

CD-1, NOP(+/+) e NOP(-/-) foram usados nos experimentos realizados no 

Departamento de Ciências Médicas da Università degli Studi di Ferrara (Itália). 

Em todos os casos, os camundongos foram acondicionados em número de 10 

a 16 em gaiolas plásticas, medindo 33 x 40 x 17 cm, sob ventilação e 
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temperatura controladas (22 ºC), com ciclo claro/escuro (12 h/12 h) e livre 

acesso à água e comida.  

 

3.2.3 Cirurgia estereotáxica 

 

Para a realização da administração icv nos camundongos Swiss, os 

animais passaram por uma cirurgia estereotáxica, que se constituiu na 

canulação unilateral do ventrículo lateral do cérebro dos indivíduos. Para 

localização precisa, foi consultado o atlas do cérebro de camundongos 

(Paxinos & Franklin, 2001), de onde foram retiradas as coordenadas usadas 

neste estudo: ântero-posterior -0,6 mm, meso-lateral +1,1 mm e dorso-ventral -

1,0 mm. As medidas ântero-posterior e meso-lateral foram obtidas 

considerando o bregma como ponto zero, e medida dorso-ventral foi 

considerada a partir das membranas meninges. Dessa forma, a cânula foi 

implantada 1 mm acima do ventrículo lateral. 

Antes de iniciar a cirurgia, cada camundongo foi anestesiado com 

quetamina (100 mg/kg, intraperitonealmente - ip) e xilazina (10 mg/kg, ip). Com 

os animais já anestesiados, foi realizada a tricotomia e posterior imobilização 

em um aparelho estereotáxico, por meio da inserção de pinos no conduto 

auditivo externo e de uma presilha nos dentes incisivos, resultando na fixação 

da cabeça do animal durante todo o processo. Os camundongos foram 

submetidos a uma incisão longitudinal na pele, na linha média da região 

superior do crânio, expondo o periósteo, onde foi realizada a técnica de 

perfuração com broca de aço de largura adequada. A cânula-guia, com 0,7 mm 

de diâmetro e 8 mm de comprimento, foi então introduzida verticalmente de 

acordo com as coordenadas descritas acima e, em seguida, fixada ao crânio 

por meio de polímero sintético (acrílico odontológico). Ao final, cada cânula foi 

selada com um mandril (fio de aço inoxidável) para impedir sua obstrução até o 

momento do experimento. 

Após a cirurgia foram administrados tetraciclina (1 mg/kg, intramuscular - 

im) e diclofenaco de sódio (10 mg/kg, subcutaneamente - sc). Os 

camundongos foram retirados do estereotáxico e mantidos aquecidos sob uma 
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lâmpada de 60 watts até a recuperação anestésica, quando então retornaram 

para as suas caixas de origem. Os experimentos foram realizados após 

período mínimo de recuperação de cinco dias. 

Para a administração icv, o camundongo foi imobilizado manualmente, 

retirou-se o mandril e foi introduzida a agulha de injeção, medindo 0,3 mm de 

diâmetro e 9 mm de comprimento, através da cânula-guia. A solução contendo 

a droga foi injetada no volume de 2 µl, durante um período de dois minutos, 

utilizando uma seringa Hamilton de 10 µl que foi conectada através de um tubo 

de polietileno PE-10 à cânula de injeção.  

A administração icv nos camundongos CD-1, NOP(+/+) e NOP(-/-) foi feita 

por meio da técnica free hand (Laursen & Belknap, 1986). Para tanto, 24 h 

antes da injeção, os camundongos foram anestesiados com isofluorado e foi 

feita uma incisão longitudinal na pele, na linha média da região superior do 

crânio, expondo o periósteo. No dia do teste, os camundongos foram 

novamente anestesiados com isofluorano e a administração foi feita usando 

uma agulha de injeção, medindo 0,45 mm de diâmetro. Assim como na 

administração nas cânulas, a solução contendo a droga foi injetada no volume 

de 2 µl, utilizando uma seringa Hamilton de 10 µl que foi conectada através de 

um tubo de polietileno PE-10 à agulha de injeção. Foram seguidas as mesmas 

coordenadas meso-lateral e dorso-ventral utilizadas na cirurgia de implantação 

das cânulas, de forma que 3 mm da agulha de injeção foram inseridos a 

aproximadamente 1,1 mm do bregma, em um ângulo de 45º. Cada 

camundongo recebeu apenas uma injeção icv. 

 

3.2.4 Modelos comportamentais 

 

3.2.4.1 Labirinto em cruz elevado 

 

O LCE é um aparato construído em madeira e consiste em dois braços 

abertos (30 x 6 cm) e dois braços fechados de mesmo tamanho e com paredes 

de 16 cm de altura (30 x 6 x 16 cm). Ambos os braços partem de uma 
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plataforma central (5 x 5 cm) e são elevados igualmente do chão (40 cm). 

A tarefa do LCE foi realizada como previamente descrita por Pellow e 

colaboradores (1985). Brevemente, os animais foram colocados 

individualmente no centro do LCE, com a cabeça voltada para um dos braços 

abertos. O teste durou cinco minutos, tempo durante o qual foi permitido aos 

camundongos explorar livremente o aparato. Foram quantificados, por 

observação direta, o número de entradas e o tempo de permanência nos 

braços abertos e fechados do labirinto. O tempo e o número de entradas nos 

braços abertos foram utilizados como parâmetros indicativos do nível de 

ansiedade de cada camundongo. O número de entradas nos braços fechados 

foi utilizado como parâmetro indicativo da atividade locomotora. Entre as 

exposições de cada animal, o aparato foi limpo com uma solução de álcool 5 

%. O experimento foi realizado em um ambiente silencioso e iluminado apenas 

por uma lâmpada vermelha (14 W) posicionada acima da plataforma central. 

O diazepam foi usado como controle nos experimentos no LCE, uma vez 

que é um fármaco ansiolítico padrão. O diazepam foi administrado na dose de 

1 mg/kg (ip) 30 min antes do teste, visto que estudos prévios demonstraram 

que esta dose é efetiva em induzir os efeitos comportamentais por meio da 

administração ip em camundongos (Carvalho-Netto & Nunes-de-Souza, 2004). 

 

3.2.4.2 Teste da natação forçada 

 

O TNF foi realizado como previamente descrito por Porsolt e 

colaboradores (1977). Resumidamente, consistiu em colocar os camundongos 

individualmente em cilindros de vidro (18,5 cm de altura e 12,5 cm de diâmetro) 

contendo água (25 °C ± 2 °C) para duas sessões de natação: uma sessão 

treino de 15 min, a qual foi seguida, após 24 h, por uma sessão teste de cinco 

minutos. Ao final de cada sessão de natação, o animal foi removido do cilindro, 

colocado em uma caixa forrada com papel para secar e se recuperar por 15 

min, e então retornou para sua caixa de origem. Entre cada animal, a água do 

cilindro foi trocada. O tempo de imobilidade (tempo no qual o animal 

permanece flutuando, fazendo apenas os movimentos necessários para manter 
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sua cabeça acima da água), é um parâmetro previamente validado para 

detectar o efeito do tipo antidepressivo dos fármacos nesta tarefa e foi 

registrado cumulativamente somente durante a sessão teste. 

Nortriptilina foi usada como controle nos experimentos do TNF, uma vez 

que é um fármaco usado como antidepressivo na clínica. A nortriptilina é um 

antidepressivo tricíclico, com ação predominantemente noradrenérgica 

(Sánchez & Hyttel, 1999) e foi administrada na dose de 30 mg/kg (ip) 30 min 

antes do teste, visto que estudos prévios em nosso laboratório demonstraram 

que esta dose é efetiva em induzir os efeitos comportamentais por meio da 

administração ip em camundongos (de Moura et al., 2014). 

 

3.2.4.3 Campo aberto 

 

A atividade locomotora dos camundongos foi mensurada usando o 

campo aberto. O aparato, feito de madeira coberto por fórmica impermeável, 

tem um piso preto de 40 x 40 cm e paredes também pretas de 40 cm de altura. 

Cada camundongo foi colocado no centro do campo aberto e lhes foi permitido 

explorar livremente o aparato. A distância percorrida e o tempo de imobilidade 

foram registrados automaticamente a cada cinco minutos, durante os 30 min do 

teste, pelo software Any-maze (Stoelting, EUA). Depois da avaliação 

comportamental de cada camundongo, o aparato foi limpo com uma solução de 

etanol 5 %. 

 

3.2.4.4 Hiperlocomoção induzida por metilfenidato 

 

O metilfenidato, um bloqueador do transportador de dopamina (DAT, do 

inglês Dopamine Active Transporter), foi usado a fim de induzir a 

hiperlocomoção nos camundongos (Barbosa et al., 2011). O metilfenidato (10 

mg/kg, sc), foi administrado 15 min antes da exposição ao campo aberto. O 

valproato de sódio, um estabilizador do humor e anticonvulsivante, foi usado 

como controle positivo e foi administrado na dose de 400 mg/kg (ip) 30 min 
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antes da administração do metilfenidato. A dose e o tempo de tratamento tanto 

do metilfenidato quanto do valproato de sódio foram definidas com base em 

experimentos prévios realizados em nosso laboratório. 

Os camundongos permaneceram explorando livremente o campo aberto 

por 30 min, sendo este período dividido em blocos de cinco minutos. Os 

animais foram avaliados pelo software AnyMaze (Stoelting, USA) quanto à 

distância percorrida e o tempo de imobilidade. Depois da avaliação 

comportamental de cada camundongo, o aparato foi limpo com uma solução de 

etanol 5 %. O ambiente do teste foi silencioso e com iluminação baixa 

controlada. 

 

3.2.5 Análise histológica 

 

Os animais foram perfundidos transcardiacamente com solução salina 

(NaCl 0,9 %, tampão fosfato de sódio, pH 7,4). A posição da cânula foi 

determinada pela injeção de 1 µl de azul de metileno antes da eutanásia e a 

avaliação do posicionamento da cânula foi feita através da observação do 

cérebro à fresco. Somente os animais que tiveram os sítios de implantação no 

ventrículo lateral foram considerados para análise (> 95 %). 

 

3.2.6 Delineamento experimental 

 

Etapa 1: Avaliação do efeito dos ligantes do receptor NOP sobre o 

comportamento de ansiedade em camundongos submetidos ao LCE 

 

Experimento 1: 

Esses experimentos foram realizados com camundongos Swiss, no 

Laboratório de Farmacologia Comportamental, na UFRN. 

Inicialmente, o protocolo experimental da tarefa do LCE foi padronizado 

nas condições experimentais deste laboratório, utilizando o diazepam. Em 
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seguida, foram avaliados os efeitos dos ligantes peptídicos do receptor NOP: 

N/OFQ (agonista endógeno), UFP-113 e [F/G]N/OFQ(1-13)NH2 (agonistas 

parciais). Para tanto, os camundongos foram aleatoriamente divididos nos 

seguintes grupos: 

1. Veículo (ip) 30 min antes do teste; 

2. Diazepam (1 mg/kg, ip) 30 min antes do teste; 

3. Salina (icv) 5 min antes do teste; 

4. N/OFQ (0,1 nmol, icv) 5 min antes do teste; 

5. UFP-113 (0,01, 0,03, 0,1 e 1 nmol, icv) 5 min antes do teste; 

6. [F/G]N/OFQ(1-13)NH2 (0,1, 0,3, 1 e 3 nmol, icv) 5 min antes do 

teste. 

 

O tempo de tratamento de cinco minutos é comumente utilizado em 

administrações icv de peptídeos (Gavioli et al., 2003; Gavioli et al., 2004). A 

dose de N/OFQ foi determinada com base em estudos prévios, que mostraram 

que essa dose é capaz de induzir o efeito do tipo ansiolítico em camundongos 

(Gavioli & Calo', 2006; Jenck et al., 1997). As doses de UFP-113 e 

[F/G]N/OFQ(1-13)NH2 foram escolhidas com base em estudos prévios 

realizados in vitro e in vivo (Arduin et al., 2007; Calo' et al., 2000b). 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Fluxograma ilustrativo do experimento 1 da etapa 1. 
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Departamento de Ciências Médicas da Università degli Studi di Ferrara (Itália). 

Novamente, o protocolo experimental da tarefa do LCE foi padronizado 

nas condições experimentais deste laboratório usando o diazepam. Em 

seguida, foram avaliados os efeitos dos ligantes não peptídicos do receptor 

NOP: Ro 65-6570 (agonista) e AT-090 (agonista parcial). Para tanto, os 

camundongos foram aleatoriamente divididos nos seguintes grupos: 

1. Veículo (ip) 30 min antes do teste; 

2. Diazepam (1 mg/kg, ip) 30 min antes do teste; 

3. Ro 65-6570 (0,01, 0,03 e 0,1 mg/kg, ip) 30 min antes do teste; 

4. AT-090 (0,001, 0,003, 0,01 e 0,03 mg/kg, ip) 30 min antes do 

teste. 

 

As doses de Ro 65-6570 foram determinadas com base em estudos 

prévios (Röver et al., 2000).  

 

 

 

Figura 7: Fluxograma ilustrativo do experimento 2 da etapa 1. 
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4. NOP(+/+): AT-090 (0,01 mg/kg, ip) 30 min antes do teste; 

5. NOP(-/-): veículo (ip) 30 min antes do teste; 

6. NOP(-/-): diazepam (1 mg/kg, ip) 30 min antes do teste; 

7. NOP(-/-): Ro 65-6570 (0,1 mg/kg, ip) 30 min antes do teste; 

8. NOP(-/-): AT-090 (0,01 mg/kg, ip) 30 min antes do teste. 

 

 

 

Figura 8: Fluxograma ilustrativo do experimento 3 da etapa 1. 

 

Etapa 2: Avaliação dos ligantes do receptor NOP sobre atividade 

locomotora dos camundongos expostos ao campo aberto 

 

Esses experimentos foram realizados com camundongos Swiss, no 

Laboratório de Farmacologia Comportamental, na UFRN. 

Foram avaliados os efeitos dos agonistas parciais peptídicos do receptor 

NOP, UFP-113 e [F/G]N/OFQ(1-13)NH2, sobre a atividade locomotora dos 

camundongos, uma vez que esses compostos pareceram induzir sedação nas 

altas doses testadas no LCE. Para tanto, os camundongos foram 

aleatoriamente divididos nos seguintes grupos: 

1. Salina (icv) 5 min antes do teste; 

2. UFP-113 (0,01, 0,03, 0,1 e 1 nmol, icv) 5 min antes do teste; 

3. [F/G]N/OFQ(1-13)NH2 (0,1, 0,3, 1 e 3 nmol, icv) 5 min antes do 

teste. 

 

 

 

Figura 9: Fluxograma ilustrativo do experimento 2. 
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Etapa 3: Avaliação do efeito dos ligantes do receptor NOP sobre o 

comportamento do tipo depressivo em camundongos expostos ao TNF 

 

Experimento 1: 

Esses experimentos foram realizados com camundongos Swiss, no 

Laboratório de Farmacologia Comportamental, na UFRN. 

Inicialmente, o protocolo experimental do TNF foi padronizado nas 

condições experimentais deste laboratório utilizando a nortriptilina. Em seguida, 

foram avaliados os efeitos dos ligantes peptídicos do receptor NOP: UFP-101 

(antagonista), UFP-113 e [F/G]N/OFQ(1-13)NH2 (agonistas parciais). Para 

tanto, os camundongos foram aleatoriamente divididos nos seguintes grupos: 

1. Veículo (ip) 30 min antes do teste; 

2. Nortriptilina (30 mg/kg, ip) 30 min antes do teste; 

3. Salina (icv) 5 min antes do teste; 

4. UFP-101 (10 nmol, icv) 5 min antes do teste; 

5. UFP-113 (0,01, 0,03 e 0,1 nmol, icv) 5 min antes do teste; 

6. [F/G]N/OFQ(1-13)NH2 (0,1, 0,3 e 1 nmol, icv) 5 min antes do 

teste. 

 

A dose de UFP-101 foi determinada com base em estudos prévios, que 

mostraram que essa dose é capaz de induzir o efeito do tipo antidepressivo em 

camundongos (Gavioli et al., 2003; Gavioli et al., 2004). 

 

 

  

 

 

Figura 10: Fluxograma ilustrativo do experimento 1 da etapa 3. 
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Experimento 2: 

Esses experimentos foram realizados com camundongos Swiss, no 

Laboratório de Farmacologia Comportamental, na UFRN. 

A seletividade de ação do UFP-113 e do [F/G]N/OFQ(1-13)NH2 foram 

avaliadas por meio da administração desses compostos após o pré-tratamento 

com a N/OFQ. Para tanto, os camundongos foram aleatoriamente divididos nos 

seguintes grupos: 

1. Veículo (icv) + veículo (icv); 

2. N/OFQ (1 nmol, icv) + veículo (icv); 

3. Veículo (icv) + UFP-113 (0,1 nmol, icv); 

4. N/OFQ (1 nmol, icv) + UFP-113 (0,1 nmol, icv); 

5. Veículo (icv) + [F/G]N/OFQ(1-13)NH2 (1 nmol, icv); 

6. N/OFQ (1 nmol, icv) + [F/G]N/OFQ(1-13)NH2 (1 nmol, icv). 

 

Os camundongos receberam N/OFQ (1 µl, icv) 5 min da administração 

de UFP-113 ou [F/G]N/OFQ(1-13)NH2 (1 µl, icv). Cinco minutos após a 

administração de UFP-113 ou [F/G]N/OFQ(1-13)NH2 os camundongos foram 

submetidos a sessão de teste do TNF. 

 

 

 

Figura 11: Fluxograma ilustrativo do experimento 2 da etapa 3. 

 

Experimento 3: 
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condições experimentais deste laboratório usando a nortriptilina. Em seguida, 

foram avaliados os efeitos dos ligantes não peptídicos do receptor NOP: SB-

612111 (antagonista), Ro 65-6570 (agonista) e AT-090 (agonista parcial). A fim 

de excluir a influência da limitação farmacocinética do AT-090 nos resultados 

(uma vez que esse composto foi administrado por via ip), apesar de ser de 

natureza não peptídica, esse composto foi também administrado icv. Para 

tanto, os camundongos foram aleatoriamente divididos nos seguintes grupos: 

1. Veículo (ip) 30 min antes do teste; 

2. Nortriptilina (20 mg/kg, ip) 30 min antes do teste; 

3. SB-612111 (10 mg/kg, ip) 30 min antes do teste; 

4. Ro 65-6570 (0,1 mg/kg, ip) 30 min antes do teste; 

5. AT-090 (0,001, 0,003, 0,01, 0,03 e 0,1 mg/kg, ip) 30 min antes do 

teste; 

6. Veículo (icv) 15 min antes do teste; 

7. AT-090 (0,001 e 0,01 nmol, icv) 15 min antes do teste. 

 

 

 

 

 

Figura 12: Fluxograma ilustrativo do experimento 3 da etapa 3. 
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Inicialmente, o protocolo experimental do teste da HIM foi padronizado 

nas condições experimentais. Para tanto, o metilfenidato foi utilizado para 

induzir a hiperlocomoção e o valproato de sódio foi usadao para reverter a 

hiperlocomoção induzida pelo metilfenidato. Os camundongos foram 

aleatoriamente divididos nos seguintes grupos: 

1. Veículo (ip) + veículo (sc); 

2. Veículo (ip) + metilfenidato (10 mg/kg, sc); 

3. Valproato de sódio (400 mg/kg, ip) + veículo (sc); 

4. Valproato de sódio (400 mg/kg, ip) + metilfenidato (10 mg/kg, sc). 

 

Os camundongos receberam valproato de sódio (ou veículo, ip) 30 min 

antes da administração de metilfenidato (ou veículo, sc). Quinze minutos após 

a administração de metilfenidato, os camundongos foram submetidos ao 

campo aberto por 30 min.  

 

 

 

Figura 13: Fluxograma ilustrativo do experimento 1 da etapa 4. 

 

Experimento 2: 

Esses experimentos foram realizados com camundongos Swiss, no 

Laboratório de Farmacologia Comportamental, na UFRN. 

Uma vez encontrada as condições experimentais adequadas, foram 

avaliados os efeitos dos ligantes peptídicos do receptor NOP: N/OFQ 

(agonista), UFP-101 (antagonista), UFP-113 e [F/G]N/OFQ(1-13)NH2 

(agonistas parciais) na hiperlocomoção induzida pelo metilfenidato. Para tanto, 

os camundongos foram aleatoriamente divididos nos seguintes grupos 
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1. Veículo (icv) + veículo (sc); 
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2. Veículo (icv) + metilfenidato (10 mg/kg, sc); 

3. N/OFQ (1 nmol, icv) + veículo (sc); 

4. N/OFQ (1 nmol, icv) + metilfenidato (10 mg/kg, sc); 

5. UFP-101 (10 nmol, icv) + veículo (sc); 

6. UFP-101 (10 nmol, icv) + metilfenidato (10 mg/kg, sc); 

7. UFP-113 (0,01, 0,03 e 0,1 nmol, icv) + veículo (sc); 

8. UFP-113 (0,01, 0,03 e 0,1 nmol, icv) + metilfenidato (10 mg/kg, 

sc); 

9. [F/G]N/OFQ(1-13)NH2 (0,1, 0,3 e 1 nmol, icv) + veículo (sc); 

10. [F/G]N/OFQ(1-13)NH2 (0,1, 0,3 e 1 nmol, icv) + metilfenidato (10 

mg/kg, sc). 

 

Os camundongos receberam os ligantes peptídicos do receptor NOP (ou 

veículo, icv) cinco minutos antes da administração de metilfenidato (ou veículo, 

sc). Quinze minutos após a administração de metilfenidato, os camundongos 

foram submetidos ao campo aberto por 30 min. 

  

 

 

 

Figura 14: Fluxograma ilustrativo do experimento 2 da etapa 4. 
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divididos nos seguintes grupos: 

1. Veículo (ip) + veículo (sc); 

2. Veículo (ip) + metilfenidato (10 mg/kg, sc); 

3. SB-612111 (10 mg/kg, ip) + veículo (sc); 

4. SB-612111 (10 mg/kg, ip) + metilfenidato (10 mg/kg, sc); 

5. AT-090 (0,001, 0,01 e 0,03 mg/kg, ip) + veículo (sc); 

6. AT-090 (0,001, 0,01 e 0,03 mg/kg, ip) + metilfenidato (10 mg/kg, sc); 

 

Os camundongos receberam os ligantes não peptídicos do receptor 

NOP (ou veículo, ip) 30 min antes da administração de metilfenidato (ou 

veículo, sc). Quinze minutos após a administração de metilfenidato, os 

camundongos foram submetidos ao campo aberto por 30 min.  

 

 

 

Figura 15: Fluxograma ilustrativo do experimento 3 da etapa 4. 
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2. NOP(+/+): veículo (icv) + metilfenidato (10 mg/kg, sc); 

3. NOP(+/+): UFP-113 (0,1 nmol, icv) + veículo (sc); 

15 min 30 min Campo 
aberto 

Administração sc 
Metilfenidato 

Administração ip 
SB-612111 

AT-090 
 

CD-1 
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4. NOP(+/+): UFP-113 (0,1 nmol, icv) + metilfenidato (10 mg/kg, sc); 

5. NOP(-/-): veículo (icv) + veículo (sc); 

6. NOP(-/-): veículo (icv) + metilfenidato (10 mg/kg, sc); 

7. NOP(-/-): UFP-113 (0,1 nmol, icv) + veículo (sc); 

8. NOP(-/-): UFP-113 (0,1 nmol, icv) + metilfenidato (10 mg/kg, sc); 

 

 

 

Figura 16: Fluxograma ilustrativo do experimento 4 da etapa 4. 

 

3.3 Experimentos in vitro 

 

Neste estudo, foi utilizada a técnica de Transferência de Energia por 

Ressonância de Bioluminescência (BRET, do inglês Bioluminescence 

Resonance Energy Transfer) a fim de se avaliar a interação do receptor NOP 

com duas vias de transdução do sinal, a via da proteína G e a via da β-

arrestina 2. Essa técnica leva a transferência de energia não radioativa entre 

um doador de energia e um aceptor de energia. O doador de energia é uma 

luciferase, que emite luz na presença do seu substrato específico, a 

celenterazina. O aceptor de energia é um fluoróforo, normalmente uma 

proteína fluorescente, que absorve a luz em um comprimento de onda 

específico e reemite essa luz em um comprimento de onda maior. Para 

investigar as interações entre duas proteínas de interesse, uma delas é ligada 

ao doador (luciferase) e a outra ao aceptor de energia (fluoróforo). Se as duas 

proteínas não interagirem, a luz emitida registrada será proveniente somente 

da transformação da celenterazina pelo doador (estimulação basal). Se as 

duas proteínas interagirem e se a distancia entre o doador e o aceptor for 

menor que 10 nm, a transferência da energia da ressonância ocorrerá e um 

sinal de luz adicional proveniente da reemissão do aceptor poderá ser 

detectado (Bacart et al., 2008). 

15 min 5 min Campo 
aberto 

Administração sc 
Metilfenidato 

Administração icv 
UFP-113 

 
NOP(+/+) 

NOP(-/-) 
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Desde a primeira descrição da técnica do BRET em 1999 (Xu et al., 

1999), várias versões do BRET têm sido descritas usando diferentes substratos 

e diferentes duplas de doador e aceptor de energia. No caso deste trabalho, o 

doador usado foi a luciferase da espécie Renilla reniformis (Rluc) ligada ao 

receptor NOP (NOP-Rluc). O aceptor usado foi a proteína verde fluorescente 

(GFP, do inglês Green Fluorescent Protein) também da espécie Renilla 

reniformis (RGFP) ligado a uma das proteínas transdutoras do sinal do receptor 

NOP: a subunidade Gβ1 da proteína G (Gβ1-RGFP) ou a β-arrestina 2 (β-

arrestina 2-RGFP). O substrato utilizado foi a celenterazina. 

 

3.3.1 Cultura de células e extração de membranas 

 

A fim de mensurar a interação do receptor NOP com a proteína G, foi 

criada uma linhagem celular expressando o par de proteínas de fusão NOP-

Rluc e Gβ1-RGFP. Nesse experimento, a luminescência foi registrada em 

membranas celulares, a fim de excluir o envolvimento de outros processos 

celulares, como o recrutamento de arrestina e a internalização, na emissão do 

sinal. A fim de se mensurar o recrutamento da β-arrestina 2 devido à ativação 

do receptor NOP, foi criada uma linhagem celular expressando o par de 

proteínas de fusão NOP-Rluc e β-arrestina 2-RGFP. Nesse experimento, a 

luminescência foi registrada em células inteiras, uma vez que a β-arrestina 2 se 

encontra no citoplasma celular. 

Essas duas diferentes linhagens celulares foram doadas pelo Prof. Dr. 

Tommaso Costa (Departamento de Medicina, Istituto Superiore di Sanità, 

Roma, Itália). Ambas são células HEK-293 (do inglês Human Embryonic 

Kidney), preparadas por meio do sistema de expressão retroviral pantrópico por 

Clontech, como descrito previamente por Molinari e colaboradores (2008). 

As células HEK-293 foram cultivadas em DMEM (do inglês Dulbecco’s 

modified Eagle’s medium) suplementado com 10 % de soro fetal bovino, 100 

units/ml de penicilina G e 100 ng/ml de sulfato de estreptomicina. Essas células 

foram mantidas em uma atmosfera umidificada, com 5 % de CO2, a 37 ºC.  

Para o experimento de interação do receptor NOP com a proteína G, 
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foram extraídas as membranas das células transfectadas com NOP-Rluc e 

Gβ1-RGFP por meio de centrifugações diferenciais. Primeiramente, as células 

foram desprendidas da superfície interna do frasco utilizando-se uma solução 

de PBS/EDTA (1 mM, pH 7.4 NaOH) e centrifugadas por cinco minutos a 500 g 

(4 ºC). Após a centrifugação, as células foram homogeneizadas 30 vezes em 

um tampão gelado (TRIS 5 mM, EGTA 1 mM, DTT 1 mM, pH 7.4 HCl) em 

presença de sacarose (0,32 M). Em seguida, as células foram centrifugadas 

mais três vezes por 10 min a 1000 g (4 ºC), mantendo sempre o sobrenadante. 

Por fim, foram feitas mais duas centrifugações por 20 min a 25,000 g (4 ºC) 

(sendo a segunda na ausência de sacarose), a fim de separar as membranas 

enriquecidas. Após o descarte do sobrenadante, as membranas foram 

mantidas em água ultra pura a -80 ºC (Vachon et al., 1987). A quantificação 

das membranas foi feita usando o kit QPRO – BCA (Cyanagen Srl, Bologna, IT) 

e o espectrofotômetro Beckman DU 520 (Brea, CA, USA). 

 

3.3.2 Quantificação de receptores 

 

 A quantidade de receptores NOP expressos nas células transfectadas foi 

determinada por meio da medida da atividade luminescente de Rluc. Para 

tanto, diluições em duplicata das membranas celulares e das células inteiras 

(0,1 – 4 μg) foram submetidas ao luminômetro Victor 2030 (PerkinElmer, 

Waltham, MA, USA) para detectar a emissão de Rluc. A celenterazina   μM foi 

automaticamente adicionada em cada amostra e, após 2 s, a emissão total de 

luz foi registrada em intervalos de 0,5 s por 5 s. A contagem integrada dos 

fótons (CPS) foi expressa em função da concentração de proteína na 

membrana e analisada por meio de regressão linear dos dados. 

 

3.3.3 Avaliação da transferência de energia por ressonância de 

bioluminescência 
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Estes experimentos foram realizados de acordo com o protocolo 

previamente proposto por Malfacini e colaboradores (2015). Nos experimentos 

realizados a fim de determinar a interação no receptor NOP com a proteína G, 

foram usadas microplacas opacas brancas de 96 poços sem tratamento 

(PerkinElmer, Waltham, MA, USA). As membranas (preparadas a partir das 

células que co-expressavam NOP-Rluc e Gβ1-RGFP), a celenterazina e os 

compostos foram diluídos em um tampão contendo PBS + BSA 0,01 % (do 

inglês Bovine Serum Albumin, Sigma Chemical Co, Poole, UK). Inicialmente, 

foram plaqueados em cada poço 80 µl do tampão contento as membranas (3 

μg/poço) e a celenterazina (concentração final de 5 μM). Após 10 min de 

incubação, foram adicionados 20 µl de diferentes concentrações (10-11 M – 10-5 

M) dos ligantes do receptor NOP (N/OFQ, UFP-101, UFP-113, [F/G]N/OFQ(1-

13)NH2, Ro 65-6570 e AT-090). A leitura da placa foi realizada cinco minutos 

após a adição dos ligantes. 

Nos experimentos realizados a fim de determinar a interação no receptor 

NOP com β-arrestina 2, foram usadas microplacas opacas brancas de 96 

poços tratadas com poli-D-lisina. A celenterazina e os compostos foram 

diluídos em um tampão contendo PBS + BSA 0,01 % acrescido de MgCl2 0,5 

mM e CaCl2 0,9 mM. As células co-expressando NOP-Rluc e β-arrestina 2-

RGFP foram plaqueadas 24 h antes do experimento (100.000 cél/poço). Vinte e 

quatro horas após o plaqueamento das células, o DMEM foi substituído por 80 

µl do tampão contendo celenterazina (concentração final de 5 μM). Dez 

minutos após a adição de celenterazina, foram plaqueados 20 µl de diferentes 

concentrações (10-11 M – 10-5 M) dos ligantes do receptor NOP (N/OFQ, UFP-

101, UFP-113, [F/G]N/OFQ(1-13)NH2, Ro 65-6570 e AT-090). A leitura da 

placa foi realizada cinco minutos após a adição dos ligantes. 

A leitura da placa foi feita por meio da utilização de um luminômetro 

Victor 2030 (PerkinElmer, Waltham, MA, USA) e as emissões foram 

selecionadas usando filtros de comprimento de onda de 460(25) e 510(10) para 

Rluc e RGFP, respectivamente. Todos os experimentos foram feitos a 

temperatura ambiente. 
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3.3.4 Análise dos dados e terminologia 

 

Os dados foram calculados de acordo com a seguinte fórmula: 

 

Razão BRET = (luz emitida pelo RGFP/luz emitida pelo Rluc)presença dos ligantes – 

estimulação basal, onde a estimulação basal corresponde à emissão de luz na 

ausência dos ligantes 

 

A potência dos agonistas foi calculada como pEC50 (o logarítmico 

negativo de base 10 da concentração molar do agonista capaz de produzir 50 

% do efeito máximo desse agonista) e os valores estão expressos como média 

± LC 95 % (limite de confiança). O efeito máximo (Emax) dos ligantes foi 

expresso como uma fração do efeito máximo da N/OFQ, o qual foi determinado 

em cada experimento. O ligante foi considerado agonista pleno quando o seu 

efeito máximo não foi diferente do efeito máximo induzido pela N/OFQ; 

agonista parcial quando houve o recrutamento da proteína transdutora, mas 

com efeito máximo reduzido em relação ao induzido pela N/OFQ; ou 

antagonista quando não houve o recrutamento da proteína transdutora. 

As curvas concentração-resposta dos ligantes foram analisadas por 

meio de um modelo de regressão logística de quatro fatores (estimulação 

basal, Emax, LogEC50 e inclinação da curva): 

 

Efeito = Estimulação basal + (Emax – estimulação basal) / 

(1+10^((LogEC50 – Log[ligante]) Inclinação da curva)) 

 

Na tabela 2 é possível observar quais ligantes foram avaliados em cada 

experimento realizado. 
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Tabela 2: Resumo dos experimentos in vivo e in vitro realizados e quais os ligantes foram 
avaliados em cada teste comportamental. 

 
LCE TNF HIM 

BRET Swiss/

CD1 
NOP

(+/+)
/ 

NOP
(-/-)

 

Swiss/

CD1 
NOP

(+/+)
/ 

NOP
(-/-)

 

Swiss/

CD1 
NOP

(+/+)
/ 

NOP
(-/-)

 

Agonistas plenos       

N/OFQ  -  -  -  

Ro 65-6570    - - -  

Agonistas parciais       

UFP-113  -  -    

[F/G]N/OFQ(1-13)NH2  -  -  -  

AT-090    -  -  

Antagonistas       

UFP-101 - -  -  -  

SB-612111 - -  -  - - 
LCE: labirinto em cruz elevado; TNF: teste da natação forçada; HIM: hiperlocomoção induzida 
por metilfenidato; BRET: transferência de energia por ressonância de bioluminescência; NOP

(-/-

)
: camundongos nocautes para o receptor NOP; : ligante avaliado no teste; -: ligante não 
avaliado no teste. 

 

3.4 Análise estatística 

 

Os dados apresentados neste trabalho estão relatados como média ± 

erro padrão. Os resultados foram inicialmente submetidos ao teste de 

Kolmogorov-Sminorv para avaliar a normalidade e ao teste de Levene para 

avaliar a homogeneidade de variância. Uma vez que os dados tinham uma 

distribuição normal, as comparações entre os grupos tratados e controle foram 

feitas por meio do teste t, por meio do teste ANOVA de uma via, seguida pelo 

teste post hoc de Dunnett, ou por meio do teste ANOVA de duas vias, seguida 

pelo teste post hoc de Bonferroni, a depender do delineamento experimental. 

Valores de p<0,05 foram considerados significativos. As análises foram feitas 

usando o programa SPSS, versão 18.0 ou Prism, versão 5.0 Graph Pad 

Software In. (San Diego, USA). 
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4. RESULTADOS 

 

4.1 Experimentos in vivo 

 

Etapa 1: Avaliação do efeito dos ligantes do receptor NOP sobre o 

comportamento de ansiedade em camundongos submetidos ao LCE 

 

Experimento 1: 

Os camundongos Swiss controles, tratados apenas com a solução 

veículo, permaneceram aproximadamente 55 s nos braços abertos do LCE, 

nos quais entraram, em média, sete vezes. O camundongos tratados com o 

fármaco ansiolítico padrão, diazepam (1 mg/kg, ip), apresentaram aumento 

significativo no tempo de permanência (figura 17 A) e no número de entradas 

nos braços abertos (figura 17 C) (teste t independente, t(18)=4,45, p<0,05; 

t(18)=7,35, p<0,05, respectivamente), sem alteração nas entradas nos braços 

fechados do LCE quando comparados ao grupo controle (figura 17 E). 

Similarmente, os camundongos tratados com o agonista endógeno do receptor 

NOP, N/OFQ (0,1 nmol, icv), também apresentaram aumento no tempo de 

permanência nos braços abertos (figura 17 B) (teste t independente, t(9)=2,56, 

p<0,05), sem alteração no número de entradas nesses braços (figura 17 D), 

nem nos braços fechados do LCE (figura 17 F). Esses dados sugerem a 

indução de comportamento do tipo ansiolítico tanto pelo diazepam quanto pela 

N/OFQ em camundongos Swiss submetidos ao LCE. 
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Figura 17: Efeito do tratamento com diazepam (DZP, 1 mg/kg, ip) e com N/OFQ (0,1 nmol, icv) 
no tempo de permanência nos braços abertos (A, B), nas entradas nos braços abertos (C, D) e 
nas entradas nos braços fechados (E, F) do LCE. Os dados estão representados como a média 
± erro padrão. n=9-11 camundongos nos grupos do diazepam; n=5-6 camundongos nos grupos 
da N/OFQ. *p<0,05 quando comparado ao grupo veículo (teste t independente). 

  

Os camundongos tratados com o agonista parcial peptídico do receptor 

NOP, UFP-113 (0,01 – 1 nmol, icv), não apresentaram qualquer alteração no 

tempo de permanência (figura 18 A) e no número de entradas nos braços 

abertos do LCE (figura 18 C). Entretanto, camundongos tratados com UFP-113 

nas duas maiores doses (0,1 e 1 nmol) apresentaram redução no número de 

entradas nos braços fechados do LCE quando comparados ao grupo controle 

(figura 18 E) (ANOVA de uma via, F(4,47)=9,21, p<0,05). Já os camundongos 

tratados com o agonista parcial peptídico do receptor NOP, [F/G]N/OFQ(1-
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13)NH2, apenas na maior dose testada (3 nmol, icv), apresentaram aumento 

significativo no tempo de permanência nos braços abertos (figura 18 B) e 

diminuição no número de entradas nos braços fechados (figura 18 F) (ANOVA 

de uma via, F(4,48)=5,10; F(4,48)=3,92, respectivamente, p<0,05), sem alteração 

no número de entradas nos braços abertos do LCE, quando comparados ao 

grupo controle (figura 18 D). 
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Figura 18: Efeito do tratamento com UFP-113 (0,01 – 1 nmol, icv) e com [F/G]N/OFQ(1-13)NH2 
(0,1 – 3 nmol, icv) no tempo de permanência nos braços abertos (A, B), nas entradas nos 
braços abertos (C, D) e nas entradas nos braços fechados (E, F) do LCE. Os dados estão 
representados como a média ± erro padrão. n=9-12 camundongos por grupo. *p<0,05 quando 
comparado ao grupo veículo (ANOVA de uma via seguida pelo teste post hoc de Dunnett). 
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Experimento 2: 

Os camundongos CD-1 controles, tratados apenas com a solução 

veículo, permaneceram aproximadamente 40 s nos braços abertos do LCE, 

nos quais entraram, em média, cinco vezes. Os camundongos tratados com o 

fármaco ansiolítico padrão, diazepam (1 mg/kg, ip), apresentaram novamente 

aumento significativo no tempo de permanência (figura 19 A) e no número de 

entradas nos braços abertos (figura 19 B) (teste t independente, t(22)=5,31; 

t(22)=5,04, respectivamente, p<0,05), assim como redução no número de 

entradas nos braços fechados do LCE quando comparados ao grupo controle 

(figura 19 C) (teste t independente, t(22)=3,27, p<0,05).  
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Figura 19: Efeito do tratamento com diazepam (DZP, 1 mg/kg, ip) no tempo de permanência 
nos braços abertos (A), nas entradas nos braços abertos (B) e nas entradas nos braços 
fechados (C) do LCE. Os dados estão representados como a média ± erro padrão. n=12 
camundongos por grupo. *p<0,05 quando comparado ao grupo veículo (teste t independente). 

 

Similarmente, tanto o agonista não peptídico do receptor NOP, Ro 65-

6570, quanto o agonista parcial não peptídico do receptor NOP, AT-090, 

induziram efeito do tipo ansiolítico de forma dose dependente nos 

camundongos submetidos ao LCE. Os camundongos tratados com Ro 65-6570 

nas doses de 0,03 e 0,1 mg/kg apresentaram um aumento no tempo de 

permanência nos braços abertos (figura 20 A) e uma redução no número de 
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entradas nos braços fechados do LCE (figura 20 E) (ANOVA de uma via, 

F(3,50)=13,96; F(3,50)=6,82, respectivamente, p<0,05). Apenas os camundongos 

tratados com Ro 65-6570 na dose de 0,1 mg/kg apresentaram aumento no 

número de entradas nos braços abertos (figura 20 C) (ANOVA de uma via, 

F(3,48)=6,23, p<0,05). Os camundongos tratados com AT-090 nas doses de 

0,003 – 0,3 mg/kg apresentaram aumento no tempo de permanência nos 

braços abertos do LCE quando comparados ao grupo controle (figura 20 B) 

(ANOVA de uma via, F(4,78)=4,96, p<0,05). Com relação ao número de entradas 

nos braços abertos, apenas os camundongos tratados com AT-090 0,01 mg/kg 

apresentaram aumento significativo nesse parâmetro quando comparados ao 

grupo controle (figura 20 D) (ANOVA de uma via, F(4,78)=3,99, p<0,05). 

Nenhuma das doses de AT-090 causou alteração no número de entradas nos 

braços fechados do LCE (figura 20 F). 
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Figura 20: Efeito do tratamento com Ro 65-6570 (0,01 – 0,1 mg/kg, ip) e com AT-090 (0,001 – 
0,03 mg/kg, ip) no tempo de permanência nos braços abertos (A, B), nas entradas nos braços 
abertos (C, D) e nas entradas nos braços fechados (E, F) do LCE. Os dados estão 
representados como a média ± erro padrão. n=12-16 camundongos nos grupos do Ro 65-6570; 
n=15-17 camundongos nos grupos do AT-090. *p<0,05 quando comparado ao grupo veículo 
(ANOVA de uma via seguida pelo teste post hoc de Dunnett). 

 

Experimento 3: 

A administração de diazepam (1 mg/kg, ip) induziu aumento no tempo de 

permanência (figura 21 A) e no número de entradas nos braços abertos (figura 

21 B) tanto em camundongos NOP(-/-) quanto em NOP(+/+), sem afetar as 

entradas nos braços fechados do LCE (figura 21 C). O efeito do Ro 65-6570 
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também foi avaliado em camundongos NOP(-/-) e nos seus controles NOP(+/+). 

Não foram observadas diferenças entre os comportamentos dos camundongos 

NOP(-/-) e NOP(+/+) em relação ao tempo de permanência (figura 21 A) e ao 

número de entradas nos braços abertos (figura 21 B) e fechados (figura 21 C) 

do LCE. Entretanto, o aumento no tempo de permanência nos braços abertos 

induzido pelo Ro 65-6570 (0,1 mg/kg, ip) em camundongos NOP(+/+) 

desapareceu nos camundongos NOP(-/-) (figura 21 A). ANOVA de duas vias 

seguida pelo teset post hoc de Bonferroni revelou efeito do tratamento 

(F(2,47)=14,41, p<0,05) e da interação tratamento vs genótipo (F(2,47)=3,38, 

p<0,05) para o tempo de permanência nos braços abertos. Já para o número 

de entradas nos braços abertos, foi observado apenas um efeito do tratamento 

(F(2,47)=26,32, p<0,05). Não houve diferença entre os grupos com relação às 

entradas nos braços fechados do LCE (figura 21 C). 
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Figura 21: Efeito do tratamento de camundongos NOP
(+/+)

 e NOP
(-/-)

 com diazepam (1 mg/kg, ip) 
e Ro 65-6570 (0,1 mg/kg, ip) no tempo de permanência nos braços abertos (A), nas entradas 
nos braços abertos (B) e nas entradas nos braços fechados (C) do LCE. Os dados estão 
representados como a média ± erro padrão. n=8-10 camundongos por grupo. *p<0,05 quando 
comparado ao respectivo grupo veículo (ANOVA de duas vias seguida pelo teste post hoc de 
Bonferroni). 
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O AT-090 (0,01 mg/kg, ip) induziu aumento no tempo de permanência 

nos braços abertos (figura 22 A) em camundongos NOP(+/+), mas foi 

completamente inativo em camundongos NOP(-/-), sugerindo que o efeito tipo 

ansiolítico induzido por esse composto em camundongos submetidos ao LCE 

foi devido à ativação seletiva do receptor NOP. A ANOVA de duas vias seguida 

pelo teste post hoc de Bonferroni revelou efeito do tratamento (F(1,36)=4,42, 

p<0,05) e da interação tratamento vs do genótipo (F(1,36)=7,42, p<0,05). Não 

houve diferença entre os grupos com relação ao número de entradas nos 

braços abertos e fechados do LCE (figura 22 B e C). 
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Figura 22: Efeito do tratamento de camundongos NOP

(+/+)
 e NOP

(-/-)
 com AT-090 (0,01 mg/kg, 

ip) no tempo de permanência nos braços abertos (A), nas entradas nos braços abertos (B) e 
nas entradas nos braços fechados (C) do LCE. Os dados estão representados como a média ± 
erro padrão. n=10 camundongos por grupo. *p<0,05 quando comparado ao respectivo grupo 
veículo; 

#
p<0,05 quando comparado ao grupo NOP

(+/+)
 AT-090 0,1 mg/kg (ANOVA de duas vias 

seguida pelo teste post hoc de Bonferroni). 

 

Etapa 2: Avaliação dos ligantes do receptor NOP sobre atividade 

locomotora dos camundongos expostos ao campo aberto 

 

Os camundongos tratados com UFP-113, apenas na dose de 1 nmol, 

apresentaram redução na distância percorrida nos 30 min de teste (figura 23 A) 

(ANOVA de uma via, F(4,53)=2,74, p<0,05). Os camundongos tratados com 
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[F/G]N/OFQ(1-13)NH2 (0,1 - 3 nmol, icv) não apresentaram diferença na 

distância total percorrida (figura 23 C). Entretanto, na maior dose testada (3 

nmol), o [F/G]N/OFQ(1-13)NH2 reduziu a distância percorrida nos 5 primeiros 

minutos do teste (figura 23 D) (ANOVA de uma via, F(4,58)=2,92, p<0,05). Esses 

dados sugerem que tanto o UFP-113 quanto o [F/G]N/OFQ(1-13)NH2, nas 

maiores doses testadas (1 e 3 nmol, respectivamente), induzem sedação nos 

camundongos submetidos ao campo aberto, pelo menos nos cinco primeiros 

minutos de teste. Por esse motivo essas doses não foram usadas nos 

experimentos subsequentes. 
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Figura 23: Efeito da administração de UFP-113 (0,01 – 1 nmol, icv) e de [F/G]N/OFQ(1-13)NH2 
([F/G], 0,1 – 3 nmol, icv) na distância total percorrida (A, C) e na distância percorrida a cada 5 
min (B, D) de camundongos submetidos ao campo aberto por 30 min. Os dados estão 
representados como a média ± erro padrão. n=11-12 camundongos nos grupos do UFP-113; 
n=11-14 camundongos nos grupos do [F/G]N/OFQ(1-13)NH2. *p<0,05 quando comparado ao 
grupo veículo (ANOVA de uma via seguida pelo teste post hoc de Dunnett). 

 

Etapa 3: Avaliação do efeito dos ligantes do receptor NOP sobre o 

comportamento do tipo depressivo em camundongos expostos ao TNF 

 

Experimento 1: 
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 Os camundongos Swiss controles, tradados apenas com o veículo, 

apresentaram tempo de imobilidade de aproximadamente 170 s. Os 

camundongos tratados com o antidepressivo tricíclico, nortriptilina (30 mg/kg, 

ip), assim como com o antagonista do receptor NOP, UFP-101 (10 nmol, icv), 

apresentaram redução significativa no tempo de imobilidade no TNF (figura 24 

A e B) (teste t independente, t(10)=3,29; t(31)=3,30, respectivamente, p<0,05). 

Similarmente, os camundongos tratados com os agonistas parciais peptídicos 

do receptor NOP, UFP-113 nas doses de 0,03 e 0,1 nmol (icv) (figura 24 C) e 

[F/G]N/OFQ(1-13)NH2 nas doses de 0,3 e 1 nmol (icv) (figura 24 D), 

apresentaram redução no tempo de imobilidade no TNF (ANOVA de uma via, 

F(3,45)=7,90; F(3,48)=6,50, respectivamente, p<0,05). Esses dados sugerem a 

indução de um efeito do tipo antidepressivo pela nortriptilina, UFP-101, UFP-

113 e [F/G]N/OFQ(1-13)NH2 em camundongos submetidos ao TNF. 
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Figura 24: Efeito do tratamento com nortriptilina (NTP, 30 mg/kg, ip) (A), UFP-101 (10 nmol, icv) 
(B), UFP-113 (0,01 – 0,1 nmol, icv) (C) e [F/G]N/OFQ(1-13)NH2 (0,1 – 1 nmol, icv) (D) no tempo 
de imobilidade dos camundongos submetidos ao TNF. Os dados estão representados como a 
média ± erro padrão. n=5-7 camundongos nos grupos da nortriptilina; n=16-17 camundongos 
nos grupos do UFP-101; n=10-13 camundongos nos grupos do UFP-113; n=13 camundongos 
nos grupos do [F/G]N/OFQ(1-13)NH2. *p<0,05 quando comparado ao grupo veículo (ANOVA 
de uma via seguida pelo teste post hoc de Dunnett). 
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Experimento 2: 

Os camundongos Swiss controles, tratados apenas com o veículo, 

apresentaram tempo de imobilidade de aproximadamente 147 s. Os 

camundongos tradados com o agonista do receptor NOP, N/OFQ (1 nmol, icv), 

não apresentaram diferença significativa no tempo de imobilidade em relação 

ao grupo controle (figura 25). Diferentemente, os agonistas parciais, UFP-113 

(0,1 nmol, icv) (figura 25 A) e [F/G]N/OFQ(1-13)NH2 (1 nmol, icv) (figura 25 B), 

induziram uma redução significativa no tempo de imobilidade quando 

comparados aos animais controles. Em contrapartida, a N/OFQ (1 nmol, icv), 

quando administrada 5 min antes do UFP-113 e [F/G]N/OFQ(1-13)NH2, foi 

capaz de bloquear o efeito do tipo antidepressivo induzido por esses agonistas 

parciais do receptor NOP (figura 25). Esses dados sugerem o envolvimento do 

receptor NOP no efeito do tipo antidepressivo induzido pelo UFP-113 e 

[F/G]N/OFQ(1-13)NH2. A ANOVA de duas vias seguida pelo teste post hoc de 

Bonferroni revelou efeito do UFP-113 (F(1,30)=7,18, p<0,05), do [F/G]N/OFQ(1-

13)NH2 (F(1,31)=10,82, p<0,05), mas não da N/OFQ ou da interação em ambos 

os casos. 
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Figura 25: Efeito do pré-tratamento com N/OFQ (1 nmol, icv) na alteração do tempo de 
imobilidade induzida por UFP-113 (0,1 nmol, icv) (A) e [F/G]N/OFQ(1-13)NH2 (1 nmol, icv) (B) 
em camundongos submetidos ao TNF. Os dados estão representados como a média ± erro 
padrão. n= 7-11 camundongos por grupo. *p<0,05 quando comparado ao grupo veículo + 
veículo (ANOVA de duas vias seguida pelo teste post hoc de Bonferroni). 

 

Experimento 3: 

Os camundongos CD-1 controles, tratados apenas com o veículo, 

apresentaram tempo de imobilidade de 180 s, aproximadamente. Os 

camundongos tratados com nortriptilina (20 mg/kg, ip), apresentaram 

novamente redução no tempo de imobilidade, assim como os camundongos 

tratados com o antagonista não peptídico do receptor NOP, SB-612111 (10 
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mg/kg, ip) (figura 26 A). Diferentemente, os camundongos tratados com o 

agonista não peptídico do receptor NOP, Ro 65-6570 (0,1 mg/kg, ip), não 

apresentaram diferenças significativas em relação ao grupo controle (figura 26 

A) (ANOVA de uma via, F(3,55)=45,38, p<0,05). Da mesma forma, os 

camundongos tratados com o agonista parcial não peptídico do receptor NOP, 

AT-090 (0,001 – 0,1 mg/kg, ip) não apresentaram alteração no tempo de 

imobilidade quando comparados ao grupo controle (figura 26 B). Por ser uma 

molécula não peptídica capaz de cruzar a barreira hematoencefálica, AT-090 

foi administrado via ip. Entretanto, para eliminar a possibilidade de a falta de 

efeito dessa molécula ter sido devida ao não alcance das áreas cerebrais 

responsáveis pelo comportamento do tipo depressivo, AT-090 foi injetado icv. 

O AT-090 administrado icv também foi inativo no TNF, uma vez que os 

camundongos administrados com AT-090 icv (0,001 e 0,01 nmol) não 

apresentaram diferença no tempo de imobilidade quando comparados aos 

controles no TNF (figura 26 C). 
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Figura 26: Efeito do tratamento com nortriptilina (NTP, 20 mg/kg), SB-612111 (10 mg/kg), Ro 
65-6570 (0,1 mg/kg) (A), AT-090 (0,001 – 0,1 mg/kg) (B) e AT-090 (0,001 e 0,01 nmol) (C) no 
tempo de imobilidade dos camundongos submetidos ao TNF. Os dados estão representados 
como a média ± erro padrão. n=11-16 camundongos em (A); n=8-12 camundongos nos grupos 
do AT-090 ip; n=10-12 camundongos nos grupos do AT-090 icv. *p<0,05 quando comparado 
ao grupo veículo (ANOVA de uma via seguida pelo teste post hoc de Dunnett). 
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Etapa 4: Avaliação dos efeitos dos ligantes do receptor NOP sobre o 

comportamento de hiperlocomoção induzida pelo metilfenidato 

 

Experimento 1: 

A figura 27 ilustra a ocupação do espaço do campo aberto pelos 

camundongos controles e tratados com metilfenidato durante os 30 min do 

teste no campo aberto.  

 

 
Figura 27: Ilustração da ocupação do campo aberto pelos animais controles e tratados com 
metilfenidato (10 mg/kg, sc) durante os 30 min de exposição ao campo aberto. Cores quentes e 
frias representam altas e baixas taxas de ocupação do espaço, respectivamente (AnyMaze, 
Stoelting, USA). Estas ilustrações representam de maneira qualitativa o comportamento no 
campo aberto de apenas um animal controle e um tratado com metilfenidato. 

 

Os camundongos tratados com metilfenidato 10 mg/kg (sc) 

apresentaram aumento na distância total percorrida (figura 28 A) durante os 30 

min do teste quando comparados ao grupo controle. O tratamento com 

valprotato 400 mg/kg reduziu a hiperlocomoção induzida pelo metilfenidato, 

sem alterar a atividade locomotora per se (figura 28). ANOVA de duas vias 

seguida pelo teste post hoc de Bonferroni resultou em efeito significativo do 

tratamento com metilfenidato, com valproato de sódio e da interação 

metilfenidato vs valproato de sódio (F(1,42)=68,33; F(1,42)=10,84; F(1,42)=12,12, 

respectivamente, p<0,05).  
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Figura 28: Efeito do pré-tratamento com valproato de sódio (VLP, 400 mg/kg, ip) na 
hiperlocomoção induzida pelo metilfenidato (MF, 10 mg/kg, sc). Distância total percorrida nos 
30 min do teste (A). Distância percorrida a cada 5 min (B). Os dados estão representados como 
a média ± erro padrão. n=10-13 camundongos por grupo. *p<0,05 quando comparado ao grupo 
veículo+veículo. 

#
p<0,05 quando comparado ao grupo veículo+MF (ANOVA de duas vias 

seguida pelo teste post hoc de Bonferroni). 

 

Experimento 2: 

O agonista endógeno do receptor NOP, N/OFQ (1 nmol), reduziu a 

hiperlocomoção induzida pelo metilfenidato, sem alterar a locomoção per se 

(figura 29 A e B). A ANOVA de duas vias seguida pelo teste post hoc de 

Bonferroni resultou em efeito significativo do metilfenidato (F(1,36)=102,0, 

p<0,05). Em contrapartida, o antagonista peptídico do receptor NOP, UFP-101 

na dose de 10 nmol, não alterou locomoção per se, nem a hiperlocomoção 

induzida pelo metilfenidato (figura 29 C e D). A ANOVA de duas vias seguida 

pelo teste post hoc de Bonferroni resultou em efeito significativo do 

metilfenidato (F(1,31)=112,8, p<0,05). 
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Figura 29: Efeito do pré-tratamento com N/OFQ (1 nmol, icv) ou UFP-101 (10 nmol, icv) na 
hiperlocomoção induzida pelo metilfenidato (MF, 10 mg/kg, sc). Distância total percorrida nos 
30 min do teste (A, C). Distância percorrida a cada 5 min (B, D). Os dados estão representados 
como a média ± erro padrão. n=8-12 camundongos por grupo. *p<0,05 quando comparado ao 
grupo veículo+veículo. 

#
p<0,05 quando comparado ao grupo veículo+MF (ANOVA de duas vias 

seguida pelo teste post hoc de Bonferroni). 

 

Efeito similar ao da N/OFQ foi encontrado para ambos os agonistas 

parciais peptídicos do receptor NOP, UFP-113 e [F/G]N/OFQ(1-13)NH2. O 

UFP-113 reduziu a hiperlocomoção induzida pelo metilfenidato em todas as 

doses testadas (0,01 – 0,1 nmol), sem alterar a atividade locomotora per se 

(figura 30 A e B). A ANOVA de duas vias seguida pelo teste post hoc de 

Bonferroni resultou em efeito significativo do tratamento com metilfenidato e da 

interação metilfenidato vs UFP-113 (F(1,82)=267,60; F(3,82)=2,72, 

respectivamente, p<0,05,). Similarmente, o [F/G]N/OFQ(1-13)NH2 reduziu a 

hiperlocomoção induzida pelo metilfenidato, apenas na maior dose testada (1 

nmol) sem alterar a atividade locomotora per se (figura 30 C e D). ANOVA de 

duas vias seguida pelo teste post hoc de Bonferroni resultou em efeito 

significativo do tratamento com metilfenidato (F(1,84)= 220,40, p<0,05). 
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Figura 30: Efeito do pré-tratamento com UFP-113 (0,01 – 0,1 nmol, icv) ou [F/G]N/OFQ(1-
13)NH2 (0,1 – 1 nmol, icv) na hiperlocomoção induzida pelo metilfenidato (MF, 10 mg/kg, sc). 
Distância total percorrida nos 30 min do teste (A, C). Distância percorrida a cada 5 min (B, D). 
Os dados estão representados como a média ± erro padrão. n=9-14 camundongos por grupo. 
*p<0,05 quando comparado ao grupo veículo+veículo. 

#
p<0,05 quando comparado ao grupo 

veículo+MF (ANOVA de duas vias seguida pelo teste post hoc de Bonferroni). 

 

Experimento 3: 

O antagonista não peptídico, SB-612111 (10 mg/kg) e o agonista parcial 

não peptídico do receptor NOP, AT-090 (0,001 – 0,03 mg/kg), não alteraram a 

atividade locomotora per se, nem a hiperlocomoção induzida pelo metilfenidato 

(figura 31). A ANOVA de duas vias seguida pelo teste post hoc de Bonferroni 

resultou em efeito significativo do tratamento com metilfenidato em ambos os 

grupos (F(1,27)=58,33 para o grupo do SB=612111; F(1,67)=220,8 para o grupo do 

AT-090, p<0,05). 
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Figura 31: Efeito do pré-tratamento com SB-612111 (10 mg/kg) ou AT-090 (0,001, 0,01 e 0,03 
mg/kg) na hiperlocomoção induzida pelo metilfenidato (MF, 10 mg/kg, sc). Distância total 
percorrida nos 30 min do teste (A, C). Distância percorrida a cada 5 min (B, D). Os dados estão 
representados como a média ± erro padrão. n=7-11 camundongos por grupo. *p<0,05 quando 
comparado ao grupo veículo+veículo (ANOVA de duas vias seguida pelo teste post hoc de 
Bonferroni). 

 

Experimento 4: 

Os camundongos NOP(+/+) e NOP(-/-) não apresentaram diferença entre si 

na distância total percorrida (figura 31 A e B). Ambos os grupos apresentaram 

aumento na distância total percorrida quando tratados com metilfenidato (10 

mg/kg, sc) (figura 32). O agonista parcial do receptor NOP, UFP-113 (0,1 nmol, 

icv) não alterou a locomoção per se em ambos os grupos. Entretanto, quando 

administrado cinco minutos antes do tratamento com metilfenidato, reduziu 

significativamente a hiperlocomoção induzida pelo metilfenidato nos 

camundongos NOP(+/+), mas foi inativo nos camundongos NOP(-/-) (figura 32), 

sugerindo que sua ação neste teste é devido à ativação seletiva do receptor 

NOP. A ANOVA de duas vias seguida pelo teste post hoc de Bonferroni 

resultou em efeito significativo para o tratamento (F(3,44)=19,42, p<0,05). 
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Figura 32: Efeito do pré-tratamento com UFP-113 (0,1 nmol, icv) na hiperlocomoção induzida 
pelo metilfenidato (MF, 10 mg/kg, sc) em camundongos NOP

(+/+)
 e NOP

(-/-)
. Distância total 

percorrida nos 30 min do teste (A). Distância percorrida a cada 5 min (B). Os dados estão 
representados como a média ± erro padrão. n=5-9 camundongos por grupo. *p<0,05 quando 
comparado ao respectivo grupo veículo. 

#
p<0,05 quando comparado ao grupo NOP

(+/+) 
UFP-

113 0,1 nmol+MF (ANOVA de duas vias seguida pelo teste post hoc de Bonferroni). 

 

Tabela 3: Resumo dos resultados encontrados para os ligantes do receptor NOP nos 
experimentos realizados in vivo.  

 Ansiedade (LCE) Depressão (TNF) Mania (HIM) 

 

Compostos 
Swiss/ 
CD-1 

NOP(-/-) 
Swiss/ 
CD-1 

NOP(-/-) 
Swiss/ 
CD-1 

NOP(-/-) 

Agonistas plenos 
 

 
 

   

N/OFQ Ansiolítico - Inativo - Anti-mania - 

Ro 65-6570 Ansiolítico Inativo Inativo - - - 

Agonistas parciais 
 

 
 

   

UFP-113 Inativo - Anti-depr - Anti-mania Inativo 

[F/G]N/OFQ(1-13)NH2 Inativo - Anti-depr - Anti-mania - 

AT-090 Ansiolítico Inativo Inativo - Inativo - 

Antagonistas 
 

 
 

   

UFP-101 - - Anti-depr - Inativo - 

SB-612111 - - Anti-depr - Inativo - 

LCE: labirinto em cruz elevado; TNF: teste da natação forçada; HIM: hiperlocomoção induzida 
por metilfenidato; anti-depr: efeito do tipo antidepressivo; anti-mania: reduziu a hiperlocomoção 
induzida pelo metilfenidato; -: não avaliado. 
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4.2 Experimentos in vitro 

 

4.2.1 Quantificação de receptores  

 

A fim de comparar o nível de expressão do receptor NOP em ambas as 

linhagens celulares (NOP/Rluc - Gβ1/RGFP e NOP/Rluc – β-arrestina 

2/RGFP), foram medidos os fótons emitidos por Rluc em resposta a 5 µM de 

celenterazina, como função da concentração do receptor na membrana. Em 

ambas as linhagens celulares houve aumento linear na luz emitida com o 

aumento da concentração do receptor na membrana. As inclinações das linhas 

de regressão não foram significantemente diferentes entre as linhagens (3,66 ± 

0,065 * 106 CPS*106/µg para a linhagem NOP/Rluc - Gβ1/RGFP e 4,09 ± 0,068 

* 106 CPS*106/µg e para a linhagem NOP/Rluc – β-arrestina 2/RGFP) (figura 

33). 
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Figura 33: Luz emitida (CPS) como função da quantidade de proteína (µg) nas membranas das 
células NOP/Rluc - Gβ1/RGFP (proteína G) e NOP/Rluc – β-arrestina 2/RGFP (β-arrestina 2). 

 

4.2.2 Interação entre o receptor NOP e a proteína G 

 

As membranas extraídas das células HEK-293, as quais expressavam 

tanto o receptor NOP ligado à Rluc (NOP/Rluc) quanto a subunidade Gβ1 da 

proteína G ligada ao RGFP (Gβ1/RGFP), foram usadas para a realização das 

curvas concentração-resposta dos ligantes do receptor NOP.  

O agonista endógeno do receptor NOP, N/OFQ, promoveu a interação 

do receptor NOP com a proteína G de forma dependente da concentração. A 
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N/OFQ apresentou uma alta potência (pEC50=8,91) e efeito máximo (razão 

BRET=0,33±0,22) (figura 34 A). Foi avaliada também a habilidade de os 

ligantes não peptídicos do receptor NOP, Ro 65-6570 e AT-090, promoverem a 

interação do receptor NOP com a proteína G. Ro 65-6570, mimetizou o efeito 

estimulatório da N/OFQ. Este foi 10 vezes menos potente do que a N/OFQ, 

mas produziu efeito estimulatório similar ao induzido pelo ligante endógeno 

(figura 34 B). O AT-090 foi 20 vezes menos potente e exibiu efeito máximo 

significantemente menor do que a N/OFQ (figura 34 B). Por fim, foi avaliada a 

habilidade de os ligantes peptídicos do receptor NOP, UFP-113, [F/G]N/OFQ(1-

13)NH2 e UFP-101, promoverem a interação do receptor NOP com a proteína 

G. O UFP-113 foi oito vezes mais potente do que a N/OFQ, enquanto o 

[F/G]N/OFQ(1-13)NH2 foi três vezes menos potente do que a N/OFQ. Ambos 

apresentaram efeito máximo significativamente menor do que o da N/OFQ 

(figura 34 B). A potência do UFP-101 não pôde ser calculada precisamente, 

uma vez que sua atividade intrínseca (efeito máximo) foi muito baixa (figura 34 

B). Todos esses dados estão apresentados na tabela 4. 
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Figura 34: Experimento da interação do receptor NOP com a proteína G. Curva concentração-
resposta de N/OFQ em função da razão BRET (A). Curva concentração-resposta e efeito 
máximo induzido por diferentes concentrações de N/OFQ, Ro 65-6570, AT-090, [F/G]N/OFQ(1-
13)NH2, UFP-113 e UFP-101 (B). Os dados estão expressos como média ± erro padrão de 5 
diferentes experimentos realizados em duplicata. 

 

4.2.3 Interação entre o receptor NOP e a β-arrestina 2 

 

As células HEK-293, as quais expressavam tanto o receptor NOP ligado 

à Rluc (NOP/Rluc) quanto à β-arrestina 2 ligada ao RGFP (β-arrestina 

2/RGFP), foram usadas para a realização das curvas concentração resposta 
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dos ligantes do receptor NOP. 

O agonista endógeno do receptor NOP, N/OFQ, promoveu a interação 

do receptor NOP com a β-arrestina 2 de forma dependente da concentração. A 

N/OFQ apresentou alta potência (pEC50=8,13) e efeito máximo (razão 

BRET=0,11±0,01) (figura 35 A). Foi avaliada também a habilidade de os 

ligantes não peptídicos do receptor NOP, Ro 65-6570 e AT-090, promoverem a 

interação do receptor NOP com a β-arrestina 2. O efeito máximo induzido pelo 

Ro 65-6570 não foi diferente do efeito máximo induzido pela N/OFQ. 

Entretanto, é possível notar que a curva de concentração resposta do Ro 65-

6570 não está completa e, por isso, não foi possível obervar o plateau 

assintótico da curva. Dessa forma, tanto os valores de pEC50 quanto os valores 

do efeito máximo induzido pelo Ro 65-6570 (6,3 e 0,84, respectivamente) foram 

obtidos por meio da extrapolação dos valores da curva (figura 35 B). AT-090 foi 

seis vezes menos potente do que a N/OFQ e apresentou efeito máximo 

significativamente menor do que o induzido pelo ligante endógeno (figura 35 B). 

Por fim, foi avaliada a habilidade de os ligantes peptídicos do receptor NOP, 

UFP-113, [F/G]N/OFQ(1-13)NH2 e UFP-101, promoverem a interação do 

receptor NOP com a β-arrestina 2. Todos esses compostos apresentaram fraca 

estimulação do recrutamento da β-arrestina 2 (efeito máximo baixo, 

correspondendo a 0,12, 0,19 e 0,07, respectivamente). Devido a esse baixo 

efeito máximo, os valores da potência desses compostos não puderam ser 

calculados precisamente (figura 35 B). Todos esses dados estão apresentados 

na tabela 4. 
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Figura 35: Experimento da interação do receptor NOP com a β-arrestina 2. Curva 
concentração-resposta de N/OFQ em função razão BRET (A). Curva concentração-resposta e 
efeito máximo induzido por diferentes concentrações de N/OFQ, Ro 65-6570, AT-090, 
[F/G]N/OFQ(1-13)NH2, UFP-113 e UFP-101 (B). Os dados estão expressos como média ± erro 
padrão de 4 diferentes experimentos realizados em duplicata. 
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4.2.4 Comparação entre o recrutamento da proteína G e da β-arrestina 2 

estimulados pelos ligantes 

 

O ligante endógeno do receptor NOP, N/OFQ, foi capaz de induzir a 

interação do receptor NOP tanto com a proteína G quanto com a β-arrestina 2. 

Entretanto, a N/OFQ foi seis vezes menos potente na indução do recrutamento 

da β-arrestina 2 do que da proteína G (figura 36 A). O Ro 65-6570 foi 40 vezes 

menos potente, além de apresentar efeito máximo reduzido, na indução da 

interação do receptor NOP com a β-arrestina 2 quando comparado com a 

proteína G (figura 36 B). O AT-090 e o UFP-101 apresentaram curvas 

concentração-resposta muito similares para o recrutamento da proteína G e da 

β-arrestina 2 (figura 36 C e F). Diferentemente, tanto o UFP-113 quanto o 

[F/G]N/OFQ(1-13)NH2, apresentaram significante perda de potência e de efeito 

máximo na indução do recrutamento da β-arrestina 2 (figura 36 D e E). 
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Figura 36: Comparação das curvas concentração-resposta da N/OFQ (A), Ro 65-6570 (B), AT-
090 (C), [F/G]N/OFQ(1-13)NH2 (D), UFP-113 (E) e UFP-101 (F) em promover o recrutamento 
da proteína G e da β-arrestina 2. Os dados estão expressos  como média ± erro padrão de, 
pelo menos, 4 diferentes experimentos realizados em duplicata. 
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Tabela 4: Potência (pEC50) e efeito máximo (Emax) da N/OFQ, Ro 65-6570, AT-090, 
[F/G]N/OFQ(1-13)NH2, UFP-113 e UFP-101 em promover o recrutamento da proteína G e da β-
arrestina 2. 

Composto 
proteína G β-arrestina 2 

pEC50 (LC95%) Emax ± sem pEC50 (LC95%) Emax ± sem 

N/OFQ 
8,91  

(8,54 – 9,28) 
1.00 

8,13 
 (7,78 – 8,47) 

1,00 

Ro 65-6570 
7,90  

(7,42 – 8,39) 
0,96 ± 0,05 ~6,28 ~0,83 

AT-090 
7,59 

 (7,23 – 7,95) 
0,64 ± 0,04 

7,33 
 (7,08 – 7,57) 

0,56 ± 0,02 

[F/G]N/OFQ(1-13)NH2 
8,45  

(8,19 – 8,71) 
0,68 ± 0,02 ~7,67 0,19 ± 0,03 

UFP-113 
9,79 

 (9,52 – 10,05) 
0,52 ± 0,02 ~6,51 0,12 ± 0,11 

UFP-101 - 0,14 ± 0,03 - 0,07 ± 0,02 

LC: limite de confiança; sem: erro padrão. 
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5. DISCUSSÃO 

 

 Este estudo investigou os efeitos in vivo e in vitro de três diferentes 

agonistas parciais do receptor NOP, UFP-113, [F/G]N/OFQ(1-13)NH2 e AT-

090. In vivo, foi feita a avaliação dos efeitos desses ligantes sobre a ansiedade, 

a depressão e a mania bipolar; e in vitro, foi avaliada a habilidade de cada um 

desses ligantes promover a interação do receptor NOP com a proteína G e com 

a β-arrestina 2. A atividade farmacológica desses compostos foi comparada 

com a atividade dos agonistas plenos, N/OFQ e Ro 65-6570 (Röver et al., 

2000; Wichmann et al., 1999), e dos antagonistas do receptor NOP, UFP-101 

(Calo et al., 2002) e SB-612111 (Zaratin et al., 2004).  

Neste estudo, os agonistas plenos do receptor NOP, N/OFQ e Ro 65-

6570, induziram efeito do tipo ansiolítico em camundongos expostos ao LCE 

(figuras 6 e 9). O efeito do Ro 65-6570 desapareceu completamente em 

camundongos NOP(-/-) (figura 21), sugerindo que seu efeito do tipo ansiolítico 

foi devido a ação seletiva no receptor NOP, apesar da baixa seletividade desse 

composto (Hashiba et al., 2001). Esses dados estão de acordo com a literatura, 

uma vez que estudos feitos em diferentes laboratórios indicam que agonistas 

peptídicos e não peptídicos do receptor NOP induzem em efeito do tipo 

ansiolítico em roedores expostos a diferentes testes de ansiedade, tanto 

condicionados quanto incondicionados (Gavioli & Calo', 2006).  

Os testes não condicionados são baseados na exploração livre de 

condições aversivas, nas quais existe o conflito entre a aproximação e a 

evitação do ambiente/estímulo aversivo. Dentre estes testes, o efeito ansiolítico 

dos agonistas NOP já foi observado no LCE (Gavioli et al., 2003; Jenck et al., 

1997; Jenck et al., 2000), na caixa claro escuro (Gavioli & Calo', 2006; Jenck et 

al., 1997), no teste do hole-board (Kamei et al., 2004), em uma bateria de 

testes de defesa (Griebel et al., 1999), no teste da hipofagia induzida pela 

novidade e no teste de conflito aproximação/esquiva social (Goeldner et al., 

2012). Os testes condicionados são baseados na supressão de 

comportamentos previamente aprendidos e reforçados. Dentre estes, o efeito 

ansiolítico dos agonistas NOP já foi observado no teste de enterrar defensivo 

condicionado (do inglês Conditioned Defensive Burying Test) (Vitale et al., 
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2006), no teste de conflito de Vogel (Goeldner et al., 2012), no teste do 

sobressalto potencializado pelo medo e no teste do conflito operante (Jenck et 

al., 2000). O efeito do tipo ansiolítico de ligantes do receptor NOP também já foi 

observado na hipertermia induzida pela novidade/estresse, uma das 

características fisiológicas decorrentes de situações conflitantes e comuns a 

situações ansiogênicas (Goeldner et al., 2012).  

Esses dados mostram um consistente efeito do tipo ansiolítico dos 

agonistas do receptor NOP, entretanto vale citar que Fernandez e 

colaboradores (2004) encontraram efeito do tipo ansiogênico da N/OFQ em 

ratos. Os autores relataram que a administração icv de N/OFQ em doses 

similares às ansiolíticas reduziram a exploração e o tempo gasto nas áreas 

desprotegidas do LCE, do campo aberto e na caixa claro-escuro. Nenhuma 

diferença em termos de linhagens usadas ou de condições experimentais foi 

evidente entre os estudos, portanto, as razões responsáveis pelos resultados 

opostos não são conhecidas, apesar de se especular sobre a influência da 

atividade hipolocomotora da N/OFQ em altas doses sobre os efeitos 

observados (Gavioli & Calo', 2006). 

Assim como nos dados obtidos no presente estudo com os 

camundongos nocautes para o receptor NOP, a maioria dos trabalhos sugere 

que camundongos NOP(-/-) não apresentam fenótipo no LCE (Mamiya et al., 

1998; Varty et al., 2005). Da mesma forma, os antagonistas do receptor NOP 

não alteram o comportamento de roedores submetidos a testes de ansiedade 

(Gavioli & Calo', 2006; Varty et al., 2005). Apenas um trabalho sugere efeito do 

tipo ansiolítico do antagonista do receptor NOP, UFP-101, administrado 

centralmente em ratos submetidos ao labirinto em T elevado. Este efeito foi 

prevenido pela administração da N/OFQ, evidenciando a participação do 

receptor NOP no efeito induzido pelo UFP-101 (Duzzioni et al., 2011).  

Apesar das contradições, a maior parte dos estudos sugere que a 

sinalização endógena da N/OFQ não controla tonicamente os comportamentos 

relacionados à ansiedade (Gavioli & Calo', 2006). Poucas evidências estão 

disponíveis na literatura acerca do mecanismo de ação pelo qual a N/OFQ 

exerce seu efeito ansiolítico. Algumas evidências sugerem que seja por meio 

da modulação da sinalização serotoninérgica e GABAérgica, uma vez que tanto 
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a serotonina quanto o GABA exercem um papel importante nas respostas de 

medo e ansiedade (Lydiard, 2003; Millan, 2003). Estudos mostram a expressão 

de receptores NOP em neurônios serotoninérgicos no núcleo dorsal da rafe (Le 

Maître et al., 2005). A ativação desses receptores produz um aumento na 

condutância de K+ (Vaughan & Christie, 1996) que é sensível ao antagonista do 

receptor NOP, UFP-101 (Gavioli et al., 2004). Além disso, baixas doses da 

N/OFQ foram capazes de aumentar o turnover de serotonina no hipocampo 

(Kamei et al., 2004) e o bloqueio de receptores 5-HT1A preveniu os efeitos 

ansiolíticos da N/OFQ no hole-board (Kamei et al., 2004). Com relação ao 

sistema GABAérgico, já foi observado que a N/OFQ é capaz de reduzir as 

correntes pós-sinápticas inibitórias mediadas pelo GABA em neurônios da 

substância cinzenta e da amígdala lateral (Meunier et al., 1995; Roberto & 

Siggins, 2006; Vaughan et al., 1997). Em adição, o efeito do tipo ansiolítico da 

N/OFQ parece ser dependente do sítio benzodiazepínico do receptor GABAA, 

visto que o tratamento com flumazenil, um antagonista seletivo do sítio 

benzodiazepínico, bloqueou o efeito do tipo ansiolítico induzido pela N/OFQ em 

camundongos (Gavioli et al., 2008; Uchiyama et al., 2008). 

Outro possível mecanismo de ação do efeito ansiolítico da N/OFQ está 

relacionado ao seu papel antagônico sobre as ações do CRF, que possui um 

papel chave na mediação do estresse (Clark & Kaiyala, 2003). Foi observado 

que a N/OFQ é capaz de reverter o efeito ansiogênico induzido por este 

peptídeo (Ciccocioppo et al., 2014; Filaferro et al., 2014; Jenck et al., 1997; 

Rodi et al., 2008). Dessa forma, é possível que a N/OFQ reduza as respostas 

de ansiedade/estresse que já estejam em andamento, por meio do seu 

envolvimento com sistemas importantes para o controle deste fenômeno 

(Witkin et al., 2014). 

 Com relação aos antagonistas do receptor NOP avaliados neste estudo, 

foi possível observar que tanto o UFP-101 quanto o SB-612111, induziram 

efeito do tipo antidepressivo em camundongos submetidos ao TNF (figuras 13 

e 15). Estes dados estão de acordo com estudos anteriores, os quais 

demonstram que o bloqueio seletivo do receptor NOP, por meio de 

antagonistas peptídicos (UFP-101) e não peptídicos (J-113397, SB-612111) 

induz efeito do tipo antidepressivo consistente em camundongos e ratos 
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(Gavioli & Calo', 2006; Gavioli et al., 2003; Redrobe et al., 2002). Além disso, 

foi observado que a administração crônica de UFP-101 foi capaz de 

reestabelecer de forma dose-dependente o consumo de sacarose em ratos 

estressados e de reverter o aumento nos níveis séricos de corticosterona 

induzidos pelo estresse nesses animais (Vitale et al., 2009). Estudos genéticos 

corroboram esse achado, uma vez que camundongos (Gavioli et al., 2003) e 

ratos (Rizzi et al., 2011) nocautes para o receptor NOP apresentam um 

fenótipo tipo-depressivo em testes de desespero comportamental, como o TNF 

e o teste da suspensão pela cauda.  

 Interessantemente, dados clínicos recentes confirmam esses resultados 

obtidos em modelos animais. O LY2940094, um antagonista potente e seletivo 

do receptor NOP (Toledo et al., 2014), foi desenvolvido e testado em roedores 

e seres humanos. Nos testes clínicos de fase 1, LY2940094 foi avaliado em 

indivíduos saudáveis, nos quais obteve uma boa tolerabilidade após 

administração de dose única (2 a 800 mg) e após múltiplas administrações 

diárias (40 a 200 mg por 14 dias). Nos testes clínicos de fase 2, LY2940094 foi 

avaliado em pacientes previamente diagnosticados com o transtorno 

depressivo maior, os quais receberam o tratamento de 40 mg de LY2940094 

ou placebo por 8 semanas. LY2940094 foi capaz de induzir um efeito 

antidepressivo nos pacientes, baseado na alteração na escala de depressão 

GRID, além de induzir melhora no processamento do estímulo emocional, se 

mostrar seguro e bem tolerado (Post et al., 2015). 

 Com relação ao mecanismo de ação pelo qual os antagonistas do 

receptor NOP induzem efeito do tipo antidepressivo, muitos autores já 

relataram o efeito inibitório elicitado pela N/OFQ sobre os sistemas 

monoaminérgicos. A N/OFQ foi capaz de inibir a liberação de serotonina e 

noradrenalina em sinaptossomas do córtex cerebral de ratos e camundongos 

(Mela et al., 2004; Sbrenna et al., 2000; Siniscalchi et al., 2002; Werthwein et 

al., 1999) e em slices do neocórtex de seres humanos (Rominger et al., 2002), 

além de inibir a liberação de dopamina na via nigroestriatal de roedores (Marti 

et al., 2004b). Portanto, sugere-se que essas ações celulares da N/OFQ 

resultem na redução do disparo de neurônios monoaminérgicos. Dessa forma, 

é possível que os antagonistas do receptor NOP induzam o efeito do tipo 
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antidepressivo por compensarem os efeitos inibitórios da N/OFQ endógena 

sobre os sistemas monoaminérgicos tanto a nível pré quanto pós-sináptico, 

produzindo uma potenciação sinérgica do sinal monoaminérgico cortical 

(Gavioli & Calo', 2006). 

 Ao avaliar o efeito do agonista parcial não peptídico do receptor NOP, foi 

observado que o AT-090 induziu um efeito do tipo ansiolítico em camundongos 

submetidos ao LCE (figura 20), mas não exerceu qualquer efeito em 

camundongos expostos ao TNF (figura 26). Portanto, o AT-090 se comportou 

como agonista do receptor NOP, sendo 10 vezes mais potente do que o 

agonista não peptídico do receptor NOP, Ro 65-6570. Além disso, o AT-090 

não alterou o comportamento de camundongos NOP(-/-) (figura 22), indicando 

que o seu efeito do tipo ansiolítico foi devido à ativação seletiva no receptor 

NOP. Este trabalho foi o primeiro a avaliar os efeitos in vivo deste agonista 

parcial não peptídico do receptor NOP. Entretanto, o efeito deste composto é 

similar àquele encontrado para um agonista parcial do receptor NOP 

recentemente descoberto (composto 1), o qual induziu efeito do tipo ansiolítico 

em ratos submetidos ao LCE (Ross et al., 2015). É importante notar que o AT-

090 foi inativo no TNF quando administrado tanto ip quanto icv. Dessa forma, a 

sua inatividade se deve às suas características farmacodinâmicas e não às 

farmacocinéticas. 

Diferentemente do agonista parcial não peptídico, os agonistas parciais 

peptídicos do receptor NOP, UFP-113 e [F/G]N/OFQ(1-13)NH2, induziram 

efeito do tipo antidepressivo em camundongos expostos ao TNF (figura 24) e 

foram inativos no LCE (figura 18). Esses dados sugerem que esses dois 

compostos se comportaram similarmente aos antagonistas do receptor NOP, 

sendo 100 e 10 vezes mais potentes do que o UFP-101, respectivamente. O 

pré-tratamento com N/OFQ foi capaz de prevenir o efeito do tipo antidepressivo 

desses compostos (figura 25), sugerindo o envolvimento do receptor NOP no 

efeito do tipo antidepressivo de ambos os agonistas parciais peptídicos. De 

fato, já foi observado que a administração icv de N/OFQ não induz alterações 

comportamentais em camundongos expostos ao TNF, mas é capaz de reverter 

o efeito do tipo antidepressivo induzido pelos antagonistas do receptor NOP 

(Gavioli & Calo', 2006; Gavioli et al., 2003; Gavioli et al., 2004). Similarmente, o 
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agonista não peptídico do receptor NOP, o Ro 64-6198, preveniu o efeito do 

tipo antidepressivo induzido pelo antagonista do receptor NOP, SB-612111, em 

camundongos submetidos ao TNF. Diferentemente, o Ro 64-6198 não foi 

capaz de prevenir a ação do tipo antidepressiva induzida pelo antidepressivo 

imipramina. Esses dados ilustram a especificidade da ação do Ro 64-6198, o 

qual preveniu apenas o efeito do tipo antidepressivo induzido pelo antagonista 

do receptor NOP e não de outro antidepressivo (Witkin et al., 2014).  

O presente trabalho foi o primeiro a avaliar os efeitos do UFP-113 e do 

[F/G]N/OFQ(1-13)NH2 em testes comportamentais. Com relação ao UFP-113, 

já foi demonstrado que este composto induz ação analgésica quando injetado 

aguda ou continuamente por via intratecal. Este efeito é semelhante ao 

induzido pela N/OFQ e desaparece em camundongos NOP(-/-) (Micheli et al., 

2015). Portanto, o UFP-113 se comportou como agonista do receptor NOP, 

diferentemente de sua ação encontrada no presente trabalho. Deve ser levado 

em consideração que, tanto a via de administração, quanto o comportamento 

observado são diferentes em ambos os estudos. De fato, a própria N/OFQ 

induz efeitos antagônicos na regulação da dor dependendo do local de 

administração. Foi observado que, se administrada espinalmente, a N/OFQ 

induz efeitos analgésicos; em contraste, quando administrada supra-

espinalmente, induz efeito hiperalgésico (Heinricher, 2003; Mogil & Pasternak, 

2001).  

Os resultados do [F/G]N/OFQ(1-13)NH2 nos experimentos in vivo 

realizados neste estudo estão de acordo com a literatura, apesar de este 

composto apresentar efeitos diferentes na dependência do teste realizado, 

podendo se comportar como agonista pleno, parcial ou antagonista do receptor 

NOP (Calo' et al., 2000a). Os testes in vivo, nos quais o [F/G]N/OFQ(1-13)NH2 

se comportou de forma semelhante ao encontrado no presente trabalho, agindo 

como antagonista do receptor NOP, incluem o teste de avaliação da frequência 

cardíaca, da pressão sanguínea, da resposta neurogênica vasopressora, da 

dilatação arterial e de neurotoxicidade (Armstead, 1999; Chu et al., 1999; Itoh 

et al., 1999; Madeddu et al., 1999; Malinowska et al., 2000). Diferentemente, o 

[F/G]N/OFQ(1-13)NH2 se comportou como agonista parcial do receptor NOP na 

avaliação da atividade locomotora espontânea (Rizzi et al., 2001).  
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Vale ressaltar que ambos os agonistas parciais peptídicos do receptor 

NOP, UFP-113 e [F/G]N/OFQ(1-13)NH2, induziram, em altas doses, efeito do 

tipo sedativo nos camundongos submetidos ao campo aberto (figura 23). Este 

efeito é comum aos agonistas do receptor NOP quando administrados em altas 

doses. De fato, o primeiro artigo relatando os efeitos in vivo da N/OFQ 

demonstra que este composto causa hipolocomoção de forma dose-

dependente, quando administrado centralmente (Reinscheid et al., 1995). 

Posteriormente, foi observado o efeito bifásico da N/OFQ na locomoção, de 

forma a induzir uma hiperlocomoção em baixas doses e hipolocomoção em 

altas doses (Florin et al., 1997), que desaparece em camundongos NOP(-/-) 

(Nishi et al., 1997), demonstrando que este efeito é mediado pelo receptor 

NOP. 

 Na quarta etapa dos testes comportamentais realizados neste estudo, os 

ligantes do receptor NOP foram avaliados no teste da HIM. A hiperlocomoção 

induzida por psicoestimulantes faz parte de uma bateria de testes propostos 

para o estudo da fase de mania do transtorno bipolar. O modelo animal ideal 

para o estudo do transtorno bipolar seria aquele que incluiria comportamentos 

espontâneos e progressivos que oscilariam entre a manifestação de aumento e 

redução de determinada conduta, mimetizando assim o comportamento 

humano nos episódios maníacos e depressivos (Einat, 2007). Infelizmente, um 

modelo animal como o descrito acima, com alta validade analógica, preditiva e 

teórica, é muito difícil de se reproduzir em laboratório. Atualmente, os modelos 

disponíveis tendem a focalizar apenas em um dos polos do transtorno, 

utilizando alguma especulação e estudos empíricos ao identificar nos animais 

comportamentos similares à depressão ou à mania (Nestler & Hyman, 2010; 

Potash & DePaulo, 2000). 

Neste estudo, foi utilizado o teste da hiperlocomoção induzida por 

psicoestimulantes para avaliar a fase de mania do transtorno bipolar. A 

validade preditiva deste modelo foi alcançada ao se mostrar que a 

hiperlocomoção induzida por psicoestimulantes é bloqueada por fármacos com 

propriedades anti-maníacas utilizados na clínica, como o lítio e o valproato 

(Eckermann et al., 2001; Frey et al., 2006a; Gould et al., 2001). Neste trabalho, 

o metilfenidato foi usado como o psicoestimulante indutor da hiperlocomoção 
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nos camundongos, uma vez que já foi observado que o aumento da atividade 

locomotora induzido pelo metilfenidato é bloqueado pelo pré-tratamento com 

valproato (Barbosa et al., 2011), carbamazepina (Tonelli et al., 2013) e 

tamoxifeno (Pereira et al., 2011). 

O mecanismo de ação do metilfenidato se caracteriza pelo bloqueio do 

DAT, inibindo a recaptação de dopamina e, consequentemente, aumentando 

os níveis desse neurotransmissor na fenda sináptica (Castellanos et al., 1996; 

Volkow et al., 1998; Volkow et al., 1994). A dopamina é um neurotransmissor 

que desempenha um papel chave na regulação do humor e das funções 

cognitivas e motoras do cérebro (Beaulieu & Gainetdinov, 2011). Alterações na 

sinalização da dopamina têm sido implicadas em numerosos transtornos 

psiquiátricos (Beaulieu & Gainetdinov, 2011; Ko & Strafella, 2012). Além disso, 

polimorfismos no gene codificador do DAT têm sido identificados em pacientes 

com transtorno bipolar (Greenwood et al., 2001; Mick et al., 2008; Pinsonneault 

et al., 2011). Na clínica, o metilfenidato é amplamente usado para tratar o 

déficit de atenção em crianças (Schneider & Tan, 1997). 

O valproato de sódio foi usado como controle positivo, a fim de se avaliar 

a redução da hiperlocomoção induzida pelo metilfenidato, uma vez que 

fármacos estabilizadores do humor, como o valproato de sódio, são capazes de 

prevenir as alterações comportamentais induzidas pelos psicoestimulantes 

(Eckermann et al., 2001). Seu mecanismo de ação parece estar relacionado 

com o aumento dos níveis cerebrais de GABA e com o bloqueio de canais 

dependentes de voltagem de Ca+2 e Na+ (Owens & Nemeroff, 2003). Sabe-se 

que o sistema GABAérgico pode alterar a atividade dos neurônios 

dopaminérgicos (Pierce & Kalivas, 1997). A administração sistêmica de 

agonistas GABA reduzem o turnover de dopamina no sistema mesolímbico, 

diminuindo assim a atividade locomotora aumentada e os comportamentos 

estereotipados produzidos pela estimulação dopaminérgica (Agmo et al., 1996; 

Sandoval & Palermo-Neto, 1995). Além disso, o valproato tem sido usado na 

clínica no tratamento da fase de mania do transtorno bipolar (Grunze et al., 

2003; Lambert et al., 1966; Macritchie et al., 2003; Smith et al., 2007). 

 Como resultado, foi observado que a N/OFQ, o UFP-113 e o 

[F/G]N/OFQ(1-13)NH2 foram capazes de reduzir a hiperlocomoção induzida 
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pelo metilfenidato (figuras 29 e 30), enquanto o UFP-101, o SB-612111 e o AT-

090 não alteraram a atividade locomotora dos animais quando administrados 

em conjunto com o metilfenidato (figuras 29 e 31). Esses dados sugerem que o 

agonista, mas não o antagonista do receptor NOP seja capaz de reverter as 

alterações comportamentais induzidas pelo metilfenidato e que os agonistas 

parciais do receptor NOP, UFP-113 e [F/G]N/OFQ(1-13)NH2, estejam agindo 

como agonistas do receptor NOP neste teste.  

 Evidências sugerem que agonistas do receptor NOP modulem a 

atividade motora de forma dual e dose-dependente. Foi observado que baixas 

doses de N/OFQ facilitam a atividade locomotora (Florin et al., 1996; Higgins et 

al., 2001; Jenck et al., 1997; Kuzmin et al., 2004; Marti et al., 2009), enquanto 

altas doses suprimem a mesma (Devine et al., 1996; Higgins et al., 2001; 

Kuzmin et al., 2004; Marti et al., 2009; Reinscheid et al., 1995; Rizzi et al., 

2001). Portanto, o receptor NOP controla tanto os circuitos facilitadores, quanto 

inibidores da atividade motora. É possível que a redução da hiperatividade pela 

N/OFQ deva-se a sua ação sobre o sistema dopaminérgico. Sabe-se que, 

endogenamente a N/OFQ regula a função motora por meio da modulação da 

transmissão dopaminérgica, especificamente inibindo a liberação de dopamina 

na via nigro-estriatal (Marti et al., 2004a; Viaro et al., 2010; Volta et al., 2011). 

Similarmente, a N/OFQ exógena é capaz de atenuar a hiperlocomoção 

induzida por cocaína e de reduzir o aumento da liberação de dopamina 

induzido por cocaína (Lutfy et al., 2001) e morfina (Di Giannuario et al., 1999). 

É possível que, no presente trabalho, os agonistas parciais do receptor NOP, 

UFP-113 e [F/G]N/OFQ(1-13)NH2, estejam atuando como agonistas a fim de 

reduzir o excesso de dopamina disponibilizada na fenda sináptica induzida pelo 

metilfenidato. 

Analisando de forma integrada os dados comportamentais obtidos neste 

trabalho, é possível obervar que os agonistas do receptor NOP (assim como o 

agonista parcial não peptídico) exerceram efeito do tipo ansiolítico no LCE, 

enquanto os antagonistas (assim como os agonistas parciais peptídicos) 

induziram efeito do tipo antidepressivo no TNF e tanto o agonista endógeno, 

quanto os agonistas parciais peptídicos foram capazes de exercer efeito do tipo 

antimania no teste da HIM. Esses dados sugerem que o sistema da N/OFQ - 
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receptor NOP seja capaz de influenciar os comportamentos relacionados à 

ansiedade, à depressão e à mania bipolar. De fato, estudos propõem que a 

neurobiologia de alguns transtornos mentais possa ter fatores em comum e que 

a compartimentalização desses transtornos, a fim de otimizar o diagnóstico, 

subjuga essas semelhanças (Watson, 2005). No caso do transtorno de 

ansiedade generalizada, do transtorno depressivo maior e da mania bipolar, se 

as lacunas no conhecimento acerca da etiologia e fisiopatologia desses 

transtornos dificultam a identificação de um fator comum, as altas taxas de 

comorbidades entre eles (Kessler et al., 2005a) nos levam a crer que este 

exista.  

Sabe-se, por exemplo, que os níveis cerebrais de monoaminas 

(dopamina, noradrenalina e serotonina) estão alterados em diversos 

transtornos mentais e que os fármacos utilizados na clínica reestabelecem 

justamente os níveis funcionais desses neurotransmissores. Em especial para 

o transtorno depressivo maior, a hipótese mais amplamente divulgada a fim de 

explicar a sua neurobiologia, a hipótese monoaminérgica, propõe como causa 

desse transtorno a deficiência funcional de monoaminas em locais do cérebro 

importantes para o controle do humor (Charney, 1998; Coppen, 1967). Como 

consequência, o mecanismo de ação da maioria dos antidepressivos se baseia 

em aumentar os níveis das monoaminas, o que acarreta em longo prazo, na 

plasticidade dos circuitos neuronais (Nemeroff & Owens, 2002). Sugere-se que 

as monoaminas estejam envolvidas também nos transtornos de ansiedade 

(Kienast et al., 2008; Millan, 2003), além do sistema GABAérgico que tem sido 

classicamente relacionado a esses transtornos (Möhler, 2012). De fato, os 

inibidores da recaptação de serotonina são usados na clínica para o tratamento 

do transtorno de ansiedade generalizada (Gorman, 2002).  

Com relação ao transtorno bipolar, dados indicam que a desregulação 

nos níveis das monoaminas esteja envolvida com a sua fisiopatologia (Manji et 

al., 2003). Evidências sugerem que os genes que regulam a transmissão 

serotoninérgica podem aumentar a susceptibilidade individual ao processo de 

transição entre a fase depressiva e de mania do transtorno bipolar (Benedetti et 

al., 2003; Hasler et al., 2006; Mundo et al., 2001). Dentre as monoaminas, a 

dopamina parece desenvolver um papel importante na fase de mania. De fato, 
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drogas dopaminérgicas, como anfetamina, são capazes de induzir sintomas 

maníacos em voluntários controles (Strakowski & Sax, 1998) e diagnosticados 

com transtorno bipolar (Anand et al., 2000). Além disso, altos níveis urinários 

de dopamina foram encontrados em pacientes durante a fase de mania bipolar 

(Joyce et al., 1995). 

Dessa forma, é possível que a ação do sistema da N/OFQ - receptor 

NOP sobre os sistemas monoaminérgicos seja responsável pelos efeitos dos 

ligantes do receptor NOP sobre a ansiedade, a depressão e a mania bipolar 

obervados neste trabalho. Os agonistas produzem seus efeitos por meio da 

ativação dos receptores independentemente do estado funcional do sistema 

(em repouso ou ativado). A ação do antagonista requer que o sistema esteja 

ativado para que o bloqueio do receptor possa exercer um efeito fisiológico. Já 

a ação do agonista parcial é dependente da influência endógena do sistema no 

controle de determinada função. Assim, agonistas parciais se comportam como 

agonistas quando o sistema está em repouso e como antagonistas quando o 

sistema está ativado. Portanto, os diferentes efeitos induzidos por agonistas, 

agonistas parciais ou antagonistas do receptor NOP podem ser resultado da 

modulação de diferentes conjuntos do receptor NOP localizados em áreas 

cerebrais distintas e sob diferentes estados de ativação.  

Recentemente, tem sido sugerido que agonistas parciais exerçam um 

interessante potencial terapêutico. Em princípio, agonistas parciais podem 

induzir respostas submáximas ao ativar os receptores quando existem 

quantidades insuficientes do ligante endógeno, ou eles podem reduzir a 

hiperestimulação dos receptores quando existe excesso de ligante endógeno. 

Dessa forma, o uso de agonistas parciais pode evitar o desenvolvimento de 

efeitos adversos que estão geralmente relacionados à hiperestimulação dos 

receptores pelos agonistas plenos, como dessensitização, adaptação, 

tolerância e dependência (Zhu, 2005). Já existe na clínica o uso de agonistas 

parciais para o tratamento de transtornos mentais, como a buspirona e o 

aripiprazol. A buspirona é um agonista parcial dos receptores 5-HT1A usado no 

tratamento do transtorno de ansiedade generalizada (Stein & Sareen, 2015). E 

o aripiprazol é um agonista parcial D2 usado como antipsicótico (Di Sciascio & 

Riva, 2015). Os agonistas parciais usados no presente trabalho se 
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comportaram de maneira distinta nos testes comportamentais nos quais foram 

avaliados. Enquanto o AT-090 induziu efeito do tipo ansiolítico (sem ação no 

TNF e na HIM), o UFP-113 e o [F/G]N/OFQ(1-13)NH2 induziram efeito do tipo 

antidepressivo e de redução da hiperlocomoção induzida pelo metilfenidato 

(sem ação no LCE). A fim de compreender esses diferentes efeitos 

comportamentais, este trabalho avaliou as vias de transdução recrutadas (via 

da proteína G e da β-arrestina 2) em decorrência da ativação do receptor NOP 

por cada um desses agonistas parciais. 

Estudos prévios mostraram que os GPCRs em geral sinalizam por meio 

da interação com a proteína G e também com outros efetores, como as 

proteínas ancoragem conhecidas como β-arrestinas (Lefkowitz, 2013; Zhang et 

al., 2012). As proteínas de suporte β-arrestina 1 e β-arrestina 2 têm sido 

tradicionalmente associadas com a terminação na sinalização dos GPCRs e 

com a internalização posterior do receptor (Attramadal et al., 1992; Ferguson et 

al., 1996). Entretanto, evidências recentes sugerem que as β-arrestinas podem 

também agir como mediadores da sinalização dos GPCRs independentes das 

proteínas G, servindo como moléculas adaptadoras a outras vias de 

sinalização ou a outras moléculas, como proteínas quinases (Lefkowitz & 

Shenoy, 2005; Luttrell et al., 1999; Luttrell et al., 2001). 

Recentemente tem sido investigado o envolvimento do receptor NOP 

com as β-arrestinas. Zhang e colaboradores (2012) mostraram que tanto a 

internalização do receptor NOP, quanto a sua capacidade de modular a via de 

sinalização JNK são dependentes de β-arrestina 2, uma vez que ambos os 

processos não acontecem na ausência desta proteína. A JNK é uma MAPK 

envolvida nos processos de inflamação, apoptose e desenvolvimento celular 

(Xia et al., 1995). Além disso, foi observado que a β-arrestina 1 modula o 

tráfego intracelular do receptor NOP, por meio da regulação de moléculas 

como actina, ROCK (proteína quinase associada a Rho) e LIMK (domínio LIM 

quinase) (Mittal et al., 2013). 

Recentemente, Malfacini e colaboradores (2015) validaram a técnica do 

BRET para avaliar a habilidade dos ligantes do receptor NOP de promover a 

interação do receptor com a proteína G e com a β-arrestina 2. A técnica do 

BRET é baseada no FRET (do inglês Förster Resonance Energy Transfer) e 
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tem contribuído substancialmente para o entendimento dos GPCRs (Angers et 

al., 2000; Ramsay et al., 2002). Esta técnica foi usada neste estudo para 

avaliar a atividade in vitro dos agonistas parciais (UFP-113, [F/G]N/OFQ(1-

13)NH2 e AT-090), dos agonistas plenos (N/OFQ e Ro 65-6570) e do 

antagonista do receptor NOP (UFP-101) em relação a sua habilidade de 

promover a interação do receptor NOP com a proteína G e com a β-arrestina 2. 

 Sabe-se que a atividade intrínseca dos agonistas parciais é dependente 

da densidade do receptor no modelo de estudo (McDonald et al., 2003). Neste 

trabalho, os dados obtidos da interação do receptor NOP com a proteína G e 

com a β-arrestina 2 são comparáveis, uma vez que tanto as membranas 

(usadas para avaliar o recrutamento da proteína G) quanto as células inteiras 

(usadas para avaliar o recrutamento de β-arrestina 2) apresentaram curvas 

semelhantes de expressão do receptor NOP (figura 33). 

 A N/OFQ, o Ro 65-6570, o UFP-113, o [F/G]N/OFQ(1-13)NH2 e o AT-

090 foram capazes de induzir a interação do receptor NOP com a proteína G 

(figura 34). A N/OFQ e o Ro 65-6570 se comportaram como agonistas plenos 

do receptor NOP, apresentando efeitos máximos semelhantes. O UFP-113, o 

[F/G]N/OFQ(1-13)NH2 e o AT-090 apresentaram efeito máximo reduzido em 

comparação com o efeito máximo induzido pelos agonistas plenos, se 

comportando como agonistas parciais do receptor NOP. Como esperado para 

um antagonista, o UFP-101 não induziu a interação do receptor NOP com a 

proteína G. A seguinte ordem de potência foi calculada: UFP-113 > N/OFQ > 

[F/G]N/OFQ(1-13)NH2 > Ro 65-6570 > AT-090. Os dados da interação do 

receptor NOP com a proteína G, obtidos por meio do uso do BRET, estão de 

acordo com os resultados previamente publicados na literatura para esses 

ligantes, usando essa mesma técnica (Malfacini et al., 2015).  

Os únicos compostos capazes de induzir o recrutamento da β-arrestina 

2 foram a N/OFQ, o Ro 65-6570 e o AT-090 (figura 35). A N/OFQ e o Ro 65-

6570 se comportaram novamente como agonistas plenos do receptor NOP. E o 

AT-090 apresentou efeito máximo reduzido quando comparado aos agonistas 

plenos, se comportando como agonista parcial do receptor NOP. O UFP-113, o 

[F/G]N/OFQ(1-13)NH2 e o UFP-101 não induziram o recrutamento da β-

arrestina 2. Estes dados estão de acordo com os resultados encontrados por 
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Malfacini e colaboradores (2015), único trabalho no qual esses ligantes do 

receptor NOP foram avaliados de acordo com as suas habilidades de 

promoverem o recrutamento da β-arrestina 2. O UFP-101, o SB-612111, o 

UFP-113 e o [F/G]N/OFQ(1-13)NH2, quando testados em experimentos de 

antagonismo contra a N/OFQ, se comportaram como antagonistas competitivos 

para o recrutamento da β-arrestina 2 (Malfacini et al., 2015).  

 Os perfis farmacológicos da N/OFQ, do Ro 65-6570 e do UFP-101 estão 

de acordo com a literatura, uma vez que, em diferentes ensaios in vitro 

(GTPγS-binding, eletrofiosiologia e mobilização de cálcio), foi observado que a 

N/OFQ se comporta como o agonista pleno, com alta potência e seletividade 

pelo receptor NOP (Civelli, 2008). Da mesma forma, o Ro 65-6570 também se 

comporta como agonista pleno, entretanto, apresenta menor potência e 

seletividade do que a N/OFQ (Hashiba et al., 2001). Em contrapartida, o UFP-

101 induz um consistente efeito de antagonismo com alta potência e 

seletividade pelo receptor NOP (Calo et al., 2005). 

 A atividade farmacológica do UFP-113 observada neste trabalho está de 

acordo com outros ensaios in vitro, uma vez que este composto se comportou 

como agonista parcial nos testes de GTPγS-binding, de estimulação elétrica do 

canal deferente de camundongos (Arduin et al., 2007) e de mobilização de 

cálcio (Camarda et al., 2009), exibindo potência superior a da N/OFQ. É 

importante ressaltar que o UFP-113 possui seletividade pelo receptor NOP 

quando comparado aos outros receptores opióides (MOP, DOP, KOP) (Arduin 

et al., 2007). 

Assim como no presente trabalho, o [F/G]N/OFQ(1-13)NH2 apresentou 

atividade de agonista parcial em outros testes in vitro, como os ensaios 

direcionados a avaliação da liberação de neurotransmissores (Schlicker et al., 

1998; Siniscalchi et al., 1999), estudos eletrofisiológicos (Allen et al., 1999; 

Chiou, 1999; Connor et al., 1999; Emmerson & Miller, 1999; Madamba et al., 

1999) e GTPγS-binding (McDonald et al., 2003). Entretanto, assim como para 

seus efeitos in vivo, o [F/G]N/OFQ(1-13)NH2 possui um perfil farmacológico 

variável, se comportando como agonista pleno, agonista parcial ou antagonista 

dependendo do ensaio utilizado (Calo’ & Guerrini, 2013). A razão para este 

efeito variável do [F/G]N/OFQ(1-13)NH2 não está completamente esclarecida, 
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entretanto sugere-se que este composto possa atuar como um agonista de 

baixa eficiência, dessa forma seu efeito final (agonista pleno, agonista parcial 

ou antagonista) depende da eficiência do estímulo-resposta do ensaio 

realizado (Calo' et al., 2000a). De fato, [F/G]N/OFQ(1-13)NH2 agiu como 

antagonista em células expressando baixos níveis do receptor NOP, enquanto 

se comportou como agonista pleno ou parcial em células expressando altos 

níveis deste receptor (Burnside et al., 2000; McDonald et al., 2003). Ainda, foi 

sugerido que o [F/G]N/OFQ(1-13)NH2 possa ser um agonista parcial que se 

acopla fortemente no tecido nervoso, mas esse acoplamento se torna mais 

fraco nos tecidos periféricos (Okawa et al., 1998). 

O AT-090 é um composto novo, que faz parte de uma série de ligantes 

não peptídicos do receptor NOP. Esse composto foi caracterizado 

farmacologicamente e, como nos resultados encontrados no presente trabalho, 

o AT-090 se comportou como agonista parcial do receptor NOP, apresentando 

potência moderada ao promover a interação do receptor NOP com a proteína 

G e com a β-arrestina 2, por meio do uso da técnica do BRET. Diferentemente, 

em experimentos de mobilização de cálcio, AT-090 se comportou como 

agonista pleno do receptor NOP, com potência reduzida e seletividade de ação 

pelo receptor NOP quando comparado aos outros receptores opióides (MOP, 

DOP, KOP) (Ferrari et al., 2015). 

 Os ligantes tendenciosos (biased ligands ou ligand-directed signaling) 

dos GPCRs são ligantes capazes de ativar diferentemente as vias de 

sinalização celular ativadas pelo mesmo receptor. Dessa forma, quando ligados 

ao receptor, eles ativam preferencialmente uma via em detrimento de outra 

(Reiter & Lefkowitz, 2006). Neste estudo, a N/OFQ, o Ro 65-6570, o AT-090 e 

o UFP-101 mostraram a mesma atividade farmacológica (agonismo pleno, 

agonismo parcial e antagonismo, respectivamente) em induzir ambos os 

recrutamentos da proteína G ou da β-arrestina 2, sendo considerados ligantes 

não tendenciosos do receptor NOP. Diferentemente, o UFP-113 e o 

[F/G]N/OFQ(1-13)NH2 apresentaram atividade intrínseca reduzida no 

recrutamento da β-arrestina 2, se comportando nesse teste como antagonistas 

do receptor NOP, similares ao UFP-101. Portanto, o UFP-113 e o 

[F/G]N/OFQ(1-13)NH2 se comportaram como ligantes tendenciosos do receptor 
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NOP, promovendo preferencialmente a interação do receptor NOP com a 

proteína G, em detrimento do recrutamento da β-arrestina 2.  

 Apesar de o estudo com ligantes tendenciosos do receptor NOP ser 

recente, já foram encontrados outros compostos com essa propriedade, tais 

como o Ro 65-6570, o PWT2-N/OFQ, o UFP-112 (Malfacini et al., 2015), o 

MCOPPB e o NNC 63-0532 (Chang et al., 2015), todos favorecendo o 

recrutamento da proteína G. A falta de ligantes tendenciosos para a β-arrestina 

parece ser o regularmente observado para os GPCRs, e para os receptores 

opioides, especificamente, e pode sugerir que o recrutamento de β-arrestina 

não seja totalmente independente da ativação da proteína G (Chang et al., 

2015). Outra possível explicação provém do fato de que os ligantes do receptor 

NOP foram selecionados com base em estudos de relação estrutra-atividade 

(SAR, do inglês Structure–Activity Relationship), derivados de ensaios 

dependentes da sinalização da proteína G. Dentre os compostos avaliados, 

apenas o SCH 221 10 apresentou uma tendência moderada a β-arrestina 1 

(Chang et al., 2015). Apesar disso, os agonistas do receptor NOP 

frequentemente apresentam maior eficácia no recrutamento da β-arrestina 2 do 

que da β-arrestina 1 (Chang et al., 2015), como previamente demonstrado em 

estudos de avaliação das vias de transdução reguladas pelo receptor NOP 

(Zhang et al., 2012). 

Sabe-se que a eficácia dos agonistas pode diferir de acordo com a via 

celular ou com os efetores recrutados após a ativação do receptor (Berg et al., 

1998; Cordeaux et al., 2000). Os ligantes tendenciosos têm implicações 

importantes no desenvolvimento de novos fármacos. Em princípio, é possível 

que um agonista tendencioso, que ative seletivamente uma única via de 

transdução, maximize as respostas terapêuticas e minimize os efeitos 

colaterais dos agonistas não tendenciosos. Alguns exemplos dessa estratégia 

inovadora já foram descritos na literatura. Agonistas do receptor opióide MOP, 

os quais são tendenciosos para o recrutamento da proteína G, estão em 

desenvolvimento como analgésicos de alta tolerabilidade, pois apesar de 

produzirem um potente efeito de antinocicepção, não induzem os efeitos 

colaterais comuns ao uso de morfina, como redução da motilidade 

gastrintestinal e supressão da atividade respiratória (DeWire et al., 2013). Da 
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mesma forma, os agonistas do receptor GPR109 tendenciosos para o 

recrutamento da proteína G reduzem os níveis séricos de ácidos graxos sem 

induzir rubor cutâneo (Walters et al., 2009). Similarmente, agonistas do 

receptor AT1 (receptor tipo 1 de angiotensina II) tendenciosos para o 

recrutamento da β-arrestina 2 podem agir como fármacos efetivos para o 

tratamento da insuficiência cardíaca (Violin et al., 2010). Também em outros 

sistemas, como o serotoninérgico e o dopaminérgico, já foram encontrados 

ligantes tendenciosos a uma via de sinalização (Allen et al., 2011; Bohn & 

Schmid, 2010). 

 Ao analisar conjuntamente os resultados in vivo e in vitro dos agonistas 

parciais avaliados neste trabalho, temos que o UFP-113, o [F/G]N/OFQ(1-

13)NH2 e o AT-090 apresentaram o mesmo perfil farmacológico em promover a 

interação do receptor NOP com a proteína G (agonismo parcial). De forma que, 

a eficácia desses compostos sobre o recrutamento da proteína G, não é o 

suficiente para explicar a diferença encontrada nos efeitos comportamentais 

induzidos por esses ligantes. Entretanto, eles apresentaram diferentes ações 

em induzir o recrutamento da β-arrestina 2, com o UFP-113 e o [F/G]N/OFQ(1-

13)NH2 se comportando como antagonistas e o AT-090 se comportando como 

agonista parcial do receptor NOP. Essas diferenças farmacológicas in vitro 

acompanham os efeitos diferentes que esses ligantes apresentaram in vivo, 

onde o UFP-113 e o [F/G]N/OFQ(1-13)NH2 induziram efeito do tipo 

antidepressivo no TNF e antimania no teste da HIM e o AT-090 induziu efeito 

do tipo ansiolítico no LCE. Portanto, ao se comparar as atividades in vitro e in 

vivo dos ligantes do receptor NOP, é possível observar que apenas os 

compostos capazes de promover o recrutamento da β-arrestina 2 (N/OFQ, Ro 

65-6570 e AT-090), foram também capazes de induzir efeito do tipo ansiolítico 

nos camundongos submetidos ao LCE. Em contrapartida, somente os 

compostos que não foram capazes de induzir o recrutamento da β-arrestina 2 

(UFP-101, UFP-113, [F/G]N/OFQ(1-13)NH2 e SB-612111 (Malfacini et al., 

2015)) foram capazes de induzir efeito do tipo antidepressivo em camundongos 

submetidos ao TNF. Dessa forma, é possível sugerir que a ação desses 

ligantes do receptor NOP é mais bem predita pela eficácia desses compostos 

sobre o recrutmento da β-arrestina 2 do que da proteína G (figura 37). 
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Um número crescente de estudos tem sugerido o envolvimento das β-

arrestinas no controle do humor e de estados emocionais (Avissar et al., 2004; 

Beaulieu et al., 2005; David et al., 2009; Golan et al., 2010). No que diz respeito 

à ansiedade, já foi observado que o tratamento crônico com fluoxetina falhou 

em induzir efeito do tipo ansiolítico em camundongos nocautes para a β-

arrestina 2 submetidos ao campo aberto, à caixa claro-escuro e ao teste de 

alimentação suprimida pela novidade, sugerindo o envolvimento da β-arrestina 

2 no efeito do tipo ansiolítico induzido pela administração crônica de fluoxetina. 

O mesmo trabalho mostrou que camundongos nocautes para a β-arrestina 2 

apresentaram fenótipo ansiogênico no campo aberto e no teste de alimentação 

suprimida pela novidade (David et al., 2009). Similarmente, já foi demonstrado 

que o lítio reduz a latência para os camundongos entrarem no compartimento 

claro da caixa claro/escuro. Entretanto, esse efeito desapareceu em 

camundongos nocautes para a β-arrestina 2 (Beaulieu et al., 2008a). Esses 

dados suportam a hipótese de que o recrutamento da β-arrestina 2 é 

necessário para o efeito do tipo ansiolítico induzido por determinados fármacos 

usados para esse fim na clínica, como a fluoxetina e o lítio. Da mesma forma, é 

possível que esse seja o motivo pelo o qual os agonistas parciais do receptor 

NOP, UFP-113 e [F/G]N/OFQ(1-13)NH2 tenham se mostrado inativos no LCE, 

pois, apesar da atividade agonística observada para esses compostos na 

indução da interação do receptor NOP com a proteína G, eles antagonizaram o 

recrutamento da β-arrestina 2. 

Diferentemente, no que diz respeito à depressão, evidências suportam a 

implicação da β-arrestina 2 na fisiopatologia da depressão e a importância do 

seu antagonismo para o efeito antidepressivo de diferentes fármacos. Uma 

importante via de sinalização implicada na fisiopatologia e tratamento da 

depressão, é a via de sinalização da MAPK (Tanis & Duman, 2007). Foi 

observado que a β-arrestina 2 forma complexos com membros individuais da 

via da MAPK, retendo a MAPK no citoplasma e impedindo que esta ative 

fatores de transcrição nucleares (DeFea et al., 2000; Luttrell et al., 2001). O 

tratamento com antidepressivos de diferentes naturezas (citalopram, 

imipramina, desipramina e moclobemida) induz a ubiquitinação e degradação 

de β-arrestina 2, resultando em decréscimo dos níveis de β-arrestina 2 no 
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citosol (Golan et al., 2010). Dessa forma, sob a ação de antidepressivos, a β-

arrestina 2 não estaria mais formando complexos com a MAPK, o que 

permitiria a translocação dessa proteína regulatória para o núcleo, onde tais 

proteínas são capazes de afetar o processo de transcrição gênica. 

 Além disso, evidências sugerem que a β-arrestina 2 medeie a ação do 

lítio no comportamento por meio da sinalização de Akt. Em condições 

fisiológicas, a desfosforilação/inativação de Akt é facilitada pela formação de 

um complexo formado por β-arrestina 2, Akt e PP2A em resposta a estimulação 

de GPCRs (Beaulieu et al., 2007; Beaulieu et al., 2005). O lítio é capaz de 

quebrar esse complexo β-arrestina 2/Akt/PP2A, facilitando o aumento de 

atividade da Akt, o que resulta na inibição da enzima glicogênio sintase quinase 

3 β (GSK3β) (Beaulieu et al., 2008a). A ativação de Akt, e consequente 

inativação da GSK3β, são consideradas um dos mecanismos de ação de 

diferentes classes de antidepressivos (Beaulieu et al., 2008b; Gould et al., 

2004; Li et al., 2004). Portanto, pode ser proposto que o antagonista, assim 

como os agonistas peptídicos parciais, do receptor NOP (UFP-101, UFP-113 e 

[F/G]N/OFQ(1-13)NH2) induzem seu efeito do tipo antidepressivo por meio do 

antagonismo do recrutamento da β-arrestina 2. 

O mesmo pode ser dito para o efeito do UFP-113 e do [F/G]N/OFQ(1-

13)NH2 na hiperlocomoção induzida pelo metilfenidato, ao considerarmos esse 

teste como um teste da fase de mania do transtorno bipolar. O lítio é um 

fármaco comumente usado na prevenção dos episódios de mania e depressão 

(Matson et al., 2006). Evidências sugerem que o lítio não induz seu efeito em 

camundongos nocautes para a β-arrestina 2, provavelmente porque nesses 

animais o lítio não é capaz inibir a GSK3β (Beaulieu et al., 2008b). Já foi 

demonstrado que a inibição farmacológica ou genética da GSK3β em roedores 

mimetiza alguns efeitos do lítio no comportamento (Beaulieu et al., 2004; Gould 

et al., 2004; O'Brien et al., 2004), enquanto a super expressão desta quinase 

em camundongos reproduz o comportamento de hiperatividade e mania 

(Prickaerts et al., 2006). Similarmente, foi observado o envolvimento da β-

arrestina 2 na ação de antipsicóticos. Masri e colaboradores (2008) 

demonstraram que uma série de fármacos usados na clínica como 

antipsicóticos e estabilizadores do humor (incluindo antipsicóticos típicos e 
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atípicos, assim como agonistas parciais do receptor de dopamina) antagonizam 

o recrutamento da β-arrestina 2 pelo receptor D2LR, apesar de apresentarem 

diferentes efeitos na mediação da interação do receptor D2LR com a proteína 

G.  

Portanto, é possível que ao antagonizar o recrutamento da β-arrestina 2, 

o UFP-113 e o [F/G]N/OFQ(1-13)NH2 estejam facilitando a inibição da GSK3β, 

já que Akt estará livre devido a não formação do complexo β-arrestina 

2/Akt/PP2A. Essa hipótese não explica o efeito da N/OFQ na redução da 

hiperlocomoção induzida pelo metilfenidato, uma vez que, como ligante 

endógeno do receptor NOP, ela é capaz de induzir o recrutamento tanto da 

proteína G, quanto da β-arrestina 2. Entretanto, deve-se manter em mente que, 

como dito anteriormente, a N/OFQ é capaz de levar a uma redução nos níveis 

dopaminérgicos, os quais estão diretamente relacionados à fase de mania do 

transtorno bipolar. 

Este trabalho foi o primeiro a relacionar a atividade in vivo de ligantes do 

receptor NOP às alterações nas vias de transdução por eles estimuladas, em 

especial a via da proteína G e da β-arrestina 2. Mais estudos precisam ser 

feitos a fim de fornecerem o suporte necessário a estas hipóteses aqui 

levantadas, uma vez que as evidências do envolvimento dos ligantes do 

receptor NOP com a proteína G e com a β-arrestina 2 são provenientes de 

ensaios in vitro, com células geneticamente modificadas. É necessário que 

camundongos nocautes para a β-arrestina 2 sejam extensivamente avaliados 

com relação ao seu fenótipo em diferentes testes de ansiedade, depressão e 

mania bipolar. Ainda, é essencial que os efeitos dos ligantes do receptor NOP 

sejam estudados nestes camundongos nocautes para a β-arrestina 2, 

principalmente compostos que sejam conhecidamente tendenciosos para a via 

da proteína G e da β-arrestina 2.  

A N/OFQ pode controlar diversas funções biológicas, a partir de sua 

interação com o receptor NOP, entretanto o papel da proteína G e da β-

arrestina 2 na mediação dessas ações ainda são desconhecidas atualmente. 

Portanto, é necessária uma investigação detalhada do envolvimento da 

proteína G e da β-arrestina 2 na sinalização do receptor NOP. É recente a 

descoberta de que a β-arrestina 2 esteja envolvida em processos de 
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sinalização celular que vão além da dessensibilização e internalização dos 

GPCRs e ainda mais incipiente é o envolvimento desta molécula nos processos 

celulares desencadeados pela ativação do receptor NOP. Logo, estudos que 

tracem detalhadamente os mecanismos de transdução do sinal do receptor 

NOP, ajudarão a elucidar o mecanismo pelo qual os diferentes ligantes estão 

induzindo seus efeitos comportamentais. Por fim, novos estudos são 

necessários para identificar moléculas que ajudarão no entendimento dos 

requerimentos estruturais subjacentes a diferença de eficácia dos ligantes do 

receptor NOP para o recrutamento da proteína G e da β-arrestina 2. 

 

 

Figura 37: Esquema representativo dos resultados encontrados in vitro e in vivo.  
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6. CONCLUSÃO 

 

Em conclusão, este estudo demonstrou que os agonistas parciais 

peptídicos do receptor NOP, UFP-113 e [F/G]N/OFQ(1-13)NH2, foram capazes 

de induzir efeito do tipo antidepressivo em camundongos submetidos ao TNF, e 

reduziram a hiperlocomoção induzida pelo metilfenidato, de forma seletiva e 

com alta potência. Esses compostos se comportaram como ligantes 

tendenciosos do receptor NOP, uma vez que induziram a interação do receptor 

NOP com a proteína G, em detrimento do recrutamento da β-arrestina 2. Em 

contrapartida, o agonista parcial não peptídico do receptor NOP, AT-090, 

produziu efeito do tipo ansiolítico em camundongos submetidos ao LCE, com 

alta potência e seletividade. Este composto se comportou como ligante não 

tendencioso do receptor NOP, uma vez que induziu ambos os recrutamentos 

da proteína G e da β-arrestina 2. Portanto, agonistas parciais que possuem a 

mesma eficácia em promover a interação do receptor NOP com a proteína G, 

produziram efeitos diferentes in vivo, os quais parecem estar associados a 

habilidade de estimular ou antagonizar a interação do receptor NOP com a β-

arrestina 2. 

Apesar de não ter sido encontrado um ligante do receptor NOP com 

ambas as propriedades ansiolítica e antidepressiva, esse trabalho corrobora a 

sugestão do receptor NOP como um alvo farmacológico inovador para o 

tratamento de estados emocionais. E estende o conhecimento acerca da 

farmacodinâmica de ligantes do receptor NOP com diferentes propriedades 

farmacocinéticas, incluindo um ligante não peptídico (AT-090), o qual pode ser 

administrado sistemicamente mantendo a capacidade de cruzar a barreira 

hematoencefálica e ativar o receptor NOP, por meio do qual induz os seus 

efeitos comportamentais. 
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ANEXO 1 
Tabela I: Efeito dos ligantes do receptor NOP em camundongos submetidos ao LCE. 

 Braços Abertos Braços Fechados 

 Tempo (s) Entradas Tempo (s) Entradas 

Camundongos Swiss 

 

Controle 45,2 ± 12,0 6,0 ± 1,3 177,0 ± 13,4 14,0 ± 1,6 

Diazepam 
(1 mg/kg) 

128,1 ± 13,7* 19,1 ± 1,2* 119,4 ± 9,9* 18,1 ± 2,5 

     

Controle 49,1 ± 15,3 6,0 ± 2,1 172,3 ± 16,5 13,4 ± 0,9 

N/OFQ  
(0,1 nmol) 

95,7 ± 10,7* 11,0 ± 2,7 141,9 ± 15,0 13,2 ± 1,8 

     

Controle 41,4 ± 8,4 5,2 ± 1,1 165,4 ± 10,5 11,3 ± 1,2 

UFP 113 
(0,01 nmol)  

33,6 ± 6,0 5,9 ± 0,9 170,8 ± 11,8 14,2 ± 1,4 

UFP 113 
(0,03 nmol)  

30,6 ± 6,4 4,8 ± 1,0 181,3 ± 11,8 9,6 ± 1,1 

UFP 113 
(0,1 nmol)  

25,8 ± 7,3 3,4 ± 0,8 212,0 ± 12,2 6,4 ± 1,0* 

UFP 113 
(1 nmol)  

49,9 ± 16,4 4,4 ± 1,5 165,1 ± 23,9 5,2 ± 1,1* 

     

Controle 68,2 ± 7,8 7,9 ± 1,1 167,1 ± 9,6 13,0 ± 0,9 

F/G]N/OFQ(1-13)NH
2  

(0,1 nmol)
 

 
40,4 ± 10,1 7,4 ± 2,2 179,4 ± 9,6 12,1 ± 1,8 

[F/G]N/OFQ(1-13)NH
2
  

(0,3 nmol)  
50,9 ± 5,8 6,1 ± 0,9 180,8 ± 10,2 13,8 ± 0,6 

[F/G]N/OFQ(1-13)NH
2
  

(1 nmol)  
61,1 ± 7,2 6,9 ± 1,0 150,2 ± 7,8 12,4 ± 1,0 

[F/G]N/OFQ(1-13)NH
2
  

(3 nmol)  
107,6 ± 17,3* 8,4 ± 1,3 121,2 ± 16,9* 7,9 ± 1,5* 

Camundongos CD-1 

     

Controle 47,0 ± 7,0 5,3 ± 1,0 135,3 ± 6,4 11,8 ± 0,9 

Diazepam 
(1 mg/kg) 

129,6 ± 13,9* 14,3 ± 1,5* 43,3 ± 5,8* 7,2 ± 1,1* 

     

Controle 37,3 ± 6,5 4,8 ± 1,0 129,1 ± 6,8 12,8 ± 0,9 

Ro 65-6570 
(0,01 mg/kg) 

31,2 ± 4,3 4,4 ± 1,0 100,3 ± 14,8 9,8 ± 1,3 

Ro 65-6570 
(0,03 mg/kg) 

88,4 ± 14,2* 6,8 ± 0,8 64,3 ± 9,5* 7,5 ± 1,1* 

Ro 65-6570 
(0,1 mg/kg) 

98,5 ± 8,9* 9,4 ± 0,9* 63,4 ± 5.0* 6,8 ± 0,9* 

     

Controle 32,1 ± 3,0 4,9 ± 0,6 95,5 ±,5,7 10,4 ± 0,9 

AT-90 
(0,001 mg/kg) 

41,3 ± 9,5 4,6 ± 0,9 109,5 ± 13,3 11,3 ± 1,7 

AT-90 
(0,003 mg/kg) 

70,9 ± 13,5* 7,8 ± 1,3 72,7 ± 10,5 8,3 ± 1,2 

AT-90 
(0,01 mg/kg) 

67,8 ± 10.6* 8,4 ± 1,1* 68,7 ± 9,4* 9,0 ± 1,0 

AT-90 
(0,03 mg/kg) 

65,7 ± 7,4* 6,6 ± 0,5 64,5 ± 8,4* 7,4 ± 1,1 

Camundongos NOP
(+/+)
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*p<0,05 vs respectivo controle 

     

Controle 37,2 ± 7,0 4,6 ± 0,8 144,8 ± 6,2 11,4 ± 0,8 

Diazepam 
(1 mg/kg) 

100,8 ± 12,2* 15,5 ± 2,1* 74,0 ± 9,8* 12,8 ± 0,6 

Ro 65-6570 
(0,1 mg/kg) 

94,6 ± 13,2* 7,4 ± 1,3 80,5 ± 7,7* 8,4 ± 1,0 

     

Controle 35,7 ± 6,3 6,7 ± 1,3 144,2 ± 11,8 14,0 ± 1,6 

AT-90 
(0,01 mg/kg) 

68,6 ± 9,0* 12,8 ± 2,2 114,2 ± 10,9 8,7 ± 0,9 

Camundongos NOP
(-/-)

 

     

Controle 57,9 ± 8,7 6,1 ± 0,9 94,1 ± 9,1 8,5 ± 0,9 

Diazepam 
(1 mg/kg) 

123,6 ± 13,0* 15,8 ± 2,0* 54,6 ± 26,4 6,8 ± 3,4 

Ro 65-6570 
(0,1 mg/kg) 

65,0 ± 15,0 6,4 ± 1,4 100,0 ± 16,1 9,6 ± 1,4 

     

Controle 28,1 ± 7,8 6,3 ± 2,1 140,9 ± 12,8 9,1 ± 0,8 

AT-90 
(0,01 mg/kg) 

30,5 ± 8,9 6,9 ± 2,5 136,1 ± 8,6 9,3 ± 1,1 
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Tabela II: Efeito dos ligantes do receptor NOP em camundongos submetidos ao TNF. 

 Tempo de imobilidade (s) 

Camundongos Swiss 

  

Controle 176,4 ± 19,5 

Nortriptilina 
(30 mg/kg) 

82,3 ± 19,7* 

  

Controle 178,4 ± 9,3 

UFP 101 
(10 nmol) 

122,2 ± 14,6* 

  

Controle 161,1 ± 7,1 

UFP 113 
(0,01 nmol) 

145,1 ± 18,7 

UFP 113 
(0,03 nmol) 

101,5 ± 10,2* 

UFP 113 
(0,1 nmol) 

109,0 ± 15,7* 

  

Controle 146,9 ± 15,9 

N/OFQ 
(1 nmol) 

155,1 ± 17,6 

UFP-113 
(0,1 nmol) 

89,1 ± 13,2* 

N/OFQ + UFP-113 
(1 nmol)      (0,1 nmol) 

135,0 ± 11,6 

  

Controle 162,8 ± 4,5 

F/G]N/OFQ(1-13)NH
2 

(0,1 nmol) 
138,0 ± 10,6 

F/G]N/OFQ(1-13)NH
2 

(0,3 nmol) 
117,9 ± 16.3* 

F/G]N/OFQ(1-13)NH
2 

(1 nmol) 
115,7 ± 7,6* 

  

Controle 171,1 ± 9,3 

N/OFQ 
(1 nmol) 

147,1 ± 21,1 

F/G]N/OFQ(1-13)NH
2 

(1 nmol) 
91,3 ±15,1* 

N/OFQ + F/G]N/OFQ(1-13)NH
2 

(1 nmol)      (1 nmol) 
127,5 ± 12,3 

Camundongos CD-1 

  

Controle 177,2 ± 6,3 

Nortriptilina 
(20 mg/kg) 

42,3 ± 7,2* 

SB-612111 
(10 mg/kg) 

102,7 ± 12,4* 

Ro 65-6570 
(0,1 mg/kg) 

187,3 ± 9,4 

  

Controle 158,1 ± 9,1 
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AT-90 
(0,001 mg/kg) 

149,7 ± 10,1 

AT-90 
(0,003 mg/kg) 

157,0 ± 10,9 

AT-90 
(0,01 mg/kg) 

148,2 ± 11,6 

AT-90 
(0,03 mg/kg) 

177,0 ± 14,8 

AT-90 
(0,1 mg/kg) 

147,8 ± 15,21 

  

Controle 170,5 ± 12,6 

AT-090 
(0,001 nmol) 

174,3 ± 15,9 

AT-090 
(0,01 nmol) 

176,1 ± 15,3 

*p<0,05 vs respectivo controle 
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Tabela III: Efeito dos ligantes do receptor NOP em camundongos submetidos ao teste da HIM. 

 Distância total percorrida (m) Tempo de imobilidade (s) 

Camundongos Swiss 

   

Controle 46,7 ± 5,7 1045,2 ± 64,5 

MF 
(10 mg/kg) 

183,7 ± 19,4* 205,4 ± 47,3* 

Valproato de sódio 
(400 mg/kg) 

48,9 ± 5,6 1227,4 ± 109,1 

Valproato de sódio + MF 
(400 mg/kg)    (10 mg/kg) 

104,7 ± 11,1* 
#
 810,1 ± 109,4* 

#
 

   

Controle 43,7 ± 1,3 1075,8 ± 22,1 

MF 
(10 mg/kg) 

207,6 ± 18,3* 166,2 ± 73,3* 

UFP 101 
(10 nmol) 

38,2 ± 2,5 1186,5 ± 51,6 

UFP 101 + MF 
(10 nmol)       (10 mg/kg) 

207,7 ± 22,9* 286,6 ± 110,3* 

   

Controle 38,7 ± 6,7 1121,2 ± 93,7 

MF 
(10 mg/kg) 

215,7 ± 19,4* 255,7 ± 59,3* 

N/OFQ 
(1 nmol) 

36,6 ± 4,6 1132,0 ± 64,8 

N/OFQ + MF 
(1 nmol)      (10 mg/kg) 

166,3 ± 16,4* 
#
 342,4 ± 114,7* 

   

Controle 41,9 ± 4,3 1183,6 ± 60,6 

MF 
(10 mg/kg) 

221,3 ± 22,7* 158,4 ± 75,7* 

UFP 113 
(0,01 nmol) 

43,0 ± 4,2 1157,2 ± 52,7 

UFP 113 + MF 
(0,01 nmol)    (10 mg/kg) 

170,2 ± 8,7* 
#
 207,9 ± 37,2* 

UFP 113 
(0,03 nmol) 

47,6 ± 7,6 1084,2 ± 92,7  

UFP 113 + MF 
(0,03 nmol)    (10 mg/kg) 

179,6 ± 14,6* 
#
 297,1 ± 80,2* 

UFP 113 
(0,1 nmol) 

51,3 ± 4,8 1051,9 ± 60,3 

UFP 113 + MF 
(0,1 nmol)      (10 mg/kg) 

168,8 ± 21,8* 
#
 292,7 ± 101,8* 

   

Controle 41,3 ± 5,5 1168,2 ± 63,1 

MF 
(10 mg/kg) 

226,5 ± 17,4* 90,9 ± 30,1* 

F/G]N/OFQ(1-13)NH
2 

(0,1 nmol) 
49,9 ± 4,7 1032,6 ± 64,2 

F/G]N/OFQ(1-13)NH
2 + MF 

(0,1 nmol)                                (10 mg/kg) 
202,4 ± 28,0* 198,0 ± 74,2* 

F/G]N/OFQ(1-13)NH
2 

(0,3 nmol) 
49,1 ± 3,5 1086,9 ± 61,0 

F/G]N/OFQ(1-13)NH
2 + MF 

(0,3 nmol)                                (10 mg/kg) 
214,5 ± 25,0* 111,5 ± 36,9* 

F/G]N/OFQ(1-13)NH
2 

(1 nmol) 
58,2 ± 8,1 929,2 ± 86,9* 
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F/G]N/OFQ(1-13)NH
2 + MF 

(1 nmol)                                   (10 mg/kg) 
169,6 ± 15,3* 

#
 174,8 ± 47,6* 

Camundondos CD-1 

   

Controle 41,8 ± 4,7 1134,5 ± 71,0 

MF 
(10 mg/kg) 

185,6 ± 22,9* 246,1 ± 95,5* 

SB-612111
 

(10 mg/kg) 
43,6 ± 4,0 1157,6 ± 41,8 

SB-612111
 
+ MF

 
(10 mg/kg)         (10 mg/kg) 

202,9 ± 30,1* 370,3 ± 125,2* 

   

Controle 40,1 ± 4,8 1100,4 ± 75,2 

MF 
(10 mg/kg) 

236,4 ± 24,8* 125,5 ± 53,0* 

AT-090
 

(0,001 mg/kg) 
52,4 ± 7,2 953,0 ± 82,4 

AT-090 
+ MF

 

(0,001 mg/kg) (10 mg/kg) 
211,3 ± 22,6* 229,3 ± 75,5* 

AT-090
 

(0,01 mg/kg) 
36,5 ± 4,7 1125,6 ± 67,7 

AT-090 
+ MF

 

(0,01 mg/kg) (10 mg/kg) 
233,2 ± 21,9* 137,9 ± 22,0* 

AT-090
 

(0,03 mg/kg) 
51,1 ± 7,6 981,8 ± 105,8 

AT-090 
+ MF

 

(0,03 mg/kg) (10 mg/kg) 
199,1 ± 17,4* 164,4 ± 28,7* 

Camundongos NOP
(+/+)

 

   

Controle 52,8 ± 13,0 466,0 ± 150,7 

MF 
(10 mg/kg) 

171,3 ± 24,3* 94,3 ± 65,8 

UFP 113 
(0,1 nmol) 

63,7 ± 8,6 
#
 365,1 ± 67,9 

UFP 113 + MF 
(0,1 nmol)      (10 mg/kg) 

95,6 ± 19,3 
#
 174,5 ± 104,7 

Camundongos NOP
(-/-)

 

   

Controle 46,2 ± 11,4 713,6 ± 225,1 

MF 
(10 mg/kg) 

189,2 ± 19,9* 23,1 ± 15,5* 

UFP 113 
(0,1 nmol) 

42,7 ± 8,5 
#
 710,8 ± 172,8 

#
 

UFP 113 + MF 
(0,1 nmol)      (10 mg/kg) 

162,5 ± 25,9* 
a
 85,7 ± 35,7* 

*p<0,05 vs respectivo controle 
#
p<0,05 vs MF 

a
p<0,05 vs NOP

(+/+)
 UFP-113 + MF 
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Abstract 

Background and purpose: nociceptin/orphanin FQ (N/OFQ) receptor (NOP) agonists produce 

anxiolytic-like effects in rodents while antagonists promote antidepressant-like effects. The aim 

of this study was to investigate the effect on anxiety and depression of NOP receptor partial 

agonists such as the peptides [F/G]N/OFQ(1-13)NH2 and UFP-113 and the non-peptide AT-

090. 

Experimental approach: In vitro AT-090, UFP-113, and [F/G]N/OFQ(1-13)NH2 were tested 

for their ability to promote NOP/G-protein and NOP/β-arrestin 2 interaction, using a 

bioluminescence resonance energy transfer assay. In vivo, they were tested in mice in the 

elevated plus maze (EPM) and in the forced swim (FST) tests. NOP partial agonists effects were 

systematically compared with to those of full agonists (N/OFQ and Ro 65-6570) and antagonists 

(UFP-101 and SB-612111). 

Key results: In vitro, AT-090, UFP-113, and [F/G]N/OFQ(1-13)NH2 promoted NOP/G protein 

interaction, with maximal effects lower than those evoked by N/OFQ and Ro 65-6570. AT-090 

behaved as a NOP partial agonist also in inducing β-arrestin 2 recruitment, while UFP-113 and 

[F/G]N/OFQ(1-13)NH2 were inactive in this assay. In vivo, AT-090 induced anxiolytic-like 

effects in the EPM but was inactive in the FST. Opposite results were obtained with UFP-113 

and [F/G]N/OFQ(1-13)NH2.  

Conclusions and Implications: NOP ligands producing similar effects on NOP/G protein 

interaction (partial agonism) but showing different effects on β-arrestin 2 recruitment (partial 

agonism vs antagonism) elicited different actions on anxiety and mood. These results suggest 

that the action of a NOP ligand on emotional states is better predicted based on its β-arrestin 2 

rather than G-protein efficacy. 

 

Keywords: N/OFQ, anxiety, depression, G protein, β-arrestin, NOP receptor partial agonist, 

BRET, elevated plus maze, forced swim test, mouse. 

 

Abbreviations: N/OFQ, nociceptin/orphanin FQ; NOP, N/OFQ peptide receptor; GPCR, G 

protein-coupled receptor; HEK293, Human Embryonic Kidney; EPM, elevated plus maze; FST, 

forced swim test; BRET, bioluminescence resonance energy transfer 
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Introduction 

The heptadecapeptide nociceptin/orphanin FQ (N/OFQ) was identified as the endogenous 

ligand of the N/OFQ peptide (NOP) receptor (Meunier et al., 1995; Reinscheid et al., 1995). 

The NOP receptor is widely expressed in the central nervous system (Mollereau and 

Mouledous, 2000; Neal et al., 1999). In vivo N/OFQ modulates a variety of biological functions 

(Lambert, 2008) including anxiety and depression (Gavioli and Calo', 2006; Jenck et al., 1997). 

In fact, preclinical studies have suggested that agonists of the NOP receptor produce anxiolytic-

like effects in rodents (Jenck et al., 1997; Jenck et al., 2000; Shoblock, 2007). On the other 

hand, the blockade of N/OFQ signaling (both pharmacological with NOP selective antagonists 

and genetic with NOP knockout (NOP(-/-)) animals) promotes antidepressant-like effects 

(Gavioli et al., 2003; Gavioli et al., 2004; Goeldner et al., 2010; Redrobe et al., 2002; Rizzi et 

al., 2011; Vitale et al., 2009). Given that compounds with opposing NOP efficacies (NOP full 

agonists vs NOP antagonists) modulate anxiety and depression respectively, this study aimed to 

investigate the action of NOP partial agonists in models of anxiety and depression. We 

investigated both small-molecule and peptidic NOP partial agonists such as the non-peptide AT-

090 (Ferrari et al., 2015), and the peptides UFP-113 (Arduin et al., 2007; Camarda et al., 2009) 

and [Phe1ψ(CH2-NH)Gly2]N/OFQ(1-13)-NH2 ([F/G]N/OFQ(1-13)NH2; Guerrini et al., 1998). 

In order to compare their in vitro potency and efficacy, these NOP partial agonists were 

evaluated in parallel experiments for their ability to promote NOP/G-protein and NOP/β-arrestin 

2 interaction using a bioluminescence resonance energy transfer (BRET) assay recently set up in 

our laboratories (Malfacini et al., 2015). In vivo, AT-090, UFP-113, and [F/G]N/OFQ(1-

13)NH2 were tested in mice in the elevated plus maze (EPM) and in forced swim test (FST) for 

assessing their putative anxiolytic- and antidepressive-like effects respectively. The in vitro and 

in vivo actions of these compounds were compared with those of the standard NOP full agonists 

N/OFQ and Ro 65-6570 (Röver et al., 2000; Wichmann et al., 1999) and standard antagonists 

UFP-101 (Calo et al., 2002) and SB-612111 (Zaratin et al., 2004). 

 

Methods 

Drugs and reagents – NOP peptide ligands and Ro 65-6570 were synthesized in R. Guerrini 

laboratories while AT-090 was synthesized by Dr. N. Zaveri (Astraea Therapeutics). All tissues 

culture media and supplements were from Invitrogen (Paisley, UK), while reagents were 

purchased from Sigma Chemical Co. (Poole, UK) or E. Merck (Darmstadt, Germany). For the 

in vitro studies stock solutions (1 mM) of peptides were made in ultrapure water, while stock 

solutions (10 mM) of Ro 65-6570 and AT-090 were prepared in DMSO. Stock solutions were 

kept at - 20 °C until use. For in vivo studies peptides and nortriptyline were dissolved in saline 
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while Ro 65-6570 and SB-612111 (Tocris Bioscience) in 1% DMSO, and diazepam in 0.5% 

Tween 80 (Sigma Chemical Co). AT-090 was dissolved in 1% DMSO and 0.5% (2-

hydroxypropyl)-β-cyclodextrin (Sigma Chemical Co). Peptides were injected 

intracerebroventricularly (i.c.v.) five min prior to the test. Diazepam (Sigma Chemical Co), 

nortriptyline (Tocris Bioscience), Ro 65-6570, and AT-090 were injected intraperitoneally (i.p.) 

30 min prior the test. SB-612111 was given i.p. 30 min before the test when tested per se and 30 

min before Ro 65-6570 or vehicle in antagonism experiments. 

 

In vitro studies 

Cell and Membrane Preparation - Human Embryonic Kidney (HEK293) cells were grown in 

Dulbecco’s modified Eagle’s medium supplemented with 10% (v/v) fetal calf serum, 100 

units/ml penicillin G, and 100 ng/ml streptomycin sulfate in a humidified atmosphere of 5% 

CO2 at 37 °C. Cell lines permanently co-expressing the different pairs of fusion proteins, i.e. 

NOP-RLuc/Gβ1-RGFP and NOP-RLuc/β-arrestin 2-RGFP, were prepared as described 

previously (Molinari et al., 2008). For G-protein experiments enriched plasma membrane 

aliquots from transfected cells were prepared as previously described in details (Malfacini et al., 

2015). The protein concentration in membranes was determined using the QPRO - BCA kit 

(Cyanagen Srl, Bologna, IT) and the spectrophotometer Beckman DU 520 (Brea, CA, USA). 

Receptor-transducer interaction – These assays were carried out essentially as previously 

described by Malfacini et al (2015). Briefly, in whole cells, luminescence was recorded in 96-

well sterile poly-D-lysine-coated white opaque microplates, while in membranes it was recorded 

in 96-well untreated white opaque microplates (PerkinElmer, Waltham, MA, USA) using the 

luminometer Victor 2030 (PerkinElmer, Waltham, MA, USA). For the determination of NOP/β-

arrestin 2 interaction, cells were plated 24 h before the experiment (100,000 cells/well). For the 

determination of NOP/G-protein interaction, membranes (3 μg of protein) were added to wells 

in DPBS. Coelenterazine (Synchem UG & Co. KG) at a final concentration of 5 μM was always 

injected 10 minutes prior reading the cell plate. The receptor/G-protein interaction was 

measured in cell membranes to exclude the involvement of other cellular processes (i.e. arrestin 

recruitment, internalization). Different concentrations of ligands in 20 μL of PBS - BSA 0.01 % 

(Sigma Chemical Co. Poole, UK) were added and incubated for an additional 5 min before 

reading luminescence. All the experiments were performed at room temperature. 

 

In vivo studies 

In vivo studies have been reported according to ARRIVE guidelines (Kilkenny et al., 2010) and 

comply with the European Communities Council directives (2010/63/E), Brazilian Law (No. 



151 

 

11.714/2008) and Italian regulations (D.Lgs, 26/2014). Protocols were approved by Ethic 

Committees for Animal Use of Federal University of Rio Grande do Norte (Protocol No. 

21/2013) and of the University of Ferrara and the Italian Ministry of Health (Protocol No. 

316/2013-B). Male CD-1 (Harlan, Udine, Italy) or Swiss mice (bred at the Federal University of 

Rio Grande do Norte, Brazil) were used in this study together with NOP(+/+) and NOP(-/-) 

mice (bred at the Department of Medical Sciences of the University of Ferrara, Italy). Details 

about the generation of mutant mice have been published previously (Bertorelli et al., 2002; 

Nishi et al., 1997), moreover NOP(+/+) and NOP(-/-) mice have been backcrossed on the CD-1 

strain. All mice were 8-12 weeks old. Mice were housed in 425 × 266 × 155 mm cages, 5 

mice/cage, under standard conditions (22°C, 55% humidity, 12h light–dark cycle, lights on 7.00 

am) with food and water ad libitum. A total number of 652 mice have been used for this 

research. 

Surgery - Mice were anesthetized with ketamine and xylazine (100 and 10 mg/kg, i.p., 

respectively) and placed in a stereotaxic apparatus. An 8 mm stainless steel guide cannula (25 x 

0.7 mm) was implanted into the lateral ventricle and was fixed with dental cement. Coordinates 

toward the bregma were ML -1.1 mm, AP -0.6 mm, DV -1.0 mm. To prevent occlusion, a 

dummy cannula was inserted into the guide cannula. After surgery, the animals were allowed to 

recover for 5 days. For the i.c.v. injection, awake mice were gently restrained and the drug 

solution (2 μl/mouse) was injected (2 μl/min) with a cannula protruding 1 mm from the guide 

cannula. After completion of testing, mice were i.c.v. injected with trypan blue dye (2 μl). Ten 

min after, brains were removed to verify the placement of the guide cannula. Only the data from 

those animals with dispersion of the dye throughout the ventricles (> 95% of the animals) were 

used. 

Elevated plus maze - The EPM assay was carried out as described by Pellow et al (1985). The 

apparatus (Hamilton–Kinder, Poway, CA, USA) consists of two open arms, which are facing 

two opposite enclosed arms connected by a central platform elevated 50 cm from the floor. A 

red light was focused on the central platform (~ 100 lux). Animals were placed at the centre of 

the maze, with the head facing an open arm. The number of entries and the time spent in both 

closed and open arms were recorded during a 5 min period by an experienced observer. An 

entry was scored when the animal placed all four limbs into any given arm. Mice were 

randomly assigned to experimental groups. 

Forced swim test - The FST was performed as described by Porsolt et al (1977). Mice were 

placed individually in polyethylene cylinders, containing water at 25 ±1 °C, for two swim 

sessions: an initial 15 min training session on day 1, and 24 h later (day 2), by a 5 min test 

session. Results were relative to the 5 min test session. The immobility time (i.e. the time spent 



152 

 

floating in the water without struggling) was recorded by an experienced observer. Mice were 

randomly assigned to experimental groups. 

Data analysis and terminology - Receptor-transducer interactions were calculated as BRET 

ratio, i.e. the ratio of CPS recorded through the 510(10) and 460(25) emission filters 

(PerkinElmer, Waltham, MA, USA). All data are expressed as agonist-induced change of BRET 

ratio by subtracting the baseline (i.e. the value obtained in the absence of ligand) from all the 

other values. Agonist potencies are given as pEC50 (CL95%). Maximal agonist effects (Emax) 

were expressed as fraction of the N/OFQ Emax, which was determined in every assay plate. 

Concentration-response curves to agonists were analyzed with the four-parameter logistic 

nonlinear regression model. Curves fitting was performed using PRISM 5.0 (Graph Pad 

Software Inc., San Diego, USA). Data are expressed as mean ± sem of n experiments and were 

analyzed statistically using one-way analysis of variance (ANOVA) followed by Dunnett’s test 

for multiple comparisons. 

In vivo data are expressed as mean ± s.e.m. of n animals. Data were analysed using one-way or 

twoway ANOVA followed by Dunnett’s or Bonferroni’s post hoc test, as specified in results 

section. Differences were considered statistically significant when p ˂ 0.05. 

 

Results 

In vitro studies 

BRET assay - N/OFQ promoted both NOP/G-protein and NOP/β-arrestin 2 interaction in a 

concentration-dependent manner and with similar potency (pEC50 of 8.91 (CL95% 8.54 – 8.28) 

and 8.13 (CL95% 7.78 – 8.47), respectively) (Figure 1A). Ro 65-6570 mimicked the 

stimulatory effect of N/OFQ producing maximal effect similar to those induced by the natural 

peptide but being 10-fold less potent in inducing NOP/G-protein interaction (pEC50 of 7.90 

(CL95% 7.42 – 8.39)) and 100-fold less potent in the β-arrestin 2 assay (pEC50 ~ 6.3) (Figure 

1B). Of note, in the β-arrestin 2 assay, the concentration-response curve to Ro 65-6570 was not 

completed precluding an experimentally verified assessment of the asymptotic plateau, thus the 

pEC50 and Emax values obtained for this compound were extrapolated from the fitting routine. 

On the contrary, UFP-101 was inactive in evoking both NOP/G-protein and NOP/β-arrestin 2 

interaction (Figure 1C). From among the NOP partial agonists studied, in the G protein assay, 

AT-090 exhibited maximal effects that were significantly lower than that of N/OFQ (α = 0.64 ± 

0.04) with potency value of 7.59 (CL95% 7.23 – 7.95). A similar activity was displayed by this 

ligand in the β-arrestin 2 assay (α = 0.56 ± 0.02; pEC50 of 7.33 (CL95% 7.08 – 8.57)) (Figure 

1D). The peptides [F/G]N/OFQ(1-13)NH2 and UFP-113 induced NOP/G protein interaction 

with maximal effects lower than those of N/OFQ (α = 0.68 ±0.02 and 0.52 ± 0.02, respectively) 
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and with pEC50 of 8.45 (CL95% 8.19 – 8.71) and of 9.79 (CL95% 9.52 – 10.51), respectively. 

Both compounds produced a negligible stimulation of NOP/β-arrestin 2 interaction (Figure 1E 

and F). 

 

In vivo studies 

Elevated plus maze – In the EPM test, control mice spent ~ 40 sec in and did ~ 5 entries in the 

open arms. Diazepam (1 mg/kg, i.p.) significantly increased both the time spent in and the 

number of entries in the open arms. Ro 65-6570 (0.01 – 0.1 mg/kg, i.p.) increased in a dose-

dependent manner the time spent in and the number of entries in the open arms, mimicking the 

action of diazepam (Figure 2A and B). Of note, at the doses used in this study, Ro 65-6570 did 

not produce any motor impairment in the rotarod test (Figure S1). The selective NOP receptor 

antagonist SB-612111 (10 mg/kg, i.p.), at a dose able to completely block the anxiolytic-like 

effects of Ro 65-6570, did not modify per se the mouse behaviour in the EPM test (Figure 2C 

and D). No differences were recorded between the behaviour of NOP(+/+) and NOP(-/-) mice in 

the EPM test. Importantly, the anxiolytic-like effect of Ro 65-6570 was evident in NOP(+/+) 

but not NOP(-/-) mice (Figure 2E and F). AT-090 (0.001 – 0.3 mg/kg, i.p.) significantly 

increased in a dose-dependent manner the time spent by animals in the open arms and their 

number of entries (Figure 3A and B). At the higher dose tested AT-090 did not evoke any motor 

impairment in the rotarod test (Figure S1). To evaluate the involvement of the NOP receptor in 

the anxiolytic-like action of AT-090, the compound was tested in NOP(+/+) and NOP(-/-) mice. 

AT-090 0.01 mg/kg produced anxiolytic-like effects in NOP(+/+) mice but was completely 

inactive in NOP(-/-) mice (Figure 3C and D). 

From among NOP peptidic ligands, saline icv injected mice spent ~ 56 sec in and did ~ 7 entries 

in the open arms of the EPM. N/OFQ (0.1 nmol, i.c.v.) increased the time spent in but did not 

change the number of entries in the open arms (Figure S2). On the other hand, UFP-113 (0.01-

0.1 nmol, i.c.v.) and [F/G]N/OFQ(1-13)NH2 (0.1-1 nmol, i.c.v.) did not modify animal 

behaviour in the EPM (Figure S2). At the doses used in this study, N/OFQ, UFP-113, and 

[F/G]N/OFQ(1-13)NH2 did not produce any changes in the locomotor behaviour assessed in the 

open field (Figure S3). 

Forced swim test – Control mice subjected to the FST spent ~ 150 sec immobile. This 

immobility time was strongly decreased by the classical antidepressant nortriptyline (20 mg/kg, 

i.p.). A similar effect was produced by the selective NOP receptor antagonist SB-612111 (10 

mg/kg, i.p., Figure 4A). As expected, the selective NOP receptor agonist Ro 65-6570 (0.1 

mg/kg, i.p.) (Figure 4A) had no effect on the immobility time in the FST. However, the NOP 

partial agonist AT-090 (0.001 - 0.1 mg/kg, i.p., Figure 4B) also did not modify the immobility 
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time of mice subjected to the FST. In a separate series of experiments AT-090 was injected 

i.c.v. (0.001 and 0.01 nmol, 10 min pretreatment) and did not change the behaviour of mice in 

the FST (Figure S4). 

Similar to SB-612111, the selective NOP receptor peptide antagonist UFP-101 (10 nmol, i.c.v.) 

reduced the immobility time of mice (Figure 4C). The action of UFP-101 was mimicked, in a 

dosedependent manner, by peptidic NOP partial agonists UFP-113 (0.01-0.1 nmol, i.c.v., Figure 

4D) and [F/G]N/OFQ(1-13)NH2 (0.1-1 nmol, i.c.v., Figure 4E). 

The in vitro and in vivo results obtained in this study are schematically summarized in Table 1. 

 

Discussion & Conclusions 

Several studies have demonstrated that the N/OFQ-NOP system shows an unique pattern of 

actions on emotional states with its activation producing anxiolysis (Shoblock, 2007; Witkin et 

al., 2014) and its blockade producing antidepressant-like effects (Gavioli and Calo', 2013). 

Partial agonists are ligands able to bind and activate a given receptor but with reduced efficacy 

compared to full agonists. Theoretically, partial agonists can display agonist-like actions when a 

given system is silent while they display antagonist-like actions when the system is activated. 

Therefore, this study investigated the effects of different NOP receptor partial agonists for their 

ability to induce NOP/G protein and NOP/β-arrestin 2 interaction, and for their ability to modify 

the behavior of mice in the EPM and the FST. 

GPCRs may signal not only by interacting with G-proteins but also with other effectors, 

including arrestins (Lefkowitz, 2013). This applies also to the NOP receptor (Chang et al., 

2015; Mittal et al., 2013; Zhang et al., 2012). Recently, we established and validated using a 

large panel of NOP ligands a BRET assay to investigate the ability of ligands to induce NOP/G 

protein and NOP/β-arrestin 2 interaction (Malfacini et al., 2015). We used this assay to compare 

the actions of NOP partial agonists UFP-113, [F/G]N/OFQ(1-13)NH2, and AT-090 as well as 

that of standard NOP ligands. NOP full agonists N/OFQ and Ro 65-6570, and partial agonists 

UFP-113, [F/G]N/OFQ(1-13)NH2, and AT-090 stimulated, in a concentration-dependent 

manner, NOP/G-protein interaction. However, UFP-113, [F/G]N/OFQ(1-13)NH2, and AT-090 

showed lower maximal effects compared to N/OFQ and Ro 65-6570. In other words these 

compounds behaved as partial agonists at NOP/G protein. The following rank order of potency 

was calculated: UFP-113 > N/OFQ > [F/G]N/OFQ(1-13)NH2 > Ro 65-6570 > AT-090, which 

is in line with previous studies (Malfacini et al., 2015; Ferrarri et al., 2015). As expected, NOP 

antagonist UFP-101 did not induce NOP/G protein interaction and similar findings were 

previously obtained with SB-612111 (Malfacini et al., 2015). However both compounds 

antagonized N/OFQ effects showing a competitive type of interaction and the expected rank 
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order of antagonist potency, i.e. SB-612111 > UFP-101 (Camarda et al., 2009; Malfacini et al., 

2015). In the β-arrestin 2 assay, only N/OFQ, Ro 65-6570, and AT-090 stimulated NOP/β-

arrestin 2 interaction. Similar to NOP/G protein experiments, AT-090 also behaved as partial 

agonist in stimulating NOP/β-arrestin 2 interaction. UFP-113, [F/G]N/OFQ(1-13)NH2, and 

UFP-101 were inactive in this assay. These compounds as well as SB-612111 were able to 

antagonize N/OFQ stimulated NOP/β-arrestin 2 interaction (Malfacini et al., 2015); moreover 

UFP-101 and SB-61211 displayed similar pA2 values in the two assays. UFP-113 and 

[F/G]N/OFQ(1-13)NH2 showed, in the β-arrestin assay, pA2 values close to their pEC50 values 

obtained in the G protein assay (Malfacini et al., 2015). To summarize, AT-090, UFP-113 and 

[F/G]N/OFQ(1-13)NH2 displayed the same pharmacological activity in the NOP/G protein 

assay, i.e. partial agonism and similar efficacy, but showed clearly different activities in the 

NOP/β-arrestin 2 assay with AT-090 still behaving as a partial agonist while UFP-113 and 

[F/G]N/OFQ(1-13)NH2 as antagonists. 

In the EPM and FST, the results obtained in the present research using the standard NOP 

ligands are largely in agreement with previous studies. Both N/OFQ and Ro 65-6570 produced 

anxiolytic-like effects in the EPM test, confirming the pivotal studies by Jenck et al (1997; 

2000) and the large evidence later collected in different laboratories (Shoblock, 2007; Witkin et 

al., 2014). The anxiolytic-like effect of Ro 65-6570 was blocked by the selective NOP 

antagonist SB-612111 and no longer present in NOP(-/-) mice. These results demonstrate that 

the anxiolytic-like action of Ro 65-6570 is solely due to the activation of the NOP receptor. Of 

note, SB-612111 at a dose able to block the anxiolytic-like effect of Ro 65-6570, was totally 

inactive in the EPM test. This, together with the lack of phenotype of NOP(-/-) mice in the 

EPM, suggests that N/OFQergic signaling does not tonically control anxiety-like behavior at 

least under these experimental conditions. 

Similar to supraspinal N/OFQ (Redrobe et al., 2002), Ro 65-6570, at the dose active in the EPM 

test, did not change the mouse behavior in the FST. On the contrary, UFP-101 and SB-612111 

produced robust antidepressant-like effects in the same assay. This finding is in agreement with 

studies showing that the selective blockade of the NOP receptor using chemically different NOP 

antagonists provide antidepressant-like effects both in mice and rats (reviewed in Gavioli et al., 

2013). Genetic studies corroborated this evidence; in fact, NOP(-/-) mice (Gavioli et al., 2003) 

and rats (Rizzi et al., 2011) display a robust antidepressant phenotype in despair tests. Thus, 

these data support the hypothesis that endogenous N/OFQ may be released under highly 

stressful situations and may contribute to depressive states.  

The results presented here show that the non-peptide AT-090 induced anxiolytic-like effect in 

the EPM but was inactive in FST. Thus, in vivo AT-090 mimicked the action of NOP full 

agonists. Importantly, AT-090 did not produce anxiolytic-like effects in NOP(-/-) mice. Thus 
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the in vivo activity of this compound in the EPM can be ascribed to the selective activation of 

the NOP receptor. This is in line with the fairly good profile of selectivity (> 100 fold) 

previously reported for this compound (Ferrari et al., 2015). Notably, AT-090 was given i.p. 

and pharmacokinetic issues should be taken into account when discussing in vivo effects. In 

particular, the inactivity of AT-090 in the FST could be due to its inability to reach, via systemic 

administration, those brain areas important for the antidepressant-like effects of NOP 

antagonists. In order to investigate this possibility, AT-090 was injected i.c.v. in mice submitted 

to FST. However AT-090 was found to be inactive even after i.c.v. administration, suggesting 

that the lack of effect of AT-090 in the FST is due to pharmacodynamic rather than 

pharmacokinetic reasons. 

The peptides UFP-113 and [F/G]N/OFQ(1-13)NH2 mimicked the action of NOP antagonists in 

vivo, inducing robust antidepressant-like effects in the FST and being inactive in EPM. 

Importantly, UFP-113 and [F/G]N/OFQ(1-13)NH2 in the FST displayed the same order of 

potency (UFP-113 >[F/G]N/OFQ(1-13)NH2) reported in vitro in the present and in previous 

studies (Arduin et al., 2007; Camarda et al., 2009). 

The analysis of the present findings suggests that the action of a NOP ligand on emotional states 

is better predicted based on its β-arrestin 2 rather than G-protein efficacy. In fact comparing 

their in vitro and in vivo actions, it appears that NOP ligands able to promote NOP/β-arrestin 2 

interaction (N/OFQ, Ro 65-6570, and AT-090) are also able to induce anxiolytic-like effects in 

EPM. On the other hand, compounds that inhibited the NOP/β-arrestin 2 interaction (UFP-101, 

SB-612111, UFP-113, and [F/G]N/OFQ(1-13)NH2) produced antidepressant-like effects in the 

FST. The scaffolding proteins β-arrestin 1 and 2 have been traditionally associated with GPCR 

desensitization and internalization (Attramadal et al., 1992; Ferguson et al., 1996). However, 

recent findings suggest that β-arrestins can also act as G protein-independent effectors of GPCR 

signaling (Lefkowitz and Shenoy, 2005; Luttrell et al., 1999; Luttrell et al., 2001). At present 

there are no information about the involvement of β-arrestins in NOP mediated biological 

actions with the only exception of locomotor activity (Mittal et al., 2013). However, several 

studies suggest a role for β-arrestins in the control of emotional states (Avissar et al., 2004; 

Beaulieu et al., 2005; David et al., 2009; Golan et al., 2010). For example, chronic treatment 

with fluoxetine failed to induce anxiolytic-like effects in β-arrestin 2(-/-) mice in various assays 

(David et al., 2009). Beaulieu et al (2008) demonstrated that lithium reduces the latency to cross 

in wild type but not β-arrestin 2(-/-) mice subjected to the light/dark test. Moreover, β-arrestin 2 

knockout mice displayed an anxiety-like phenotype in the open field and in the novelty 

suppressed feeding tests (David et al., 2009). These data support the hypothesis that NOP/β-

arrestin 2 signaling are important for eliciting anxiolytic-like effects and explain the inactivity 
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of UFP-113 and [F/G]N/OFQ(1-13)NH2 in the EPM test, in spite of their efficacy in promoting 

NOP/G protein interaction. 

In assays of anti-depressant activity, fluoxetine and lithium did not evoke antidepressant effects 

in β-arrestin 2(-/-) mice in the tail suspension test (Beaulieu et al., 2008; David et al., 2009) and 

that β-arrestin 2 signaling mediates lithium action on behavior through Akt signaling and 

consequent inhibition of glycogen synthase kinase 3 β (Beaulieu et al., 2008), which is 

considered a putative mechanism of action of mood stabilizers (for review see Beaulieu et al., 

2009). Another main signaling pathway implicated in the pathophysiology of mood disorders is 

that of MAP kinases (Tanis and Duman, 2007). It is known that β-arrestin 2 forms complexes 

with individual members of a particular MAP kinase cassette, thus keeping the activated MAP 

kinase in the cytoplasm (DeFea et al., 2000; Luttrell et al., 2001). Different antidepressant drugs 

reduce β-arrestin 2 protein levels in the cytosol via ubiquitinylation and degradation (Golan et 

al., 2010) and promote MAP kinase translocation to the nucleus. These findings support the 

involvement of β-arrestin 2 in mood disorders and the putative role of its blockade in the action 

of antidepressants. Thus, it can be hypothesized that NOP antagonists induce antidepressant 

effects by blocking the recruitment of β-arrestin 2. 

However we emphasize that these are speculative hypotheses that need to be experimentally 

validated in future studies, by testing strongly biased NOP agonists both toward G-protein and 

β-arrestin in relevant models of anxiety and depression, and by investigating in the same assays 

the phenotype of β-arrestin 2(-/-) mice in response to NOP selective ligands. 

In conclusion, this study investigated and compared the actions of a series of selective NOP 

ligands encompassing full and partial agonists and pure antagonists in vitro for their ability to 

stimulate receptor interaction with G protein and β-arrestin and in vivo in mice for their ability 

to evoke anxiolytic- and antidepressant-like effects. Partial agonists showing the same efficacy 

in promoting NOP/G protein interaction produced different effects in vivo; these effects seem to 

be related to their ability to stimulate or block the NOP/β-arrestin 2 interaction. Thus the present 

findings suggest that the action of a NOP ligand on emotional states is better predicted from its 

β-arrestin 2 rather than G-protein efficacy. 
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Table 1. In vitro and in vivo pharmacological activity of NOP ligands. in vitro in vivo. 

 in vitro in vivo 

 G protein β-arrestin EPM FST 

N/OFQ full agonist full agonist anxiolytic  inactive 

Ro 65-6570 full agonist full agonist anxiolytic inactive 

     

UFP-101 antagonist antagonist inactive antidepressant 

SB-612111 antagonist antagonist inactive antidepressant 

     

[F/G]N/OFQ(1-13)NH2 partial agonist antagonist inactive antidepressant 

UFP-113 partial agonist antagonist inactive antidepressant 

AT-090 partial agonist  partial agonist anxiolytic inactive 
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Figure legends 

 

Figure 1. BRET assay. Effects of N/OFQ (A), Ro 65-6570 (B), UFP-101 (C), AT-090 (D), 
[F/G]N/OFQ(1-13)NH2 (E), and UFP-113 (F) on NOP/G-protein and NOP/β–arrestin 2 

interaction. Effects are expressed as E/Emax, where E is the effect evoked by the compound and 

Emax is the maximal effect evoked by N/OFQ. Emax corresponds to a stimulation of 0.33 ± 
0.02 BRET ratio units over the baseline for the NOP/G-protein assay and of 0.11 ± 0.01 BRET 

ratio units over the baseline for the NOP/ β–arrestin 2 assay. Data are shown as mean ± sem of 4 

separate experiments performed in duplicate. 

Figure 2. Effects of standard compounds in the EPM test. Panels A and B: effect of diazepam (1 
mg/kg, i.p., 30 min prior the test) and Ro 65-6570 (0.01-0.1 mg/kg, i.p., 30 min prior the test) in 

CD-1 mice subjected to the EPM test. Data are mean ± s.e.m. of 12-16 mice per group. One-

way ANOVA followed by the Dunnett’s post hoc test revealed an effect of treatment both for 
the time spent in the open arms (F(4,65) = 20.22, A) and the number of entries in the open arms 

(F(4,65) =18.63, B). *p<0.05 vs vehicle. Panels C and D: effect of SB-612111 (10 mg/kg, i.p., 

30 min pretreatment) per se and against Ro 65-6570 (0.1 mg/kg, i.p., 30 min before starting the 
test) in CD-1 mice subjected to the EPM test. Data are mean ± s.e.m. of 10-12 mice per group. 

Two-way ANOVA followed by the Bonferroni’s post hoc test revealed an effect of Ro 65-6570 

and of the interaction Ro 65-6570 x SB-612111 both for the time spent in the open arms 

(F(1,38) = 9.93 for Ro 65-6570 and F(1,38) = 7.41 for the interaction, C) and for the number of 
entries in the open arms (F(1,38) = 7.51 for Ro 65-6570 and F(1,38) = 4.13 for the interaction, 

D). *p<0.05 vs vehicle, # p<0.05 vs Ro 65-6570. Panels E and F: effect of diazepam (1 mg/kg, 

i.p., 30 min before starting the test) and Ro 65-6570 (0.1 mg/kg, i.p., 30 min before starting the 
test) in NOP(+/+) and NOP(-/-) mice subjected to the EPM test. Data are mean ± s.e.m. of 8-10 

mice per group. Two-way ANOVA followed by the Bonferroni’s post hoc test revealed an 

effect of treatment and of the interaction treatment x genotype for the time spent in the open 

arms (F(2,47) = 14.41 for treatment and F(2,47) =3.38 for the interaction, D) and an effect of 
treatment for the number of entries in the open arms (F(2,47) = 26.32, E). *p<0.05 vs vehicle, # 

p<0.05 vs NOP(+/+). 

Figure 3. Effects of AT-090 in the EPM test. Panels A and B: dose-response curve to AT-090 
(0.001 - 0.03 mg/kg, i.p., 30 min prior the test) in CD-1 mice subjected to the EPM test. Data 

are mean ± s.e.m. of 15-17 mice per group. One-way ANOVA followed by the Dunnett’s post 

hoc test revealed an effect of treatment both for the time spent in the open arms (F(4,78) = 4.96, 
A) and the number of entries in the open arms (F(4,78) = 3.99, B). *p<0.05 vs vehicle. Panels C 

and D: effect of AT-090 (0.01 mg/kg, i.p., 30 min prior the test) in NOP(+/+) and NOP(-/-) 

mice subjected to the EPM test. Data are mean ± s.e.m. of 10 mice per group. Two-way 

ANOVA followed by the Bonferroni’s post hoc test revealed an effect of treatment and of the 
interaction treatment x genotype for the time spent in the open arms (F(1,38) = 4.42 for 

treatment and F(1,38) = 7.42 for the interaction, C). *p<0.05 vs vehicle, # p<0.05 vs NOP(+/+). 

Figure 4. Effects of standard compounds and partial agonists of NOP receptor (AT-090, UFP-
113, and [F/G]N/OFQ(1-13)NH2) in the FST. Panel A: effects of nortriptyline (20 mg/kg, i.p., 

30 min prior the test), SB-612111 (10 mg/kg, i.p., 30 min prior the test), and Ro 65-6570 (0.1 

mg/kg, i.p., 30 min prior the test) on the immobility time of CD-1 mice subjected to the FST. 
Data are mean ± s.e.m. of 11-16 mice per group. One-way ANOVA followed by the Dunnett’s 

post hoc test revealed an effect of treatment (F(3,55) = 45.38). *p<0.05 vs vehicle. Panel B: 

dose-response curve to AT-090 (0.01 – 0.1 mg/kg, i.p., 30 min prior the test) on the immobility 

time of CD-1 mice subjected to the FST. Data are mean ± s.e.m. of 8-12 mice per group. Panel 
C: effect of UFP-101 (10 nmol, i.c.v., 5 min prior the test) on the immobility time of Swiss mice 

subjected to the FST. Data are mean ± s.e.m. of 16-17 mice per group. Unpaired Student t test 

revealed an effect of treatment (t(31) = 3.30). *p<0.05 vs saline. Panel D: dose-response curve 
to UFP-113 (0.01 – 0.1 nmol, i.c.v., 5 min prior the test) in Swiss mice subjected to the FST. 

Data are mean ± s.e.m. of 10-13 mice per group. Oneway ANOVA followed by the Dunnett’s 
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post hoc test revealed an effect of treatment (F(3,47) = 7.90). Panel E: dose-response curve to 

[F/G]N/OFQ(1-13)NH2 (0.1-1 nmol, i.c.v., 5 min prior the test) in Swiss mice subjected to the 

FST. Data are mean ± s.e.m. of 13 mice per group. One-way ANOVA followed by the 
Dunnett’s post hoc test revealed effect of treatment (F(3,48) = 6.50). *p<0.05 vs saline. 
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