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RESUMO 

Introdução: A nociceptina/orfanina FQ (N/OFQ) é o ligante endógeno de um 
receptor acoplado a proteína Gi, denominado receptor NOP. Tanto a N/OFQ 
quanto o receptor NOP são amplamente expressos em áreas envolvidas no 
processamento das emoções. Evidências clínicas e pré-clínicas sugerem efeito 
antidepressivo decorrente do bloqueio do receptor NOP. Este estudo tem como 
objetivo investigar o papel do sistema peptidérgico da N/OFQ-receptor NOP na 
modulação do comportamento depressivo em camundongos. Metodos: 
Camundongos machos Swiss e CD-1 e camundongos knockout para o receptor 
NOP (NOP(-/-)) foram empregados neste estudo. Para avaliar o comportamento 
do tipo depressivo dos animais foram utilizados o teste da natação forçada (TNF) 
e o modelo do desamparo aprendido (DA). Na primeira etapa deste estudo, os 
efeitos de agonistas, antagonistas e fenótipo de camundongos NOP(-/-) foram 
investigados no desenvolvimento do comportamento desamparado. Em seguida, 
foi avaliado o efeito da co-administração de agonistas NOP e fármacos 
antidepressivos clássicos no TNF e DA. Resultados: Os agonistas NOP, Ro 65-
6570 (0,01-1 mg/kg, ip) e MCOPPB (0,1-10 mg/kg, ip), pré-sessões de indução, 
aumentaram a porcentagem de camundongos que desenvolvem o 
comportamento de desamparo. Em contraste, o bloqueio do receptor NOP com 
o antagonista SB-612111 (1-10 mg/kg, ip) reduziu a porcentagem de 
camundongos exibindo comportamento desamparado e resultados semelhantes 
foram observados em camundongos NOP(-/-). Porém, sob a mesma condição 
experimental, a nortriptilina (20 mg/Kg, ip) não alterou a aquisição de 
comportamento desamparado. Na segunda parte desse estudo, a administração 
de fluoxetina, nortriptilina, R-ketamina e SB-612111 induziu efeito semelhante ao 
antidepressivo no TNF. A administração aguda dos agonistas NOP, N/OFQ e Ro 
65-6570, não induziu nenhuma alteração comportamental. No entanto, a co-
administração de N/OFQ e Ro 65-6570 bloqueou a expressão do 
comportamento do tipo antidepressivo de SB-612111, fluoxetina e nortriptilina, 
mas não R-ketamina, no TNF. Da mesma forma, a injeção sistêmica de SB-
612111, nortriptilina e R-ketamina reverteu o comportamento desamparado dos 
camundongos expostos ao DA. A co-administração de Ro 65-6570 bloqueou o 
efeito antidepressivo do SB-612111 e nortriptilina, mas não R-ketamina. 
Conclusão: A ativação da sinalização do receptor NOP facilita, enquanto o seu 
bloqueio impede a aquisição do comportamento desamparado. Ainda, a ativação 
do receptor NOP interfere no efeito antidepressivo de fármacos 
monoaminérgicos, como a nortriptilina e fluoxetina, mas não R-ketamina. Em 
última análise, esses achados indicam um perfil pró-depressivo induzido pela 
ativação da sinalização do receptor NOP durante um evento estressante, bem 
como contribuem para investigar o papel exercido pelo sistema N/OFQ-receptor 
NOP na regulação dos estados de humor. 

Palavras-chave: Nociceptina/orfanina FQ; receptor NOP; agonista NOP; 
antagonista NOP; antidepressivo; estresse; teste da natação forçada; 
desamparo aprendido; camundongo.  



 

 

ABSTRACT 

Introduction: Nociceptin/orphanin FQ (N/OFQ) is the endogenous ligand of a 
receptor coupled to Gi protein named NOP receptor. Both N/OFQ and NOP 
receptor are widely expressed in brain areas involved in emotional processing. 
Clinical and preclinical evidence suggests antidepressant effects due to the 
blockade of the NOP receptor. This study aimed to investigate the role of the 
N/OFQ-NOP receptor system in the modulation of depressive-like behaviors in 
mice. Methods: Male Swiss and CD-1 mice and mice knockout for the NOP 
receptor (NOP (-/-)) were used in this study. The forced swimming test (FST) and 
the learned helplessness model (LH) were used to evaluate the depressive-like 
behavior of mice. Firstly, the effects of NOP agonists, antagonists and NOP(-/-) 
phenotype were investigated in the acquisition of the helpless behavior. The 
effects of co-administration of NOP agonists and classical antidepressant drugs 
on FST and LH were also investigated. Results: The NOP agonists, Ro 65-6570 
(0.01-1 mg/kg, ip) and MCOPPB (0.1-10 mg/kg, ip), pre-induction sessions, 
increased percentage of mice developing the helpless phenotype. In contrast, 
blockade of NOP receptor with the antagonist SB-612111 (1-10 mg/kg, ip) 
reduced the percentage of mice exhibiting helpless behavior, and similar results 
were observed in NOP(-/-) mice. Interesting enough, under the same 
experimental condition, administration of nortriptyline (20 mg/kg, ip) did not alter 
the acquisition of helpless behavior. In the second part of this study, fluoxetine, 
nortriptyline, R-ketamine and SB-612111 induced similar antidepressant-like 
effects in the FST. Acute administration of NOP agonists, N/OFQ and Ro 65-
6570, did not induce any behavioral change. However, co-administration of 
N/OFQ and Ro 65-6570 blocked the antidepressant effects of SB-612111, 
fluoxetine and nortriptyline, but not R-ketamine, in FST. Likewise, the systemic 
injection of SB-612111, nortriptyline, but not R-ketamine, reversed the helpless 
behavior of mice. Co-administration of Ro 65-6570 blocked the antidepressant 
effects of SB-612111 and nortriptyline, but not R-ketamine. Conclusion: The 
activation of NOP receptor signaling facilitates, while its blockade, prevents the 
acquisition of helpless behavior. Furthermore, NOP receptor activation interferes 
with the antidepressant effects of monoaminergic drugs, including nortriptyline 
and fluoxetine, but not R-ketamine. Ultimately, these findings indicate a pro-
depressive profile due to the activation of the NOP receptor signaling during a 
stressful event, as well as contribute to the investigation about the role played by 
the N/OFQ-NOP receptor in the regulation of mood states. 

Key words: Nociceptin/orphanin FQ; NOP receptor; NOP agonists; NOP 
antagonists; antidepressant; stress; forced swimming test; learned helplessness; 
mouse.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1. Transtornos mentais  

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), através da publicação 

“Mental Health: New Understanding, New Hope” (Brundtland, 2001), os 

transtornos mentais e comportamentais são compreendidos como condições 

clínicas caracterizadas por alterações do pensamento, do humor ou de 

comportamento e representam um sério problema de saúde pública em todo o 

mundo. Estudos epidemiológicos recentes realizados em 63 países mostram que 

29% das pessoas já apresentaram algum transtorno mental ao longo de sua vida 

(Steel et al., 2014). Os pacientes diagnosticados com algum transtorno mental 

sofrem com ampla redução na qualidade de vida, em virtude das alterações de 

cunho afetivos, cognitivos, comportamentais e físicos (Birnbaum et al., 2010; 

Kessler et al., 2005). 

 

1.2. Transtorno depressivo maior 

O transtorno depressivo maior (TDM) é um dos transtornos depressivos 

mais prevalentes na população, causando perturbações cognitivas e afetivas, 

afetando de forma negativa a qualidade de vida dos pacientes. Nos Estados 

Unidos da América(EUA), estes transtornos apresentam incidência ao longo da 

vida de 20% em mulheres e 12% em homens (Goodier, 2014), com taxas de 

prevalências de 12 meses em torno de 6 a 8% (Murphy et al., 2012). Geralmente, 

observa-se que a depressão acomete cerca de 2 vezes mais as mulheres que 

os homens (Van de Velde et al., 2010). No entanto, recentemente questionou-se 

essa clássica proporção 2:1 entre mulheres e homens, visto que foi demonstrado 

que homenssão menos propensos a relatar sintomas depressivos quando 

questionados sobre depressão, porém acabam relatando um número maior de 

sintomas depressivos quando questionados sobre bem-estar (Goodier, 2014). 

No Brasil, dados do IBGE (2013) estimam que 7,6% das pessoas com 18 anos 
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ou mais de idade receberam diagnóstico de depressão por profissional de saúde 

mental. Verificou-se que há maior prevalência desta doença em mulheres (10,9 

%) do que em homens (3,9 %) e na área urbana do que rural. O TDM pode surgir 

em qualquer idade, porém as chances aumentam com o início da puberdade, 

observandotaxas de incidências de TDM: 0,9% em crianças em idade pré-

escolar, 1,9% em crianças em idade escolar e 4,7% em adolescentes (Kashani 

e Sherman, 1988). 

De acordo com o DSM-V (2013), a depressão maior é um transtorno 

psiquiátrico caracterizado por cinco ou mais dos sintomas,sendo pelo menos um 

dos sintomas o humor deprimido ou a perda de interesse ou prazerem atividades 

cotidianas. Estes sintomas precisam estar presentes por, pelo menos, duas 

semanas e necessariamente representam mudanças no funcionamento prévio 

do indivíduo. Os demais sintomas apresentados pelos pacientes depressivos 

incluem alterações no apetite ou peso, sono e atividade psicomotora, diminuição 

da energia, sentimentos de desvalorização pessoal ou culpa, dificuldades em 

pensar, concentrar-se ou tomar decisões, pensamentos recorrentes de morte, 

planos ou tentativas suicidas.Oaparecimento crônico dos 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 e Cox,1999; Greco et al., 2004; Muñoz et al., 2005). 

 

1.3. Neurobiologia do transtorno depressivo 

Existem várias hipóteses que são utilizadas para explicar as alterações 

morfofuncionais que justificam o desenvolvimento do fenótipo depressivo nos 

pacientes. A primeira teoria e mais bem estudada é a teoria monoaminérgica, 

que defende que o surgimento do fenótipo depressivo é causado por uma 

redução na concentração de monaminas, principalmente serotonina (5-HT) e 

noradrenalina (NA), no sistema nervoso central (SNC) (Schildkraute Kety, 1967). 

As primeiras evidências acerca dessa teoria surgiram de pesquisas clínicas com 

agentes que atuavam em condição não psiquiátrica, como a iproniazida e a 
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imipramina, que promoveram efeito antidepressivo, porém foram iniciamente 

testados para tratamento da tuberculose e da esquizofrenia, respectivamente, e 

mais tarde relacionados ao aumento da concentração sináptica de 5-HT e NA 

(Berton e Nestler, 2006; Pittenger e Duman, 2007). Além disso, pesquisas com 

pacientes (hipertensos) que faziam uso de reserpina, fármaco que bloqueia o 

envesiculamento das monaminas, deplentando as concentrações dessas na 

fenda sináptica, relacionaram o uso desse fármaco com o surgimento de 

sintomas depressivos (Cleare, 2004). Estudos clínicos mais recentes, usando a 

técnica de Tomografia por Emissão de Prótons (PET), mostrou aumento em 

cerca de 30% na atividade da enzima monoamina oxidase (MAO) em pacientes 

depressivos (Meyer et al., 2006). Ainda, identificou-se redução na disponibilidade 

de metabólitos de NA no sangue arterial e venoso em pacientes depressivos 

quando comparados aos controles (Lambert et al., 2000).  

Apesar dos antidepressivos promoverem elevação na concentração de 

monoaminas a partir das primeiras administrações (Trivedi, 2006), o 

aparecimento dos efeitos terapêuticos ocorre após algumas semanas de 

tratamento, mostrando que existem outros fatores, além da diminuição de 

monoaminas, envolvidos no desenvolvimento do fenótipo depressivo. De fato, foi 

demonstrado que depletar monoaminas em pacientes depressivos intensifica os 

sintomas depressivos, porém ao depletar monoaminas em pacientes saudáveis 

não contribui para o surgimento do estado depressivo (Ruhe et al., 2007). Dados 

semelhantes foram relatados em estudos com animais. De fato, a depleção de 

5-HT e NA inibe a ação dos inibidores seletivos da receptação de serotonina 

(ISRSs) e inibidores seletivos da receptação de noradrenalina em modelos 

animais de depressão, porém por si a depleção de monoaminas não induz 

fenótipo depressivo (Lucki e O’Leary, 2004; Cryan et al., 2004; Yalcin et al., 

2008).  

A partir dessas observações clínicas e pré-clínicas contraditórias, a teoria 

monoaminérgica vem sendo editada a fim de contemplar esse retardo no início 

do efeito terapêutico, e neste contexto, foram incluídos que no âmbito de suas 

ações, os fármacos antidepressivos, para produzirem o efeito terapêutico 



22 

 

demandam regulação negativa e desenssibilização pré- e pós-sináptica de 

receptores de NA e 5-HT (Ferrari e Villa, 2016). Um dos exemplos mais 

estudados é o de que a administração de diversos antidepressivos, em longo 

prazo, mas não agudamente, diminui os sítios de ligação ao ligante do receptor 

ß-adrenérgico (ßAR) no hipocampo e córtex cerebral (Duman et al., 1997), bem 

como, a capacidade dos ßARs de estimular a formação de monofosfato de 

adenosina cíclico (cAMP)(Duman et a., 1997). Utilizando agonistas do receptor 

5-HT1A, estudos de imagem (PET) evidenciaram alterações na expressão desse 

receptor em pacientes depressivos (Pitchot et al., 2005, Savitz, 2013) e a 

exposição de longa duração a antidepressivos restaura a expressão do receptor 

5-HT1A no hipocampo (Blier e Montigny, 1994). Estudos de eletrofisiologia 

mostram que administração aguda e de curta duração, de agonistas do receptor 

5-HT1A produz supressão no desparo de neurônios serotoninérgicos. 

Entretanto, durante o tratamento prolongado, a atividade de neurônios 

serotoninérgicos retorna progressivamente ao normal como resultado de um 

desensibilização de autoreceptores somatodendriticos (para revisão: Blier e 

Montigny, 1994).Ainda, um estudo post-mortemmostrou níveis reduzidos da p11, 

uma proteína que aumenta a eficiência do receptor 5-HT1B, receptor pré-

sináptico, em pacientes depressivos (Carhart-Harris et al., 2016).  

Além da disfunção na neurotransmissão monoaminérgica, existe uma 

vertente de pensamento que associa o desenvolvimento do fenótipo depressivo 

com alterações na funcionalidade do eixo hipotálamo-pituitária-adrenal (HPA) e 

elevação permanente nos níveis de glicocorticoides circulante (Nemeroff, 1996). 

O mecanismo fisiológico que ocorre em resposta a eventos estressores é a 

ativação do eixo HPA. Os neurônios do núcleo paraventricular (PVN) do 

hipotálamo respondem ao estresse, induzindo a síntese e secreção do hormônio 

liberador de corticotrofina (CRF) que, por sua vez, atua na pituitária anterior, 

induzindo a síntese e liberação do hormônio adrenocorticotrópico (ACTH), este 

estimula o córtex da adrenal, induzindo síntese e liberação de glicocorticoides 

(Herman et al., 2003). Os glicocorticóides promovem alterações metabólicas e 

comportamentais que capacitam o organismo a responder eficientemente aos 

eventos estressores (para revisão: Nestler et al., 2002). A ativação desse eixo é 
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controlada por algumas vias centrais, como por exemplo, o hipocampo exerce 

influência inibitória sobre a ativação do eixo HPA, respondendo a elevação na 

concentração de glicocorticoides, enquanto que a amígdala exerce influência 

positiva sobre a ativação dos neurônios do PVN (Nestler et al., 2002). 

 Os glicocorticoides são de extrema importância para o controle da 

ativação do eixo HPA. Em níveis normais de glicocorticoides, ocorre melhora na 

função do hipocampo, inibindo a ativação do eixo e favorecendo as habilidades 

cognitivas. Já em condições de estresse prologado e/ou severo, nos quais nota-

se persistente elevação dos níveis de glicocorticoides, percebe-se dano nos 

neurônios hipocampais, principalmente na camada CA3. Estudos sugerem que 

esse dano envolve redução na arborização dendítrica, diminuição no número de 

espinhas dendítricas (McEwen, 2000; Sapolsky, 2000) e redução do nascimento 

de novos neurônios granulares no giro denteado de adultos (Fuchs e Gould, 

2000). Sendo assim, esse dano ao hipocampo geraria redução no feedback 

negativo sobre a ativação do eixo, resultando em elevação persistente de 

glicocorticoides que intensificaria os danos neuronais. Portanto, postula-se que 

esse ciclo vicioso, com consequente dano hipocampal, está mediando o 

desenvolvimento da TDM (Nestler et al., 2002). 

 Corroborando essa corrente de pensamento, estudos apontam que cerca 

de metade dos pacientes diagnosticados com depressão apresentam eixo HPA 

disfuncional e essa característica é corrigida com o uso crônico de 

antidepressivos (Sachar e Baron, 1979; De Kloet et al., 1988; Arborelius et al., 

1999; Holsboer, 2001). Foi demonstrado também hipersecreção de CRF em 

pacientes depressivos (Arborelius et al., 1999; Holboer, 2001; Kasckow et al., 

2001). Ainda, em concordância com estudos clínicos, experimentos com animais 

submetidos ao modelo da separação materno fetal mostram alteração na 

ativação do eixo HPA, que persiste até a vida adulta e é corrigida com o uso de 

antidepressivos (De Kloet et al., 1988; Francis e Meaney, 1999; Heim e 

Nemeroff, 2001). Já foi relatado na literatura que o fenótipo depressivo pode 

estar ligado a alterações na liberação de CRF. De fato, antagonistas do receptor 
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CRF1promovem ações do tipo antidepressiva em animais expostos a diferentes 

modelos animais de depressão (para revisão: Paez-Pereda et al., 2011). 

 O dano hipocampal, resultante da elevação permanente de 

glicocorticoides no sangue é a observação mais replicada em estudos pré-

clínicos e em observações post-mortem, que fornece base para a hipótese que 

correlaciona o desenvolvimento do TDM com a diminuição dos fatores 

neurotróficos (Monteggia et al., 2004; Duman e Monteggia, 2006). Muitos 

estudos ressaltam o papel do fator neurotrófico derivado do cérebro (BDNF) 

nessa hipótese. Observações pré-clínicas têm mostrado que situações de 

estresse reduzem a expressão de BDNF no hipocampo e o uso crônico de 

antidepressivos reestabelece esta sinalização (Duman e Monteggia, 2006). Além 

disso, estudos post-mortem mostram que o hipocampo de pacientes deprimidos 

apresenta redução no seu volume e na expressão de BDNF e do seu receptor 

(Karege et al., 2005). Ainda, a infusão direta de BDNF no hipocampo evoca efeito 

do tipo antidepressivo em roedores e esse efeito foi bloqueado em animais 

knockout para o gene do receptor do BDNF (Shirayama et al., 2002; Monteggia, 

2007). Porém, evidências na literatura se contrapõem a hipótese de redução dos 

níveis de fatores neurotróficos na depressão: (1) muitos estudos têm falhado em 

evidenciar as alterações na expressão de BNDF e outros fatores neurotróficos 

causadas pelo estresse e pela terapia antidepressiva ou têm relatado resultados 

que contrapõem essa teoria (Groves, 2007; Martinowich et al., 2007); (2) a 

depleção de BDNF ou o bloqueio do seu receptor no prosencéfalo não induz 

fenótipo do tipo depressivo (Monteggia, 2007); (3) em algumas áreas, como por 

exemplo, área tegumentar ventral (ATV) ou núcleo accubens (NAc), a injeção de 

BDNF induz efeito do tipo pró-depressivo (Berton, 2006). 

Contudo, um efeito marcante de praticamente todos os antidepressivos 

usados na clínica é a indução de neurogênese no hipocampo, processo no qual 

novos neurônios são formados a partir de progenitores neurais da zona 

subgranular hipocampal, que após se diferenciarem migram até o giro denteado 

(Sahay e Hen, 2007; Pittenger e Duman, 2008). O bloqueio da neurogênese 

impede o aparecimento do efeito do tipo antidepressivo em vários modelos 
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animais de depressão (Santarelli et al., 2003; Pittenger e Duman, 2008). Além 

disso, o tratamento com antidepressivos, através da ativação de fatores de 

transcrição, como o CREB, aumenta os níveis dos fatores de crescimento (Sahay 

e Hen, 2007), como o BDNF. 

 Já existe uma gama de evidências que correlacionam a neurotransmissão 

glutamatérgica como tendo papel importante na neurobiologia do TDM. O 

glutamato é o principal neurotransmissor excitatório do SNC, estima-se que 50% 

dos neurônios do cérebro são neurônios glutamatéricos (McGeer et al., 1987). 

Este neurotransmissor atua sobre receptores ionotrópicos e metabotrópicos. O 

N-metil-D-aspartato (NMDA) é um dos principais receptores ionotrópicos 

glutamatérgicos expressos no cérebro (Monaghan et al., 1989). Inúmeras 

evidências sugerem que a neurotransmissão glutamatérgica esteja alterada na 

fisiopatologia da depressão: (1) pacientes deprimidos apresentam níveis 

elevados de glutamato no plasma e em áreas límbicas (Sanacora et al., 2004; 

Kendell et al., 2005); (2) foi demonstrado que o tratamento crônico com 

antidepressivos, por diferentes mecanismos, reduz a liberação de glutamato no 

complexo hipocampal e no córtex pré-frontal em ratos (Golembiowska e 

Dziubina, 2000; Bonanno et al., 2005); (3) estudos in vitro mostraram que alguns 

antidepressivos tricíclicos, desmetilimipramina e imipramina, ligam-se ao 

receptor NMDA e competem com o glutamato pela ligação neste receptor 

(Reynolds e Miller, 1988; Sills e Loo, 1988). 

 Além disso, estudos correlacionam o bloqueio do receptor NMDA com o 

efeito do tipo antidepressivo. Trullas e Skolnick (1990) mostraram que o uso de 

antagonistas do receptor NMDA evoca efeito do tipo antidepressivo em teste pré-

clínicos de screening, como o teste do nado forçado (TNF) e teste de suspensão 

pela cauda (TSC). O tratamento crônico com antagonistas do receptor NMDA 

induz efeitos comportamentais semelhantes aos antidepressivos nos modelos 

animais de estresse crônico moderado (Papp e Morly,1994), desamparo 

aprendido (Meloni et al., 1993) e bulbectomia olfatória (Kelly et al., 1997).Ylmaz 

e seus colaboradores (2002) mostraram que uma única dose de ketamina, 

antagonista NMDA, promove efeito duradouro do tipo antidepressivo em testes 
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de desespero comportamental, TNF e TSC. Estudos clínicos também mostraram 

que a administração aguda de ketamina promove efeito do tipo antidepressivo 

duradouro (Berman et al., 2000; Zarate et al., 2006). 

 As evidências acerca da hiperfunção glutamatérgica no fenótipo 

depressivo também atingem os receptores metabotrópicos. Inicialmente,Pilc e 

Legotku (1995) mostraram que a terapia prolongada com antidepressivos reduz 

a estimulação da adenilil ciclase, a partir da ativação de receptor metabotrópico 

do grupo I (mGluR1 e mGluR5) e, posteriormente, foi descrito que o tratamento 

crônico com antidepressivos reduz a produção de fosfatidilinositol a partir de 

mGluR1na camada CA1 do hipocampo (Palucha et al., 1997; Plic et al., 1998). 

Isso mostra que o tratamento crônico com antidepressivos reduz a sensibilidade 

dos receptores glutamatérgicos. Além disso, o bloqueio do receptor mGluR5,com 

antagonistas seletivos induz um fenótipo do tipo antidepressivo em TSC 

(Tatarczynska et al., 2001), enquanto que camundongos knockout para o gene 

do receptor mGluR5apresenta fenótipo do tipo antidepressivo em teste de 

desespero comportamental (para revisão: Palucha e Plic, 2007). 

 Estudos mostram existir uma relação entre as teorias glutamatérgicas e a 

hipótese monoaminérgicada da depressão, bem como com o papel dos fatores 

neurotróficos no desenvolvimento do fenótipo depressivo. De fato, os neurônios 

glutamatérgicos estabelecem ativação tônica sobre o locus coeruleus(LC) 

(Aston-Jones et al., 1986) e em uma situação de estresse (estresse de 

contenção ou estresse por barulho) ocorre aumento da liberação de glutamato 

no LC (Singewald et al., 1995; Timmerman et al., 1999) que aumenta a liberação 

de noradrenalina. Porém, o estresse crônico ou repetido que levaria ao aumento 

persistente da liberação de glutamato,exauriria posteriormenteos estoques de 

noradrenalina (Paul e Skolnick, 2003). Além disso, a sinalização glutamatérgica 

inibe indiretamente os núcleos da rafe, através de interneurônios gabaérgicos 

(Kalen et al., 1986; Tao e Auerbach, 2000). Com relação à hipótese dos fatores 

neurotróficos, foi demonstrado que a sinalização intracelular a partir de 

receptores NMDA, culmina com a fosforilação de CREB que, por sua vez, 

induziria aumento na síntese de BDNF (para revisão: Paul e Skolnick, 2003). 



27 

 

Esse achado levanta uma contradição, pois ao se bloquear a ativação de NMDA, 

gera-se efeito antidepressivo. Esse evento pode ser explicado, pois receptores 

NMDA extra-sinápticos induzem sinalização intracelular que culmina na 

desfosforilação de CREB, que paraliza a sinalização, sendo assim postula-se 

que o efeito antidepressivo dos antagonistas NMDA seja resultante do bloqueio 

de receptores NMDA extra-sinápticos (Paul e Skolnick, 2003). 

Sendo assim, percebe-se que as hipóteses que visam explicar a etiologia 

do transtorno depressivo estão interconectadas, contribuindo simultaneamente 

para o desenvolvimento do fenótipo depressivo. Ainda, evidenciam a 

necessidade de entender como os antidepressivos promovem seus efeitos 

terapêuticos que vão além do aumento da concentração de monoaminas na 

sinapse. Por fim, o amplo conhecimento dessas teorias abre um leque grande 

de oportunidades na busca por novos agentes com potencial antidepressivo. 

1.4. Modelo animal de depressão: testes de desespero comportamental 

e modelo do desamparo aprendido 

Um modelo animal da depressão humana apropriado deve cumprir os 

seguintes critérios, tanto quanto possível: semelhança entre os comportamentos 

apresentados pelo animal e os sintomas da doença (validade analógica), as 

bases neuorbiológicas e etiológicas das alterações vistas em animais se 

assemelham à doença em humanos (validade teórica) e modificações completa 

ou abrandamento do comportamento após o tratamento com fármacos usados 

clinicamente e ausência de efeito com outras classes de fármacos (validade 

preditiva) (Willner e Mitchell, 2002; Vollmayr et al., 2007). Tentando alcançar 

essas exigências, foi descrito os testes de desespero comportramental, 

inicialmente o desenvolveram o teste da natação forçada (TNF) (Porsolt et al., 

1977) e posteriormente o teste de suspensão da cauda (TST) (Steru et al., 1985), 

sendo atualmente uma das ferramentas mais utilizadas para screening de novas 

moléculas com potencial antidepressivo (Nestler et al., 2002; Petit-Demouliere et 

al., 2005). Esse amplo uso, em sua grande maioria, é devido a sua fácil execução 

e ampla replicabilidade dos resultados (Borsini e Meli, 1988). Esses testes são 

baseados na observação de ratos, que após os movimentos orientados de fuga 
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iniciais tende a assumir uma postura imóvel, quando colocados em um cilindro 

com água de forma que não consigam escapar ou após serem suspensos pela 

cauda exibem certa agitação ou comportamentos do tipo fuga, com o tempo 

desenvolvem uma postura imóvel (Cryan et al., 2005). Alguns autores sugerem 

que estes comportamentos refletem uma falha na persistência do 

comportamento de escape direcionado ou, em outras palavras, o animal 

desenvolve um comportamento passivo que o capacita a enfrentar o evento 

estressor (Lucki, 1997). Uma grande desvantagem da TNF e TSC (como 

acontece com muitos paradigmas sensíveis aos antidepressivos) está no fato de 

que os tratamentos agudos com antidepressivos revertem a imobilidade, 

enquanto que na clínica pode demorar semanas para os mesmos 

antidepressivos mostrarem eficácia terapêutica (Detke et al.,1997).  

Apesar de largamente utilizado para prever os efeitos de antidepressivos, 

os testes acima citados são considerados por alguns autores como um conjunto 

muito específico de comportamentos induzidos por estresse que não têm 

nenhuma relação direta empírica com os sintomas depressivos nos seres 

humanos (Holmes, 2003; Petit-Demouliere et al., 2005). Deficiências na validade 

analógica (semelhanças fenomenológicas entre o modelo e a depressão) e 

validade etiológica (uma justificativa teórica do modelo) são as principais 

desvantagens destes ensaios (Petit-Demouliere et al., 2005). 

Como alternativa aos testes mencionados acima, apresenta-se o modelo 

do desamparo aprendido, um dos primeiros paradigmas utilizados como modelo 

animal de depressão, que emprega eletrochoques, incontroláveis e 

imprevisíveis, como evento estressor para induzir um fenótipo tipo depressivo 

(Overmier e Seligman, 1967; O’Neil e Moore, 2003; Vollmayr e Gass, 2013). 

Overmier e Seligman (1967), perceberam que após exposição a eletrochoques 

incontroláveis, os animais desenvolvem déficits no comportamento de escape e 

denominou esse comportamento de desamparo aprendido (DA) que é revertido 

com uso de agentes antidepressivos (Weiss e Kilts, 1998). Maier e Seligman 

(1976) mostraram que além do déficit no comportamento de escape 

desenvolvido após a exposição ao modelo do desamparo aprendido, os animais 
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apresentam outras alterações comportamentais, como por exemplo: um 

aumento das emoções negativas, inferidas a partir de alterações no repertório 

comportamental e no estado físico dos animais, tanto no momento do teste como 

na gaiola. Estas alterações incluem: aumento da estereotipia, diminuição da 

discriminação apetitiva, alteração no comportamento alimentar, aumento da 

ulceração e frequência cardíaca. Outros exemplos de alterações 

comportamentais que também são observadas nos animais desamparados 

destacam-se: modificações nos padrões de sono REM (Adrien et al., 1991), 

redução do peso corporal, alterações no comportamento sexual (Dess et al., 

1988) e níveis elevados de fator de liberação de corticotrofina (CRF) e 

corticosterona (Greenberg et al., 1989). Mudanças motivacionais e cognitivas, 

além das emocionais, também são observadas nos animais que desenvolveram 

o fenótipo desamparado. De fato, observa-se que os animais apresentam 

motivação reduzida para escapar do local onde recebeu o choque, observado 

durante a sessão teste, haja visto que a resposta motora neste momento é 

reduzida, e pode indicar um déficit na motivação para escapar deste ponto da 

gaiola. Ainda, em nível cognitivo, os animais apresentam capacidade reduzida 

para detectar uma associação entre uma resposta comportamental adaptativa e 

as consequências dessa resposta, inferido a partir de resultados em que os 

animais que desenvolveram o comportamento do desamparo aprendido exibem 

algumas poucas vezes respostas de fuga do lado da gaiola onde receberam o 

choque, mas estes não são capazes de apresentar uma curva de aprendizagem, 

ou seja, respostas de fuga não se tornam mais frequentes (são sempre exceção 

e aparecem ao acaso) (Pryce et al., 2011).  

O DA apresenta validade translacional de acordo com os critérios 

propostos para modelos animais de depressão, esse modelo apresenta validade 

teórica, visto que o DA foi baseado nas evidências de que a depressão é um 

transtorno com forte relação entre eventos de vida estressantes (Fava e Kendler, 

2000) e, ainda, a incontrolabilidade sobre um evento aversivo é um fator causal 

inequívoco em roedores e humanos (Willner, 1984; Markou et al., 2009). Além 

do defict no comportamento de escape, é possível visualizar nos animais 

desamparados diminuição da sensibilidade e responsividade para a preferência 
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a ingestão de sacarose e diminuição da auto-estimulação intracraniana, 

inidicadores de anedonia em analogia à perda de prazer e interesse durante a 

depressão (Sanchis-Segura et al., 2005; Vollmayr et al., 2004; Zacharko et al., 

1983). Ainda, o DA espelha as alterações vegetativas e neuroendócrinas durante 

a depressão, tais como alterações associadas ao sono REM, aumento dos níveis 

basais de corticosterona e não-supressão de dexametasona (Adrien et al., 1991; 

Henn e Vollmayr, 2005), mostrando assim forte validade analógica. Esse modelo 

apresenta forte validade preditiva, pois tais alterações comportamentais (sofridas 

por animais e humanos) podem ser revertidas com a administração de 

antidepressivos (Takamori et al., 2001). Sherman e colaborades (1982) 

mostraram que doses repetidas de antidepressivos (antidepressivos tricíclicos, 

inibidores seletivos da recaptação de 5HT e inibidores da MAO) ou terapia 

eletroconvulsiva (McKinney, 1986) são capazes de reduzir a latência de escape 

do compartimento eletrificado e diminuir o número de animais que apresentam o 

comportamento do desamparo aprendido. Este efeito é bastante robusto como 

evidenciado na literatura, onde nenhum composto eficaz e em uso na clínica 

falhou em reverter o DA (Vollmayr e Henn, 2003). Em contraste, uma vasta gama 

de compostos (incluindo benzodiazepínicos ansiolíticos, antipsicóticos, como a 

clorpromazina, psicoestimulantes, tais como cafeína e anfetaminas, e sedativos, 

como fenobarbital e etanol) não são eficazes em reverter o comportamento de 

desamparo (Pryce et al., 2011; Vollmayr e Gass, 2013). Dessa forma, o modelo 

do DA se apresenta como uma forte alternativa para o estudo das alterações 

encontradas nos pacientes com depressão e ainda tem grande utilizada na 

busca por novos potenciais alvos para o tratamento da depressão. 

1.5. Tratamento farmacológico da depressão 

Os fármacos utilizados no tratamento do TDM atuam basicamente 

aumentando a concentração de monoaminas na fenda sináptica, principalmente 

serotonina e noradrenalina. Eles são classificados em quatro grupos, segundo o 

seu mecanismo de ação, são eles: inibidores seletivos da recaptação de 

serotonina (ISRS), antidepressivos tricíclicos, que inibem a recaptação de 

serotonina e noradrenalina, os inibidores seletivos da enzima 

monoaminooxidase (MAO) e, mais recentemente aprovado para uso clínico, os 
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agonistas melatoninérgicos (Lanni et al., 2009; Cupri et al., 2011;Catena-

Dell’Osso et al., 2012). De maneira geral, os antidepressivos restauram os níveis 

sinápticos de monoaminas, principalmente a serotonina e a noradrenalina e, em 

longo prazo, induzem plasticidade sináptica nos circuitos neurais. Vale ressaltar 

que os efeitos terapêuticos só são observados após cerca de 3 ou 4 semanas 

de uso da terapia, ficando restrito nas primeiras semanas somente os efeitos 

adversos, que como exemplo podemos citar: náuseas, agitação, problemas 

sexuais, doresde cabeça, insônia, anorexia, diarreia ou constipação (Duman e 

Monteggia, 2006; Tardito et al., 2006). Esse retardo no surgimento dos efeitos 

terapêuticos é responsável por uma taxa de desistência em torno de 30%, no 

primeiro ano de terapia farmacológica. Ainda, desses pacientes relatados, cerca 

de 80% apresentaram recidiva do TDM (Paykel et al., 2013). Além disso, apenas 

metade dos pacientes tratados apresenta remissão completa após a terapia com 

um único fármaco antidepressivo (Berton e Nestler, 2006). 

Sendo assim, é de extrema importância que novas moléculas com 

potencial antidepressivo sejam identificadas para que sejam produzidos novos 

antidepressivos mais eficazes e bem tolerados (Berton e Nestler, 2006). A 

pesquisa focada em sistemas peptidérgicos tem se mostrado bastante 

promissora com esse objetivo, já que evidências bem consistentes têm mostrado 

que esses sistemas também atuam como mensageiros no SNC (Uppal et al., 

2010). Logo, o uso de moduladores da atividade de sistemas peptidérgicos 

apresenta-se de grande valia para o melhor entendimento da função exercida 

por esses sistemas sobre as mais diversas funções biológicas (Hökfelt et al., 

2000; Paéz et al., 2003). 

1.5 Sistema Nociceptina/Orfanina FQ – receptor NOP 

 A nociceptina/orfanina FQ (N/OFQ) é um heptadecapeptídeo 

(FGGFTGARKSARKLANQ) que foi isolado por dois grupos distintos, em 1995, 

em cérebros de ratos e porcos. Meunier e colaboradores (1995), denominaram 

o composto de nociceptina, devido ao efeito hiperalgésico evocado pela 

administração supraespinal em camundongos expostos ao teste de placa quente 

e ao teste de retirada da cauda. Já, Reinscheid e colaboradores (1995) 
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denominaram o composto de orfanina FQ, devido ser o ligante endógeno de um 

receptor anteriormente órfão e conter os aminoácidos fenilalanina e glicina nas 

suas extremidades amino e carboxi terminal, respectivamente. Apesar da 

estreita semelhança com os peptídeos opióides, a N/OFQ não apresenta 

afinidade por nenhum receptor opióide clássico, pois apresenta o aminoácido 

fenilalanina no lugar do aminoácido tirosina. Além disso, os opióides endógenos 

não apresentam afinidade pelo receptor da N/OFQ, denominado de receptor 

NOP (Cox et al., 2000). Recentemente, Thompson e colaboradores (2012) 

explicaram a diferença de afinidade da N/OFQ com os receptores opióides após 

a cristalização do receptor NOP e observação das diferenças estruturais na 

região de ligação dos ligantes entre o receptor NOP e os receptores opióides 

clássicos. A N/OFQ é resultante de um processo de clivagens consecutivas do 

peptídeo pré-pró-N/OFQ (ppN/OFQ), que apresenta sequência de aminoácidos 

muito conservada entre as espécies, principalmente no domínio C terminal 

(Sundström et al., 2010). Além da N/OFQ, o processo de clivagem da pré-pró-

N/OFQ, dá origem a outros dois peptídeos bioativos, a N/OFQ II e a nocistatina 

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

 O receptor NOP é um receptor acoplado a proteína G (GPCR), do tipo 

Gi/o, sendo assim, a sua ativação (Fig. 1) ocasiona redução da formação de 

AMPc (Wu et al., 1997), bloqueia canais de Ca2+(Connor et al., 1996b) e estimula 

a condutância do K+(Vaughan e Christie, 1996). Portanto, a sinalização do 

receptor NOP induz efeitos inibitórios, causando redução da neurotransmissão 

(Schlicker e Morari, 2000) e/ou inibição do disparo neuronal (Heinricher, 2003), 

dependendo do sítio (pré ou pós-sináptico) de expressão. 
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Figura 1: Representação esquemática das respostas intracelulares decorrentes 

da ativação do receptor NOP (Adaptado de Molinari et al., 2001). 

O RNAm da ppN/OFQ e N/OFQ são amplamente expressos nosistema 

nervoso central, sendo particularmente abundantes em áreas corticais elímbicas 

(hipocampo, giro denteado, áreas septais e amígdala), em núcleoshipotalâmicos 

e tronco encefálico, nos cornos dorsal e ventral da medulaespinhal e nos corpos 

celulares dos gânglios da raiz dorsal (Boom et al., 1999; Neal et al., 1999b). O 

receptor NOP apresenta sua estrutura primária bastante conservada entre as 

espécies de mamíferos (Stevens, 2009) e está expresso no sistema nervoso 

central e em órgãos periféricos, bem como no sistema imune. Especificamente 

no sistemanervoso central, pode-se encontrar o receptor NOP expresso no 

córtex, em regiões límbicas, hipotálamo, tronco encefálico, em ambos os cornos 

da medulaespinhal e nos corpos celulares dos gânglios da raiz dorsal (Neal et 

al., 1999a). O receptor NOP também se encontra expresso em núcleos 

serotoninérgicos, noradrenérgicos e dopaminérgicos, tais como no complexo da 
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rafe, no locus ceruleus, no núcleo do trato solitário, na área tegmental ventral e 

na substância negra (Mollereau e Mouledous, 2000). Baseado nesse padrão de 

expressão pode-se postular que a ativação do sistema N/OFQ–receptor NOP é 

capaz de modular o processamento nociceptivo, de aprendizado e memória, do 

estado emocional, do controle neuroendócrino, da ingestão de alimentos, do 

controle motor e das vias de recompensa e prazer (Lambert, 2008). 

 Devido às semelhanças estruturais entre o sistema N/OFQ–receptor NOP 

com o sistema opióide clássico, a primeira ação biológica investigada acerca do 

novo sistema foi sua ação sobre a nocicepção e os resultados mostram que 

essas ações dependem da dose e da via de administração. Os resultados 

sugerem que a injeção intracerebroventricular (icv) de N/OFQ induz efeito pró-

nociceptivo e reversão do efeito antinociceptivo da morfina, bem como de outros 

agonistas opióides (Grisel et al., 1996; Mogil et al., 1996; Calò et al., 1998; 

Bertorelli et al., 1999; Wang et al., 1999). Essa ação é resultante da interação da 

N/OFQ com o receptor NOP, visto que o uso de antagonistas do receptor NOP 

(Calo et al.,2000b; Calo' et al., 2002) e de animais NOP(-/-) (Nishi et al.,1997; 

Noda et al., 1998) bloqueiam ou desaparecem com o referido efeito, 

respectivamente. Contudo, quando administrada por via intratecal (it), a N/OFQ 

induz efeito antinociceptivo (Erb et al., 1997; King et al., 1997; Hao et al., 1998; 

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

 Além da ação sobre o comportamento nociceptivo, outra observação 

inicial foi que a N/OFQ causa prejuízos sobre a atividade locomotora espontânea 

em roedores (Reinscheid et al., 1995; Devine et al., 1996; Noble e Roques, 

1997), efeito este que é revertido pelos antagonistas do receptor NOP (Rizzi et 

al., 2001; Calo et al., 2005) o que desaparece em animais NOP(-/-) (Nishi et al., 

1997; Carrà et al., 2005). Já os antagonistas do receptor NOP facilitam a 

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

camundongos NOP(-/-) apresentam desempenho motor superior aos 

camundongos NOP(+/+), enquanto que não há diferença de comportamento no 

teste campo aberto (Rizzi et al., 2011). Sendo assim, postula-se que a 

modulação do sistema N/OFQ – receptor NOP seja mais relevante no momento 
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da realização de atividade motora forçada do que na atividade motora 

espontânea. Também foi observado que os antagonistas do receptor NOP 

atenuam déficits motores em modelos de Parkinson em roedores e primatas não 

humanos (Marti et al., 2004a; Marti et al., 2005; Viaro et al., 2008; Mabrouk et 

al., 2010; 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 nos 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. 

 Também já foi descrito que o sistema N/OFQ–receptor NOP pode modular 

as vias de recompensas e o abuso de drogas. De fato, existe alta expressão do 

receptor NOP na circutaria mesolímbica envolvida no processo de recompensa, 

como córtex pré-frontal, área tegumentar ventral, núcleoaccubens e núcleo 

central da amígdala (Neal et al., 1999a). Em concordância, foi relatado que a 

administração de N/OFQ não induz recompensa nem aversão (Devine et al., 

1996), e consegue bloquear aquisição de preferência por lugar induzida pela 

morfina em ratos (Murphy et al., 1999) e em camundongos (Sakoori e Murphy, 

2004). Vale ressaltar que a administração de N/OFQ central também diminui a 

auto-administração de álcool (Ciccocioppo et al., 2004). Todos esses relatos 

podem ser justificados pelo prejuízo causado na liberação de dopamina nas vias 

de recompensa decorrente da ativação do receptor NOP (Witkin et al., 2014; Toll 

et al., 2016). 

Além desses efeitos, foi demonstrado que a administração icv de N/OFQ, 

agonista peptídico do NOP, promove efeito do tipo ansiolítico em diversos 

modelos animais, a citar, caixa claro-escuro, teste do conflito operante (Jenck et 

al., 1997), bem como reduziu a ansiedade em camundongos quando diretamente 

confrotados com uma ameça natural (um rato) na bateria de teste de 

defesa(Griebel et al. 1999) Posteriormente o efeito do tipo ansiolítico foi 

confirmado na tarefa do labirinto em cruz elevado – LCE,  (Jenck et al., 1997; 

Gavioli et al., 2002; Gavioli e Calo', 2006; Asth et al., 2016), hole –board (Kamei 

et al., 2004) e labirinto em T (Asth et al., 2015). 
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Nas buscas por novas moléculas com potencial ansiolítico, muitos 

esforços foram implicados na identificação de pequenas moléculas ligantes do 

receptor NOP (para revisão:Mustazza e Bastanzio, 2011; Toll et al., 2016). O 

composto mais bem estudado nessa situação é o Ro 64-6198, que induz, após 

administração periférica, efeitos do tipo ansiolítico em ratos, camundongos e 

porquinhos-da-índia submetidos a uma variedade de modelos animais de 

ansiedade (Jenck et al., 2000; Varty et al., 2005; Nicolas et al., 2006; Nicolas et 

al., 2007; Chang et al., 2015). Ainda, o Ro 64-6198 produziu intenso efeito 

ansiolítico em resposta a uma variedade de estímulos ansiogênicos de leves a 

fortes, como no teste de conflito Vogel em ratos Sprague Dawley, no teste de 

aproximação-evitação social em ratos Lewis, na hipofagia induzida por novidade 

em camundongos C57BL/6J e hipertermia induzida por estresse em 

camundongos NMRI (Goeldner et al., 2012). Esta ação ansiolítica do Ro 64-6198 

é dependente da ativação do receptor NOP, uma vez que este efeito não é 

presente em camundongos knockout para receptor de NOP (NOP(-/-)) (Varty et 

al., 2005). Além disso, a administração de Ro 64-6198 não teve responsabilidade 

de abuso em um paradigma de autoestimulação (Le Pen et al., 2002), e nenhum 

sinal de tolerância aos efeitos semelhantes a ansiolíticos foi detectado após 15 

dias de injeções (Dautzenberg et al., 2001) 

Recentemente, Asth e colaboradores, 2016, mostraram que a 

administração de AT-090, agonista parcial NOP, promoveu efeito do tipo 

ansiolítico em animais expostos ao LCE. Ainda, animais transgênicos para o 

gene da ppN/OFQ (ppN/OFQ(-/-)) e NOP(-/-) apresentaram fenótipo ansiogênico 

no LCE e caixa do claro-escuro quando comparados aos animais controles. Em 

contraste, não foram observadas diferenças nocomportamento de camundongos 

NOP(-/-)em alguns modelosclássicos de ansiedade, como campo aberto, hole-

board, marble burying e noteste de Geller-Seifter (Gavioli et al., 2007; Varty et 

al., 2005). Ainda foi visualizado que os animais NOP(-/-) apresentam fenótipo do 

tipo ansiolítico no modelo de supressão alimentar induzida pela novidade e no 

labirinto emT elevado quando comparado com os NOP(+/+) (Gavioli et al., 2007). 

Assim, sugere-se que o sistema da N/OFQ-receptor NOP exerça papel 

relevante, porém complexo, na modulação dos estados de ansiedade. 
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1.6 Sistema N/OFQ – receptor NOP e depressão 

 Diversos estudos têm relacionado o sistema daN/OFQ - receptor NOP 

com o transtorno de humor depressivo. Dados da literatura mostram que em 

roedores, aadministração aguda de antagonistas do receptor NOP, tanto 

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

113397, SB-612111 e LY2940094) reduziram o tempo de imobilidade na tarefa 

da natação forçada e dasuspensão pela cauda, sugerindo um efeito do tipo 

antidepressivo (Gavioli et al., 2003; Gavioli et al., 2004; Rizzi et al., 2007; Post et 

al., 2015). Somado a esses achados, Redrobe e seus colegas, 2002, mostraram 

que a N/OFQ foi inativa nestes testes, não induzindo quaisquer efeitos 

comportamentais, porém a co-administração de N/OFQ com antagonistas 

doreceptor NOP, como UFP-101, J-113397 e SB-612111, reverteu os efeitosdo 

tipo antidepressivo dos antagonistas NOP (Gavioli et al., 2003; Gavioli et al., 

2004; Gavioli e Calo', 2006; Rizzi et al., 2007). Vitale e colaboradores (2009; 

2017) demonstraram que, a administração de UFP-101, via i.c.v. 

produziuatividade do tipo antidepressiva, em tratamento repetido por 21 dias, no 

modelode estresse crônico variável. Neste contexto, os pesquisadores 

mostraram que o estresse crônico variável induz nos animais perda na 

preferência por ingestão de sacarose, que é restaurada com a administração 

repetida de UFP-101. Essa administração crônica de UFP-101 foi capaz de 

reverter as alterações na concentração de 5-HT no córtexfrontal e o nível de 

cortisol sérico, que foram alteradas devido a exposição ao estresse (Vitale et al., 

2009). 

Recentemente, Medeiros e colaboradores (2015) mostraram que o 

bloqueio do receptor NOP, com antagonistas de origem peptídica e não-

peptídica, reverteu o fenótipo do tipo depressivo induzido pela ativação do 

sistema imunológico quando desafiado pela administração de LPS. Ainda, foi 

observado que UFP-101 e SB-612111 são eficientes em reverter o déficit no 

comportamento de escape gerado após os animais serem submetidos ao 

modelo do desamparo aprendido (Holanda et al., 2016), reforçando a ação do 

tipo antidepressiva induzida pelo bloqueio do receptor NOP, ação esta que foi 

vastamente replicada em animais em modelos e espécies distintas. 
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Complementar aos achados farmacológicos, camundongos knockout 

para o gene do receptor NOP apresentam redução no tempo deimobilidade em 

testes de desespero comportamental ao se comparar com os animais selvagens 

(Gavioli et al., 2003; Gavioli et al., 2004). Também foi mostrado que ratos 

knockout para o receptor NOP também apresentam um fenótipo do tipo 

antidepressivo quando avaliados noteste da natação forçada (Rizzi et al., 2011). 

Através dessas observações pode-se concluir que o efeito do tipo antidepressivo 

produzido por antagonistas do receptor NOP é dependente da interação dos 

compostos com o receptor NOP. De fato, otratamento com antagonistas do 

receptor NOP, J-113397, UFP-101 e SB-612111, reduziu o tempo de imobilidade 

dos camundongos controles, porém não alterou o comportamento dos animais 

knockout para o receptor NOP (Gavioli et al., 2003; Gavioli e Calo’, 2006; Rizzi 

et al., 2007). 

Recentemente, um estudo clínico utilizando LY2940094, um antagonista 

não peptídico do receptor NOP, disponível por via oral, reforçou os resultados 

obtidos em estudos com modelos animais acerca do efeito antidepressivo de 

antagonistas do receptor NOP. De fato, o tratamento por 8 semanas com 

LY2940094 foi eficaz em aliviar os sintomas depressivos em pacientes 

diagnosticados com transtorno depressivo maior (Post et al., 2016). 

A literatura traz uma série de evidências sugerindo um possível 

mecanismo de ação para o efeito antidepressivo dos antagonistas NOP (Gavioli 

e Calo’, 2013). Assim como a maioria dos antidepressivos, o efeito 

antidepressivo evocado pelo bloqueio do receptor NOP parece estar 

correlacionado com o aumento na concentração encefálica de monoaminas, 

principalmente 5-HT. De fato, já foi demonstrado haver a expressão de 

receptores NOP em neurônios serotoninérgicos no núcleo dorsal da rafe (Lê 

Maître et al., 2005). Além disso, a administração crônica de um inibidor seletivo 

da recaptação de serotonina (ISRS), paroxetina, aumenta os sítios de ligação a 

N/OFQ em neurônios do núcleo dorsal da rafe (Vilpoux et al., 2002). Ainda, 

estudos mostraram que a infusão de N/OFQ diminui a liberação de 5-HT em 

sinaptossomas cérebro-corticais (Mela et al., 2004) e que esse efeito é 
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bloqueado por diversos antagonistas do receptor NOP, de diferente natureza 

(peptídico e não peptídico) (Fantin et al., 2007). Nazzaro e colaboradores (2010) 

mostraram que a infusão de N/OFQ no núcleo dorsal da rafe diminui a taxa de 

disparo dos neurônios serotoninérgicos do núcleo dorsal da rafe e essa inibição 

é revertida pela administração de UFP-101, tanto in vivo como in vitro. Vitale e 

colaboradores (2009) mostraram que a exposição ao estresse crônico variável 

causa um desequilíbrio na sinalização serotoninérgica, reduzindo os níveis 

desse transmissor no córtex pré-frontal, enquanto que a administração crônica 

de UFP-101 é capaz de reestabelecer esses parâmetros. Ainda, a redução de 5-

HT in vivo previne o efeito do tipo antidepressivo induzido pela administração de 

UFP-101 em animais expostos à natação forçada (Gavioli et al., 2004). Tao e 

colaboradores (2007), utilizando a técnica de microdiálise, mostraram que a 

infusão de N/OFQ no núcleo dorsal da rafe (NDR) e no núcleo accubens reduz 

os níveis de 5-HT extracelular no NDR e essa redução é dependente da ativação 

do receptor NOP, visto que a infusão de um antagonista NOP bloqueou a ação 

da N/OFQ no NDR. Recentemente, Post e colaboradores, (2016), também 

utilizando a técnica de microdiálise, observaram um pequeno, porém significativo 

aumento nos níveis extracelulares de 5-HT no córtex pré-frontal medial de ratos 

uma hora após a administração deLY2940094, um antagonista NOP. Em 

conjunto, esses achados sugerem que o efeito do tipo antidepressivo induzido 

pelos antagonistas NOP pode ser mediado através da potencialização da 

neurotransmissão serotoninérgica. 

 Além da modulação sob a neurotransmissão serotoninérgica, já foi 

demonstrado que o sistema N/OFQ - receptor NOP exerce efeito modulatório 

sobre o sistema noradrenérgico. Estudos mostram que há expressão tanto de 

N/OFQ como de receptor NOP no locus coeruleus (Neal et al., 1999a; Florin et 

al., 2000). Ainda, estudos utilizando métodos de eletrofisiologia em tecido ex-

vivo mostraram que a N/OFQ reduziu o disparo no locus coeruleus (Connor et 

al., 1996a), sendo este efeito prevenido pela ação do UFP-101 (Gavioli et al., 

2004). Evidências adicionais mostram que a administração de N/OFQ no núcleo 

basolateral da amígdalareduz os níveis noradrenérgicose esse efeito é revertido 

com a infusão de J-113397, que promove per seaumento na liberação de 
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noradrenalina extracelular em cerca de 200% dos níveis basais (Kawahara et al., 

2004). Estudos in vitro mostram que a infusão de N/OFQ exerce influência 

inibitória sobre a liberação de noradrenalina no córtex cerebral, tanto de roedores 

como de humanos (Okawa et al., 2001; Rominger et al., 2002; Siniscalchi et al., 

2002). Corroborando esses achados, mostrou-se que a infusão de N/OFQ no 

córtex medial frontal, reduz os níveis de noradrenalina e AMPc no córtex pré-

frontal de ratos (Yoshitake et al., 2013). Além disso, um estudo de microdiálise 

revelou que a ativação do receptor NOP no locus coeruleos reduz a liberação de 

noradrenalina no córtex pré-frontal (Okawa et al., 2001). 

 Apesar do notório efeito do tipo antidepressivo induzido pela 

administração de antagonistas NOP em diferentes testes comportamentais e 

modelos animais de depressão, ainda pouco se conhece sobre o papel 

endógeno desempenhado pela ativação do receptor NOP em condições de 

estresse. Diversas evidências sugerem efeito inibitório da N/OFQ sobre a 

neurotransmissão monoaminérgica, o que contribuiria, em última análise, para 

um efeito do tipo pró-depressivo decorrente da ativação do receptor NOP. 

Porém, pouco se sabe sobre o papel endógeno desse sistema, especialmente 

diante de uma condição estressora. Dessa forma, mostra-se necessário a 

realização de estudos que contribuam para o entendimento do papel endógeno 

do sistema N/OFQ-receptor NOP sobre a resposta comportamental e 

neuroquímica frente a eventos estressores.  
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo geral 

 O presente estudo tem como objetivo avaliar o envolvimento do sistema 

peptidérgico da N/OFQ-receptor NOP no comportamento depressivo em 

camundongos. 

 

2.2 Objetivos específicos 

1. Investigar as ações de ligantes do receptor NOP no desenvolvimento do 

fenótipo desamparado em camundongos expostos à situação de estresse 

inescapável; 

2. Avaliar o fenótipo de camundongos NOP(-/-) quando expostos à situação de 

estresse inescapável; 

3. Estudar os efeitos da co-administração de agonistas NOP e antidepressivos 

no comportamento de camundongos submetidos ao estresse inescapável e 

à situação de desespero comportamental. 
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

3.1 Animais 

 Foram utilizados camundongos Swiss machos (30-40 g, provenientes do 

biotério do FarmacoLab, vinculado ao Departamento de Biofísica e 

Farmacologia, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte), camundongos 

CD-1 (ENVIGO, Udine, Italia) e camundongos NOP(+/+) e NOP(-/-).Os detalhes 

da geração dos animais NOP(+/+) e NOP(-/-) foram descritos anteriormente 

(Bertorelli et al., 2002; Nishi et al., 1997). Os camundongos NOP(-/-) utilizados 

neste estudo foram cruzados com camundongos CD-1 nos laboratórios do 

Professor Calo’, University of Ferrara (Itália) por várias gerações, portanto, 

prevalecendo o background genético da linhagem CD-1. Na UFRN, os animais 

foram alojados em, no máximo, 13 por caixa (41 x 34 x 16 cm), já na UNIFE os 

animais foram alojados em 6 por caixa (43 x 27 x 15 cm). Os animais tiveram 

livre acesso a ração e água e foram mantidos em um ciclo de 12 horas claro-

escuro (luzes acessas às 6:00h) com uma temperatura de 22°C ± 1oC. Um 

número total de 515 animais foi utilizado para o desenvolvimento desse estudo, 

sendo 259 camundongos Swiss testados no teste da natação forçada, 100 

camundongos Swiss foram expostos no modelo do desamparo aprendido 

(somente 84 animais desenvolveram o comportamento desamparado, e foram 

efetivamente utilizados no tratamento farmacológico). Ainda, foram utilizados 

126 camundongos CD-1 e 30 camundongos NOP(+/+) e NOP(-/-) no modelo do 

desamparo aprendido.  

Todos os procedimentos experimentais foram feitos de acordo com as 

recomendações da Lei n. 11.794 de 08/10/2008 (Lei Arouca) e cumprem as 

diretrizes do Conselho das Comunidades Européias (2010/63/E) e os 

regulamentos italianos (D.Lgs, 26/2014). Todos os procedimentos 

foramaprovados pela Comissão de Ética no Uso de Animais (CEUA) da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (N° 059/2015; N º 010.015/2017) 

e pelo Órgão de Bem-Estar Animal da Universidade de Ferrara e pelo Ministério 

da Saúde italiano (Protocolo nº 302/2017). 
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 Os animais NOP(+/+) e NOP(-/-) foram obtidos por acasalamento de 

camundongos NOP(+/-). Todos os camundongos foram genotipados usando a 

reação em cadeia da polimerase (PCR). Os DNAs foram preparados a partir de 

biópsias de orelha. A extração e amplificação do DNA foram realizadas utilizando 

o KAPA Mouse Genotyping Kit (KAPA Biosystems, Wilmington, Massachusetts, 

EUA). Os primes utilizados foram: primer 1 (5 

’GCCCATCGAGGTGTTCATGTGCCTGT-3’), primer 7 (5’-

GACCCGCCTACCTGAGGATGACATAC-3’) e primer 4 (5’-

CAATATCGCGGCTCAGTTCGAGGTGC-3’). O primer 1 e 7 amplificam um 

fragmento de 372 pb dos alelos do tipo selvagem, enquanto o primer 1 e 4 

amplificam um fragmento de 384 pb dos alelos mutantes. Os produtos da reação 

foram separados em gel de agarose a 2% MetaPhror® (Lonza, Rockland, ME, 

EUA) por eletroforese horizontal em tampão Tris-Borato-EDTA por 5 ha 95 mV. 

3.2 Drogas e tratamentos 

Para a realização deste estudo foi utilizado nortriptilina (20 mg/Kg, ip, 60 

minutos antes do teste, diluído em salina), fluoxetina (20 mg/Kg, ip, 60 minutos 

antes do teste, diluído em salina) e R-ketamina (10 mg/Kg, ip, 30 min antes do 

teste, diluído em salina), um antidepressivo tricíclico, um antidepressivo inibidor 

seletivo da receptação de serotonina e um antagonista seletivo de receptores 

NMDA, respectivamente. Também foram utilizados N/OFQ (1 nmol, icv, 5 min 

antes do teste, diluído em salina), Ro 65-6570 (0,01, 0,1, 0,3 e 1 mg/Kg; ip; 30 

ou 60 min, diluído em 1 % DMSO) e MCOPPB (0,1, 1, 10 mg/Kg, 30 min, diluído 

em 1 % DMSO - Sigma Aldrich, St Louis, USA) agonista peptídico e não-

peptídicos do receptor NOP, respectivamente. Além disso, foram testados os 

antagonistas NOP de natureza peptídica, UFP-101 (10 nmol, icv, 5 min antes do 

teste, diluído em salina) e não peptídica, SB-612111 (0,1, 1 e 10 mg/kg, ip, 30 

ou 60 min antes do teste, diluído em 1 % DMSO - Tocris Bioscience, Bristol, UK). 

N/OFQ e Ro 65-6570 foram doados pelo Prof. R. Guerrini (Dept. de Biotecnologia 

e Química Farmacêutica, University of Ferrara, Itália). As doses dos compostos 

agonistas e antagonistas NOP testadas foram previamente descritas na literatura 

como indutoras de efeito ansiolítico para os agonistas e antidepressivo para o 

antagonista NOP (Para revisão: Gavioli e Calo’, 2006; Gavioli e Calo’, 2013). 
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3.3 Cirurgia estereotáxica para implantação de uma cânula 

intracerebroventricular 

 Para testar a ação do agonista e antagonista peptídicos do receptor NOP, 

N/OFQ e UFP-101, os animais foram submetidos a uma cirurgia esteriotáxica 

para implantação de uma cânula guia no ventrículo lateral dos camundongos. 

Para as coordenadas da implantação da cânula foi consultado o atlas do cérebro 

de camundongos (Paxinos e Franklin, 2001), de onde foram retiradas as 

seguintes coordenadas: 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 enquanto que a 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 ketamina (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. As medidas para 

definição do local de implantação da cânula foram tomadas e o local foi perfurado 

com broca de aço manual. 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. 

Durante o processo cirúrgico os animais receberam antibiótico profilático 

ampicilina (100 mg/Kg, sc) e o anti-inflamatório cetoprofeno (5 mg/Kg, sc). O 

cetoprofeno também foi administrado nos dois dias seguintes, ou seja, 24 e 48 h 

após a implantação da cânula, uma vez ao dia. Todo o procedimento foi 

executado sob condições de assepsia o local da incisão tratado com o agente 

antisséptico iodo-povidine, a fim de prevenir inflamação e infecção bacteriana 

decorrente do procedimento cirúrgico. Após um período de cinco dias os animais 

foram submetidos à avaliação comportamental. 
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Para a administração icv, o camundongo foi imobilizado manualmente, o 

mandril foi retirado 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 um minuto, 

utilizando uma seringa Hamilton de 10 µl que estava conectada através de um 

tubo de polietileno PE-10 à cânula de injeção. 

3.4 Teste da natação forçada 

O TNF foi realizado em camundongos Swiss, como previamente descrito 

por Porsolt e colaboradores (1977) e modificado por Gavioli et al. (2003). 

Resumidamente, consiste em colocar os camundongos individualmente em 

cilindros de vidro (18 cm de altura, 17 cm de diâmetro) contendo água a 12 cm 

de altura (24 °C ± 1 °C) para duas sessões de natação: uma sessão treino de 15 

min, a qual foi seguida, após 24 h, por uma sessão teste de 5 min. Ao final de 

cada sessão de natação, o animal foi removido do cilindro com água, a fim de 

evitar hipotermia, o animal foi colocado em uma caixa forrada com papel por 15 

min e, então, retornou para a gaiola de origem. A água do cilindro foi trocada 

para cada animal. O tempo de imobilidade (tempo no qual o animal permanece 

flutuando, fazendo apenas os movimentos necessários para manter 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. 

3.5 Desamparo aprendido 

 O DA foi realizado, em camundongos Swiss machos, CD-1, NOP(+/+) e 

NOP(-/-). Nos camundongos Swiss, o DA foi realizado como descrito 

anteriormente por Maeng et al. (2008) e modificado por Oz Malkesman et al. 

(2011). O teste do DA ocorreu em uma shutlle box, composta por dois 

compartimentos (50 x 30 x 30 cm) separados por uma porta-guilhotina (12 x 25 

cm). A shuttle box foi confeccionada em acrílico preto, enquanto no piso existem 

barras de aço inoxidável (0,3 cm de largura e 1 cm de distância), local onde são 

disparados os choques elétricos. A sessão de indução do desamparo, realizada 

no dia 1, onde os animais receberam 180 sessões de choques elétricos 
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inescapáveis na pata [1,0 mA, 20 s de duração com intervalos médios entre as 

tentativas de 15 s (variando de 10-20 s)], acompanhados por uma luz fraca, 3 s 

antes da liberação do choque.  

 A sessão de screening aconteceu 24 h após a sessão de indução (dia 2), 

sendo composta de 30 ciclos de 20 s cada. Cada ciclo é dividido em dois blocos 

de 10 s, no primeiro bloco o animal recebe aleatoriamente, dentro desse 

intervalo, 3 s de uma luz fraca (estímulo condicionado) mais um eletrochoque, 

com duração variável de 1 a 10 s. O segundo bloco é o período de descanso 

para o animal com duração de 10 s. Na sessão de screening, a porta que conecta 

os dois compartimentos da shuttle box permanece aberta e são considerados 

em desamparo aprendido os camundongos que falharem em mais de 20 

tentativas em sair do compartimento onde receberam o choque elétrico. Os 

animais que não entraram em desamparo foram descartados do estudo. Na 

última fase do teste (dia 3), 24 h depois da sessão de screening, realizou-se a 

avaliação do efeito de fármacos. Nesta etapa, os animais em desamparo foram 

divididos em grupos, nos quais receberam um dos tratamentos, nortriptilina, R-

ketamina, N/OFQ, Ro 65-6570 ou veículo. Nesta fase, os animais em desamparo 

foram novamente submetidos a um dos compartimentos da shuttle box e a porta 

que conecta os compartimentos permaneceu aberta. No dia do teste, os animais 

foram submetidos a 30 sessões de choques (antecipados por uma luz) e os 

parâmetros mensurados foram: latência de escape do compartimento onde 

recebeu o choque (medida em segundos) e a frequência de falhas na fuga do 

compartimento onde o choque foi acionado. O procedimento acima descrito 

encontra-se ilustrado na figura 2. Esse protocolo, em nossas condições 

experimentais apresenta uma eficácia média em induzir o fenótipo desamparado 

em cerca de 70 a 80% dos animais submetidos ao modelo, dado esse que está 

de acordo com a literatura (Pryce et al., 2011).  
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Figura 2: Desenho experimental para indução do comportamento de desamparo 

em camundongos. 

Os camundongos CD-1, NOP(+/+) e NOP(-/-) foram expostos a um 

protocolo de DA diferente, realizado nos laboratórios do Professor Dr Calo’ 

(Departamento de Ciências Médicas, Secção de Farmacologia, Unversity of 

Ferrara, Itália). O modelo do DA foi conduzido modificando nosso protocolo 

relatado anteriormente. Os animais foram colocados individualmente em uma 

caixa de Plexiglas com um piso de grade de aço inoxidável (0,3 x 1 cm) acoplado 

a um gerador de choque elétrico (Ugo Basile, Itália). O aparelho é dividido em 

dois compartimentos (47 x 18 x 25 cm) por uma porta de guilhotina (12 x 25 cm). 

Os camundongos foram submetidos a choques elétricos durante três dias 

consecutivos. Durante a primeira e a segunda sessão (sessões 1 e 2 - indução), 

os camundongos foram expostos a 180 ciclos de choques elétricos, imprevisíveis 

e inescapáveis nas patas (0,5 mA, 1–10 s duração do choque, 10 s de intervalo 

médio). Durante a terceira sessão (sessão 3 - teste), os camundongos foram 

expostos a 30 ciclos de choques elétricos com escape (0,5 mA, 1-10 s duração 

do choque, intervalo médio de 20 s). Durante a sessão de teste, os animais 

podem escapar dos choques elétricos, movendo-se para o outro lado da caixa. 

A duração das sessões de indução é de cerca de 45 - 50 min, enquanto a sessão 

de teste dura cerca de 15 min. Os camundongos que falharam em mais de 20 

tentativas de fuga na sessão de testes foram considerados desamparados. O 

número de fugas durante a sessão de teste foi gravado automaticamente. Nesta 

condição experimental (Fig. 3), o modelo apresentado induz o fenótipo 

desamparado com uma eficiência em torno de 50 - 60% nos camundongos. 
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Figura 3: Desenho experimental para indução do comportamento de desamparo 

em camundongos (protocolo experimental 2). 

 Também foi avaliado o protocolo cognitivo/memória do desamparo 

aprendido em animais CD-1 e NOP(+/+) e NOP(-/-). Neste protocolo (fig. 4), os 

animais foram expostos a 3 dias de experimento, com os dois primeiros dias 

destinados a indução e no terceiro dia foi realizado o screening. Neste protocolo, 

a programação de ciclos segue a mesma (indução 1 e 2 com 180 ciclos de 

choques e screening com 30 ciclos de choques), porém desde o primeiro dia 

existe a possibilidade de escape (a porta em guilhotina permanece aberta) do 

compartimento eletrificado. Na sessão de screening é contabilizado o número de 

escapes.  

 

Figura 4: Desenho experimental para avaliação do componente cognitivo do 

desamparo aprendido. 

3.6 Análises para avaliação do posicionamento da cânula 

 Ao terminar todos os testes, os animais que foram submetidos à cirurgia 

esteriotáxica para implantação da cânula guia no ventrículo lateral foram 
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eutanasiados com uma injeção intraperitoneal de tiopental sódico (superdose > 

100 mg/Kg). Foi infundida uma solução de corante azul de metileno (2 µl) no 

ventrículo lateral, a fim de determinar a localização da cânula. A análise do 

posicionamento da cânula foi feita a olho nu, com o tecido in natura, de acordo 

com a presença do corante nos ventrículos dos cérebros dos animais. Os 

animais que apresentarem danos cerebrais visíveis e/ou cânula localizada fora 

do ventrículo lateral foram desconsiderados da análise estatística 

3.7 Delineamento experimental 

Etapa I: Avaliação do papel do sistema da N/OFQ – receptor NOP no 

desenvolvimento do fenótipo desamparado 

Experimento 1: Padronização do DA em camundongos CD-1 

 Esse procedimento serviu para estabelecer e padronizar a condição ideal 

para a realização do DA, em camundongos CD-1, de forma que o protocolo 

escolhido ao final apresentasse uma eficiência de indução mediana para que se 

pudesse realizar manipulações farmacológicas tanto para elevação quanto para 

redução da percentagem de indução do comportamento desamparado. Para 

isso, escolheu-se 3 protocolos diferentes, com 1, 2 e 3 dias de indução (Fig. 5). 

Passadas 24 h da sessão de screening, os animais considerados desamparados 

foram tratados com nortriptilina (20 mg/kg; ip; 30 min antes do teste), SB-

612111(10 mg/kg; ip; 30 min antes do teste) ou veículo e submetidos à sessão 

de teste do DA (Fig. 6). 
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Figura 5: Fluxograma ilustrativo da etapa I – padronização da condição 

experimental do DA. 

 

Figura 6: Fluxograma ilustrativo da etapa I – efeito de fármacos antidepressivos 

na condição experimental definida na série experimental anterior. 

Experimento 2: Efeito da administração de agonista NOP no desenvolvimento do 

fenótipo desamparado. 

 Nesta etapa experimental, avaliou-se o efeito da administração de 

agonistas NOP, Ro 65-6570 (0,01-1 mg/Kg; ip; 30 min antes das sessões de 

indução) e MCOPPB (0,1-10 mg/Kg; ip; 30 min antes das sessões de indução) 

pré-sessão de indução do DA em camundongos CD-1. Para isso, os agonistas 

NOP foram testados em diversas doses, antes de cada sessão de indução, e a 

porcentagem de indução do fenótipo desampardo ao final da sessão de 

screening foi registrada (Fig. 7). 
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Figura 7: Fluxograma ilustrativo da etapa II – administração de agonistas NOP 

no desenvolvimento do fenótipo desamparado. 

Experimento 3: Efeito do bloqueio farmacológico e genético do receptor NOP no 

desenvolvimento do fenótipo desamparado 

Experimento 3.1: Efeito do bloqueio farmacológico do receptor NOP sobre o 

desenvolvimento do fenótipo desamparado. 

 Durante essa etapa, buscou-se avaliar o efeito induzido pelo bloqueio 

farmacológico e genético do receptor NOP durante o desenvolvimento do 

fenótipo desamparado em camundongos CD-1 e NOP(+/+) e NOP(-/-). Para 

avaliar o efeito do bloqueio farmacológico, testou-se o efeito da administração 

de SB-612111 (0,1 – 10 mg/Kg; ip; 30 min antes das sessões de indução) pré-

indução, comparando com o efeito da administração de nortriptilina (20 mg/Kg; 

ip; 30 min antes das sessões de indução), pré-indução (Fig. 8). 
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Figura 8: Fluxograma ilustrativo da etapa III - administração de antagonistas NOP 

no desenvolvimento do fenótipo desamparado. 

Experimento 3.2: Efeito do bloqueio genético do receptor NOP sobre o 

desenvolvimento do fenótipo desamparado. 

Visando avaliar o efeito do bloqueio genético da sinalização do receptor 

NOP, avaliou-se o fenótipo dos camundongos NOP(+/+) e NOP(-/-) quando 

submetidos ao protocolo do desamparo aprendido (Fig. 9). 

 

Figura 9: Fluxograma ilustrativo da etapa III - fenótipo de camundongos NOP(-/-

) no modelo do desamparo aprendido. 
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Experimento 4: Efeito da administração de agonistas NOP e do fenótipo NOP (-

/-) sobre o componente cognitivo do DA 

 A fim de eliminar possíveis viéses de interpretação é necessário avaliar o 

efeito das administrações de Ro 65-6570 (1 mg/kg; ip; 30 min antes da sessão 

de indução) e MCOPPB (10 mg/Kg; ip; 30 min antes da sessão de indução), bem 

como o fenótipo de camundongos NOP(-/-) sobre a performance cognitiva no 

DA. Para isso, os camundongos CD-1 tratados com os agonistas NOP (Fig. 10) 

e camundongos NOP(-/-) (Fig. 11) foram expostos a três sessões com choques 

elétricos nas patas, no qual desde a primeira sessão (indução), o animal tem a 

possibilidade de escapar do lado eletrificado da caixa, pois a porta em guilhotina 

permaneceu aberta. 

 

 

Figura 10: Fluxograma ilustrativo da etapa IV – administração de agonistas NOP 

na performance cognitiva de camundongos. 
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Figura 11: Fluxograma ilustrativo da etapa IV – performance cognitiva de 

camundongos NOP(-/-) na condição de estresse escapável. 

Etapa II: Investigação do efeito da co-administração de agonistas NOP e 

antidepressivos em condição de desespero comportamental e em situação 

de estresse incontrolável 

Experimento 1: Padronização das condições experimentais para a realização do 

TNF 

Esta etapa experimental serviu para avaliar o efeito da administração de 

fluoxetina (20 mg/Kg; ip; 60 min antes do teste), nortriptilina (20 mg/Kg; ip; 60 

min antes do teste) e R-ketamina (10 mg/Kg; 30 min antes do teste) 

emcamundongos submetidos ao TNF (Fig. 12). Nesta etapa experimental 

buscou-se investigar se a magnitude do efeito antidepressivo induzido pelos 

fármacos supracitados será equivalente e, portanto, comparável. Caso esta 

etapa seja desconsiderada, pode-se causar um viés ou até inviabilizar as etapas 

posteriores, se a magnitude do efeito antidepressivo de um dos fármacos 

supracitados for muito superior ou inferior aos demais.  
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Figura 12: Fluxograma ilustrativo da etapa V – administração de antidepressivos 

convencionais no teste da natação forçada. 

Experimento 2: Efeito da co-administração de agonistas NOP, N/OFQ ou Ro-65-

6570, e antagonistas NOP, UFP-101 ou SB-612111, no TNF 

 Para a realização de experimentos futuros desse projeto, foi necessário 

determinar se N/OFQ (1 nmol, icv, 10 min antes do teste) ou Ro 65-6570 (0,3 

mg/Kg, ip, 30 min antes do teste) bloqueia o efeito do tipo antidepressivo induzido 

pela administração de UFP-101 (10 nmol, icv, 5 min antes do teste) ou SB-

612111 (10 mg/Kg, ip, 30 min antes do teste), (Fig. 13 e 14). Esta etapa 

experimental é de grande relevância, uma vez que, foi possível observar se a 

N/OFQ e o Ro 65-6570, agonista NOP de origem peptídica e não peptídica, 

respectivamente, são capazes de impedir a expressão do comportamento do tipo 

antidepressivo induzido pelo UFP-101 e SB-612111, antagonistas peptídico e 

não peptídico, respectivamente. Caso esta dose dos agonistas seja suficiente 

para afetar o efeito dos antagonistas, utilizaremos tal dose em experimentos 

subsequentes. Os animais que receberam N/OFQ e UFP-101 foram submetidos 

a uma cirurgia estereotáxica para implantação de uma cânula icv e, 5 dias após 

o procedimento, foram submetidos à análise comportamental no TNF. 
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Figura 13: Fluxograma ilustrativo da etapa VI – administração de ligantes NOP 

de origem peptídica no teste da natação forçada. 

 

Figura 14: Fluxograma ilustrativo da etapa VIII – administração de ligantes NOP 

no teste da natação forçada. 

Experimento 3: Efeito da co-administração de N/OFQ e antidepressivos 

clássicos em camundongos no TNF 

Experimento 3.1: Efeito da co-administração de N/OFQ e fluoxetina no TNF 

Nesta etapa, verificou-se o efeito da administração de N/OFQ em animais 

tratados com um antidepressivo inibidor da recaptação de 5-HT, a fluoxetina. 

Para desenvolver esta etapa, os animais foram submetidos a uma cirurgia 

estereotáxica para a implantação de uma cânula guia no ventrículo lateral, após 

5 dias de recuperação os animais foram submetidos ao teste comportamental. 

No dia do teste, os animais receberam salina (ip) ou fluoxetina (20 mg/Kg; ip), e 

após 55 min, receberam salina (icv) ou N/OFQ (1 nmol, icv); cinco min depois 

foram expostos ao TNF (Fig. 15). 

 

Figura 15: Fluxograma ilustrativo do experimento 1 da etapa VII – co- 

administração de N/OFQ e fluoxetina no teste da natação forçada. 

Experimento 3.2: Efeito da co-administração de N/OFQ e nortriptilina no TNF 

Nesta etapa, investigou-se o efeito da administração de N/OFQ em 

animais tratados com um antidepressivo tricíclico, a nortriptilina. Para 
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desenvolver esta etapa, os animais foram submetidos a uma cirurgia 

estereotáxica para a implantação de uma cânula-guia no ventrículo lateral, após 

cinco dias de recuperação os animais foram submetidos ao teste 

comportamental. No dia do teste, os animais receberam salina (ip) ou nortriptilina 

(20 mg/Kg; ip), e após 55 min, receberam salina (icv) ou N/OFQ (1 nmol, icv); 5 

min depois foram expostos ao TNF (Fig. 16). 

 

Figura 16: Fluxograma ilustrativo do experimento 2 da etapa VII - co- 

administração de N/OFQ e nortriptilina no teste da natação forçada. 

Experimento 3.3: Efeito da co-administração de N/OFQ e R-ketamina no TNF 

 Nesta etapa, avaliou-se o efeito da administração de N/OFQ em animais 

tratados com um antidepressivo antagonista de receptor NMDA, a R-ketamina. 

Para desenvolver esta etapa, os animais foram submetidos a uma cirurgia 

esteriotáxica para a implantação de uma cânula guia no ventrículo lateral, após 

5 dias de recuperação os animais foram submetidos ao teste comportamental. 

No dia do teste, os animais receberam salina (ip) ou R-ketamina (10 mg/Kg; ip), 

e após 25 min, receberam salina (icv) ou N/OFQ (1 nmol, icv); 5 min depois foram 

expostos ao TNF (Fig. 17). 

 

Figura 17: Fluxograma ilustrativo do experimento 3 da etapa VII - co- 

administração de N/OFQ e R-ketamina no teste da natação forçada. 

Experimento 4: Efeito da co-administração de Ro 65-6570 e antidepressivos 

clássicos no TNF 

Experimento 4.1: Efeito da co-administração de Ro 65-6570 e fluoxetina no TNF 
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Nesta etapa, estudou-se o efeito da administração de Ro 65-6570 em 

animais tratados com um antidepressivo inibidor da recaptação de 5-HT, a 

fluoxetina. No dia do teste, os animais receberam salina (ip) ou Ro 65-6570 (0,3 

mg/Kg; ip), 5 min depois, receberam salina (ip) oufluoxetina (20 mg/Kg; ip) e 60 

min depois foram expostos ao TNF (Fig. 18).   

  

 

Figura 18: Fluxograma ilustrativo do experimento 1 - etapa IX – co-administração 

de Ro 65-6570 e fluoxetina no teste da natação forçada. 

Experimento 4.2: Efeito da co-administração de Ro 65-6570 e nortriptilina no TNF 

Nesta etapa, avaliou-se o efeito da administração de Ro 65-6570 em 

animais tratados com um antidepressivo tricíclico, a nortriptilina. No dia do teste, 

os animais receberam salina (ip) ou Ro 65-6570 (0,3 mg/Kg; ip), 5 min depois, 

receberam salina (ip) ounortriptilina (20 mg/Kg; ip) e 60 min depois foram 

expostos ao TNF (Fig. 19).  

 

 

Figura 19: Fluxograma ilustrativo do experimento 2 da etapa IX - co-

administração de Ro 65-6570 e nortriptilina no teste da natação forçada. 

Experimento 4.3: Efeito da co-administração de Ro 65-6570 e R-ketamina no 

TNF 
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 Nesta etapa, investigou-se o efeito da administração de Ro 65-6570 em 

animais tratados com um antidepressivo antagonista NMDA, R- ketamina. No dia 

do teste, os animais receberam salina (ip) ou Ro 65-6570 (0,3 mg/Kg; ip), 5 min 

depois, receberam salina (ip) ou R-ketamina (10 mg/Kg; ip) e 30 min depois 

foram expostos ao TNF (Fig. 20).  

 

 

Figura 20: Fluxograma ilustrativo do experimento 3 da etapa IX - co-

administração de Ro 65-6570 e R-ketamina no teste da natação forçada. 

Experimento 5: Avaliação do efeito da administração de nortriptilina e R- 

ketamina em animais que desenvolveram o fenótipo desamparado: 

 Esta fase do estudotem por objetivo estabelecer o protocolo experimental, 

onde os animais desenvolvem a condição de desamparo aprendido. O teste do 

DA foi executado em camundongos Swiss, conforme proposto acima. Uma vez 

encontrada a condiçãoexperimental com eficiência máximaem induzir a condição 

de desamparo, os mesmos foram divididos em quatro grupos: de acordo com os 

tratamentos a seguir: nortriptilina (30 mg/Kg; ip; 60 min antes do teste), R-

ketamina (10 mg/Kg; ip; 30 min antes do teste) (Fig. 21). 
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Figura 21: Fluxograma ilustrativo da etapa X - administração de antidepressivos 

convencionais no modelo do desamparo aprendido. 

Experimento 6: Efeito da co-administração de Ro 65-6570 e SB-612111 no 

desamparo aprendido 

 Para experimentos subsequentes desse projeto foi-se necessário 

determinar se o agonista NOP, Ro 65-6570 (0,3 mg/Kg, ip), bloqueia o efeito tipo 

antidepressivo induzido pela administração de SB-612111 (10 mg/Kg, ip), um 

antagonista NOP, em camundongos Swiss que desenvolveram o fenótipo 

desamparado. Esta etapa experimental é de grande relevância, uma vez que 

permite observar se o Ro 65-6570, um agonista NOP de origem não-peptídica, 

é capaz de impedir a expressão do comportamento do tipo antidepressivo 

induzido pelo SB-612111, um antagonista NOP não-peptídico. Como esta dose 

de Ro 65-6570 foi suficiente para afetar o efeito do SB-612111, tal dose de Ro 

65-6570 foi utilizada no experimento da Etapa XII. Os animais que foram 

submetidos a esta etapa experimental foram pré-tratados com Ro 65-6570, 5 min 

antes de administração do SB-612111. O SB-612111 foi administrado 60 min 

antes da avaliação comportamental no TNF (Fig. 22). 

 

Figura 22: Fluxograma ilustrativo da etapa XI – administração de ligantes NOP 

no modelo do desamparo aprendido. 

Experimento 7: Efeito da co-administração de Ro 65-6570 e antidepressivos 

clássicos no desamparo aprendido 

Experimento 7.1: Efeito da co-administração de Ro 65-6570 e nortriptilina no 

desamparo aprendido 

Nesta etapa, verificou-se o efeito da administração de Ro 65-6570em 

animais tratados com um antidepressivo tricíclico, a nortriptilina, em 
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camundongos Swiss que desenvolveram o fenótipo desamparado após serem 

submetidos ao desamparo aprendido. No dia do teste, os animais receberam 

salina (ip) ou Ro 65-6570 (0,3 mg/Kg; ip), 5 min depois, receberam salina (ip) ou 

nortriptilina (20 mg/Kg; ip) e 60 min depois foram expostos a sessão teste do 

desamparo aprendido (Fig. 23).  

  

Figura 23: Fluxograma ilustrativo do experimento 1 da etapa XII – co-

administração de Ro 65-6570 e nortriptilina no modelo do desamparo aprendido. 

Experimento 7.2: Efeito da co-administração de Ro 65-6570 e R-ketamina no 

desamparo aprendido 

 Nesta etapa, verificamos o efeito da administração de Ro 65-6570 em 

animais tratados com um antidepressivo antagonista NMDA, a R-ketamina, em 

animais que desenvolveram o fenótipo desamparado após serem submetidos ao 

desamparo aprendido. No dia do teste, os animais receberam salina (ip) ou Ro 

65-6570 (0,3 mg/Kg; ip), 5 min depois, receberam salina (ip) ou R-ketamina (10 

mg/Kg; ip) e 30 min depois serão expostos ao desamparo aprendido (Fig. 24).  
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Figura 24: Fluxograma ilustrativo do experimento 2 da etapa XII - co-

administração de Ro 65-6570 e R-ketamina no modelo do desamparo aprendido. 

3.8 Análise estatística 

Os dados são apresentados como média ± erro padrão da média do 

número de escapes (etapas I e IV), percentagem de indução do fenótipo 

desamparado (etapas II e III), média ± erro padrão da média do tempo de 

imobilidade (etapas V a X) e média ± erro padrão da média da área sob a curva 

(calculada a partir da latência de escape e o número de escapes; etapasXI e XII). 

A percentagem de indução do fenótipo desamparado foi analisada 

estatisticamente empregando o teste de chi-quadrado, seguindo do post hoc de 

Bonferroni. Os demais dados 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 apresentaram 

distribuição normal, as comparações entre os grupos tratados e controle foram 

feitas através do teste t (para comparação entre 2 grupos), por meio do teste 

ANOVA de uma via (para comparação de 3 grupos ou mais), seguida pelo teste 

post hoc de Tukey, ou por meio do teste ANOVA de duas vias (para comparação 

entre grupos onde dois fatores independentes estão presentes), seguida pelo 

teste post hoc de Tukey, a depender do delineamento experimental. Valores de 

p<0,05 foram considerados estatisticamente significantes. As análises foram 

realizadas nos programas, SPSS (versão 22) e Prisma Graph Pad (versão 6). 

  



63 

 

4. RESULTADOS 

Etapa I: Avaliação do papel do sistema da N/OFQ – receptor NOP no 

desenvolvimento do fenótipo desamparado 

Padronização do DA em camundongos CD-1 

O primeiro passo foi estabelecer as condições experimentais ótimas para 

realizar experimentos do DA em camundongos CD-1. Foram testados três 

diferentes protocolos de DA, com 1, 2 e 3 sessões de indução. Como mostrado 

na figura 25A, apenas 1 sessão de indução não foi eficiente na indução do 

fenótipo desamparado. Com 2 sessões de indução, 55% dos animais 

desenvolveram o fenótipo desamparado, enquanto que com 3 sessões de 

indução, 100% dos camundongos desenvolveram o fenótipo desamparado. 

Assim, o protocolo de 2 sessões de indução foi escolhido para investigar o efeito 

dos ligandos NOP e o fenótipo de camundongos NOP(-/-). 

É importante observar que, sob essas condições experimentais (Fig. 25B), 

nortriptilina (20 mg/kg; 60 min; ip) e SB-612111 (10 mg/kg; 30 min; ip) foram 

capazes de reverter o déficit no comportamento de escape gerado pelo DA em 

camundongos (Fig. 25B: F(2,4) = 12,19, P<0,05, one-way ANOVA, teste de 

Tukey). 
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Figura 25: Padronização das condições experimentais para realizar o teste de 

DA em camundongos CD-1. (A) Efeito do número de sessões de indução e (B) 

da administração aguda de nortriptilina (20 mg/Kg; ip; 30 min antes do teste) e 

SB-612111 (10 mg/Kg; ip; 30 min antes do teste) em camundongos 

desamparados. Os dados são apresentados como porcentagem de 

camundongos desamparados (A) e como a média ± erro padrão da médiade 

escapesdurante a sessão de teste de 2-4 camundongos/grupo (B). *P<0,05 vs. 

veículo (ANOVA de uma via seguida pelo teste de Tukey). 

 

Efeito da administração de agonista NOP no desenvolvimento do fenótipo 

desamparado 

 Na presente condição experimental, 50-60% dos camundongos 

controlesdesenvolveram o fenótipo desamparado. Como mostrado na figura 26, 

a administração de agonistas de NOP [Ro 65-6570 (0,01, 0,1, 0,3 e 1 mg/kg) e 

MCOPPB (0,1, 1 e 10 mg/kg) ] antes das sessões de indução, favoreceuaumento 

significativo e dose-dependente da percentagem de camundongos 

desamparados (Fig. 26A: x2=118,7;df=4; Fig 26B: x2=45,3; df=3; P<0,05 para 

ambos os agonistas NOP). 
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Figura 26: Efeito dos agonistas NOP no desenvolvimento do fenótipo 

desamparado em camundongos CD-1. Ro 65-6570 (0,01, 0,1, 0,3 e 1 mg/kg, 

ip,30 min antes da sessão de indução) e MCOPPB (0,1, 1 e 10 mg/kg, ip, 30 min 

antes da sessão de indução) foram administrados antes das sessões de indução 

e o comportamento avaliado na sessão de screening. Os dados são 

apresentados como percentagem de camundongos que exibem comportamento 

desamparado de 6-10 camundongos/grupo. *P<0,05 vs. veículo (teste de chi-

quadrado, seguido do teste post hoc de Bonferroni). 

 

Efeito do bloqueio farmacológico e genético do receptor NOP no 

desenvolvimento do fenótipo desamparado 

Nesta etapa experimental, investigou-se os efeitos do bloqueio da 

sinalização do receptor NOP, através de ferramentas farmacológicas (SB-

612111) e genéticas (NOP (-/-)), no desenvolvimento do fenótipo desamparado. 

Como ilustrado na figura 27A, a administração de nortriptilina não alterou a 

porcentagem de camundongos desamparados comparados ao controle, mas o 

SB-612111 (3 e 10 mg/kg) reduziu significativamente a porcentagem de 

camundongos desamparados comparados ao controle (Fig. 27B; x2 = 64,7; df=3; 

P<0,05). 
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Semelhante aos camundongos CD-1, quase 50% dos camundongos 

NOP(+/+) desenvolveram o fenótipo desamparado após 2 sessões de indução. 

Em contraste, os animais que não possuíam o receptor NOP apresentaram uma 

resistência significativa ao desenvolvimento do fenótipo desamparado e, 

nenhum camundongo testado nessas condições experimentais desenvolveu o 

comportamento desamparado (Fig. 27C; x2=100,7; df=1; P<0,05). 
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Figura 27: Efeitos de nortriptilina (A), SB-612111 (B) e fenótipo de camundongos 

NOP(-/-) (C) no teste do DA. Nortriptilina (20 mg/kg, 30 min, pré-tratamento, ip) 

e SB-612111 (1, 3 e 10 mg/kg, 30 min, pré-tratamento, ip) foram administrados 

antes das sessões de indução. Os dados são apresentados como a porcentagem 

de camundongos exibindo comportamento desamparado, número total 6-10 
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camundongos/grupo. *P<0,05 vs. veículo ou NOP(+/+) (teste chi-quadrado, 

seguido do teste post hoc de Bonferroni). 

 

Efeito da administração de agonistas NOP e do fenótipo NOP(-/-) sobre o 

componente cognitivo do DA 

Aqui foi investigado o efeito da administração de Ro 65-6570(1 mg/kg, 30 

min antes da sessão de indução, ip) e MCOPPB (10 mg/kg, 30 min antes da 

sessão de indução, ip), bem como fenótipo de camundongos NOP(-/-)no 

componente cognitivo do modelo DA. Como mostrado na figura 28A, o grupo 

controle foi capaz de aprender a tarefa (apresentando um aumento no número 

de escapes com o passar dos dias, tornando o escape do comportamento 

eletrificado mais eficiente). A administração de MCOPPB não alterou o número 

de escapes do compartimento eletrificado quando comparado com o grupo 

controle (Fig, 28A). Porém, a administração de Ro 65-6570 antes das sessões 

de indução prejudicou aprendizado da tarefa, resultando em reduzido número de 

escapesem todos os dias de experimentos (Fig.28A: F (2,15)=10,02, P<0,05). 

Os camundongos NOP(+/+) apresentaram uma média de escape de 22 escapes 

no dia do teste,comportamento de escape semelhante aos camunodngos CD-1. 

No entanto, aumento significativo no número de escapes foi observado em 

camundongos NOP(-/-) comparado com NOP(+/+), sugerindo melhor 

performance cognitiva desses animais(Fig. 28B: t(10)=3,02, P<0,05). 
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Figura 28: Efeito de agonistas NOP, Ro 65-6570e MCOPPB (A), e fenótipo de 

camundongos NOP(-/-) (B) no componente cognitivo do modelo DA. Ro 65-6570 

e MCOPPB (1 e 10 mg/kg, respectivamente, 30 min, pré-tratamento ip) foram 

administrados antes das sessões de indução. Os dados são apresentados como 

média ± erro padrão da médiado número de escapesde 6 camundongos/grupo. 

*P<0,05 vs. veículo ou NOP(+/+), (ANOVA uma via seguido do teste post hoc da 

Tukey (A) e teste T de Student (B)). 

 

Etapa II: Investigação do efeito da co-administração de agonistas NOP e 

antidepressivos em condição de desespero comportamental e em situação 

de estresse incontrolável 

Padronização das condições experimentais para a realização do TNF 

 Inicialmente avaliou-se o efeito induzido pela administração de 

antidepressivos clássicos, a citar fluoxetina, nortriptilina e ketamina no TNF. 

Buscou-se por empregar doses destes fármacos que produzissem efeito 

equivalente a fim de estabelecer uma futura comparação; de fato, testou-se o 

efeito da administração de nortriptilina (20 mg/Kg; ip; 60 min), fluoxetina (20 

mg/Kg; ip; 60 min) e R-ketamina (10 mg/Kg; ip; 30 min). Como pode-se visualizar 

na figura 29A, a administração de nortriptilina e fluoxetina reduziu o tempo de 

imobilidade no TNF (Fig. 29A; F (2,17)= 37,07; P< 0,05). A administração de R-



69 

 

ketamina, também reduziu o tempo de imobilidade dos animais expostos ao TNF 

quando comparado ao grupo controle (Fig. 29B; t(8)=12,82; P<0,05). 
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Figura 29: Efeito da administração de fluoxetina (20 mg/Kg; ip) e nortriptilina (20 

mg/Kg; ip) (A) e R-ketamina (10 m/Kg; ip) (B) no tempo de imobilidade dos 

camundongos expostos ao TNF. Os dados são apresentados como média ± erro 

padrão da média. n(A) = 6-7; n(B) = 4-6. *P<0,05 vs. salina (ANOVA de uma via, 

teste de Tukey e teste t independente, respectivamente). 

 

Efeito da co-administração de N/OFQ e UFP-101 no TNF 

 Um importante passo na construção desse trabalho foi determinar qual 

dose de N/OFQ e Ro 65-6570, agonistas peptídico e não peptídico, 

respectivamente, do receptor NOP, são eficazesem bloquear a redução do 

tempo de imobilidade evocado pela administração de UFP-101 e SB-612111, 

respectivamente, antagonista do receptor NOP, no TNF, visto que a referida 

dose será empregada nas fases subsequentes deste estudo. Como ilustra a 

figura 30A, a administração de UFP-101 (10 nmol; icv), reduziu o tempo de 

imobilidade dos animais quando se comparadoao controle e a co-administração 

de N/OFQ (1 nmol; icv) com UFP-101 (10 nmol; icv) bloqueou esse efeito 

(F(2,9)=20,09; P<0,05). A administração de SB-612111 (10 mg/Kg; ip; 60 min) 
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reduziu o tempo de imobilidade desses animais, enquanto que a associação 

entre Ro 65-6570 (0,3 mg/Kg; ip; 60 min) e SB-612111 bloqueou o efeito do tipo 

antidepressivo evocado pela administração do antagonista do receptor NOP 

(F(2,9)=30,38; P<0,05) (Fig. 30B) 
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Figura 30: Efeito da co-administração de N/OFQ (1 nmol; icv) ou Ro 65-6570 (0,3 

mg/Kg; ip) e UFP-101 (10 nmol; icv) ou SB-61211 (10 mg/Kg; ip) no tempo de 

imobilidade dos camundongos expostos ao TNF. Os dados são apresentados 

como média ± erro padrão da média. n = 4/grupo. *P<0,05 vs. salina; #P<0,05 

vs. UFP-101 (ANOVA de uma via, teste de Tukey). 

 

Efeito da co-administração de N/OFQ e antidepressivos clássicos em 

camundongos no TNF 

 Nesta etapa experimental avaliou-se o efeito do pré-tratamento com 

agonista NOP, N/OFQ, sobre a redução no tempo de imobilidade, evocado pela 

administração de nortriptilina, fluoxetina e R-ketamina, em camundongos Swiss 

expostos ao TNF. Como ilustrado na figura 31A e 31B, a administração de 

fluoxetina (20 mg/Kg; ip; 60 min) e nortriptlina (20 mg/Kg; ip; 60 min) reduz o 

tempo de imobilidade no TNF e a pré-administração de N/OFQ (1 nmol; icv; 5 

min) preveniu a ação induzida pela administração de fluoxetina e nortriptilina, 

reestabelecendo o tempo de imobilidade desses animais para níveis 

semelhantes ao do grupo controle. ANOVA de duas vias identificou efeito 

significativo para a interação entre o pré-tratamento e o tratamento (A= 
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F(1,29)=108,0; B= (F(1,28)=83,87, P<0,05 para ambos). Já a administração de 

R-ketamina reduziu o tempo de imobilidade dos animais no TNF, porém a co-

administração de N/OFQ e R-ketamina não promove nenhuma alteração 

estatisticamente significante sobre o efeito da R-ketamina (fig. 31C). ANOVA de 

duas vias revelou somente o efeito do tratamento com R-ketamina 

(F(1,16)=176,8; P<0,05). 
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Figura 31: Efeito da co-administração de N/OFQ (1 nmol; icv) e fluoxetina (20 

mg/Kg; ip), nortriptilina (20 mg/Kg; ip) e R-ketamina (10 mg/Kg; ip) no tempo de 

imobilidade dos camundongos expostos ao TNF. Os dados são apresentados 

como média ± erro padrão média. n = 4-9/grupo. *P<0,05 vs. salina; #P<0,05 vs. 

fluoxetina, nortriptilina ou R-ketamina (ANOVA de duas vias, teste de Tukey). 

 

Efeito da co-administração de Ro 65-6570 e antidepressivos clássicos no TNF 

 Nesta etapa experimental avaliou-se o efeito do pré-tratamento com 

agonista NOP, Ro 65-6570, sobre o tempo de imobilidade evocado pela 

administração de nortriptilina, fluoxetina e R-ketamina em camundongos 

expostos ao TNF. Como ilustra a figura 32A e 32B, a administração de fluoxetina 
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e nortriptilina reduzem o tempo de imobilidade dos animais, enquanto que a 

associação entre Ro 65-6570 e os antidepressivos preveniu a redução da 

imobilidade evocada pela fluoxetina e nortriptilina. A ANOVA de duas vias 

identificou um efeito significativo da interação entre o pré-tramento com Ro 65-

6570 e o tratamento com fluoxetina (F(1,20)=73,14, P<0,05) e nortriptilina 

(F(1,16)=101,5, P<0,05). A administração de R-ketamina reduziu o tempo de 

imobilidade dos animais expostos ao TNF e a associação entre Ro 65-6570 e R-

ketamina não promoveu alterações estatisticamente significativas quando 

comparado ao grupo tratado com R-ketamina. ANOVA de duas vias identificou 

somente efeito significativo para o tratamento com R-ketamina (Fig. 

32C;F(1,16)=386,2; P<0,05). 
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Figura 32: Efeito da co-administração de Ro 65-6570 (0,3mg/Kg; ip) e fluoxetina 

(20 mg/Kg; ip), nortriptilina (20 mg/Kg; ip) e R-ketamina (10 mg/Kg; ip) no tempo 

de imobilidade dos camundongos expostos ao TNF. Os dados são apresentados 
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como média ± erro padrão da média. n = 4-6/grupo. *P<0,05 vs. salina; #P<0,05 

vs. fluoxetina, nortriptilina ou R-ketamina (ANOVA de duas vias, teste de Tukey). 

 

Avaliação do efeito da administração de nortriptilina e R-ketamina em animais 

que desenvolveram o fenótipo desamparado 

 Visiando estabelecer as condições experimentais ideais para as próximas 

etapas, foi avaliado o efeito da administração de nortriptilina (20 mg/Kg, ip, 60 

min) e R-ketamina (10 mg/Kg, ip, 30 min) em camundongos desamparados após 

submetidos ao modelo DA. Como ilustrado na figura 33A e 33C, a administração 

de nortriptilina e R-ketamina, reverteu o déficit no comportamento de escape, 

reduzindo a latência de escape quando comparado com os animais controles 

(A=  t(9)=19,27, P<0,05; C= t(11)=6,758, p<0,01). As administrações de 

nortriptilina e R-ketamina também induziram aumento siginificativo no número de 

escapes quando comparado ao grupo controle (Figura 33B, 33D) (B= t(9)=24,73, 

P<0,05; D= t(11)=10,19, P<0,05). 



74 

 

A
U

C
 d

a
 l

a
tê

n
c

ia
 d

e
 e

s
c

a
p

e

0

2 0 0

4 0 0

6 0 0

8 0 0

V e íc u lo N o rtr ip tilin a  (2 0  m g /K g )

*

E
s

c
a

p
e

s

0

5

1 0

1 5

2 0

2 5

3 0
*

S a lin a N o rtr ip tilin a  (2 0  m g /K g )

A
U

C
 d

a
 l

a
tê

n
c

ia
 d

e
 e

s
c

a
p

e

0

2 0 0

4 0 0

6 0 0

8 0 0

V e íc u lo K e ta m in a  (1 0  m g /k g )

*

E
s

c
a

p
e

s

0

5

1 0

1 5

2 0

2 5

3 0
*

S a lin a K e ta m in a  (1 0  m g /K g )

A B

C D

Figura 33: Efeito da administração de nortriptilina e R-ketamina sobre a latência 

de escape (A,C) e número de escapes (B,D) em camundongos desamparados 

após submetidos ao modelo do DA. Dados são apresentados com média ± erro 

padrão da área sobre a curva da latência de escape (A,C) e o número de escapes 

(B,D) de 5-6 animais/grupo. *P<0,05 vs. salina (Student teste T independente). 

 

Efeito da co-administração de Ro 65-6570 e SB-612111 no desamparo 

aprendido 

 O efeito da administração aguda com o antagonista de NOP, SB-612111, 

eo agonista de NOP, Ro 65-6570, foramavaliados no modelo doDA (Fig. 34). SB-

612111 reduziu a latências de escape (Fig. 34A,P<0,05) e aumentou o número 

de escapes (Fig. 34B, P<0,05). Em contraste, Ro 65-6570 não induziu qualquer 

mudança significativa no comportamento animais desamparados no modelo do 

DA (Fig. 34,P>0,05). No entanto, o pré-tratamento com Ro 65-6570 preveniu 
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totalmente os efeitos do SB-612111, reduzindo as latências de escape (Fig. 34A) 

e aumentando o número de escapes (Fig. 34B). ANOVA de duas vias detectou 

efeito da interação entre os dois fatores independentes (agonista e antagonista 

de NOP) nas latências de escape (Fig. 34A, F(1,24)=99,6, P<0,05) e número de 

escapes (Fig. 34B,F(1,24)=190,1, P<0,05). 
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Figura 34: Efeitos do pré-tratamento com Ro 65-6570 (0,3 mg/Kg, ip) e SB-

612111 (10 mg/Kg, ip) nas latências de escape (A) e número de escapes (B) em 

camundongos desamparados. Os dados são apresentados como media ± erro 

padrão da média da área sob a curva das latências de escape e número de 

escapes de 7 camundongos/grupo. *P<0,05 vs. veículo; #P<0,05 vs. controle 

(ANOVA de duas vias, teste post hocde Dunnett). 

 

Efeito da co-administração de Ro 65-6570 e antidepressivos clássicos no 

desamparo aprendido 

Como ilustrado na figura 35, a administração do agonista NOP, Ro 65-

6570, impediu a reversão do comportamento desamparado, induzida pela 

administração de nortriptilinaem camundongos. A ANOVA de duas vias 

identificou um efeito de interação entre Ro 65-6570 e nortriptilina nas latências 

de escape e número de escapes (Fig. 35A, F(1,13)=13,0;Fig. 35B, F(1,13)=12,2, 

P<0,05 para ambos). Os efeitos de Ro 65-6570 em camundongos tratados com 

R-ketamina também foram avaliados no modelo DA (Fig. 35C, 35D). Quando o 
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Ro 65-6570 foi co-administrado com R-ketamina, não foram observadas 

alterações significativas nas latências de escape (Fig. 35C) e na frequência de 

escapes (Fig. 35D) quando comparados com camundongos tratados apenas 

com R-ketamina. A ANOVA de duas viasdetectou apenas efeito significativo para 

o fator independente R-ketamina (Fig. 35C, F(1,12)=109,4; Fig. 35D, 

F(1,12)=205,6). 
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Figura 35: Efeito do pré-tratamento com Ro 65-6570 (0,3 mg/Kg, ip) e nortriptilina 

(20 mg/Kg, ip) ou R-ketamina (10 mg/Kg, ip) na latência de escape (A,C) e 

número de escapes (B,D) em camundongos desamparados. Os dados são 

apresentados como média ± erro padrão da média da área sob a curva para 

latências de escape e número de escapes de 4-5 camundongos/grupo. *P<0,05 
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vs. veículo, #P<0,05 vs. veículo + nortriptilina (ANOVA de duas vias, teste de 

Dunnett). 
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5. DISCUSSÃO 

 Na primeira etapa desse estudo, objetivando investigar o papel do sistema 

da N/OFQ–receptor NOP na aquisição do comportamento desemparado, 

avaliou-se o efeito da ativação do receptor NOP, usando agonistas deste 

receptor (Ro 65-6570 e MCOPPB), e o bloqueio do receptor NOP, farmacológico 

(SB-612111) e genético (camundongos NOP (-/-)), sobre o desenvolvimento do 

fenótipo desamparado. Pode-se notar que a administração de antagonista NOP 

(SB-612111), antes das sessões de indução, e o bloqueio genético do receptor 

NOP mostraram-se eficientes em prevenir o desenvolvimento do fenótipo 

desamparado. Já a ativação do receptor NOP (Ro 65-6570 e MCOPPB), antes 

das sessões de indução, facilitou a aquisição de um fenótipo desamparado, 

sugerindo que o sistema da N/OFQ-receptor NOP encontra-se ativo 

endogenamente diante de um evento estressor.   

 A fim de estabelecer uma condição ideal para estudo da aquisição do 

comportamento desamparado, o primeiro passo foi padronizar a condição 

experimental. Ao avaliar o efeito da manipulação farmacológica e genética no 

desenvolvimento do fenótipo desamparado em camundongos CD-1 e NOP(+/+) 

e NOP(-/-) buscou-se determinar um protocolo que atingisse uma eficiência de 

indução do fenótipo desamparado mediana, para que pudesse identificar tanto 

alterações na porcentagem de indução para mais (fenótipo pró-depressivo), 

como para menos, através da prevenção do desenvolvimento do fenótipo 

desamparado. O melhor protocolo para essa situação foi o que empregou dois 

dias de sessão de indução, atingindo uma eficiência em torno de 50-60% de 

expressão do comportamento desamparado. Nesta condição experimental, 

nortriptilina e SB-612111, quando administrados pré-teste, induziram efeito do 

tipo antidepressivo, revertendo o déficit no comportamento de escape e 

aumentando o número de escapes em comparação ao grupo veículo. Esse dado 

está em consonância com a literatura tanto para o antidepressivo tricíclico 

nortriptilina (Telner et al.,1981; Kametani et al., 1983) quanto o antagonista NOP 

SB-612111 (Holanda et al., 2016). Dessa forma, o protocolo escolhido permite, 

além da possibilidade de manipulação tanto para um efeito pró-depressivo como 

um efeito preventivo, replicar os dados da literatura em que o déficit no 
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comportamento de escape é revertido pela administração de drogas com 

potencial antidepressivo.  

No presente estudo, pela primeira vez, fazendo uso de ferramentas 

farmacológicas e genéticas foi evidenciado o envolvimento da sinalização do 

receptor NOP na aquisição do fenótipo desamparado. Dois diferentes agonistas 

NOP, Ro 65-6570 e MCOPPB, aumentaram a porcentagem de animais 

desamparados de maneira dose-dependente. Enquanto que o bloqueio 

farmacológico e genético do receptor NOP, através do antagonista NOP SB-

612111 e de animais que não expressam esse receptor, diminuiu a porcentagem 

de animais que adquire o fenótipo do tipo depressivo. Vale salientar que a 

administração de nortriptilina, antidepressivo amplamente usado na clínica, 

quando administrada antes da sessão de indução, não foi capaz de alterar 

significativamente a porcentagem de animais que desenvolveram o fenótipo 

desamparado. Resultado similar ao que se observou para a nortriptilina já foi 

descrito na literatura para outro antidepressivo tricíclico, imipramina (10 e 30 

mg/Kg), injetada antes da sessão de indução em ratossubmetidos ao modelo do 

DA (Takamori et al., 2001). Em conjunto, esses dados mostram que o sistema 

da N/OFQ–receptor NOP é tonicamente ativo e está diretamente relacionado 

com a aquisição do fenótipo desamparado. Apesar da literatura associar o 

fenótipo desamparado com uma intensa redução dos níveis de monoaminas em 

diferentes áreas cerebrais (Maynert e Levi, 1964; Weiss et al., 1975; Zigmond e 

Harvey, 1970; Bliss e Zwanziger, 1966; Thierry et al., 1968), o aumento dos 

níveis de monoaminas centralmente, evocado pela administração de 

antidepressivos tricíclicos não é suficiente para prevenir o desenvolvimento do 

fenótipo desamparado. Sendo assim, essas observações sugerem que os 

ligantes NOP induzem algumas alterações neuroquímicas capazes de afetar o 

comportamento desamparado que vão além do aumento na concentração de 

monoaminas.   

Pode-se explicar esse perfil de ação dos ligantes NOP baseando-se na 

estreita relação entre o sistema da N/OFQ receptor NOP com o estresse. De 

fato, existe uma gama de evidências que correlaciona a ativação do receptor 
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NOP com um aumento nos níveis séricos de corticosterona e hormônio 

adrenocorticotrópico (ACTH) e ativação do eixo HPA (Devine et al., 2001; 

Leggett et al., 2006). Ainda, o estresse agudo altera a expressão de N/OFQ e 

receptor NOP em áreas críticas para a modulação do humor, como hipocampo, 

hipotálamo e amígdala. De fato, o estresse de contenção agudo (30 min) em 

ratos diminuiu os níveis de N/OFQ no prosencéfalo basal imediatamente após o 

estresse, enquanto que os níveis de N/OFQ retornaram à condição basal 24 h 

depois do evento estressor (Devine et al. 2003). Por outro lado, observou-se que 

4h após o estresse de contenção agudo (120 min) ocorre aumentoda expressão 

de N/OFQ no giro denteado, CA1 e CA3 do hipocampo, aparentemente mediado 

por hormônios glicocorticoides endógenos, visto que em animais 

adrenocorticomizados essas alterações não foram vizualisadas (Nativio et al., 

2012). Enquanto que reduzida expressão do RNAm ppN/OFQ foi detectado no 

hipocampo, córtex pré-frontal e amígdala central 4 h após os animais serem 

submetidos à estresse de conteção (Delaney et al., 2012). Com base nesses 

achados, N/OFQ possivelmente foi liberada durante o estresse agudo, 

justificando, assim, a redução dos níveis de N/OFQ no cérebro imediatamente 

após um estresse de contenção de 30 min (Devine et al., 2003). No entanto, 

após a liberação do peptídeo, ocorre adaptação fisiológica deste sistema voltada 

na restauração dos níveis de N/OFQ. Já em relação ao receptor NOP, observou-

se que o estresse de contenção agudo aumenta a expressão de RNAm do 

receptor NOP na amígdala e no núcleo paraventricular do hipotálamo 

(Ciccocioppo et al., 2014; Green et al., 2009). Essas alterações na expressão do 

sistema da N/OFQ–receptor NOP durante o estresse agudo, poderia em último 

caso, resultar em um aumento na sinalização do receptor NOP.  

Com base na literatura que correlaciona estresse e o sistema da N/OFQ, 

os dados desse estudo sugerem que a administração de agonistas NOP somado 

a ativação do eixo HPA (induzida pelo estresse inescapável), aumentariam a 

sinalização gerada por um evento estressor, potencializando as consequências 

do estresse. Por outro lado, os eventos estressores promovem aumento na 

transmissão N/OFQnérgica no encéfalo e o bloqueio do receptor NOP em 

associação ao evento estressor poderia atenuar as consequências do estresse. 
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Vale salientar que as alterações neuroplásticas na sinalização do sistema da 

N/OFQ-receptorNOP promovidas pelo estresse podem ser justificadas pela 

existência de elementos responsivos aos glicocorticoides no gene que codifica a 

expressão de N/OFQ em humanos (Xie et al., 1999). Ainda, corroborando essa 

hipótese, Báez e colaboradores (1996) demonstraram que a administração de 

glicorticóide antes da sessão de indução facilita a aquisição do fenótipo 

desamparado. No entanto, estudos futuros fazem-se necessários a fim de avaliar 

a participação do eixo HPA, mediada pelo receptor NOP, na aquisição do 

fenótipo desamparado. 

Cabe salientar que tanto o efeito pró-depressivo como o efeito preventivo 

para o desenvolvimento do fenótipo desamparado evocado pela administração 

de Ro 65-6570, MCOPPB e SB-612111, não são causados por alterações nos 

componentes motivacionais/locomotor do DA, pois todas as doses utilizadas 

nesse estudo são doses em que a literatura mostra não induzir alterações na 

locomoção no modelo DA e em outros testes, como por exemplo campo aberto 

(Silva et al., 2018).  

Com relação ao componente cognitivo do DA, o nosso grupo já mostrou 

que SB-612111 (10 mg/Kg, ip, 30 min) não altera a capacidade do animal em 

aprender a tarefa de se esquivar do eletrochoque, quando existe a possibilidade 

de escape (Holanda et al., 2016). Porém, devido a ausência de informação sobre 

o efeito de agonistas NOP no componente cognitivo do DA, e a fim de eliminar 

qualquer viés de interpretação, investigou-se o efeito da administração de Ro 65-

6570 e MCOPPB, ambos na maior dose testada no DA, administrado antes das 

sessões de indução, sobre o componente cognitivo do DA (protocolo que permite 

a possibilidade de escape durante a fase de indução), e pode-se notar que a 

administração de Ro 65-6570 causou redução significativa no número de 

escapes em comparação ao grupo controle, indicando prejuízo na aprendizagem 

da tarefa. Esse dado está em acordo com a literatura que relaciona a ativação 

do receptor NOP com um efeito bifásico sobre os processos de aprendizagem e 

memória, facilitando os processos em baixas dosagens e causando prejuízo nos 

mesmos nas doses mais altas (para revisão: Andero et al., 2015).  
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Vale mencionar que apesar do prejuízo cognitivo ser um viés na 

interpretação do efeito pró-depressor do Ro 65-6570, pode-se supor que durante 

o protocolo inescapável sob efeito do Ro 65-6570 o animal teria prejuízo na 

aquisição da informação de que essa é uma condição inescapável e quando 

fosse dado a possibilidade de escape, durante a sessão de screening, esse 

animal buscaria o escape ativamente, aumentando o número de escapes 

quando comparado ao controle, o que o levaria a ser classificado como resiliente. 

Porém, o resultado aqui observado é justamente o oposto, ou seja, pode-se 

observar redução significativa na frequência de escape. É interessante notar que 

a administração de MCOPPB não causou nenhum prejuízo sobre o componente 

cognitivo do teste em comparação ao grupo controle. Anteriormente, já havia 

sido relatado que a administração de MCOPPB não induz prejuízo cognitivo em 

roedores (Hirao et al., 2008).   

Um cenário oposto foi visualizado quando os camundongos NOP(-/-) 

foram avaliados quanto ao componente cognitivo do DA. Nesta situação, animais 

que não expressam o receptor NOP apresentaram um desempenho melhor que 

os animais NOP(+/+), revelando aumento significativo no número de escapes, 

mostrando que os animais NOP(-/-) aprenderam melhor a tarefa. Esse fato 

também não causa nenhum viés na interpretação dos dados que revelam que 

os animais NOP(-/-) são resistentes ao desenvolvimento do fenótipo 

desamparado, visto que no protocolo tradicional (estresse inescapável), os 

camundongos NOP(-/-) tem a oportunidade de compreender que nasessão de 

indução não existe possibilidade de escape e na sessão de screening, quando 

há a possibilidade de escape do choque, os animais NOP(-/-) buscam ativamente 

o escape, aumentando significativamente a porcentagem deanimais que não 

desenvolvem o fenótipo desamparado,ou seja, o oposto do que poderia ser 

considerado um viés promovido pela melhor performance cognitiva desses 

animais. Portanto, apesar da sinalização do receptor NOP afetar a cognição dos 

animais, esse efeito não parece interferir na interpretação da aquisição do 

comportamento desamparado modulado pela sinalização do receptor NOP. 

Parece que ambos os eventos (desamparo x cognição) não estão conectados e 

que o perfil pró-depressivo de agonistas NOP é legítimo.  
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A locomoção espontânea e a nocicepção podem ser fatores interferentes 

na interpretação dos resultados aqui relatados pelo ligante NOP do 

comportamento desamparado. Em relação à atividade locomotora, foi 

demonstrado que Ro 65-6570 e MCOPPB não modificaram a locomoção 

espontânea nas doses capazes de modificar o comportamento animal no modelo 

de desamparo aprendido (Silva et al., 2018; Holanda et al., 2018). Além disso, 

dados da literatura demonstraram que o bloqueio farmacológico, SB-612111, e 

genético, NOP(+/+) e NOP(-/-), não afetam a locomoção espontânea do 

camundongo (Nishi et al., 1997; Marti et al., 2004; Rizzi et al., 2007; Silva et al., 

2018). Em relação aos efeitos dos ligantes NOP na nocicepção, uma série de 

evidências recentemente revisadas por Toll et al. (2016) demonstraram que 

agonistas e antagonistas seletivos de NOP não modificam a transmissão da dor 

nociceptiva aguda. Isto foi confirmado no teste de retirada da cauda tanto para 

Ro 65-6570 (Rizzi et al., 2016) como para o SB-612111 (Rizzi et al., 2007). Por 

outro lado, até a presente data, não há relatos na literatura sobre os efeitos de 

MCOPPB em ensaios analgesiométricos. Por fim, os camundongos NOP(-/-) 

exibem um limiar nociceptivo agudo semelhante ao dos camundongos controles 

(Nissi et al., 1997; Di Giannuario et al., 2001). Assim, propõe-se que as ações 

dos ligantes NOP na aquisição do comportamento desamparado são genuínas 

e não enviesadas por viéses como memória, locomoção e nocicepção e o 

mesmo pode ser dito para o fenótipo apresentado peloscamundongos NOP(-/-). 

Neste estudo observou-se que os fármacos antidepressivos e os 

antagonistas NOP mostraram-se eficientes em induzir um efeito do tipo 

antidepressivo em camundongos, reduzindo o tempo de imobilidade dos animais 

no TNF, bem como, revertendo o déficit no comportamento de escape dos 

animais submetidos ao DA. Além disso, a administração de antagonista NOP 

(SB-612111), antes das sessões de indução, e o bloqueio genético do receptor 

NOP mostraram-se eficientes em prevenir o desenvolvimento do fenótipo 

desamparado. Já a ativação do receptor NOP (Ro 65-6570 e MCOPPB), antes 

das sessões de indução, facilitou o desenvolvimento de um fenótipo pró-

depressor nos camundongos expostos ao DA. Conforme demonstrado na 

segunda etapa desse estudo, a N/OFQ e o Ro 65-6570 quando administrados 
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per se não alteraram o tempo de imobilidade no TNF e o déficit no 

comportamento de escape de camundongos no DA, porém foram capazes de 

bloquear o efeito antidepressivo evocado pela administração de UFP-101 e SB-

612111. A co-administração de agonistas NOP, N/OFQ e Ro 65-6570 com 

fluoxetina e nortriptilina promoveu bloqueio do efeito antidepressivo, induzido 

pela administração dos antidepressivos per se no TNF e no DA. Já a co-

administração de N/OFQ ou Ro 65-6570 e R-ketamina não alterou o 

comportamento do tipo antidepressivo induzido pela R-ketamina em ambos os 

testes.  

Baseado nas evidências aqui apresentadas que sugerem que o sistema 

N/OFQ–receptor NOP modula a aquisição do fenótipo desamparado, bem como, 

dados que apóiam a ação ansiolítica, analgésica, antitussígena e anti-

hipertensiva de agonistas NOP, além de candidatá-los para o tratamento de 

incontinência urinária devido à bexiga hiperativa (Toll et al., 2016), faz-se 

necessário a investigação das possíveis interações medicamentosas entre os 

agonistas NOP e na presente situação fármacos antidepressivos. Cabe 

comentar que neste estudo foram realizados dois testes comportamentais, a 

nomear: teste de natação forçada e modelo de desamparo aprendido, que 

apesar de serem amplamente utilizados para identificar um potencial 

antidepressivo, os resultados desses testes são bastante distintos em termos de 

significância. No TNF, o animal quando submetido a um evento estressante 

inescapável (natação) assume uma postura imóvel. O tratamento com 

antidepressivos reduz o comportamento imóvel passivo. Acredita-se que o 

comportamento imóvel reflita a incapacidade de persistir no comportamento 

dirigido ao escape após o estresse (ou seja, o desespero comportamental) ou o 

desenvolvimento de uma estratégia passiva que desengate as formas ativas de 

enfrentamento do estresse (Slattery e Cryan, 2012). No modelo de desamparo 

aprendido, os animais são submetidos a uma situação estressante incontrolável, 

imprevisível e inescapável, e durante uma segunda exposição a essa tarefa, é 

apresentado aos animais uma possibilidade de escapar do evento desagradável 

(isto é, a porta em guilhotina dentro da caixa é aberta), mas a maioria deles não 

consegue escapar do choque elétrico (esses animais são chamados de 
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desamparados). Os antidepressivos podem reverter de forma significativa e 

seletiva esse comportamento desamparado (Pryce et al., 2011). 

 Neste estudo, pode-se notar que a administração pré-teste de fluoxetina, 

nortriptilina, R-ketamina, UFP-101 e SB-612111 foram igualmente efetivos em 

reduzir o tempo de imobilidade dos camundongos expostos ao TNF, dado este 

já descrito na literatura (Lucki, 1997; Gavioli 2003, 2004; Kos et al., 2006; Rizzi 

et al., 2007; Antony et al., 2014; Fukumoto et al., 2017). Ainda, a administração 

aguda de nortriptilina, R-ketamina e SB-612111, também no pré-teste, reverteu 

o déficit no comportamento de escape de animais desamparados, como 

reportado anteriormente (Telner et al., 1981; Kemetani et al., 1983; Maeng et al., 

2008; Holanda et al., 2016). No que se refere aos agonistas NOP, os resultados 

desse estudo mostram que a administração de N/OFQ e Ro 65-6570, não 

promoveu alteração no tempo de imobilidade dos camundongos expostos ao 

TNF, mas bloqueou o efeito do tipo antidepressivo induzido pela administração 

de antagonistas NOP, UFP-101 e SB-612111, respectivamente. Ainda foi 

mostrado que o pré-tratamento com Ro 65-6570 bloqueou o efeito 

antidepressivo induzido pelo SB-612111 quando administrado antes da sessão 

teste do TNF e do DA, sugerindo que esse efeito é resultante da interação da 

molécula do antagonista com o receptor NOP. Especula-se que esse bloqueio 

de efeito possa ser explicado por uma competição dos ligantes pelo receptor 

NOP. De fato, estudos de binding usando células expressando o receptor 

recombinante de NOP humano mostraram que ambos Ro 65-6570 e SB-612111 

foram capazes de deslocar a ligação [3H]N/OFQ (Hashiba et al., 2000; Spagnolo 

et al., 2007). Ainda, um tipo competitivo de um antagonismo foi descrito para o 

SB-612111, que foi avaliado contra N/OFQ (Spagnolo et al. 2007) e Ro 65-6570 

(Ferrari et al., 2017). Dado esse de acordo com a literatura que mostra que a 

administração de diferentes doses de N/OFQ (0,01- 1 nmol, icv, 5 min antes do 

teste) não promove alteração no comportamento de camundongos e ratos 

submetidos ao TNF e em camundongos submetidos ao TSC, mas na maior dose 

(1 nmol), a injeção de N/OFQ bloqueou o efeito do tipo antidepressivo do UFP-

101 10 nmol (Gavioli et al., 2003; Gavioli et al., 2004) e SB-612111 10 mg/Kg 

(Rizzi et al., 2007).  
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Alguns estudos avaliaram o efeito da administração do agonista do 

receptor NOP em testes de desespero comportamental e nenhum deles 

evidenciou nenhuma alteração significantiva em relação ao grupo controle, 

porém a co-administração de agonista com antagonista NOP é capaz de 

bloquear o efeito antidepressivo evocado pela administração do antagonista 

NOP (Redrobe et al., 2002; Gavioli et al., 2003; Gavioli et al., 2004; Rizzi et al., 

2007; Witkin et al., 2016). Essa falta de efeito dos agonistas NOP observadaem 

testes de desespero comportamental pode ser explicada pela possível existência 

de efeito teto que impossibilitaria a detecçãode um aumento no tempo de 

imobilidade (Gavioli e Calo’, 2013) 

 Quando se avaliou o efeito da co-administração de N/OFQ e Ro 65-6570 

com fluoxetina, nortriptilina e R-ketamina pode-se notar que os agonistas NOP 

bloquearam o efeito antidepressivo evocado pela fluoxetina e nortriptilina, porém 

quando se associou os agonistas NOP com R-ketamina, o efeito antidepressivo 

da R-ketamina foi mantido tanto no TNF quanto no DA. Até o presente momento, 

um único estudo testou o efeito da co-administração de antidepressivo clássico 

e agonista NOP. Witkin e colaboradores (2014), em um artigo de revisão na qual 

os autores apresentam dados próprios, mostrou que o agonista NOP Ro 64-6198 

(0,3 mg/Kg; vo.; 30 min de pré-tratamento) não promoveu alteração sobre o 

tempo de imobilidade de camundongos no TNF, enquanto que o antagonista 

NOP, SB-612111(30 mg/Kg; vo; 30 min de pré-tratamento) induziu efeito do tipo 

antidepressivo. Quando co-administrados, o agonista NOP Ro 64-6198 bloqueou 

o efeito antidepressivo do SB-612111. No entanto, a administração de Ro 64-

6198 (nas mesmas condições descritas acima) não preveniu o efeito 

antidepressivo da imipramina (15 mg/Kg, i.p.; 30 min antes do teste). Sugerem-

se algumas diferenças metodológicas para explicar a discordância nos 

resultados. Apesar de discreta, existe diferença farmacodinâmica entre os 

agonistas NOP, Ro 64-6198 (Witkin et al., 2014) e Ro 65-6570 (presente estudo) 

e também nos fármacos antidepressivos utilizados, imipramina (Witkin et al., 

2014) e fluoxetina e nortriptilina (presente estudo). São encontradas ainda 

diferenças nos protocolos utilizados para no TNF. De fato, Witkin e 

colaboradores empregaram apenas uma sessão de teste, enquanto que no 
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presente estudo foram utilizadas duas sessões: teste e reteste. Vale ressaltar 

que o presente trabalho traz evidências robustas, pois testou dois diferentes tipos 

de agonistas NOP (peptídico e não-peptídico) e três antidepressivos de classes 

distintas (a citar: um ISRS, um antidepressivo tricíclico e um antagonista de 

receptores NMDA). Este protocolo, utilizando teste e reteste, causa estresse 

adicional ao animal que pode acarretar em alterações na expressão encefálica 

de N/OFQ e/ou do receptor NOP (Witkin et al., 2014), como já comentado 

anteriormente, favorecendo de antemão um aumento da sinalização do receptor 

NOP, o que deixaria os animais submetidos a esse protocolo mais sensíveis à 

ação de agonistas NOP. 

 

Figura 36: Influência de eventos estressores sobre a neurotransmissão 

N/OFQnérgica. Eventos estressores agudos, como por exemplo: natação 

forçada (TNF), estresse de contenção (EC) e estresse social (ES) ou estresse 

de aglomeração social, desencadeiam uma séria de eventos mediados pela 

ativação do eixo HPA, que culmina no aumento da concentração de 

glicocorticoides. Por sua vez, além de capacitar o organismo para desenvolver 

uma resposta adaptativa para esses eventos, esses mediadores atuam em 

elementos responsivos a glicocorticoides no gene que codifica a ppN/OFQ e 
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dessa forma altera a expressão de N/OFQ e outros peptídeos em diversas áreas, 

principalmente em estruturas límbicas envolvidas na mediação das emoções.  

Ao avaliar a co-administração entre os agonistas NOP e os 

antidepressivos utilizados na clínica, notou-se que tanto a N/OFQ quanto o Ro 

65-6570 conseguiram prevenir o efeito antidepressivo evocado pela 

administração de fluoxetina e nortriptilina, porém não alteram o efeito da 

administração de R-ketamina. Uma das possíveis explicação é a diferença no 

mecanismo de ação desses antidepressivos e a interação deles com a 

sinalização N/OFQnérgicas. De fato, é de amplo conhecimento que os 

antidepressivos clássicos promovem seus efeitos terapêuticos por aumentar a 

disponibilidade de monoaminas na fenda sináptica, logo após a primeira 

administração, seja por inibir a receptação de 5-HT e noradrenalina 

(antidepressivos tricíclicos – nortriptilina) ou inibir a recaptação seletiva de 5-HT 

(ISRS – fluoxetina) (para revisão: Manji et al., 2001; Morilak e Frazer, 2004; 

Berton e Nestler, 2006). 

Uma série de evidências correlaciona o sistema da N/OFQ–receptor NOP 

com alterações na disponibilidade de monoaminas no sistema nervoso central. 

Inúmeros estudos retratam um robusto efeito do tipo antidepressivo resultante 

do bloqueio do receptor NOP e esse efeito parece ser mediado por um aumento 

na neurotransmissão monoaminérgica (para revisão: Gavioli e Calo’, 2013). 

Ainda foi demonstrado que o antagonista NOP, LY2940094, além de induzir 

efeito do tipo antidepressivo em camundongos expostos ao TNF, também 

incrementou o efeito da fluoxetina nesse teste (Witkin et al., 2016). De fato, ao 

associar o antagonista NOP com a fluoxetina, ambos em doses inativas no TNF, 

observou-se potencialização do efeito da fluoxetina, que reduziu o tempo de 

imobilidade dos animais no TNF. Este aumento na ação antidepressiva da 

fluoxetina quando associada ao antagonista NOP deve-seprincipalmente por 

mecanismos farmacodinâmicos entre o antagonista NOP e a fluoxetina, visto que 

não foi observado aumento na ocupação entre os sítios receptoriais das drogas 

em questão, bem como não foram observadas alterações nas concentrações 
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plasmáticas e encefálicas das drogas quando administradas em concomitância 

(Witkin et al., 2016).  

Os efeitos do estresse sobre a sinalização N/OFQnérgica parecem estar 

relacionados com a neurotransmissão serotoninérgica. De fato, já foi 

demonstrado que a N/OFQ inibe a liberação de 5-HT a partir do NDR (núcleo 

dorsal da raphe) em animais sob condições basais e após exposição à natação 

forçada (Nazzaro et al., 2009). Ainda, Nazzaro e colaboradores (2010) 

mostraram que após a exposição à natação forçada, ocorre potencialização da 

inibição de neurônios do NDR, tanto in vitro quanto in vivo, induzida pela N/OFQ, 

sugerindo aumento da sensibilidade a sinalização decorrente da ativação deste 

sistema. Coletivamente, esses achados sugerem que a exposição a eventos 

estressores agudos induz adaptações na neurotransmissão N/OFQnérgica em 

estruturas límbicas, possivelmente, devido ao controle que os glicocorticoides 

exercem sob a expressão de N/OFQ (Nativio et al., 2012) (Fig. 36). Essas 

adaptações decorrentes da resposta ao evento estressor poderiam estar 

relacionadas a indução de um quadro hiposserotoninérgico. 

Observações moleculares também contribuem para a ligação da 

neurotransmissão N/OFQnérgica com um estado hiposserotoninérgico. De fato, 

usando a abordagem de deleção de gene condicional, foi gerado um animal 

knockout para o gene da p38 MAPK, depletado seletivamente em neurônios 

serotoninérgicos (Bruchas et al., 2011). Nesse estudo os pesquisadores 

mostraram que o evento estressor inicia uma cascata de sinalização intracelular 

na qual a p38 MAPK induz um estado hiposserotoninérgico, que poderia estar 

mediando o comportamento do tipo pró-depressivo (Bruchas et al., 2011). É 

interessante notar que Zhang e colaboradores (1999), usando células tumorais, 

mostraram que a estimulação do receptor NOP pela N/OFQ resultou na ativação 

de p38 MAPK. Sendo assim, tais evidências moleculares sugerem que a 

sinalização N/OFQnérgica contribui para uma resposta mal adaptativa a eventos 

estressores e isso parece ter ligação com um estado hiposserotoninérgico, que 

por sua vez, ao associar fármacos antidepressivos, como fluoxetina e 

nortriptilina, com agonistas NOP, impossibilitaria a ação dos antidepressivos 
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clássicos em restaurar os níveis de monoaminas, o que por sua vez, resultaria 

na neutralização da ação desses fármacos. 

A ketamina, por sua vez, atua como antagonista NMDA e promove efeito 

do tipo antidepressivo de início rápido e persistente associado a um aumento da 

disponibilidade de glutamato no córtex pré-frontal (CPF). Acredita-se que esse 

aumento de glutamato ocorra devido ao bloqueio do receptor NMDA, em 

interneurônios gabaérgicos, que por sua vez deixariam de inibir a sinalização 

glutamatérgica no CPF, aumentando a disponibilidade deste neurotransmissor 

na fenda sináptica (Duman et al., 2016). Esse aumento da concentração de 

glutamato ativa receptor AMPA (Homayoun e Moghaddam, 2007; Maeng et al., 

2008; Feyissa et al., 2009; Stone et al., 2012), induzindo despolarização da 

membrana e influxo de Ca2+, por ativar canais de Ca2+-dependente de voltagem, 

liberando BDNF, que ativa TrkB e Akt que, então, ativa a sinalização de mTORC1 

(do inglês: mammalian target of rapamycin complex 1- complexo alvo da 

rapamicina de mamíferos 1), induzindo a síntese de proteínas necessárias para 

a formação e maturação das sinapses no CPF, restaurando e a funcionalidade 

dessa região encefálica e, consequentemente, produzindo os efeitos 

terapêuticos da ketamina (Li et al., 2010; Miller et al., 2014; Zhou et al., 2014). 

De fato, o emprego de camundongos knockinpara o alelo BDNFVal66Met, que 

promove bloqueio da sinalização de BDNF, ou a infusão de bloqueadores da 

cascata de mTORC1 no CPF, como rapamicina, aboliram os efeitos 

antidepressivos induzidos pela administração de ketamina (Autry et al., 2011; Liu 

et al., 2012; Duman et al., 2016), mostrando que essa sinalização intracelular é 

necessária para o rápido e persistente efeito antidepressivo deste fármaco.  

Ainda cabe mencionar que existem estudos que relacionam o efeito agudo 

da ketamina com elevação dos níveis de 5-HT, porém não há um consenso 

acerca desse tópico na literatura. De fato, neste estudo, usamos a R-ketamina, 

que mostrou induzir efeito antidepressivo agudo não relacionado a 

neurotransmissão serotoninérgica, como demonstrado em camundongos 

tratados previamente com P-clorofenilalanina (PCPA), um inibidor da síntese de 

5-HT (Zhang et al., 2018). Anteriormente, Fukumoto e seus colaboradores, 2016, 
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mostraram que o pré-tratamento com PCPA atenuava os efeitos antidepressivos 

agudos da R,S-ketamina (30 mg/kg, 30 min antes do TNF) em camundongos 

C57Bl/6J. Em contraste com esses achados, Gigliucci et al. (2013) mostraram 

que os efeitos antidepressivos agudos de R,S-ketamina (25 mg/kg, 1 h antes do 

TNF) em ratos não foram alterados pela PCPA. Recentemente, du Jardin et al. 

(2018) mostraram que os efeitos depressores da S-ketamina (15 mg/kg, 1 h 

antes do TNF) em ratos FSL foram abolidos pela depleção de 5-HT com PCPA. 

Embora as razões para essas discrepâncias ainda sejam desconhecidas, a 

estereoseletividade da ketamina poderia explicar aação antidepressiva 

dependente de 5-HT. 

Dados da literatura sugerem que a sinalização N/OFQérgica pode alterar 

a disponibilidade glutamato em várias áreas do SNC. De fato, já foi demonstrado 

a presença de receptor NOP em áreas predominantemente glutamatérgicas, 

como córtex pré-frontal, cerebelo e tronco encefálico (Okawa et al., 1998). Já foi 

demonstrado também que a N/OFQ diminui a liberação de glutamato em fatias 

cerebrocorticais de ratos (Nicol et al., 1996), bem como a N/OFQ inibe a 

isquemia induzida por glutamato nessa mesma preparação (Nelson et al., 2000). 

Ainda foi demonstrado que a N/OFQ diminui a liberação de glutamato e a 

excitabilidade neuronal em culturas de neurônios corticais primários de ratos 

(Bianchi et al., 2004). Também já foi demonstrado, utilizando a técnica de patch-

clamp, que a administração de N/OFQ diminui a liberação de glutamato na 

amígdala lateral, possivelmente atuando em sítios de liberação pré-sinápticos 

(Meis e Pape, 2001). Dessa forma, percebe-se que a sinalização N/OFQnérgica 

diminui a disponibilidade e a sinalização de glutamato em várias áreas do SNC. 

Sendo assim, apesar da inibição exercida pela N/OFQ sobre a sinalização 

gutamatérgica, não existe dados descritos na literatura relacionando a 

sinalização N/OFQnérgica com os mecanismos intracelulares necessários para 

o efeito antidepressivo agudo da ketamina. Assim, a ineficácia dos agonistas 

NOP em neutralizar os efeitos antidepressivos da R-ketamina podem ser 

explicados pelo fato de que a R-ketamina promove seu efeito antidepressivo por 

mecanismos que dependem do aumento na liberação de BDNF e ativação da 

sinalização de mTORC1 no CPF, cujas ações não apresentam relação com os 
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efeitos inibitórios induzidos pela N/OFQ na sinalização glutamatérgica no córtex 

pré-frontal, cerebelo, tronco encefálico e amígdala. 

Considerando que (1) eventos estressores agudos promovem aumento 

na ativação do eixo HPA e, consequentemente, nos níveis de glicocorticoides, o 

que poderia causar potencialização da neurotransmissão N/OFQnérgica, (2) a 

N/OFQ, quando ativa o receptor NOP, gera inibição sobre a neurotransmissão 

monoaminérgica, por reduzir os disparos neuronais e a liberação de 

monoaminas na fenda sináptica, (3) os antagonistas NOP induzem efeito do tipo 

antidepressivo, possivelmente por contrabalancear os efeitos inibitórios da 

N/OFQ sobre a disponibilidade de monoaminas. As ações de eventos 

estressores na ativação do eixo HPA e, consequentemente, elevação da 

sinalização do receptor NOP contribuiriam para explicar tanto o efeito pró-

depressor dos agonistas NOP durante o desenvolvimento do fenótipo 

desamparado, quanto o efeito preventivo para o desenvolvimento do fenótipo 

desamparado, evocado pela administração de antagonistas NOP e pelo bloqueio 

genético do receptor NOP. Além disso, a neutralização do efeito antidepressivo 

induzido pela fluoxetina e nortriptilina quando co-administrados com agonistas 

NOP dar-se-ia possivelmente devido ao efeito hipomonoaminérgico, 

principalmente hiposserotoninérgico, decorrente da exposição prévia ao 

estresse e da sensibilização do sistema N/OFQnérgico diante de eventos 

estressores. Neste cenário, o uso de antagonistas NOP pode prevenir os efeitos 

sensibilizadores da N/OFQ endógena sobre o eixo HPA, produzindo efeito 

preventivo na aquisição de um fenótipo desamparado diante de um evento 

estressor inescapável. Já o tratamento pós-evento estressor com antagonistas 

NOP poderia atuar agudamente revertendo o quadro hipomonoaminérgico 

derivado do aumento da transmissão N/OFQnérgica, promovendo efeito do tipo 

antidepressivo.  
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6. CONCLUSÕES 

 

 Os resultados obtidos neste estudo indicam que nossas condições 

experimentais permitem avaliar manipulações tanto para um aumento na 

aquisição do fenótipo desamparado como uma prevenção desse efeito. Além 

disso, essa condição permite replicar o efeito antidepressivo evocado pela 

administração de nortriptilina e SB-612111, administrados antes da sessão teste. 

Ainda, pode-se concluir que apesar da administração de nortriptilina, antes das 

sessões de indução, não alterar o desenvolvimento do fenótipo desamparado, a 

administração de SB-612111 foi capaz de prevenir o desenvolvimento do 

fenótipo do tipo depressivo, quando administrado antes das sessões de indução 

os antidepressivos. Ao contrário, a administração antes das sessões de indução 

de agonistas NOP, Ro 65-6570 e MCOPPB, foi capaz de induzir um efeito pró-

depressivo, observado através do aumento no número de animais que 

desenvolveram o fenótipo desamparado. Esses efeitos parecem estar 

relacionados com a facilitação da transmissão N/OFQnérgica, evocada pela 

exposição ao evento estressor agudo, que contribuiria para o aumento da 

ativação do eixo HPA, como também para os efeitos deletérios decorrentes 

dessa ativação. 

 O bloqueio farmacológico e genético do receptor NOP conferiu aos 

animais resistência na aquisição do fenótipo desamparado. Vale salientar que 

os animais NOP(-/-) apresentam um desempenho significantemente melhor 

quando comparado com os animais NOP(+/+) da performance cognitiva do 

modelo do desamparo aprendido. Porém, visto os resultados aqui apresentados, 

a melhor performancecognitiva não parecer ser um fator de viés para a 

interpretação dos dados relacionados ao comportamento desamparado. 

 Ainda, a administração de fluoxetina, nortriptilina, R-ketamina, UFP-101 e 

SB-612111 induziu efeito do tipo antidepressivo. A co-administração de 

agonistas NOP, N/OFQ e Ro 65-6570, com os antagonistas NOP, UFP-101 e 

SB-612111, resultou em bloqueio do efeito do tipo antidepressivo induzido pelos 
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antagonistas NOP, sugerindo o que o efeito do tipo antidepressivo induzido pelos 

antagonistas NOP, depende da interação destas moléculas com o receptor NOP. 

Ao co-administrar fármacos antidepressivos e agonistas NOP, observou-se que 

a administração de N/OFQ ou Ro 65-6570 bloqueou o efeito do tipo 

antidepressivo da fluoxetina e nortriptilina. Esse efeito parece envolver a 

modulação da neurotransmissão monoaminérgica na fenda sináptica, visto que 

quando agonistas NOP foram co-administrados com R-ketamina, o efeito 

antidepressivo da R-ketamina foi preservado. Esses achados somam-se às 

evidências da literatura que apontam para um efeito hipomonoaminérgico 

induzido pela ativação do sistema N/OFQ–receptor NOP, visto que em situações 

estressoras, como por exemplo, no teste da natação forçada e no modelo do 

desamparo aprendido, ocorre potencialização da neurotransmissão 

N/OFQnérgica, promovendo consequentemente inibição da neurotransmissão 

monoaminérgica. 

  Dessa forma, o uso de agonistas NOP poderia ser um problema caso 

viessem a ser desenvolvidos futuramente como fármacos, já que se mostraram 

pró-depressivos e promovem ações que afetam a neurotransmissão 

monoaminérgica, impactando diretamente a farmacoterapia antidepressiva. Por 

outro lado, os dados aqui apresentados reforçam o potencial antidepressivo e 

apontam, pela primeira vez, um papel preventivo dos antagonistas NOP no 

tratamento da depressão. Já que ao bloquear farmacologicamente esse 

receptor, houve redução significativa da aquisição do fenótipo desamparado. 

Estudos futuros são necessários para investigar os mecanismos pelos quais os 

ligantes NOP modulam a aquisição do comportamento desamparado. Estas 

informações são de grande significância para o entendimento da participação do 

sistema da N/OFQ – receptor NOP na fisiopatologia da depressão.  
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7. PERSPECTIVAS FUTURAS 

 

 Os dados apresentados até o momento somados a evidências da 

literatura corroboram a hipótese de que a sinalização do sistema N/OFQ-

receptor NOP modulam a resposta fisiológica a eventos estressores, através do 

do eixo HPA e da neurotransmissão monoaminérgica, que podem estar na base 

fisiopatologia de transtornos psiquiátricos, como a depressão maior. 

 Para o melhor entendimento dessa corrente de pensamento, seria 

interessante investigar a interação entre a ativação do sistema N/OFQ–receptor 

NOP e o eixo HPA durante um evento estressor. Sendo assim seria de extrema 

valia investigar a participação do eixo HPA nos efeitos pró-depressores e 

preventivos dos agonistas e antagonistas NOP, respectivamente, fazendo o uso 

de antagonistas do CRF, bem como utilizando animais adrenocorticomizados. 

Ainda seria interessante determinar os níveis de CRF e ACTH, em condições 

basais e após a exposição ao DA e se esses níveis sofrem alguma alteração 

após a administração de ligantes NOP. Apesar da literatura mostrar que os 

agonistas NOP administrados pré-sessão teste não alteram o tempo de 

imobilidade no TNF, seria interessante também avaliar o efeito da administração 

destas drogas antes da sessão de treino, que possibilitaria uma replicação dos 

dados pró-depressores encontrados utilizando o modelo do DA.  

Cabe ainda investigar possíveis alterações neuroquímicas por trás dessa 

modulação da resposta ao estresse pela ativação do receptor NOP no modelo 

do desamparo aprendido, como por exemplo, avaliar o dano oxidativo, através 

da peroxidação lipídica e proteica, como também os níveis de BDNF e 

possibilidade de morte neuronal e neurogênese, utilizando ferramentas 

farmacológicas e genéticas.  
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ABSTRACT  

Rationale: Nociceptin/orphanin FQ (N/OFQ) is the endogenous ligand of a Gi 

protein-coupled receptor named NOP. Both N/OFQ and NOP receptor are widely 

expressed in brain areas involved in the control of emotional processes. Clinical 

and preclinical studies support antidepressant effects due to the blockade of NOP 

receptor signaling. By contrast, NOP receptor activation did not evoke any 

change in behavioral despair tests. Objectives: The present study aimed to 

investigate the effects of the co-administration of NOP agonists and classic 

antidepressant drugs in the forced swimming test (FST) and learned 

helplessness model (LH) in mice. Methods: Male Swiss mice were co-

administered with NOP agonists (N/OFQ and Ro 65-6570) and antidepressants 

(nortriptyline, fluoxetine and R-ketamine) or SB-612111 (NOP antagonist) and 

the behavioral effects were assessed in the FST and LH tests. Results: 

Fluoxetine, nortriptyline and R-ketamine and the NOP antagonist SB-612111 

displayed antidepressant-like effects in the FST. The administration of the NOP 

agonists N/OFQ and Ro 65- 6570 did not induce any behavioral change. 

However, co-administration of NOP agonists blocked the antidepressant effects 

of SB-612111, fluoxetine and nortriptyline, but not R-ketamine. Similarly, in the 

LH, the systemic injection of SB-612111, nortriptyline and R-ketamine reversed 

helplessness. The co-administration of Ro 65-6570 blocked the antidepressant-

like effects of SB-612111 and nortriptyline, but not R-ketamine. Conclusions: 

NOP receptor activation inhibits the acute antidepressant effects of nortriptyline 

and fluoxetine, but not R-ketamine. The present findings contribute to further 

understand the role played by the N/OFQ-NOP receptor system in regulating 

mood states.  

Key-words: nociceptin/orphanin FQ; NOP receptor; antidepressants; forced 

swimming test; learned helplessness; mouse. 
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INTRODUCTION  

Nociceptin/orphanin FQ (N/OFQ) is a heptadecapeptide acting as the 

endogenous ligand for the NOP receptor, a member of the G-protein coupled 

receptor family (Reinscheid et al. 1995; Meunier et al. 1995). The NOP receptor 

is structurally and functionally related to opioid receptors, and the activation of 

NOP signaling consequently leads to the reduction of Ca+2 influx and cAMP 

production and to the increase of K + efflux (Toll et al. 2016). Indeed, N/OFQ has 

structural similarities with the opioid peptide dynorphin A (Mollereau et al. 1996); 

however neither N/OFQ has affinity for classic opioid receptors (Reinscheid et al. 

1995) nor the endogenous opioids have affinity for the NOP receptor (Cox et al. 

2000). In the central nervous system, both N/OFQ and NOP receptor are 

expressed in limbic structures and brainstem monoaminergic nuclei (Mollereau 

and Mouledous 2000; Boom et al. 1999; Neal et al. 1999). This evidence supports 

a regulatory role for the N/OFQ – NOP receptor system in modulating stress-

related psychiatric disorders, such as depression, anxiety, drug abuse and food 

consumption-related disorders (Gavioli and Calo' 2013; Witkin et al. 2014; Toll et 

al. 2016). A large body of evidence supports the putative antidepressant effects 

of NOP antagonists in rodents. Peptide or non-peptide NOP antagonists induce 

antidepressant-like effects in rodents in behavioral despair assays, such as 

forced swimming and tail suspension test (Redrobe et al. 2002; Gavioli et al. 

2003, 2004; Rizzi et al. 2007; Post et al. 2016; Witkin et al. 2016). NOP 

antagonists were also effective in reversing depressive-like behaviors resulted 

from the administration of E. coli lipopolysaccharide (LPS; Medeiros et al. 2015), 

chronic mild stress (Vitale et al. 2009; Vitale et al. 2017), and unpredictable and 

uncontrollable electric footshocks (Holanda et al. 2016). Importantly, NOP 

receptor knockout mice and rats display antidepressant-like phenotype in 

behavioral despair assays (Gavioli et al. 2003; Rizzi et al. 2011); additionally the 

genetic deletion of the NOP receptor prevents LPS-induced depressive-like 

behavior in mice (Medeiros et al. 2015). Recently, a clinical study corroborated 

the preclinical antidepressant-like effects of NOP antagonists. In fact, the NOP 
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receptor antagonist LY2940094 (Toledo et al. 2014) displayed antidepressant 

efficacy in patients with major depressive disorder (Post et al. 2016). Preclinical 

studies also investigated the effects of NOP agonists in behavioral despair 

assays. The NOP agonists N/OFQ and Ro 64-6198 did not induce any change in 

immobility time of rodents exposed to the forced swimming and tail suspension 

test (Gavioli et al. 2003, 2004; Rizzi et al. 2007; Goeldner et al. 2012) but they 

were able to prevent the antidepressant-like effects of NOP antagonists (Gavioli 

et al. 2003, 2004; Gavioli and Calo’ 2006; Rizzi et al. 2007; Vitale et al. 2009). It 

is interesting to mention that the agonism and the antagonism of NOP receptors 

have a rather unique profile, the first inducing anxiolytic effects and the second 

inducing antidepressant-like actions in rodents (Gavioli and Calo’ 2006). For 

these reasons, NOP agonists have been proposed as promising anxiolytic drug. 

Additionally, NOP agonists were also candidate as innovative treatment for 

urinary incontinence due to overactive bladder, as well as pain, hypertension, and 

cough (Toll et al. 2016). Consequently, the investigation of the possible drug-drug 

interactions is now needed. Considering the therapeutic potential of NOP 

agonists, the present study was aimed to investigate the behavioral effects of the 

association between mechanistically distinct antidepressant drugs and NOP 

agonists. To this aim, using the forced swimming test and learned helplessness 

model, the effects of the co-administration of NOP agonists and classical 

antidepressants, nortriptyline and fluoxetine, but also R-ketamine, an anesthetic 

drug with fast, potent and long-lasting antidepressant actions, were evaluated in 

mice. 

 METHODS  

Animals 

Experiments were performed using male Swiss mice breaded at the Federal 

University of Rio Grande do Norte (Natal, Brazil). Mice were 8-12 weeks old (38-

42 g) and were housed in plastic cages (33 x 40 x 17 cm) in groups of maximum 

10 under standard conditions (22±1°C; 12-h light:12-h dark cycle, lights on at 6:00 

am) with food and water ad libitum. A total number of 379 mice were used for 
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developing this study, being 259 animals tested in the forced swimming test, 100 

mice were exposed to the learned helplessness paradigm (only 84 animals 

developed the helpless behavior, and then they were effectively subjected to the 

pharmacological treatments), and 20 were used in the open field test. The 

experiments were performed during the mornings between 7:00 and 12:00 am. 

All the experimental series were conducted in accordance with the Brazilian law 

no. 11.794/2008 for care and use of experimental animals and were approved by 

the Local Ethics Committee for Animal Use of the Federal University of Rio 

Grande do Norte (License no. 059/2015 and 010.015/2017). This study is 

reported following the ARRIVE guidelines (Kilkenny et al. 2010).  

Drugs and treatments 

Nortriptyline (Pamelor®, NOVARTIS Biociências S.A., São Paulo, Brazil), 

fluoxetine (Medley Pharmaceutical Industry, Campinas, Brazil), dextroketamine 

(R-ketamine; Ketamin®, Cristália Produtos Químicos Farmacêuticos Ltda, 

Itapira, Brazil), Ro 65-6570, N/OFQ (both synthesized by Prof. Guerrini, 

Department of Pharmaceutical Sciences, University of Ferrara, Italy), and 

SB612111 (Tocris Bioscience, Bristol, UK) were used. Nortriptyline, fluoxetine 

and R-ketamine were dissolved in saline (NaCl 0.9%) solution. The stock 

solutions of SB-612111 and Ro 65-6570 were prepared in 100% 

dimethylsulfoxide (DMSO), while N/OFQ in saline, stored at -20 °C and dissolved 

in saline solution just before the experiments. The final concentration of DMSO 

in SB612111 and Ro 65-6570 solutions did not exceed 1 %. Nortriptyline (20 

mg/kg; 60 min; ip), fluoxetine (20 mg/kg; 60 min; ip) and R-ketamine (10 mg/kg, 

30 min or 24 h prior the test; ip) were acute administrated based on previous 

studies demonstrating reversal of shock-induced shuttle box escape deficits after 

acute injections of nortriptyline and ketamine (Holanda et al. 2016; Maeng et al. 

2008) and decreased immobility time in the forced swimming test (de Moura et 

al, 2014; Fukumoto et al., 2017). Additionally, aiming to find an equi-effective 

dose of R-ketamine compared to nortriptyline and fluoxetine in the forced 

swimming test, R-ketamine (3 and 10 mg/kg) was tested in a pilot study under 

our experimental conditions (Fig. 1S). SB-612111 (10 mg/kg; 30 min; ip) was 
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administrated at the dose demonstrated in previous studies to elicit consistent 

antidepressant-like effects in the learned helplessness (Holanda et al. 2016) and 

the forced swimming test (Rizzi et al. 2007). N/OFQ (1 nmol; 5 min prior to the 

test; icv) and Ro 65-6570 (0.3 mg/kg; 5 min prior to antidepressants; ip) was 

injected at the highest dose that does not affect animal locomotion (Asth et al. 

2016). In the long-term effects of R-ketamine, Ro 65-6570 was administered at 

two distinct time points: (1) 30 min after R-ketamine (24 h before the test) or (2) 

30 min prior the test. Control groups were treated with their respective vehicles 

(saline or DMSO solutions) following the same schedule described for treatment 

groups. All drugs injected ip were given in a volume of 10 ml/kg. N/OFQ was 

administered intracerebroventricularly (icv) 5 min before the behavioral test.  

Sterotaxic 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 × 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 N/OFQ icv 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. At the end of behavioral assessment, mice were 

euthanized, and then icv injected with methylene 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. 

Forced swimming test  

The forced swimming test was performed as described by Porsolt et al. (1977). 

Mice were placed individually in glass cylinders (height: 18 cm; diameter: 17 cm) 

containing 12 cm of water at 24 ± 1 °C, for two swim sessions: an initial 15 min 

training session on day 1, and, 24 h later (day 2), a 5 min test session. Results 
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were relative to the 5 min test session. The immobility time (i.e. the time spent 

floating in the water without struggling) was recorded by an experienced 

observer. Mice were randomly assigned to experimental groups. In the present 

study, we tested the effects of the co-administration of two distinct NOP agonists, 

a peptide (N/OFQ) and a non-peptide (Ro 65-6570), and 3 antidepressant drugs 

(nortriptyline, Rketamine and fluoxetine) administered before the test session (as 

detailed in the figures) in the forced swimming test. 

Learned helplessness model  

The learned helplessness was performed as previously described by our 

research group (Holanda et al. 2016). Mice were individually placed in a shuttle 

box with a steel grid floor (0.3 x 1 cm) attached to an electric shock generator 

(AVS Projetos, Ribeirão Preto, SP, Brazil). The box is divided in two chambers 

(50 x 30 x 30 cm) by a guillotine door (12 x 25 cm). Mice were exposed to electric 

footshocks during three consecutive days. At the first day (session 1 - induction), 

mice were subjected to 180 cycles of randomly assigned inescapable electric 

footshocks (1.0 mA, 1-10 s shock duration, 10-s average interval). At the second 

(session 2 - screening) and third days (session 3 - test) experimental sessions, 

mice were exposed to 30 cycles of electric footshocks (1.0 mA, 1-10 s shock 

duration, 20-s average interval). During these sessions, the guillotine door was 

open then after the shock, mice could escape by moving to the other side of the 

shuttle box. Mice that failed in more than 20 trails to escape at the screening 

session were considered helpless. Those animals that did not developed helpless 

(approximately 20%) were excluded from this study. At the test session, the 

following parameters were evaluated: escape latency (s) and number of escapes. 

The assessment of movement between chamber sides was recorded manually 

by an experienced observer who was blind to the treatment conditions. In this 

study, the effects of the co-administration of the NOP agonist Ro 65-6570 and 

two antidepressant drugs (nortriptyline and R-ketamine) were assessed in the 

learned helplessness model. Due to the impressive similarity of effects between 

N/OFQ and Ro 65-6570 in blocking the effects of the antidepressants in the 

forced swimming test, we chose to continue this study in the learned helplessness 
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model only with Ro 65-6570. Concerning antidepressant drugs, we excluded to 

test the effects of the co-administration of Ro 65-6570 and fluoxetine in the 

learned helplessness model essentially because this antidepressant is not acute 

effective in reversing escape deficits in helpless mice (Holanda et al. 2016). 

Data analysis  

Data are presented as mean ± SEM (for number of escape and immobility time) 

of n animals. Escape latency data were converted to the area under the curve 

(AUC) by plotting the escape latency (s) for each cycle (total of 30 cycles) in the 

test session. Mean ± SEM of AUC data for each treatment were used for 

statistical analysis. Data sets were initially checked for normality and 

homogeneity of variance before using of parametric statistical tests. The 

differences between escape latencies, number of escapes and immobility time of 

distinct treatment groups were evaluated through the two-way ANOVA 

(independent factors: antidepressants and NOP agonists administration) or one-

way ANOVA, when appropriated, followed by Tukey’s post hoc test. Differences 

were considered statistically significant when P < 0.05. For the statistical analysis, 

the GraphPad Prism software version 6.0 (Graph Pad Software Inc., San Diego, 

USA) was used. 

RESULTS  

Effects of pretreatment with NOP agonists and antidepressants in the mouse 

forced swimming test 

In a pilot series of experiments the effects of antidepressants in the forced 

swimming test were evaluated under the present experimental conditions. Acute 

administration of nortriptyline (20 mg/kg, ip), fluoxetine (20 mg/kg, ip) and R-

ketamine (10 mg/kg, ip) significantly reduced the immobility time of mice with 

similar efficacy (data not shown). The effects of the co-administration of the NOP 

antagonist SB-612111 and the NOP agonist Ro 65- 6570 was evaluated in the 

forced swimming test (Fig. 1). Two-way ANOVA revealed an interaction effect 
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between the two independent factors analyzed (NOP agonist and antagonist) in 

the immobility time (Fig. 1, Ro 65-6570 + SB-612111: F(1,13)=16.7, P<0.05) 

As shown in Fig. 2, the pretreatment with NOP agonists (N/OFQ and Ro 65-6570) 

prevented the reduction of immobility time evoked by nortriptyline (Fig. 2A, 2B) 

and fluoxetine (Fig. 2C, 2D), but not R-ketamine (Fig. 2E, 2F). Two-way ANOVA 

identified an interaction effect between the NOP agonists and nortriptyline and 

fluoxetine (Fig. 2A, F(1,29)=108.0; Fig. 2B, F(1,28)=48.3; Fig. 2C, F(1,20)=73.14; 

Fig. 2D, F(1,16)=164.4; P<0.05). On the contrary, two-way ANOVA revealed only 

significant effects for the independent factor antidepressant in those mice treated 

with the association between NOP agonists and R-ketamine (Fig. 2E, 

F(1,16)=176.8; Fig.2F, F(1,26)=108.3; P<0.05). 

Aiming to investigate the effects of the NOP agonist in the protracted 

antidepressant actions of Rketamine (assessed 24 h after the injection of R-

ketamine), Ro 65-6570 was injected at two distinct time points: (1) prior the R-

ketamine injection (i.e., 30 min before R-ketamine) or (2) 30 min before the test 

(i.e., 24 h after the R-ketamine injection). As showed in the figure 3S, the 

administration of R-ketamine significantly reduced immobility time in the forced 

swimming test. The pretreatment with the NOP agonist Ro 65-6570, at any 

situation tested, did not affect the protracted antidepressant actions of R-

ketamine (Fig. 3S, one-way ANOVA, Tukey’s test, F(3,16)=53.2, P<0.05). 

Effects of co-administration of Ro 65-6570 and classic antidepressants in 

helpless mice 

In a pilot set of experiments, the effects of the acute administration of nortriptyline 

(20 mg/kg, ip) and R-ketamine (10 mg/kg, ip) were assessed in the learned 

helplessness model. Both nortriptyline and R-ketamine significantly reduced the 

escape latencies and reversed the escape failures observed in helpless mice 

(data not shown). In order to further validate experimental conditions, the effects 

of acute treatment with the NOP antagonist SB-612111 and the NOP agonist Ro 

65-6570 were evaluated in the learned helplessness model (Fig. 3). SB-612111 

reduced escape latencies (Fig. 3A, P0.05). However, the pretreatment with Ro 
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65-6570 fully prevented the effects of SB-612111 in reducing escape latencies 

(Fig. 3A) and increasing the number of escapes (Fig. 3B). Two-way ANOVA 

detected an interaction effect between the two independent factors (NOP agonist 

and antagonist) in the escape latencies (Fig 3A, F(1,24)=99.6, P<0.05)  

As shown in Fig. 4, the administration of Ro 65-6570revented the nortriptyline-

induced reversal of helpless behaviorin mice. Two-way ANOVA identified an 

interactioneffect between Ro 65-6570 and nortriptyline in the escapelatencies 

and number of escapes (Fig. 4a, F(1,13) = 13.0;Fig. 4b, F(1,13) = 12.2, p < 0.05 

for both). The effects of Ro 65-6570in mice treated with R-ketamine were also 

evaluatedin the helplessness model (Fig. 4c, d). When Ro 65-6570 wasco-

administratedwith R-ketamine, no significant alterations inthe escape latencies 

(Fig. 4c) and the frequency of escapes(Fig. 4d) were observed when compared 

with R-ketaminetreatedmice. Two-way ANOVA detected only significant 

effectsfor the independent factor R-ketamine (Fig. 4c,F(1,12) = 109.4; Fig. 4d, 

F(1,12) = 205.6; p < 0.05 for both).Trying to rule out an eventual bias effect on 

spontaneouslocomotion of the association between Ro 65-6570 and 

antidepressants, the actions of the co-administration of these treatments were 

investigated in the open field test. As presented in Fig. 4S, the co-administration 

of Ro 65-6570 and nortriptyline or R-ketamine did not significantly affect 

spontaneous locomotion compared to saline-treated mice (F(2,19) = 2.013, p = 

0.16, n = 6–7/group). 

DISCUSSION 

In this present study, we observed that distinct drugs, such as nortriptyline, 

fluoxetine, and R-ketamine, and the NOP antagonista SB-612111 induced 

antidepressant-like effects in mice in the forced swimming test and learned 

helplessness model. Regarding the NOP agonists, Ro 65-6570 and N/OFQ, they 

Control Ro 65-6570 did not affect animal behavior when administered alone but 

were able, when co-administered, to prevent the antidepressant-like effects 

evoked by SB-612111, nortriptyline, and fluoxetine. By contrast, the 
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antidepressant effects of R-ketamine were unaffected by the co-administration of 

NOP agonists. 

In this study, two behavioral tests were used for assessing the effects of 

antidepressant drugs, forced swimming test, and learned helplessness model. 

The main reason for choosing these two tests is the fact that both are sensitive 

to the acute effects of some antidepressant drugs. It is interesting to mention that 

the outcomes of these tests are quite distinct in terms of significance. In the forced 

swimming test, the animal is submitted to an acute inescapable stressful event, 

and an immobile posture is assumed. Passive immobile behavior is reduced with 

the treatment with antidepressants. The immobile behavior is believed to reflect 

either a failure to persist in escape-directed behavior after stress (i.e., behavioral 

despair) or the development of a passive strategy that disengages the animal 

from active forms of stress coping (Slattery and Cryan 2012). In the learned 

helplessness model, animals are subjected to an acute unpredictable and 

inescapable stressful situation, and during a second exposure to this task, 

animals are invited to escape from the unpleasant event (i.e., the guillotine door 

inside the shuttle box is open), but most of them fail to escape from the electric 

footshock (these animals are named helpless). Antidepressant drugs can 

significantly and selectively reverse this helpless behavior (Pryce et al. 2011). In 

the present study independent on the behavioral test used, NOP agonists when 

co-administered with fluoxetine and nortriptyline, but not R-ketamine, block the 

antidepressant effects of these drugs. These observations are quite huge since 

these tests reflect different behaviors which are mediated by distinct neuronal 

circuits. Thus, this coincidence of results observed in the forced swimming test 

and learned helplessness model representes that the effects of antidepressants 

showed in these two tests, despite based on distinct neuronal circuits, are 

similarly modulated by NOP agonists.  

Under the present experimental conditions, the antidepressants, nortriptyline, 

fluoxetine, and R-ketamine, and the NOP antagonist SB-612111 were equally 

effective in reducing immobility time in the mouse forced swimming test. The 

antidepressant-like effects of these compounds in behavioral despair tests have 
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already been described in the literature (Lucki 1997; Gavioli et al. 2003, 2004; 

Kos et al. 2006; Rizzi et al. 2007; Antony et al. 2014; Fukumoto et al. 2017). 

Additionally, the present findings showed that one single administration of the 

antidepressants nortriptyline and R-ketamine and the NOP antagonist SB-

612111 reversed escape deficits in helpless mice; similar results have been 

reported previously (Telner et al. 1981; Kametani et al. 1983; Maeng et al. 2008; 

Holanda et al. 2016). As far as the mechanism of action of these drugs is 

concerned, the worldwide prescribed antidepressants nortriptyline and fluoxetine 

inhibit the monoamine reuptake protein, with low or high selectivity for the 5-HT 

transporter, respectively; thus, these drugs promote antidepressant effects 

increasing monoamine levels in the synaptic cleft (Morilak and Frazer 2004). 

Ketamine has been reported to evoke rapid-acting and long-lasting 

antidepressant effects in patients more than one decade ago (Berman et al. 2000; 

Zarate Jr et al. 2006). In this study, the administration of the NOP agonist Ro 65-

6570 did not affect the protracted antidepressant effects of R-ketamine. In our 

opinion, these findings do not completely exclude a role played by the NOP 

receptor system in the long-term effects of R-ketamine, particularly because the 

lack of pharmacokinetic information for Ro 65-6570. It is widely known that 

ketamine acts as na antagonist of NMDA receptors, thus acutely increasing 

BDNF levels. The neurothrophic factor BDNF activates TrkB receptors, which 

promotes immediate changes in glutamate release during this acute phase of 

ketamine’s antidepressant effects (Autry et al. 2011). Additionally, the protracted 

antidepressant actions of ketamine are quite unique, and require a complex 

orchestration of multiple molecular mediators and neurochemical changes that 

differ from underlying mediators of the ketamine acute effects (Zanos and Gould 

2018\). Finally, the mechanisms underlying the antidepressant effects ofNOP 

antagonists are not fully understood. However, among different possible 

mechanisms deeply discussed in Gavioli and Calo’ (2013), the block of the 

profound inhibitory effect exerted by N/OFQ on monoaminergic transmission (see 

below) seems to be the best candidate.  

Concerning NOP agonists, the present data showed that Ro 65-6570 did not 

affect the animal behavior in two distinct assays namely forced swimming and 
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learned helplessness; however, the non-peptide NOP agonist completely blocked 

the antidepressant-like effects of SB-612111 in both assays. This is in line with 

previous findings demonstrating that N/OFQ counteracts the effects of SB-

612111 in the mouse forced swimming test (Rizzi et al. 2007). Thus, two 

chemically distinct NOP agonists (the peptide N/OFQ and the nonpeptide Ro 65-

6570) blocked the antidepressant actions of the NOP antagonist SB-612111 most 

probably by competing for the same target of action, i.e., the NOP receptor. This 

proposal is supported by evidence obtained in receptor binding and functional 

studies. In fact, binding studies using cells expressing the recombinant human 

NOP receptor showed that both Ro 65-6570 and SB-612111 were able to 

displace [3H]N/OFQ binding (Hashiba et al. 2001; Spagnolo et al. 2007). More 

importantly, a competitive type of antagonismo has been described for SB-

612111 both when challenged against N/OFQ (Spagnolo et al. 2007) and Ro 65-

6570 (Ferrari et al. 2017).  

The present findings also showed that NOP agonists blocked the effects of 

monoaminergic antidepressants, nortriptyline, and fluoxetine, but not of the R-

ketamine. A growing body of evidence suggests that NOP receptor activation 

promotes a profound inhibition of monoaminergic transmission. In fact, in vitro 

studies showed that N/OFQ inhibits 5-HTand noradrenaline release from brain 

preparations (slices and synaptosomes; Schlicker and Morari 2000) and 

electrophysiological studies demonstrated that N/OFQ decreases the firing rate 

of locus coeruleus (noradrenergic; Connor et al. 1996) and dorsal raphe 

(serotonergic; Vaughan and Christie 1996) neurons, via NOP receptor activation 

(Gavioli et al.2004). Moreover, in vivo microdialysis studies showed that N/OFQ 

into the dorsal raphe nucleus reduces 5-HT levels in this brain area (Tao et al. 

2007), while in the locus coeruleus, N/OFQ decreases noradrenaline efflux in the 

prefrontal córtex (Okawa et al. 2001). Importantly, these inhibitory effects of 

N/OFQ on monoamine levels were reversed by NOP antagonists (Okawa et al. 

2001; Tao et al. 2007). In addition, stressful conditions have been reported to 

enhance N/OFQ-induced inhibition of rat dorsal raphe nucleus activity (Nazzaro 

et al. 2010). In an opposite way, behavioral studies showed that NOP receptor 

antagonism can increase the antidepressantlike response to fluoxetine (Witkin et 
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al. 2016). Thus, via the above mentioned mechanisms, NOP agonists might elicit 

such a profound inhibition of the noradrenergic and serotoninergic 

neurotransmission that neutralizes the antidepressant effects of nortriptyline and 

fluoxetine. 

On the other hand, the lack of effect of NOP agonists on the R-ketamine-induced 

acute antidepressant actions suggests that the mechanism of action of this drug 

is not dependent on monoaminergic transmission or less dependent than that of 

nortriptyline and fluoxetine. In this study, we used R-ketamine which has been 

showed to evoke acute and protracted antidepressant effects independent on 5-

HT neurotransmission, as showed in mice pretreated mice with P-

chlorophenylalanine (PCPA), an inhibitor of 5-HT synthesis (Zhang et al. 2018). 

It should be mentioned that there is not a consensus in the literature about the 

participation of 5-HT in the acute effects of the ketamine. Previously, the 

pretreatment with PCPA attenuated the acute antidepressant effects of R,S-

ketamine (30 mg/kg, 30 min before the FST) in C57BL/6J mice (Fukumoto et al. 

2016). In contrast with these findings, Gigliucci et al. (2013) showed that the acute 

antidepressant effects of R,S-ketamine (25 mg/kg, 1 h before the FST) in rats 

were not altered by PCPA. Recently, du Jardin et al. (2018) showed that the acute 

antidepressant effects of S-ketamine (15 mg/kg, 1 h before the FST) in FSL rats 

were abolished by 5-HT depletion with PCPA. Although the reasons for these 

discrepancies are still unknown, the stereoselectivity 5-HTdependent 

antidepressant actions of ketamine could be one explanation. 

To the best of our knowledge, a single published study investigated the effects of 

the co-administration of antidepressants and NOP agonists. Witkin et al. (2014), 

in a review article in which the authors present their own data, showed that the 

NOP agonist Ro 64-6198 (0.3 mg/kg, po) did not affect imipramine (15 mg/kg, 

ip)-induced antidepressant-like effects in the mouse forced swimming test. 

Several factorscould explain these discrepant results including antidepressant 

drugs tested (imipramine versus nortriptyline and fluoxetine as tested in the 

present study) and differences in the forced swimming protocol (one versus two 

sessions). The additional swimming session in which our mice were subjected in 
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the forced swimming test could elevate the endogenous NOP receptor signaling 

into the brain. In fact, electrophysiological studies showed that the N/OFQ-

induced inhibitory effects on dorsal raphe nucleus firing rates were 10-fold 

enhanced in brain slices prepared from rats 24 h previously subjected to swim 

stress (Nazzaro et al. 2010). 

The present study was particularly limited to the observations of the acute effects 

of the association between antidepressants and NOP agonists. However, future 

studies aimed to investigate the effects of NOP agonists and antagonists on 

chronic antidepressant administrations are of clinical relevance to depressed 

patients under pharmacotherapy. Indeed, chronic treatment with selective 5-HT 

reuptake inhibitors significantly increases NOP density, particularly in the dorsal 

raphe nucleus, in which serotonergic cell bodies are located (Le Maître et al. 

2013; Vilpoux et al. 2002). Moreover, exposure to acute aversive stimuli and 

chronic stressful situations can distinctly modulate the expression of NOP 

receptors (Green and Devine 2009; Nativio et al. 2012). 

In conclusion, the present study brings robust evidence for the inhibitory actions 

of NOP receptor activation on the antidepressant effects of nortriptyline and 

fluoxetine, but not Rketamine. We hypothesized that NOP agonists impair central 

monoaminergic transmission under stressful conditions counteracting the 

antidepressant effects of drugs with monoaminergic-dependent mechanisms of 

action. Ultimately, the increase of NOP receptor signaling in the CNS, eventually 

due to stress, would be predicted to modify the antidepressant efficacy of 

conventional antidepressants. 
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Figure 1 - Effects of co-administration of Ro 65-6570 (0.3 mg/kg, ip) and SB-

612111 (10 mg/kg, ip) on the immobility time of mice in the forced swimming test 

(FST). Data are presented mean ± SEM of 4-5 mice/group. *P<0.05 vs. vehicle; 

#P<0.05 vs. control + SB-612111 group, two-way ANOVA, Dunnett’s test. 
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Figure 2 - Effects of pretreatment with N/OFQ (1 nmol; icv) or Ro 65-6570 (0.3 

mg/kg, ip) and nortriptyline (20 mg/kg, ip) (A,B), fluoxetine (20 mg/kg, ip) (C,D) 

and R-ketamine (10 mg/kg, ip) (E,F) in mice in the forced swimming test (FST). 

Data are presented mean ± SEM of 5-8 mice/group. *P<0.05 vs. vehicle; #P<0.05 

vs. control + antidepressant group, two-way ANOVA, Dunnett’s test. 
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Figure 3 - Effects of pretreatment with Ro 65-6570 (0.3 mg/kg, ip) and SB-612111 

(10 mg/kg, ip) on the escape latencies (A) and number of escapes (B) in helpless 

mice. Data are presented as mean ± SEM for escape latencies (after obtain the 

area under the curve – AUC – for each treatment) and number of escapes of 7 

mice/group. *P<0.05 vs. Vehicle; #P<0.05 vs. control + SB-612111 group, two-

way ANOVA, Dunnett’s test. 
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Figure 4 - Effects of the pre-treatment with Ro 65-6570 (0.3 mg/kg, ip) and 

nortriptyline (20 mg/kg, ip) or R-ketamine (10 mg/kg, ip) on the escape latencies 

(A,C) and number of escapes (B,D) in helpless mice. Data are presented as mean 

± SEM for escape latencies (after obtain the area under the curve – AUC – for 

each treatment) and number of escapes of 4-5 mice/group. *P<0.05 vs. Vehicle; 

#P<0.05 vs. control + notriptyline group, two-way ANOVA, Dunnett’s test. 

 

 

 


