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RESUMO 

 
FRANCO, R.D. Caracterização fenotípica de camundongos knockout para 
as oligopeptidases Thimet oligopeptidase e Neurolisina. 2019. 96f. Tese 
(Doutorado em Farmacologia) – Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade 
de São Paulo, São Paulo, 2019. 
 

A ação concomitante do proteassomo e de peptidases intracelulares, como a 

thimet oligopeptidase (THOP1) e a neurolisina (Nln), podem levar à formação 

contínua de peptídeos funcionais. O proteassomo controla a disponibilidade de 

proteínas importantes para a plasticidade sináptica, sendo fundamental para 

aquisição e manutenção da memória. O objetivo deste trabalho foi avaliar a 

participação das oligopeptidases THOP1 e Nln em processos de memória e 

aprendizado. Como modelo experimental foram utilizados camundongos C57BL6 

selvagens (WT) ou com supressão genética (knockout, KO) da THOP1 (THOP1-

/-), Nln (Nln-/-) ou THOP1/Nln (THOP1/Nln-/-). Os resultados obtidos até o 

momento sugerem que esses animais possuem alterações cognitivas, além de 

comportamentos semelhantes à depressão e a esquizofrenia. A análise global 

da expressão gênica no córtex pré-frontal, estriado, hipocampo e hipotálamo 

desses animais sugere alterações que não puderam ser diretamente 

relacionadas aos fenótipos observados. Por outro lado, o mRNA dos receptores 

de dopamina aparece reduzido no córtex pré-frontal e no hipocampo, e 

aumentado no estriado dos animais THOP1-/- em comparação aos camundongos 

WT. As análises peptidômicas sugerem a alteração nos níveis relativos de 

peptídeos como o SANSNPAMAPRE, que tem como precursor o neuropeptídeo 

somatostatina, e RKGPGPGGPGGAGGARGGAGGGPSGD, cuja proteína 

precursora é a neurogranina. A taxa de turnover de serotonina e dopamina no 

córtex pré-frontal dos animais THOP1-/- encontrou-se alterada, o que poderia 

explicar uma possível correlação funcional com os fenótipos observados. Em 

conjunto, esses resultados sugerem a participação das oligopeptidases THOP1 

e Nln na consolidação da memória e aprendizado, bem como em distúrbios 

psiquiátricos. Os mecanismos moleculares ainda demandam investigações 

adicionais, mas sugerem o envolvimento de peptídeos secretados, derivados da 

somatostatina, e intracelulares, derivados da neurogranina.  

 



 

Palavras-chave: Thimet oligopeptidases. Expressão gênica. Memória. 

Aprendizado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 
FRANCO, R.D. Phenotypic characterization of thimet oligopeptidase and 
neurolysin knockout mice. 2018. 96p. Thesis (Pharmacology) – Instituto de 
Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2018. 
 

The concomitant action of proteasome and intracellular peptidases, such as 

thimet oligopeptidase (THOP1) and neurolysin (Nln), may lead to the continuous 

formation of functional peptides. Proteasome controls the availability of proteins 

and is important for synaptic plasticity, which has been suggested to be essential 

for memory acquisition and maintenance. Here, our main aim is to evaluate the 

participation of oligopeptidases THOP1 and Nln in memory and learning 

processes. Wild type (WT) C57BL6 or genetically modified (knockout) THOP1 

(THOP1-/-), Nln (Nln-/-) or THOP1/Nln (THOP1/Nln-/-) mice were used as 

experimental models. The results obtained suggest that these animals have 

cognitive alterations, besides behaviors similar to depression and schizophrenic 

disorder. The global analysis of gene expression in the prefrontal cortex, 

striatum, hippocampus and hypothalamus of these animals, suggests alterations 

that could not be directly related to the observed phenotypes. On the other hand, 

dopamine receptor mRNA appears reduced in the prefrontal cortex and 

hippocampus, and increased in the striatum of THOP1 - / - mice compared to WT 

mice. Peptidomic analyzes suggest alterations in the relative level of specific 

peptides, including SANSNPAMAPRE, derived from somatostatin, and 

RKGPGPGGPGGAGGARGGAGGGPSGD, derived from neurogranin. The 

turnover rate of serotonin and dopamine in the prefrontal cortex of THOP1-/- was 

altered, which could explain a possible functional correlation with the observed 

phenotypes. Taken together, these results suggest the involvement of 

oligopeptidases THOP1 and Nln in memory and learning consolidation, as well 

as in psychiatric disorders. The molecular mechanisms still require further 

investigations, suggesting the involvement of secreted peptides, such the ones 

derived form as somatostatin, and intracellular peptides, such the ones derivative 

from neurogranin. 

 

Keywords: Thimet oligopeptidases. Gene expression. Memory. Learning.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

As proteínas são constituintes fundamentais para a organização, 

sobrevivência, e função dos organismos vivos. Até a década de 40, as proteínas 

eram consideradas moléculas estáveis, quando Ratner et al. (1940; revisto por 

GUGGENHEIM, 1991) demonstraram seu equilíbrio dinâmico regulado por síntese e 

degradação (definido como proteostase); a proteostase é absolutamente essencial 

para a vida. Desde então, estudos relacionados à síntese e degradação de proteínas 

se tornaram dos mais fascinantes das ciências biológicas. 

A degradação seletiva da maior parte das proteínas intracelulares de 

eucariontes de “vida curta” é efetuada pelo sistema ubiquitina-proteassomo (Figura 

1; HERSHKO; CIECHANOVER, 1998). Nesse sistema, ou via de degradação 

extralisossomal, as proteínas são degradadas efetivamente pelo proteassomo, um 

mega complexo proteolítico de 1,2 MDa (GROLL et al., 1997). Essas proteínas são 

degradadas após serem marcadas covalentemente com cadeias de ubiquitina, uma 

pequena proteína altamente conservada, ou por sinais adicionais de ubiquitinas “não 

canônicas” (KRAVTSOVA-IVANTSIV; CIECHANOVER, 2012).  

A degradação de proteínas pelo sistema extralisossomal ubiquitina-

proteassomo desempenha papéis importantes no controle de inúmeros processos 

celulares, incluindo a progressão do ciclo celular, a transdução de sinal, a regulação 

da transcrição, a endocitose, a resposta imune, o desenvolvimento, e a morte celular 

programada. Anormalidades em processos mediados pelo sistema ubiquitina-

proteassomo provocam condições patológicas, incluindo a transformação maligna 

(HERSHKO; CIECHANOVER, 1998). Em eucariontes, por exemplo, de 30 a 90% 

das proteínas recém-sintetizadas podem ser degradadas pelo proteassoma 

(GOLDBERG, 2003).  
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Figura 1 - Representação esquemática do proteassomo 26S. O proteassomo 26S 
consiste de duas porções regulatórias 19S (“Lid” e “Base”) e um complexo 
catalítico (“Core”) 20S (Adaptado de Schwechheimer e Deng, 2001). 

 

 

Desde a descoberta do sistema ubiquitina-proteassoma, reconheceu-se que 

os peptídeos existiriam transitoriamente dentro de células, pois o proteassoma gera 

fragmentos contendo entre 2-21 aminoácidos (na média contendo 10-12 

aminoácidos) após degradação das proteínas (ROLLAND et al., 2014). Alguns 

desses peptídeos produzidos pelo proteassoma são transportados para o interior do 

retículo endoplasmático, onde se associam ao complexo principal de 

histocompatibilidade I (MHC-I) para serem apresentados como antígenos para 

células CD8+ (REITS et al., 2003).  

O conceito aceito nessa área é que apenas um peptídeo por proteína escape 

da degradação enzimática posterior, sendo o restante degradado, em segundos, por 

aminopeptidases e utilizado na síntese de novo de proteínas (GOLDBERG, 2003; 

REITS et al., 2003). É nesse contexto que nossos trabalhos acrescentam algo novo, 

que um grupo de peptídeos escape da degradação proteolítica pós-proteassoma e 

sejam funcionais no meio intracelular (citosol, mitocôndrias e núcleo); por exemplo, 

esses peptídeos intracelulares teriam a função de regular interações proteína-

proteína (FERRO et al., 2014; FERRO; HYSLOP; CAMARGO, 2004).  
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1.1 Peptídeos intracelulares 

 

As primeiras descrições de peptídeos intracelulares aparecem na literatura 

científica no final da década de 50 (MCMANUS, 1958; CONNELL; WATSON, 1957), 

embora nenhuma função tenha sido descrita para esses peptídeos. Posteriormente, 

um peptídeo intracelular derivado da proteína acil-CoA foi identificado e denominado 

“diazepam binding inibidor” (DBI), cuja atividade agonista de receptores 

benzodiazepínicos foi caracterizada (GUIDOTTI et al., 1983; ALHO et al., 1985). Um 

segundo peptídeo intracelular secretado de leveduras Saccharomyces cerevisiae e 

denominado “a-factor” foi caracterizado como um feromônio de acasalamento 

(HUYER et al., 2006). O a-factor é produzido dentro do citoplasma por uma série de 

passos envolvendo ligação de lipídeos (prenilação), clivagens proteolíticas N-

terminais por Ste24p e Axl1p, e transporte do citosol para o espaço extracelular por 

Ste6p (HUYER et al., 2006). Após secreção o a-factor se liga a um receptor 

específico (Ste3p) e estimula o acasalamento. Tanto para o DBI como para o a-

factor a função descrita após secreção é ativação de receptores da membrana 

plasmática. 

Com o desenvolvimento da espectrometria de massas por jato de elétrons 

(electron spray) para moléculas proteicas por Fenn et al. (1989), tornou-se possível 

o sequenciamento em larga escala de proteínas e peptídeos pela consagrada 

técnica de Electron Spray Mass Spectrometry (ESMS). Nosso laboratório, com a 

colaboração dos Profs. Fábio Cesar Gozzo e Marcos Eberlin (IQ/UNICAMP), foi um 

dos pioneiros no Brasil em usar a ESMS para o sequenciamento de novo de 

peptídeos (Patente: PI 0301511-4 A2; RIOLI et al., 2003; HEIMANN et al., 2005). 

No trabalho original (RIOLI et al., 2003), foi identificado um pequeno grupo de 

15 peptídeos como substratos naturais das oligopeptidases thimet oligopeptidase 

(THOP1, EP24.15, EC 3.4.24.15) e neurolisina (Nln, EP24.16, EC 3.4.24.16). Uma 

particularidade desses peptídeos originalmente identificados pelo nosso grupo, foi 

que as proteínas precursoras eram citosólicas (RIOLI et al, 2003; HEIMANN et al., 

2005). A partir desses resultados, propusemos que peptídeos intracelulares 

poderiam ser reguladores naturais de interações proteína-proteína (FERRO; 

HYSLOP; CAMARGO, 2004). Os peptídeos intracelulares podem desempenhar 

funções como aquelas descritas para peptídeos sintéticos racionalmente 

desenhados e, quando reintroduzidos em células, são capazes de inibir a interação 
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entre proteínas específicas (QVIT et al., 2017; QVIT; MOCHLY-ROSEN, 2010; 

FERRO et al., 2014).  

Na busca de evidências experimentais que peptídeos intracelulares fossem 

funcionais, Cunha et al. (2008) identificaram um novo grupo de peptídeos 

intracelulares que foram reintroduzidos ao meio intracelular e observados 

modulando positivamente a sinalização de receptores acoplados a proteína G 

(GPCRs) em células CHO e HEK293; os mesmos peptídeos intracelulares 

administrados no meio extracelular mostraram-se inativos. A ação dos peptídeos 

intracelulares modulando a transdução do sinal de GPCRs pode estar 

correlacionada à significância biológica, o que é relevante se considerarmos que os 

GPCRs constituem a maior família de receptores da superfície celular, com cerca de 

800 diferentes membros codificados por aproximadamente 4% do genoma humano 

(NORDSTRÖM et al., 2011). 

A superexpressão (CUNHA et al., 2008) ou a inibição por siRNA (RUSSO et 

al., 2012) da THOP1 em células HEK293T causa alteração na transdução do sinal 

decorrente da ação de agonistas de receptores beta-adrenérgicos ou de 

angiotensina II; células superexpressando a THOP1 respondem menos a esses 

agonistas, enquanto células com THOP1 inibida têm uma potenciação dessa 

resposta (CUNHA et al., 2008; RUSSO et al., 2012). Como essas enzimas são 

oligopeptidases que metabolizam apenas peptídeos, é possível sugerir que a 

alteração do conteúdo peptídico intracelular (bem como de um ou outro peptídeo 

específico) seja responsável pelas alterações observadas na transdução do sinal de 

GPCRs. Em conjunto, esses estudos sugerem que uma das funções intracelulares 

da THOP1 é metabolizar peptídeos que modulam a transdução do sinal de agonistas 

de GPCRs (CUNHA et al., 2008; RUSSO et al., 2012). 

Quando os peptídeos intracelulares FE2 e FE3, que potencializam a 

transdução do sinal da angiotensina II e do isoproterenol (agonista beta adrenérgico) 

em células CHO-S e HEK293T, foram imobilizados covalentemente em colunas de 

afinidade, algumas proteínas foram identificadas interagindo (não sabemos se direta 

ou indiretamente) com eles. Entre as proteínas identificadas estão dinamina (tem um 

papel crítico nos eventos de fissão da membrana endocítica), adaptina alfa-2 

(regulação do transporte de superfície celular) e 14-3-3ε (proteína adaptadora 

multifuncional), relacionadas à transdução do sinal celular (CUNHA et al., 2008). 

Utilizando ressonância plasmônica de superfície, investigamos in vitro o efeito de 
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vários peptídeos intracelulares na interação com a cálcio-calmodulina (CAM) ou 14-

3-3ε, ambas proteinas importantes no processo de transdução da sinalização 

celular. Em concentrações de 1-50 µM, a maior parte dos peptídeos intracelulares 

testados, incluindo o FE2 e FE3, modularam interações de proteínas do citoplasma 

do cérebro de ratos com CAM ou 14-3-3ε. Um desses peptídeos intracelulares 

(VFDVELL; VFD7), que altera marcadamente a interação da THOP1 e de proteínas 

do citoplasma do cérebro de ratos com ambas CAM e 14-3-3ε, quando introduzido 

nas células HEK293T, aumenta a concentração do cálcio livre citosólico de forma 

dose-dependente. Os níveis intracelulares desse peptídeo em células HEK293 são 

de aproximadamente 16 µM, sugerindo sua possível relevância biológica no controle 

da homeostase intracelular de cálcio, cujo mecanismo molecular ainda é 

desconhecido. Portanto, esses resultados sugerem que os peptídeos intracelulares 

podem modular interações proteicas, e que esse possa ser um dos mecanismos 

pelos quais eles são funcionais no meio intracelular (RUSSO et al., 2012).  

Corroborando a sugestão que os peptídeos intracelulares tenham função 

biológica, um trabalho recente do nosso grupo demonstrou que o peptídeo pep5, 

fragmento da ciclina D2, causa morte celular por apoptose e necrose (ARAÚJO et 

al., 2014). O pep5 foi encontrado flutuando ao longo do ciclo celular de células HeLa, 

estando elevado na fase G2/S, sugerindo que em condições normais seja possível 

que peptídeos intracelulares possam participar do mecanismo de decisão sobre 

sobrevivência ou morte celular (ARAÚJO et al., 2014; RUSSO et al., 2017). Em 

células humanas MDA-MB-231 de câncer da mama, a morte celular induzida pelo 

pep5 é maior quando adicionado na população de células na transição G1/S ou na 

fase S comparado às células assincrônicas (RUSSO et al., 2017). O pep5 induz uma 

rápida ativação da fosforilação de ERK1/2 que perdura por até 4 horas em células 

MDA-MB-231 sincronizadas em G1/S ou S, em comparação com a mesma ativação 

em células assincrônicas. Utilizando cromatografia de afinidade seguida por 

espectrometria de massa, identificamos duas proteínas ligando o pep5, sendo elas a 

chloride intracellular channel protein 1 e a plectin. De fato, o tratamento com pep5 

causa uma forte perturbação do citoesqueleto afetando a integridade das fibras de 

estresse de células MDA-MB-231 (RUSSO et al., 2017). 

Como ilustrado (Figura 1), o proteassomo é um complexo proteolítico 

dependente de ATP e constituído pelas partículas regulatórias 19S, que são 

responsáveis por reconhecer, desdobrar e encaminhar as proteínas para o interior 
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do complexo 20S (GOLDBERG, 2003; REITS et al., 2003; KRAVTSOVA-IVANTSIV; 

CIECHANOVER, 2012; HERSHKO; CIECHANOVER, 1998; LECKER; GOLDBERG, 

2002; GROLL et al., 1997). Após indução do proteassomo imune em células HeLa 

tratadas com interferon- γ (INF-γ), caracterizamos o repertório peptídico intracelular 

comparativamente às células controle, utilizando ESMS semi-quantitativa. Foram 

identificados 42 peptídeos, sendo que apenas um (denominado EL28) teve um 

aumento de 3 vezes em relação ao controle (MONTE-SILVA et al., 2016). O EL28 foi 

caracterizado como sendo produto de degradação da “26S protease regulatory 

subunit 4 (Rpt2) ”. Rpt2 é uma das 6 ATPase presentes na partícula regulatória 19S 

do proteassomo, possuindo função relacionada à estabilidade da ligação entre a 

partícula regulatória 19S e o complexo 20S, bem como de facilitar a entrada de 

substratos dentro do complexo 20S, através da mudança conformacional do anel α, 

aumentando a atividade proteolítica do proteassomo (KÖHLER et al., 2001; TIAN et 

al., 2011). 

Ao analisar o efeito do peptídeo EL28 in vitro e in vivo sobre a atividade do 

proteassomo, houve um aumento da atividade caspase-, tripsina-, quimotripsina-

símile do proteassomo. O significado biológico do EL28 foi avaliado medindo seus 

efeitos sobre a proliferação de células T CD8+. Utilizando esplenócitos murinos de 

C57BL/6JOT1 (células T CD8+ específicas para OVA), há um aumento na 

proliferação de células T CD8+ após tratamento com EL28 (100 pM) comparadas 

aos controles (MONTE-SILVA et al., 2016; STUMPF et al., 2008).  

Dados recentes reforçam a proposta que peptídeos sejam funcionais no meio 

intracelular, considerando que peptídeos bioativos intracelulares podem ser 

traduzidos a partir de RNAs derivados de pequenos “open reading frames” 

localizados em sequências não codificantes do DNA nuclear (LAURESSERGUES et 

al., 2015; ANDREWS; ROTHNAGEL, 2014) ou de DNA mitocondrial (LEE et al., 

2015; YEN et al., 2013). Uma análise inicial desses dois grupos de peptídeos 

(derivados de proteólise comparados a derivados de tradução) sugere que sejam 

grupos distintos, e não foram observados peptídeos semelhantes entre eles; 

portanto, haveria dois grupos de peptídeos intracelulares, um derivado de proteólise 

e outro derivado de tradução direta (FRICKER, FERRO, observações não 

publicadas). 
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1.2 Peptídeos intracelulares que atuam em receptores  

 

Uma função dos peptídeos intracelulares é atuar em receptores de superfície 

celular, como no caso do a-factor de leveduras (HUYER et al., 2006). Dentre os 15 

primeiros peptídeos identificados pelo nosso grupo utilizando o método de captura 

de substratos, um foi denominado hemopressina (PVNFKFLSH) pela sua atividade 

hipotensora após administração intravenosa em ratos anestesiados (RIOLI et al., 

2003). Além dos efeitos hipotensores, a hemopressina administrada intraperitoneal 

ou oral tem efeitos antinociceptivos relacionados à sua ligação como agonista 

inverso de receptores canabinóides do tipo 1 (CB1) (DALE et al., 2005; HEIMANN, 

2007), bem como pela ativação de receptores vanilóides TRPV1 (TONIOLO et al., 

2014; FOGAÇA et al., 2015).  

Dodd et al. (2010) sugerem que a hemopressina possa atuar em receptores 

CB1 modulando a ingestão alimentar e a saciedade do apetite no cérebro de 

mamíferos, evidenciando seu possível uso terapêutico para o tratamento da 

obesidade e distúrbios metabólicos relacionados (Patente: PCT/BR2010/000253).  

Gomes et al. (2009, 2010) identificaram variantes com extensão de 

aminoácidos no N-terminal da hemopressina no cérebro de camundongos, que 

foram definidas como RVD- e VD-hemopressinas. Trabalhos subsequentes de 

diversos grupos demonstraram que as hemopressinas endógenas são 

preferencialmente as RVD- e VD-hemopressinas, embora aproximadamente 20 

peptídeos contendo a sequência da hemopressina já tenham sido identificados em 

extratos de cérebro de camundongos (GOMES et al., 2009; BAUER et al., 2012). 

Recentemente, Hofer et al. (2015) demonstraram a presença predominante 

de hemopressinas na medula adrenal, bem como sua presença em neurônios 

adrenérgicos do sistema nervoso central. Xapelli et al. (2014) mostraram que a 

hemopressina aumenta a diferenciação de células oligodendrogliais em culturas 

neurais contendo células-tronco derivadas da região subventricular de camundongos 

recém-nascidos, atuando como modulador de receptores CB1. Esses resultados 

sugerem que a hemopressina e seus derivados possam ser de interesse potencial 

para o desenvolvimento de futuras estratégias para tratar doenças desmielinizantes 

(XAPELLI et al., 2014; Patent pending PCT/GB2012/051917). Finalmente, vale 

ressaltar que as hemopressinas foram recentemente citadas como 

endocanabinóides peptidérgicos em artigo de revisão assinado pelo Prof. Raphael 
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Mechoulam, Professor of Medicinal Chemistry at the Hebrew University of 

Jerusalem, Israel (MECHOULAM et al., 2014).  

Gelman et al., (2013) sugerem que um percentual de aproximadamente 8% 

dos peptídeos intracelulares identificados em extratos de fatias de cérebro de 

camundongos, também podem ser secretados e encontrados no meio de cultura. 

Algumas formas dos peptídeos intracelulares aparecem apenas no meio de cultura 

de fatias de cérebro de camundongos, como no caso das hemopressinas 

RVDPVNFKLL e RVDPVNF, sugerindo que haja processamento proteolítico 

extracelular para esses peptídeos; o mecanismo de secreção desses peptídeos 

ainda precisa ser investigado. 

Um novo peptídeo intracelular secretado, derivado da hemoglobina e 

denominado AGH (AGHLDDLPGASAL), foi identificado pelo nosso grupo utilizando 

o ensaio de captura de substratos combinado com a marcação isotópica e 

espectrometria de massas (RIBEIRO et al., 2013). O AGH inibe as respostas de 

hipernocicepção periféricas, preferencialmente através de receptores opióides do 

tipo µ (MOR). A presença do peptídeo AGH no tecido nervoso perfundido, associada 

à existência de uma família de peptídeos de sequência similar, sugere sua 

relevância fisiológica. Embora o AGH seja derivado de hemoglobina e tenha 

atividade opióide, falta-lhe a sequência chave das hemorfinas (YPWT), indicando 

que ele pode pertencer a uma nova classe de peptídeos opióides derivados da 

hemoglobina com diferentes propriedades a serem estudadas. Adicionalmente, o 

peptídeo AGH modula as interações entre as proteínas 14-3-3ε e THOP1 in vitro, 

podendo estar relacionado com a secreção não convencional da THOP1, entre 

outros (RIBEIRO et al., 2013). 

Utilizando anticorpos sensíveis à mudança de conformação de receptores 

acoplados à proteína G, foi encontrado um novo peptídeo de sequência 

DITADDEPLT, que ativa os receptores canabinóides tipo 1 (RECKZIEGEL et al., 

2017). Estudos de relação estrutura-atividade, com modificações individuais de 

aminoácidos, identificaram um peptídeo derivado, DIIADDEPLT (denominado 

simplesmente “Pep19”), cuja atividade agonista inversa de receptores canabinóides 

do tipo 1 era ligeiramente melhor que de seu protótipo natural. O Pep19 induziu a 

expressão da proteína 1 desacopladora da cadeia respiratória (UCP1) em tecido 

adiposo branco e adipócitos diferenciados derivados de células 3T3-L1. Nessas 

células diferenciadas, o Pep19 ativa as vias de sinalização pERK1/2 e AKT. A 
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expressão da UCP1 induzida por Pep19 em adipócitos diferenciados com 3T3-L1 é 

bloqueada por AM251, um antagonista de receptores de canabinóide tipo 1. A 

administração oral de Pep19 em ratos Wistar obesos (obesidade induzida por dieta) 

reduz significativamente o índice de adiposidade, peso corporal total, glicose, 

triacilglicerol, colesterol e pressão sanguínea, sem alterar a frequência cardíaca. 

Mudanças no número e tamanho dos adipócitos também foram observadas. O 

Pep19, ao contrário da hemopressina, não possui efeitos no sistema nervoso 

central, como sugerido pela falta de indução da expressão da proteína c-Fos no 

cérebro, toxicidade celular, indução dos comportamentos canabinóides - como 

depressão e ansiedade. Portanto, o Pep19 tem várias vantagens em relação aos 

compostos canabinóides perifericamente ativos previamente identificados, podendo 

no futuro ser utilizado na clínica médica (RECKZIEGEL et al., 2017). 

 

1.3 Oligopeptidases THOP1 e Nln: uma breve revisão 

 

As oligopeptidases THOP1 e Nln são enzimas de atividade específica 

predominante no sistema nervoso central, que trabalham em sinergia com outros 

sistemas que participam da manutenção homeostática. Esse papel seria evidente 

em animais geneticamente modificados para as oligopeptidases THOP1 e/ou Nln 

que, conforme sugerem resultados prévios (RUSSO et al., 2012; CAVALCANTI et 

al., 2014; CASTRO et al., 2014), sofrem alterações no conteúdo peptídico 

intracelular. 

Trabalhos anteriores investigaram o fenótipo de camundongos C57BL6 

knockout para Nln (CAVALCANTI et al, 2014; CASTRO et al., 2014), sugerindo pela 

primeira vez que a oligopeptidase Nln seja uma enzima chave no metabolismo 

energético. Esse trabalho ainda sugeriu que a Nln possa vir a ser um novo alvo 

terapêutico na síndrome metabólica, e que sua inibição possa melhorar a captação 

de glicose e a sensibilidade à insulina. Os dados também sugerem que in vivo, 

peptídeos intracelulares possam funcionar sinalizando alterações na expressão 

gênica e, como consequência, afetar o fenótipo dos animais (CAVALCANTI et al., 

2014). Essa última possibilidade é uma das mais fascinantes, considerando que os 

genes e seus produtos não funcionam isoladamente, mas sim como componentes 

de redes complexas de macromoléculas (DNA, RNA, proteínas e metabólitos) 
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ligadas através de interações bioquímicas ou físicas, representados nos modelos de 

redes de interação (Figura 2; SAHNI et al., 2013); nossos trabalhos sugerem que os 

peptídeos intracelulares têm papel na expressão do fenótipo.  

 

 

Figura 2 - Pertubações nas redes celulares podem alterar interações entre genótipo-
fenótipo. Mudanças na composição de peptídeos intracelulares podem causar 
perturbações em sistemas biológicos e redes de interações macromoleculares, 
afetando assim o fenótipo observado. Peptídeos intracelulares podem agir na 
modulação de interações proteína-proteína, que possam estabilizar ou perturbar 
interações protéicas dinâmicas como as que ocorrem nas extremidades de 
complexos protéicos frequentemente associadas a patologias crônicas 
(adaptado de Vidal et al., 2011).  

 
 

Em relação à THOP1, esta foi primeiramente identificada em tecidos ricos em 

neuropeptídeos e hormônios e, posteriormente, constatado ser uma proteína solúvel 

com específica atividade degradante de neuropeptídeos bioativos incluindo 

angiotensina, bradicinina, neurotensina, peptídeos opióides e hormônio liberador de 

gonadotrofina (ORLOWSKI et al., 1983; SHRIMPTON et al., 2002). O fato dessa 

enzima participar do catabolismo normal de neuropeptídeos é embasado pela 

evidência anatômica mostrando sua co-localização com seus substratos potenciais 

ou seus produtos de hidrólise. Assim, a THOP1 é encontrada predominantemente 

em áreas ricas em neuropeptídeos do cérebro como o estriado e o hipotálamo 

(HEALY e ORLOWSKI, 1992; GARRIDO et al., 1999; FONTENELE-NETO et al., 

2001). 

Dentre os neuropeptídeos descritos como substratos da THOP1 podemos 

citar angiotensina I. O envolvimento e relevância do sistema renina-angiotensina 
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(SRA) foram claramente estabelecidos em doenças cardiovasculares. Contudo, 

estudos recentes têm indicado a participação de um SRA cerebral em estudos de 

memória (DENOBLE et al., 1991; KERR et al., 2005; BONINI et al., 2006; PHILLIPS 

e DE OLIVEIRA, 2008). Por exemplo, o tratamento com antagonista do receptor de 

angiotensina 1 (AT1) mostrou uma redução da ansiedade, melhora de 

aprendizagem, de memória de trabalho espacial e desempenho motor em ratos 

idosos. Denoble et al. (1991), relataram que a infusão intracerebroventricular de 

renina atrapalha o aprendizado no teste de esquiva passiva. A administração 

concomitante do captopril, um inibidor da enzima conversora de angiotensina (ECA), 

ou antagonista de AT1 atenua o déficit induzido por renina. Inibidores de ECA 

melhoram a memória em testes de aprendizado por medo ou habituação (KERR et 

al., 2005; PHILLIPS; OLIVEIRA, 2008) 

Outras vias e novos componentes do SRA foram descritos recentemente, 

como em que a angiotensina -1-7 (Ang-1-7), um heptapeptídeo, liga-se ao receptor 

Mas. No sistema nervoso central foi relatado que este heptapeptídeo está envolvido 

nos processos de aprendizagem e memória que ocorrem nas regiões límbicas 

centrais, tais como o hipocampo e também processos de memória associados ao 

reconhecimento de objetos (PHILLIPS; OLIVEIRA, 2008). Um estudo mostrou que a 

Ang-(1-7) é o principal metabólito da angiotensina I em hipocampo de ratos, e 

surpreendentemente, que THOP1 é a principal enzima envolvida na geração de 

Ang-(1-7) (PEREIRA et al., 2013). 

Baseado nestas informações, constata-se que diversos processos 

especializados que ocorrem no sistema neuroendócrino, como formação e 

manutenção de sinapses, liberação de neurotransmissores e hormônios e transporte 

axonal são regulados por interações proteína-proteína. Compreender os 

mecanismos moleculares envolvidos requer a identificação das interações protéicas 

que medeiam tais processos biológicos bem como de moduladores peptídicos como 

potenciais reguladores das vias de sinalização desencadeadas por tais interações 

(CARRENO et al., 2005). 
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1.4 Memória e aprendizado 

 

O turnover de proteínas intracelulares consiste num processo essencial para 

o funcionamento normal da célula uma vez que o excesso de proteínas envelhecidas 

e danificadas usualmente leva à formação de agregados insolúveis causando 

doenças (HERSHKO; CIECHANOVER; VARSHAVSKY, 2000; GLICKMAN; 

CIECHANOVER, 2002). Além disto, a proteólise regulada é essencial para o 

funcionamento de neurônios bem como para remodelamento de sinapses durante a 

plasticidade neuronal, processo pelo qual as conexões sinápticas são modificadas 

em resposta às experiências e atividades passadas. Esta modificação nas sinapses 

depende da coordenação da síntese e degradação proteica envolvendo uma 

variedade de moléculas pré- e pró-sinápticas. A regulação extensiva do proteoma 

neuronal pelo funcionamento do sistema ubiquitina-proteassomo (UPS) é 

considerado um processo crítico nos eventos de modificações sinápticas associadas 

à plasticidade, aprendizado e memória (CAJIGAS; WILL; SCHUMAN, 2010; 

BINGOL; SHENG, 2011). 

O processo de memória compreende aprendizagem, retenção e recuperação. 

Adquirir nova memória envolve três processos básicos: 1) registro e codificação de 

informações, na forma de memória sensorial ou de curto prazo; 2) consolidação, que 

é a transferência da memória registrada de curto prazo em memória de longo prazo; 

3) recuperação de informações, ou seja, retirada de informações armazenadas da 

memória de curto prazo e longo prazo (ANAND et al., 2012). Estudos em modelos 

animais utilizando técnicas de lesões controladas, inativação farmacológica ou 

molecular em regiões limitadas ao hipocampo resultaram tanto em falha na 

aprendizagem bem como perda de memória espacial (MORRIS et al., 1986; TSIEN 

et al., 1996; PASTALKOVA et al., 2006). Apesar de todas as regiões cerebrais 

estarem envolvidas no processo de memória, técnicas de neuroimagem 

comprovaram que é no hipocampo onde ocorrem as maiores alterações moleculares 

e neuroquímicas após o aprendizado e a retenção das informações. O centro do 

hipocampo recebe sinais de todas as regiões corticais, desempenhando um papel 

chave no processamento de informações de múltiplas fontes, e combinando-as para 

executar certas tarefas de memória espacial e de reconhecimento (ANAND et al., 

2012).  
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A potenciação de longa duração (LTP) é uma atividade dependente do 

aumento da eficácia sináptica que é considerada como um dos mecanismos 

celulares que fundamentam a aprendizagem e a memória. Em particular, as formas 

de LTP que exigem síntese de proteína, referidas como LTP tardia (L-LTP), são 

supostamente consideradas como homólogos celulares de armazenamento de 

memória de longo prazo, enquanto que as formas de LTP que não requerem a 

síntese de proteínas, ou LTP precoce (E-LTP), se acreditam serem homólogos de 

memória de curto prazo. A degradação de proteínas dependente do proteassomo 

tem o potencial de controlar a disponibilidade de proteínas importantes para a 

plasticidade sináptica por contrabalancear a síntese de proteínas, restringindo assim 

o melhoramento sináptico (CAI et al., 2010; FONSECA et al., 2006). 

A exposição a um ambiente novo aumenta a extinção do medo contextual, o 

que pode ser explicado por alterações em sinapses hipocampais utilizadas em 

extinção de memória, seguidos por captura de proteínas de sinapses que processam 

novidade. Esse efeito pode ser bloqueado pela inibição da síntese de proteínas no 

hipocampo bem como pela infusão do antagonista do receptor de 2-amino-5-fosfono 

ácido pentanóico (NMDA), do inibidor de cálcio/calmodulina-dependente da proteína 

cinase II (CaMKII), pelo bloqueador dos canais de cálcio L- dependentes de 

voltagem (L-VDCCs), nifedipina. A inibição da degradação de proteínas pelo inibidor 

do proteassomo β-lactacistina bloqueia os efeitos inibitórios de todas essas 

substâncias, corroborando evidências prévias da importância da degradação de 

proteínas para a aquisição de memória (MYSKIW et al., 2014). 

 De acordo com o que foi apresentado acima, o presente projeto pretende 

elucidar a possível relação das oligopeptidases THOP1 e Nln com o processo 

cognitivo, e tentar entender por meio de quais mecanismos esta relação se 

apresenta.  
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2 OBJETIVO 

 

O objetivo do presente trabalho foi investigar possíveis alterações fenotípicas 

no comportamento de camundongos C57BL/6 knockout para as oligopeptidases 

THOP1 (THOP1-/-) e duplo knockout (THOP1/Nln-/-).  

 

 

3 MATERIAIS E MÉTODOS 

3.1 Animais 

 

Foram utilizados camundongos machos, provenientes do biotério do 

Departamento de Farmacologia do ICB/USP, C57BL/6 selvagens (WT), C57BL/6 

knockout para a THOP1 (THOP1-/-) e/ou para ambas THOP1 e Nln (THOP1/Nln-/-), 

com idade entre 12-15 semanas, mantidos a 25°C, com ciclos claro/escuro definidos 

(12/12 horas; luz entre 06-18h) e água/ração ad libitum. O projeto foi aprovado pelo 

Comitê de Ética Interna da USP (processo nº. 70/2015).  

 

3.2 Drogas e reagentes 

 

Para determinados testes comportamentais foram utilizadas algumas drogas 

que tem como alvo principal o receptor de dopamina D2 (Drd2). Todas as drogas 

foram administradas intraperitonealmente em um volume de 10ml/Kg. A sulpirida 

(Tocris Bioscience, Bristol, U.K.) foi diluída em ácido acético glacial (30µl), e 

posteriormente em solução fisiológica 0,9%, até atingir um volume final de 5mL. 

Foram utilizadas as doses de 10mg/Kg e 20mg/Kg nos 3 grupos de interesse 

(controle WT, THOP1-/- e THOP1/Nln-/-), e após 30 minutos foram realizados os 

testes de campo aberto e esquiva passiva (step down) conforme protocolo (NASEHI 

et al., 2010; ICHIHARA et al, 1988).  

A clozapina (Novartis, São Paulo, Brasil) foi diluída em 0,1M de ácido 

clorídrico, e em solução fisiológica, até atingir o volume de 5mL/Kg. A dose utilizada 
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foi de 1,5 mg/Kg. Após 45 minutos foi realizado o teste de inibição pré pulso (IPP) 

(SINGER; YEE, 2012).  

Ambas as drogas sulpirida e clozapina são antipsicóticos e agem como 

antagonistas do receptor de dopamina. A sulpirida, de forma mais seletiva, 

bloqueando os receptores do tipo D2; já a clozapina age bloqueando os receptores 

de dopamina, porém agem em outros receptores, como por exemplo o receptor de 

serotonina do tipo 2A (5HT-2A) (MOREIRA; GUIMARÃES, 2007).  

 

3.3 Extração de DNA e genotipagens 

 

Para genotipagens, as amostras de DNA foram extraídas da cauda dos 

camundongos e imersas em 50 µL de solução tampão (EAR) contendo TRIS/Cl (100 

mM, pH=8,5), EDTA (5 mM, pH 8,0), SDS (0,2% concentração final), NaCl (200 

mM), proteinase K (8 µg), e incubadas à 55ºC sob agitação a 300 rpm por 6h. 

Posteriormente, incubou-se essa mistura a 95ºC por 10 min sem agitação. Após 

essa etapa, foram adicionados 500 µL de tampão (TE) contendo EDTA (1mM), 

TRIS/Cl (10 mM, pH 7,5) e 15 µg de Rnase A (Purelink Rnase Invitrogen), e incubou-

se por mais 10 min à 37ºC, chegando-se a amostra de DNA genômico que foi 

armazenada a -20°C até o momento de utilização. 

Preparou-se 23 µL (10 µM) do mix contendo os primers e o master mix 

(Amplitaq Gold 360 Master Mix, Applied Biosystems) e 2 µL da amostra, e então 

submeteu-se ao PCR convencional utilizando as seguintes sequências de 

oligonucleotídeos: 

1) pNlnF3 (5’CGCCTCCTGCACCTACCA3’) 

2) pNlnwtR3  (5’ ATTTGCCAGGTTAAGAGATCG3’) 

3) pNlnkoR2   (5’ CGTGTCCTACAACACACACTCC3’)  

4) THOP1 - pCSGf2 (5’GAGTCGGGACCTTGGAGC3’) 

5) pCSGKOR2 (5’TTAACTATGCGGCATCAGAGC3’) 

6) pCSGwtR4 (5’CACCAGGGAATGAGCCAC3’). 

 

Os ciclos utilizados foram de 95ºC por 3 min (1x), 95ºC por 15 seg, 60ºC por 

15 seg (40x), 72ºC por 30 seg, 72ºC por 7 min (1x) e 4ºC até o final da reação. 
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Os produtos da reação de PCR foram aplicados em gel de agarose 1,5% 

contendo 20 µL de revelador Safe DNA (Sybr Safe 10000x, Thermo Fisher), 

visualizadas e fotografadas/digitalizadas. 

 

3.4 Testes comportamentais 

 

Os testes comportamentais usados (campo aberto, nado forçado, labirinto em 

cruz elevado, reconhecimento de objetos, esquiva passiva, labirinto de Barnes e 

inibição pré-pulso) foram usados com o intuito de avaliar alterações fenotípicas em 

camundongos C57BL/6 knockout para as oligopeptidases THOP1 (THOP1-/-) e duplo 

knockout (THOP1/Nln-/-). O campo aberto avalia a atividade locomotora global, a 

atividade exploratória e ansiedade (CRAWLEY, 2007; SEIBENHENER; WOOTEN, 

2015). Esse teste é capaz de mostrar se a locomoção dos animais está 

comprometida, o que poderia representar um viés na interpretação dos outros testes 

comportamentais. O nado forçado avalia comportamentos relacionados à depressão 

nos animais (CRAWLEY, 2007). A depressão em humanos e roedores tem um 

impacto dramático sobre a cognição (DOLAN et al., 2002, SUN; ALKON, 2004), 

podendo também prejudicar a aprendizagem dos animais em testes de memória 

(SUN; ALKON, 2004). O labirinto em cruz elevado tem como objetivo avaliar o 

comportamento de ansiedade, sendo muito utilizado na caracterização fenotípica de 

animais knockout e transgênicos (CRAWLEY, 2007).   

Alguns estudos têm mostrado a simultaneidade de ocorrência de ansiedade, 

depressão e prejuízo na aprendizagem e memória em ratos e humanos (GOMEZ et 

al., 2013; PATKI et al., 2013; ROBINSON et al., 2013).  O teste de reconhecimento 

de objetos consiste em um teste simples de ensaio comportamental de memória, no 

qual depende principalmente do comportamento exploratório inato de um roedor na 

ausência de regras ou reforço aplicados externamente (ANTUNES; BIALA, 2012). A 

esquiva passiva é um teste que utiliza como recurso o medo para avaliar o processo 

de aprendizado e de memória em modelos de roedores (CRAWLEY, 2007). O 

princípio do teste do labirinto de Barnes é avaliar a memória de referência espacial 

(BARNES, 1979). O teste de inibição pré-pulso (IPP) é um modelo amplamente 

utilizado para detectar déficits atencionais em humanos e animais, semelhantes aos 

observados na esquizofrenia. O paradigma IPP pode servir como preditor de 
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retenção de memória de referência espacial (SINGER et al., 2013). Uma magnitude 

robusta de IPP pode ser associada com um alto desempenho cognitivo superior 

(DAWSON et al., 1993).  

 

3.4.1 Campo aberto 

 

 O teste de campo aberto é um dos testes mais utilizados em estudos de 

comportamento animal. Além do seu uso para atividade locomotora global, o teste 

também permite medir atividade exploratória e ansiedade (CRAWLEY, 2007; 

SEIBENHENER; WOOTEN, 2015). O teste é realizado em uma caixa de acrílico no 

qual a superfície do chão é dividida em 9 quadrantes virtuais de igual tamanho. 

Durante o teste é avaliado o número de quadrantes percorridos pelo animal, número 

de levantadas (rearing), número de movimentos de auto-limpeza (grooming) e o 

número de vezes que o animal percorre o quadrante central (RECKZIEGEL et al., 

2011).  

Para investigações preliminares da atividade locomotora geral, um teste de 5 

minutos é suficiente para avaliar anormalidades brutas na locomoção. Portanto, 

nesse contexto, os animais submetidos ao teste foram observados durante um 

período de 5 minutos. O teste foi realizado em condições de iluminação adequada, 

luz clara padrão, de acordo com o ciclo circadiano do animal.  

Após o teste, entre o uso de um animal e outro, o aparato foi limpo com etanol 

70%, com o intuito de remover odores que podem servir como “pistas” olfatórias. 

 

3.4.2 Nado forçado  

 

Esse teste teve como objetivo, avaliar sintomas de depressão nos animais, 

sendo baseado na suposição que os animais irão, normalmente, tentar escapar do 

estímulo aversivo. Quando a tentativa de escape é cessada relativamente cedo 

(curto período de latência), pode-se dizer que o animal apresenta um 

comportamento de depressão induzido por estresse (CRAWLEY, 2007).  

Segundo Porsolt et al. (1977), o teste consiste em 2 fases: treino e teste. No 

treino, os animais foram colocados individualmente em um tubo cilíndrico (25cm de 
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altura) contendo água até 16cm de altura, sob a temperatura de 25ºC, durante 15 

minutos. Após 24 horas, realizou-se o teste, onde os animais foram submetidos às 

mesmas condições do treino, porém por 5 minutos. Os animais foram filmados e 

avaliados durante ambas as fases de treino e teste. 

Durante o teste foi avaliado o tempo de latência que cada animal demorou 

para ficar imóvel pela primeira vez, assim como o tempo de imobilidade do animal 

em um período de 5 minutos.  

 

3.4.3 Labirinto em cruz elevado 

 

Esse teste tem como objetivo avaliar o comportamento de ansiedade, sendo 

muito utilizado na caracterização fenotípica de animais knockout e transgênicos 

(CRAWLEY, 2007). O teste baseia-se na aversão natural de camundongos para 

áreas abertas e elevadas, bem como em seu comportamento natural exploratório 

espontâneo em ambientes novos. O comportamento analisado neste teste reflete um 

conflito entre a preferência do animal por áreas protegidas (braços fechados) e sua 

motivação inata para explorar novos ambientes (KOMADA; TAKAO; MIYAKAWA, 

2008).  

O aparato para realização do teste consiste em 2 braços fechados e 2 braços 

abertos (30 x 5cm) cruzados no meio perpendicularmente uns aos outros e uma 

área central (5 x 5cm) elevada à 1m do chão.  Os camundongos tiveram acesso a 

todos os braços e puderam mover-se livremente entre eles (CAROBREZ; 

BERTOGLIO, 2005)  

Os animais foram colocados individualmente no quadrante central, voltados 

em direção ao braço aberto, e ficaram livres para explorar o ambiente durante 5 min. 

Foram analisados o tempo de permanência nos diferentes compartimentos, o 

número de entradas nos braços fechado e aberto, bem como o número de 

mergulhos (head dipping). Após os testes o aparato foi limpo com etanol 70% antes 

de receber o próximo animal (DIERSSEN et al., 2011). 
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3.4.4 Reconhecimento de objetos 

 

O teste avalia o comportamento dos animais quando expostos a um objeto 

novo e um familiar. Os animais exploram o objeto novo com sua propensão natural 

para a novidade, e é possível avaliar o índice de reconhecimento desse “estímulo”. 

Consiste em um teste simples de ensaio comportamental de memória, no qual 

depende principalmente do comportamento exploratório inato de um roedor na 

ausência de regras ou reforço aplicados externamente (ANTUNES; BIALA, 2012).  

O aparato consiste em uma simples caixa com paredes de cor branca leitosa. 

Os objetos utilizados foram de metal ou vidro, o que facilitou a limpeza entre as 

sessões com diferentes animais. O teste foi dividido em 3 fases:  

Fase de habituação: antes de iniciar o treino, os animais foram expostos à 

caixa (sem os objetos) durante 10 min, com o intuito de habituar o animal ao 

aparato.  

Fase de exposição: os animais, por sua vez, foram colocados na caixa com 2 

objetos idênticos (A e B), ondecada objeto foi disposto a 15 cm de distância da 

parede do aparato. Os animais foram observados durante 10 min e depois retirados 

e devolvidos às suas respectivas gaiolas.  

Fase de teste: o objeto já conhecido (B) é trocado por um objeto novo (C) 1 

hora e 24 horas após o treino. Os animais foram observados por 5 min (BEVINS; 

BESHEER, 2006). A atividade exploratória foi definida como o tempo que o animal 

passou cheirando, lambendo, tocando o objeto com o focinho ou patas dianteiras ou 

ainda quando o animal voltou o focinho ao objeto a um raio menor ou igual a 1 cm. 

Após os testes o aparato foi limpo com etanol 70% antes de receber o próximo 

animal minimizando possíveis pistas olfatórias (DIERSSEN et al, 2011). 

 

3.4.5. Esquiva passiva (step down) 

 

A esquiva passiva é um teste que utiliza como recurso o medo para avaliar o 

processo de aprendizado e de memória em modelos de roedores. O paradigma 

baseia-se em estímulo aversivo (choque leve), e a resposta do animal em evitar o 

compartimento em que houve o estímulo aversivo (CRAWLEY, 2007).  
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O aparato consiste em uma caixa retangular de metal (40 x 30cm), sendo 

uma das paredes de acrílico e transparente, com a superfície do chão formada por 

hastes de aço. Em um dos cantos da caixa, há uma pequena plataforma, que 

consiste na área de fuga (200 mm x 75 mm), localizada cerca de 4 a 8 cm acima do 

assoalho eletrificado. No treino, um choque de baixa intensidade é emitido, de forma 

que toda a superfície do chão é atingida, com exceção apenas da plataforma 

retangular. Na sessão de teste (onde não há choque), e que pode ocorrer em 

diversos momentos após o treino (no caso, após 1h e 24hs), o animal é exposto 

novamente àquele ambiente para avaliação da sua memória ao contexto (PEREIRA, 

2013; CRUZ; LANDEIRA-FERNANDEZ, 2012).  

Durante 5 minutos de treino, os camundongos foram colocados na plataforma. 

Os animais que desceram da plataforma e tocaram, com as 4 patas, o chão com as 

hastes de aço levaram um choque elétrico na potência de 0,6mA por 2 segundos e 

foram retirados do aparato. O tempo máximo de treino foi de 300 segundos. Após 1 

hora, com o intuito de analisar memória de curto prazo, os animais foram avaliados 

com o mesmo procedimento, porém sem choque elétrico. O tempo de latência da 

descida do animal da plataforma ao chão foi contabilizado, com um tempo máximo 

de 300 segundos. Repetiu-se o teste após 24 horas após o treino para avaliação de 

memória a longo prazo. Após os testes o aparato foi limpo com etanol 70% antes de 

receber o próximo animal minimizando possíveis pistas olfatórias (DIERSSEN et al., 

2011). 

 

3.4.6. Labirinto de Barnes 

 

O princípio do teste é avaliar a aprendizagem e a memória espacial. O 

aparato consiste em uma plataforma circular (92 cm de diâmetro) com 20 buracos 

espaçados de igualmente (5cm de diâmetro; 7,5cm entre os buracos) e 105cm 

acima do chão. Uma pequena caixa de acrílico, na cor preta (caixa de fuga) (10 x 5 x 

7 cm) foi colocada embaixo de um dos buracos. A visão a partir do centro do aparato 

é igual para todos os buracos, portanto a caixa de fuga não é vista. Diferentes pistas 

espaciais foram colocadas ao redor do aparato, na parede da sala de 

comportamento, e não foram modificadas durante o estudo.  
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O labirinto de Barnes possui semelhanças com o labirinto aquático de Morris 

e com o labirinto radial, mas leva vantagens das habilidades superiores de roedores 

para encontrar e escapar através de pequenos orifícios. Além disso, o labirinto de 

Barnes apresenta vantagens para fenótipos comportamentais do tipo mutante. Em 

contraste com o labirinto em T e labirinto radial, a restrição alimentar não é 

necessária. Em comparação com o labirinto de Morris, o componente de tensão é 

menor em terra seca, como ocorre no labirinto de Barnes (CRAWLEY, 2007). 

O teste foi dividido em 3 fases:  

Período de adaptação: quando o animal foi colocado no centro do aparato, 

coberto por uma caixa quadrada branca (15cm de altura), e após 10 segundos, um 

metrônomo e a luz que incidia diretamente em cima do aparato foram ligadas, a 

caixa branca foi retirada e o animal foi guiado gentilmente até o buraco alvo, que 

continha a caixa de fuga. Uma vez que o animal entrou na caixa, o metrônomo e a 

luz foram desligados, e o animal permaneceu na caixa de fuga por 2 minutos;  

Período de aquisição espacial: que ocorreu entre os dias 1 a 4, no qual se 

realizou o treino, e cada animal foi colocado no centro do aparato e todo o 

procedimento descrito no período de adaptação foi realizado. Porém, nesta etapa, 

os animais não foram guiados até o buraco alvo, e sim puderam explorar o labirinto 

livremente. A sessão foi finalizada quando o animal encontrou o buraco alvo e entrou 

na caixa de fuga, ou ainda quando se atingiu 3 minutos. Quando o animal encontrou 

a caixa de fuga, a luz e o metrônomo foram desligados, e o animal foi deixado na 

caixa durante 1 minuto, no escuro. No caso de atingir 3 minutos e o animal 

permanecer explorando o labirinto, este então foi conduzido até a caixa de fuga e foi 

deixado por 1 minuto;  

Teste de labirinto de Barnes: aplicado no 5º dia, após 24 horas da realização 

do último treino. O mesmo procedimento foi feito, com exceção que o buraco alvo 

estava fechado. Após 90 segundos, o teste foi feito com o intuito de analisar se o 

animal lembrava onde a caixa de fuga estava alocada. No dia do teste foram feitas 4 

sessões teste, e foi considerado como resultado final a média desses 4 últimos 

testes (SUNYER et al., 2007). 

Durante o treino, o número de erros totais (número de buracos errados 

visitados) e o tempo de latência (tempo adquirido para encontrar o buraco alvo) são 

contabilizados como medida de aprendizado. O erro foi padronizado quando um 

animal “mergulhou” sua cabeça em um buraco que não continha a caixa de fuga. 
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Vários “mergulhos” de cabeça consecutivos no mesmo buraco foi considerado 

apenas 1 erro. 

A tarefa baseia-se na preferência inata de roedores para espaços escuros e 

fechados às áreas abertas. Presume-se que os camundongos aprendam a 

localização de um “buraco-fuga” usando pontos de referência espacial que são 

fixados em relação ao labirinto (pistas extra labirinto) ou no próprio labirinto, próximo 

ao “buraco-fuga” (pistas proximais) (HARRISON et al, 2006; O’LEARY; BROWN, 

2011). 

 

 

3.4.7. Inibição pré-pulso (IPP) 

 

O teste de inibição pré-pulso é um modelo amplamente utilizado para detectar 

déficits atencionais em humanos e animais, semelhantes aos observados na 

esquizofrenia. Este modelo consiste em uma redução da reação de sobressalto a 

um estímulo quando este é imediatamente precedido por um estímulo de baixa 

intensidade denominado pré-pulso. O déficit de IPP é um dos parâmetros mais 

utilizados em modelos animais de esquizofrenia, pois há similaridade do fenômeno 

em diferentes espécies, o que favorece seu uso em abordagens translacionais 

(NOTO; BRESSAN, 2012).  

Antes do inicio do teste foi realizada a calibração das plataformas para 

garantir uma equivalência de sensibilidade durante todo o experimento, em todas as 

4 caixas de avaliação da resposta de sobressalto acústico. Esta calibração foi feita 

por meio do ajuste do ganho utilizando um peso padrão (50 g) apropriado para 

camundongo. Os animais foram colocados em uma gaiola de contenção (80 x 90 x 

255 mm) suspensa no interior de uma estrutura de PVC ligada através de quatro 

parafusos à plataforma com um estabilímetro, que capta a resposta de sobressalto 

(SS) do animal. A gaiola e a plataforma ficam dentro de uma caixa de isolamento 

acústico (760 x 485 x 705 mm) ventilada. A reação de SS dos camundongos gera 

uma pressão sobre o estabilímetro e sinais analógicos são amplificados, 

digitalizados e analisados por um software do sistema de medida de SS (Insight®, 

São Paulo, Brasil). Esse sistema também controla outros parâmetros do teste 

(intensidade do estímulo acústico, intervalo entre estímulos). Dois alto-falantes foram 

utilizados como fonte de estímulo sonoro.  
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O teste (Figura 3) consiste em colocar os animais nas caixas de medida de 

SS com vedação sonora, na presença de um som de fundo constante de 65 decibéis 

(dB). Após 5 minutos iniciais de habituação, inicia-se a sessão. Durante a sessão 

são apresentados 3 tipos de estímulos, distribuídos randomicamente em intervalos 

médios de 20 segundos: 1) 20 pulsos (P) de 120dB por 40 milissegundos (ms) 

(capazes de produzir uma resposta de sobressalto); 2) 10 apresentações de cada 

intensidade de pré pulso (PP) (75, 80 e 85dB por 20ms) 100ms antes do pulso; 3) 10 

apresentações de ausência de estímulo. No inicio de cada sessão, 10 pulsos (120dB 

por 40ms) são apresentados para a habituação dos animais a esse estímulo. Essa 

série não é considerada para os cálculos de IPP. A porcentagem de inibição pré-

pulso do reflexo de sobressalto (IPP), induzido por cada uma das três intensidades 

de pré-pulso foi calculada como: IPP = [100-100(PP)/(P)]. 

 

 

Figura 3 - Inibição pré-pulso do reflexo de sobressalto. Resposta de SS frente ao pulso 
e ao pulso precedido do pré-pulso, um estímulo de menor intensidade (BESSA, 
2013).  

 

O teste de IPP foi realizado de acordo com o protocolo previamente 

estabelecido pelo Laboratório da Profª Drª Vanessa Abílio, do Departamento de 

Farmacologia da UNIFESP, onde esses experimentos foram realizados. 
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3.5 Microarray 

 

Para verificar a expressão de genes diferencialmente expressos em áreas 

específicas do sistema nervoso central, relacionadas com o processo de cognição, 

como hipocampo (HC), hipotálamo (HT), estriado (EST) ou córtex pré-frontal (CPF), 

entre animais selvagens C57BL/6 (WT), knockout para a oligopeptidase THOP1 

(THOP1-/-), ou duplo knockout para as oligopeptidases THOP1 e Nln (THOP1/Nln-/-; 

n=5/grupo), foram realizados ensaios de microarranjos de expressão gênica pela 

técnica GeneChip Affymetrix.  

Os animais foram eutanasiados por decapitação e o encéfalo rapidamente 

removido do crânio, onde as áreas cerebrais de interesse (HT, HC, EST e CPF) 

foram retiradas imediatamente com auxílio de um atlas de anatomia de 

camundongos. O tecido dissecado foi congelado com auxílio de gelo seco e 

armazenado a -80ºC até o momento de extração dos RNAs. 

A extração de RNA foi realizada utilizando o reagente Trizol (Thermo Fisher, 

USA), de acordo com o protocolo disponibilizado pelo fabricante. Resumidamente, a 

bancada e a haste de metal do homogeneizador foram previamente limpas, com 

uma mistura de extran 10%, etanol 70%, ácido clorídrico 0,1M e RNase. A seguir, 

foram adicionados 400 µL de Trizol no tubo contendo o tecido ainda congelado, e 

prosseguiu-se a homogeneização até o desaparecimento completo do fragmento de 

tecido. Nesse momento, adicionou-se simultaneamente mais 500 µL de Trizol em 

todos os tubos que foram deixados à temperatura ambiente por 5 min, quando se 

adicionou 200 µL de clorofórmio e procedeu-se a homogeneização no vortex por 15 

seg, seguido de repouso à temperatura ambiente por 3 min. As amostras foram 

então centrifugadas a 4ºC por 15 minutos a 12000 x g, quando ocorreu a separação 

em 3 fases distintas. A fase superior foi transferida para novo tubo e os RNAs foram 

preciptados após adição de 500 µL de isopropanol puro à temperatura ambiente, 

seguido de centrifugação por 10 min a 4ºC a 12.000 x g. O sobrenadante foi 

removido com cuidado e o sedimento rinsado com etanol 75% seguido de nova 

etapa de centrifugação por 5 min 4ºC a 10.000 x g. O excesso de etanol foi removido 

cuidadosamente e os RNAs deixados desidratando à temperatura ambiente, quando 

se adicionou 75 µL de água contendo pirocarbonato de dietila (DEPC) e deixou-se 

incubando por 10 min a 60 ºC, e a seguir em gelo a por aproximadamente 20 min 

quando as amostras foram estocadas em freezer -80 ºC até o momento de uso. 
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A integridade dos RNAs isolados, conforme descrito acima, foi observada 

após aletroforese em gel de agarose observando-se a presenças das bandas 28S e 

18S. Visando garantir a integridade das amostras, seguiu-se com a checagem da 

integridade dos RNAs por eletroforese capilar (Bioanalyser Agilent), conforme 

descrito anteriormente. 

A purificação dos RNAs mensageiros (RNAms) foi realizada pelo método em 

sílica, utilizando o kit da Qiagen (RNeasy, Qiagen). Posterioremente, as amostras 

foram preparadas para hibridização de acordo com as orientações do fabricante 

utilizando o kit da Ambion (Affymetrix® GeneChip® Whole Transcript (WT) 

Expression Arrays). As amostras foram hibridizadas no GeneChip® (Affymetrix) e 

submetidas a lavagem final dos arranjos (arrays), conforme instruções do fabricante. 

O experimento de microarray, ao qual as 60 amostras de RNA foram 

submetidas, foi feito usando-se a plataforma Thermo Fisher Scientific GeneChip 

Mouse Gene 2.0ST Array, com a qual foram geradas leituras de 41.345 conjunto de 

sondas, sendo 33.793 principais e 7.552 controles. As análises foram feitas com 

pacotes de software do ambiente R (v. 3.4.0) e BioConductor. As rotinas relativas ao 

carregamento de dados de microarray Affymetrix, controle de qualidade, retirada de 

background e normalização foram feitas com os protocolos do pacote Oligo 

(v.1.38.0). Testes de expressão diferencial foram obtidos pelas rotinas do pacote 

Limma (v.3.30.13).  

Os experimentos envolvendo o microarranjos de RNAs foram realizados em 

conjunto no Departamento de Psicobiologia da Universidade Federal de São Paulo 

(UNIFESP), com a colaboração dos Profs. Sergio Tufik e Jair R. Chagas. A análise 

bioinformática foi realizada pela empresa TauGC (São Paulo, Brasil).  

 

3.6 Real-time PCR 

 

Com o intuito de validar os resultados obtidos pelos experimentos de 

microarray, foram realizados experimentos de real-time PCR (qPCR) para 

determinar a expressão de mRNA de genes diferencialmente expressos nos tecidos 

a serem estudados. Os tecidos (HT, HC, EST e CPF) foram rapidamente removidos 

e congelados em nitrogênio líquido e estocados em -80°C até o uso. Todas as 

amostras foram homogeneizadas e o RNA total extraído usando Trizol (Trizol® 
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Products Life Technologies), depois da extração de RNA todas as amostras foram 

purificadas e tratadas com DNAse usando RNeasy Mini Kit (Qiagen®). A integridade 

do RNA foi verificada por eletroforese em gel de agarose 1%. 

Os cDNAs foram sintetizados a partir de 1µg de RNA total com High Capacity 

Reverse Transcriptase kit (Applied Biosystem®). As curvas padrão dos primers foram 

feitas para determinar a eficiência da amplificação dos genes alvos e de referência. 

PCR quantitativo foi realizado usando o sistema de detecção de sequência Prism 

7500 (Applied Biosystems) com 400 nM de primer e cDNA (diluição 1/16). Para a 

expressão de mRNA foram utilizados os primers alvos e normalizados pela 

expressão de GAPDH (Tabela 1) e expressas como valores relativos utilizando o 

método 2-ΔΔCt (LIVAK, SCHMITTGEN, 2001). Os níveis de expressão de genes alvo 

de interesse foram normalizados pelos animais selvagens controles e apresentados 

como fold change e então comparados com os dados obtidos do Microarray. 

 

 
Primer 

 
Sequência (5’ → 3’ orientação) 

 
Receptor de dopamina D2 forward 

 
ATGGGAGTTTCCCAGTGAACA 

Receptor de dopamina D2 reverse ATGGGGCTATACCGGGTCC 
GAPDH forward ATGGGAGTTTCCCAGTGAACA 
GAPDH reverse GGCATGGACTGTGGTCATGAG 

Tabela 1 - Sequência dos primers utilizados. 

 

3.7 Dosagens de neurotransmissores e metabólitos 

3.7.1 Preparo das amostras 

 

Os animais foram submetidos a eutanásia por decapitação, sendo os 

cérebros retirados e lavados com solução salina gelada (4C). Imediatamente após, 

o cérebro foi dissecado sobre placa de petri rodeado por pedras de gelo seco, 

formando assim um microambiente o mais frio possível. O estriado e o córtex pré-

frontal foram retirados, pesados e congelados a –80C num tempo máximo de 3 

minutos, onde permaneceram até o momento da homogeneização (tempo máximo 

de 3 meses). Priorizamos as análises na região do córtex pré-frontal pois, é a região 

onde há maior prevalência do neurotransmissor dopaminérgicos.  
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Os tecidos cerebrais foram homogeneizados por sonicação (caneta 

sonicadora), durante 1 ou 2 minutos sobre uma cuba de gelo seco, com solução de 

ácido perclórico 0,1 M contendo 0,02% de Na2S2O5, EDTA dissódico e uma 

concentração conhecida de DHBA, utilizado como padrão interno para as dosagens 

de monoaminas. O DHBA (3,4 diidroxibenzilamina) foi escolhido como padrão 

interno por ter as mesmas características físico-químicas que as monoaminas 

dosadas. 

Dopamina (DA), seus metabólitos ácido homovanílico (HVA) e ácido 4,4-

diidroxifenilacético (DOPAC); serotonina (5-HT) e seu metabólito ácido 5-hidroindol, 

3-acético (5HIAA) noradrenalina (NA) e seu metabólito ácido vanilmandélico (VMA) 

foram dosadas por Cromatografia Líquida de Alta Eficiência (HPLC), com detector 

eletroquímico. Foram calculadas também as relações DOPAC/DA, HVA/DA e 

5HIAA/5-HT como indicadores da taxa de renovação (turnover) de DA e 5-HT, 

respectivamente.  

 

3.7.2 Quantificação de neurotransmissores por HPLC-ED 

 

As dosagens neuroquímicas foram realizadas a partir de método previamente 

descrito (FELICIO et al., 1996). Foi utilizado um cromatógrafo líquido de alta 

eficiência (HPLC) acoplado a um detector eletroquímico (HPLC-ED; Shimadzu 

Modelo 20A). O HPLC-ED é composto de um injetor automático com válvula injetora 

com volume variável entre 1 a 100L, bombas de fluxo, um sistema controlador 

(monitoramento de fluxo, pressão e temperatura), uma coluna cromatográfica 

medindo 150 x 4,6 mm, diâmetro de partícula m (Shimpak – ODS C 18) com filtro 

de linha, um detector eletroquímico Antec Decade (Figura 4). 

A técnica utilizada foi a de cromatografia em fase reserva com pareamento 

iônico. Esta técnica fundamenta-se na cromatografia de partição ou absorção. As 

condições de trabalho foram as seguintes: temperatura 50C, tempo de obtenção 

dos picos: até 24 minutos. 

A fase móvel para o HPLC utilizada é um sistema isocrático formado por um 

tampão citrato 0,02 M, metanol 92/8 (v/v), 0,12 nM EDTA sódico e 0,0556% de ácido 

1-heptanosulfônico (HSA). O pH foi ajustado para 3,0 com ácido ortofosfórico 

(H3PO4). A fase móvel foi filtrada em um sistema à vácuo e deaerada por 15 minutos 
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por um degaseificador a hélio antes de ser instalada no HPLC e circulou no sistema 

por 12 horas (overnight) para equilíbrio da coluna, que operou num fluxo de 1 

ml/min. O detector foi mantido com um potencial de 0,8V no eletrodo de trabalho. 

Para o preparo das soluções padrões de monoaminas foi utilizado padrões de 

concentrações 1 nM de DOPAC, HVA, 5HIAA, DA e 5-HT NOR e VMA diluídos em 

ácido clorídrico 0,1 M contendo 0,02% de Na2S2O5 e estocados em freezer –80C 

por um período de até 2 meses. No momento da análise os padrões foram 

descongelados e diluídos 2.500 a 10.000 vezes em ácido perclórico 0,1 M. Pelo 

menos dois padrões foram injetados no HPLC-ED diariamente, antes e ao final das 

dosagens dos homogenatos e os valores utilizados como referência. 

O equipamento foi padronizado diariamente, no início e ao término do 

trabalho, com uma solução de trabalho de neurotransmissores, seus metabólitos e 

PI (DHBA) empregando-se como diluente uma solução de ácido perclórico, 0,1 M, 

contendo EDTA e metabissulfito de sódio. 

Na metodologia em questão, a precisão que reflete a variação dos resultados 

quando análises repetidas são feitas na mesma amostra, foi avaliada pelo desvio 

padrão relativo ou coeficiente de variação (CV%), obtidas em condições de 

repetibilidade e/ou reprodutibilidade sendo aceita como precisa um CV% abaixo de 

15% estes valores foram respeitados para validação desta metodologia. 

A reprodutibilidade foi obtida utilizando-se o mesmo método, para a mesma 

amostra, no mesmo laboratório, realizado pelo mesmo analista, em um mesmo 

equipamento, num curto período de tempo. A exatidão foi determinada após o 

estabelecimento da linearidade - nesta dosagem foi aceito acima de 0,98. O limite de 

variação e especificidade do método expressa a concordância entre o valor real do 

analito na amostra e o estimado pelo processo analítico. Na validação da dosagem 

neuroquímica cerebral para todos os neurotransmissores os valores de linearidade e 

coeficientes de determinação e correlação mensuradas pelo coeficiente de variação 

de Pearson devem estar entre 0,98 e 0,99. 

O limite de detecção foi estabelecido através da análise de soluções de 

concentrações conhecidas e decrescentes de uma substância química, até o menor 

nível detectável (limite de detecção entre 0,25 e 1 ng em 60 nL de homogenato). 

O limite de quantificação foi estabelecido através da análise de soluções de 

concentrações conhecidas e decrescentes dos neurotransmissores, até o menor 

nível determinável, com precisão e exatidão aceitáveis. Limites de quantificação 
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para esta metodologia foram aceitos para concentrações acima de 10 ng/g de tecido 

cerebral ou 1,0 ng por 60 ng de sobrenadantes homogenatos para os 

neurotransmissores e metabólitos DA, DOPAC, HVA, 5-HT, 5-HIAA, NOR e VMA. 

A recuperação foi avaliada pela eficiência do método de tratamento da 

amostra. A recuperação da metodologia para os diferentes neurotransmissores foi 

acima de 80%. 

A dosagem neuroquímica foi realizada de acordo com o protocolo 

previamente estabelecido pelo Dr. Jorge Florio, do Laboratório de Farmacologia 

Aplicada a Medicina Veterinária no Departamento de Patologia da Universidade de 

São Paulo. 

 

 

Figura 4 – Representação da técnica de preparação do tecido cerebral (FELICIO et al.,    
1996). 

 
 
 
 

 

 

 

 

Tecido cerebral 

+ ácido perclórico, 0,1M, contendo EDTA e 

metabissulfito de sódio e padrão interno DHBA 

na concentração de 27,8 ng/mL (20 µL para 

cada mg) 

- Homogeneizar em processador ultrassônico 

(amplitude de 50) 

- Repousar overnight a 4ºC 

- Centrifugar (10000 rpm/30min) 

 

Sobrenadante 

Injeção HPLC-ED (60µL) 
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3.8 Peptidômica semi-quantitativa 

3.8.1. Extração de peptídeos  

 

Inicialmente os animais (n=5/grupo) foram sacrificados por decapitação e as 

cabeças submetidas à radiação no microondas por 8 seg (1500 watts, potência 

média alta) para a inativação de proteases presentes nos tecidos. Em seguida, o 

mesencéfalo, o hipocampo, o córtex e o estriado (áreas relacionadas à cognição) 

foram rapidamente coletados. Um total de 5 amostras de cada região foram 

preparadas a partir de um “pool” de 4 animais.  As amostras foram então 

homogeneizadas em 10ml de água deionizada por 30 seg com o auxílio de um 

sonicador, 20 pulsos de 1 segundo. Os homogenatos foram incubados por 20 

minutos a 80°C, e posteriormente resfriados a 4°C por 30 minutos, acidificados com 

HCl a uma concentração final de 10 mM, e centrifugados a 1500 x g a 4°C. Depois 

deste ponto, os sobrenadantes foram filtrados em membrana Millipore que permite a 

passagem de moléculas com peso molecular inferior a 10 kDa (Amicon Ultra, 

Millipore, EUA). Os eluatos não retidos pela membrana foram aplicados em pré-

colunas C18 (OASIS – Waters, UK), lavados com água deionizada e eluído 100% de 

acetonitrila contendo 0,15% de ácido trifluoracético (TFA). Os volumes das amostras 

foram reduzidos para 5 μL em uma centrifuga à vácuo e estocados a -80°C.  

 

3.8.2. Quantificação de peptídeos  

  

Os peptídeos extraídos das amostras de córtex, estriado, hipocampo e 

mesencéfalo foram resuspendidos em 65 µL de água milli-Q e quantificados através 

de um método fluorimétrico utilizando o marcador fluorescamine (C17H10O4, 

Invitrogen, Eugene, Oregon, USA) como previamente descrito (CUNHA et al., 2008; 

CASTRO et al., 2010). As concentrações de peptídeos nas amostras desconhecidas 

foram determinadas através de uma curva padrão utilizando o peptídeo 5A 

(LTLRTKL) como padrão. A fluorescência foi medida nos comprimentos de onda 370 

nm (excitação) e 480 nm (emissão). 

Neste método, as moléculas das aminas primárias presentes nos resíduos de 

lisina (K) e N-terminal dos peptídeos extraídos sofrem uma ligação pela molécula de 
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fluorescamine. Resumidamente, em cada poço foram misturados 2,5 μL de amostra, 

25 μL de tampão fosfato 0,2 M (pH 6.8) e 12,5 μL de solução de fluorescamine 0,3 

mg/mL diluída em acetona. Após a aplicação de todas as amostras, a placa foi 

incubada no agitador por 1 min, quando foi acrescentado 110 μL de água. A 

fluorescência foi medida nos comprimentos de onda 370 nm (excitação) e 480 nm 

(emissão). 

 

3.8.3. Marcação isotópica de peptídeos 

 

 As amostras de peptídeos foram marcadas como previamente descrito 

(MELANSON et al., 2006; BOERSEMA et al., 2008). A figura 6 mostra a estratégia 

de marcação utilizada para cada região do cérebro estudada. Este método de 

marcação isotópica empregado baseia-se na dimetilação de grupamentos amina 

com formaldeído na presença de cianoborohidreto. Estes dois reagentes: 

formaldeído e cianoborohidreto de sódio são comercialmente disponíveis em formas 

deuteradas e não deuteradas permitindo diferentes combinações. Neste estudo 

foram utilizadas 2 formas isotópicas. O produto final destas reações adiciona 28 ou 

32Da à massa final de cada peptídeo em cada sítio de marcação disponível (lisina 

ou N-terminal), podendo ser observado no espectro de MS. Resumidamente, 5 µg 

de extrato de peptídeos foram diluídos em 100 µl tampão TEAB para uma 

concentração final de 100 mM. Na capela, foram adicionados 4 μl das diferentes 

formas isotópicas dos formaldeídos à uma concentração de 4% de acordo com o 

esquema de marcação desejado. Em seguida 4 μl de NaBH3CN a 0,6M foram 

adicionados e as amostras incubadas por 2 horas e 30 minutos à temperatura 

ambiente. Após este período, 16 ul de bicarbonato de amônio foram adicionados e 

misturados. 

As amostras foram transferidas para o gelo e acidificadas com 8µl de ácido 

fórmico.  As amostras marcadas com diferentes isótopos foram misturadas conforme 

esquema de marcação desejado e aplicados em pré-colunas C18 (OASIS – Waters, 

UK), lavadas com água deionizada e eluídas com 100% de acetonitrila contendo 

0,15% de ácido trifluoracético (TFA). As amostras foram secas em uma centrifuga a 

vácuo e armazenadas a temperatura de -20°C. 
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Figura 5 - Esquema de marcação isotópica. Marcação isotópica utilizada para 
quantificação relativa de extratos peptídicos de regiões (mesencéfalo, córtex, 
estriado e hipocampo) do cérebro de camundongos knockout para enzima 
THOP1 (KO) e camundongos selvagens (WT). 

 
 

3.8.4. Cromatografia líquida e espectrometria de massas  

 

 As amostras de peptídeos marcadas foram ressuspensas em 10 µL de 0,1% 

de ácido fórmico (Solvente A) e submetidas à análise por cromatografia líquida Easy 

NLC II (Thermo Scientific, USA) acoplada com o espectrômetro de massa LTQ-

Orbitrap vellus (Thermo Scientific, USA). Os peptídeos foram separados em um 

gradiente de eluição de 5-45% de solvente B (0,1% de ácido fórmico em acetonitrila) 

por 90 min em um fluxo de 200 nL/min. As amostras foram passadas em uma pré-

coluna (ID 360μm OD x 100 μm). Os dados foram adquiridos automaticamente 

depois da geração de múltiplos peptídeos protonados pelo ESI 

(Electron Spray Ionization), seguido pela dissociação MS/MS (Top 10) pela colisão 

com nitrogênio (ICD) em uma intensidade de 10 a 30 eV, tensão capilar de 2,3 kV. O 

tempo de injeção no Ion-trap foi fixado em 100ms e a injeção FT-MS com uma 
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resolução de 1000ms 30,000 a m/z 300-1800. A varredura da fragmentação foi 

realizada com o mínimo de 5000 contagens e uma exclusão dinâmica em 70 

segundos.  

 

3.8.5 Análises de bioinformática 

 

 As análises de sequenciamento dos peptídeos foram realizadas através do 

programa MASCOT versão 2.2 (Matrix Science Ltd, UK). Os arquivos brutos 

(extensão raw), gerados pelo espectrômetro foram convertidos para arquivos no 

formato de texto (extensão mgf) pelo programa Mascot Distiller versão 2.1.1 (Matrix 

Science Ltd, UK). Os dados foram submetidos ao programa Mascot, utilizando como 

parâmetros: banco de dados SWISSPROT, taxonomia Mus Musculus, sem digestão 

enzimática e as modificações variáveis selecionadas foram: acetilação de N-terminal 

e oxidação de metionina. Adicionalmente foi utilizado o módulo de quantificação 

relativa do Mascot Distiller levando em consideração peptídeos marcados por 

dimetilação com formaldeído. A tolerância do erro utilizada para os íons precursores 

de MS e MS/MS foi de 0,5 Da. Após a obtenção dos resultados, as sequências 

peptídicas foram validadas por interpretação manual para a eliminação dos 

resultados falsos positivos. 

 

3.9 Análises estatísticas 

 

Os resultados estão expressos como média ± erro padrão da média (EPM). 

Comparações estatísticas foram realizadas utilizando test t não-pareado ou análise 

de variância (ANOVA) seguida do teste Tukey ou teste de Bonferroni, geradas pelo 

GraphPad Prisma, versão 6.0. As diferenças foram consideradas estatisticamente 

significantes quando p ≤ 0,05. 
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4 RESULTADOS 

4.1 Genotipagem 

 

 Inicialmente foi realizada a genotipagem dos animais para identificação e 

confirmação dos camundongos knockout para a THOP1 e THOP1/Nln. Dessa forma, 

foram selecionados os animais para os experimentos seguintes.  

 

 
 
Figura 6 – Genotipagem. Imagem do PCR após a genotipagem para identificação dos 

animais. A banda com 292 pares de base (pb) é específica para os animais 
THOP1-/-, a banda com 312 pb é especifica para animais Nln-/-, enquanto a 
banda com 623 pb é específica para animais WT. Os animais duplo knockout 
(DKO) são aqueles knockout para a THOP e Nln.  

 

4.2 Testes Comportamentais  

 

Foram realizados testes de comportamentos de maior abrangência com o 

intuito de observar possíveis alterações fenotípicas gerais. Devido a possível relação 

da THOP1 com processos cognitivos, alguns comportamentos específicos de 

memória e aprendizado foram aplicados.  
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4.2.1 Campo Aberto 

 

Inicialmente avaliamos a atividade locomotora dos animais, uma vez que, 

caso esteja alterada, a interpretação de outros resultados pode ficar comprometida 

(CRAWLEY, 2007).  

Durante o teste é avaliado o número de crossing (número de vezes que a 

linha de um quadrado é cruzada com as 4 patas); rearing (número de vezes que o 

animal fica sob as patas traseiras em posição vertical); grooming (frequência com 

que o animal se limpa); defecações (quantidade de pellets fecais) e o número de 

vezes que o animal percorre o quadrante central. De modo geral, o crossing reflete 

em um parâmetro de atividade locomotora, o rearing, de atividade exploratória, e o 

grooming, pellets fecais e percorrer o quadrante central refletem em parâmetros de 

ansiedade.  

Os resultados obtidos sugerem que não houve alterações significativas 

locomotoras (Figura 7A ou de ansiedade entre os grupos selvagem (WT) e 

knockouts para as oligopeptidases THOP1 e Nln (Figura 7, B, C e D). Nota-se, 

porém, no parâmetro grooming, que os animais THOP1-/- apresentam uma tendência 

de um comportamento ansiolítico (Figura 7C). Além disso, foi identificado que o 

comportamento de grooming se inicia cedo na vida de ratos, e o desenvolvimento 

desse comportamento está associado à maduração dos receptores para dopamina 

(D1, que aumenta AMPc; D2, que reduz AMPc) no núcleo accumbens e no núcleo 

estriado ventrolateral, respectivamente, no primeiro mês de vida. O núcleo 

accumbens é responsável, entre outras funções, pela relação entre o sistema 

límbico (principalmente o sistema motivacional) e os sistemas motores que regulam 

funções integradoras em nível central (LEPEKHINA; TSITSURINA, 2009).  
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 Figura 7 - Teste de campo aberto. Camundongos machos THOP1-/- e THOP1/Nln-/- não 
demonstraram diferença no teste de campo aberto, quando comparados ao 
grupo controle (WT). Houve apenas uma diferença significativa entre os grupos 
THOP1-/- x THOP1/Nln-/- no parâmetro de grooming. Os grupos de animais foram 
colocados na arena do campo aberto, onde puderam explorar livremente o 
ambiente durante 5 minutos. O número de crossing (A); cruzamento do 
quadrante central (B); grooming (C) rearing (D) foram contabilizados. Dados 
apresentados como média ± EPM e analisados pelo teste t não pareado (*p≤0,05 
THOP1-/- vs. THOP1/Nln-/-). WT (n=23), THOP1-/- (n=18), THOP1/Nln-/- (n=19).  

 

 

A seguir, avaliamos o efeito do fármaco sulpirida, nas dosagens de 10 e 20 

mg/Kg sobre o comportamento dos animais no campo aberto. A sulpirida é um 

antagonista farmacológico seletivo dos receptores D2 de dopamina, que atua de 

forma bimodal: em altas doses bloqueia preferencialmente os receptores 

dopaminérgicos pós-sinápticos do subtipo D2, como os neurolépticos convencionais, 

com efeito de antipsicótico atípico. Quando administrado em baixas doses, age 

majoriatariamente em receptores pré-sinápticos, com ação antidepressiva.  

Os resultados obtidos aqui sugerem que a sulpirida não produziu efeitos 

locomotores distintos entre os grupos WT e THOP1-/- (Figura 8A). No entanto, os 

animais THOP1/Nln-/- apresentaram menor sensibilidade locomotora à sulpirida na 

dose de 10 mg/kg comparados aos animais WT, comportamento esse que não foi 

observado no tratamento com 20 mg/Kg de sulpirida (Figura 8A). A sulpirida, em 

ambas as doses, alterou o comportamento dos animais WT quanto ao parâmetro de 

cruzamento do quadrante central (Figura 8B), que reflete a ansiedade, mas não 

alterou o comportamento dos animais knockout THOP1 ou duplo knockout 

THOP1/Nln. No parâmetro grooming não houve alteração de comportamento 
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causada pela sulpirida nos grupos de animais analisados (Figura 8C). No parâmetro 

rearing (que reflete na atividade exploratória), os animais THOP1/Nln-/- não foram 

sensiveis à sulpirida em ambas as doses de 10 e 20 mg/kg comparados aos animais 

WT ou aos animais knockout THOP1 (Figura 8D). Esses resultados sugerem o 

possível envolvimento fisiológico dessas oligopeptidases na sinalização 

dopaminérgica mediada por receptores D2. 
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Figura 8 - Teste de campo aberto com sulpirida. Painéis: (A) crossing; (B) número de 
vezes que o animal cruzou o quadrante central rearing; (C) grooming; (D) 
rearing, durante 5 minutos. De modo geral, o tratamento agudo com a sulpirida 
de 10mg/Kg mostrou uma diminuição de efeito locomotor e exploratório; efeito 
este intensificado pela dose de 20mg/Kg. As diferenças foram consideradas 
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estatisticamente significantes quando p ≤ 0,05 empregando-se o teste ANOVA, 
teste de Tukey (*p≤0,05; **p≤0,005). WT (n=05), THOP1-/- (n=04), THOP1/Nln-/- 
(n=05). 

 

 

4.2.2 Nado Forçado  

 

Os resultados apresentados (Figura 9A) sugerem que os animais duplo 

knockout THOP1/Nln-/-  comparados com os animais WT, apresentam maior tempo 

de latência durante o treino. Ou seja, os animais THOP1/Nln-/- demoram mais tempo 

para ficarem imóveis pela primeira vez comparados aos WT (Figura 9A). Resultados 

adicionais (Figura 9B) sugerem que os animais THOP1-/- mas não os THOP1/Nln-/-, 

têm um comportamento depressivo quando comparados aos WT, uma vez que 

tiveram um tempo maior de imobilidade durante o teste (Figura 9B).  

Os animais knockout para a oligopeptidase THOP1, os quais apresentaram 

um comportamento depressivo, implicam na importância dessa oligopeptidase para 

a manutenção da homeostase cerebral, onde possíveis desequílibrios de 

neurotransmissores e/ou seus metabólitos poderiam acarretar em distúrbios do SNC.  
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Figura 9 - Teste do nado forçado. Durante o teste, os animais THOP1-/- exibiram um 
aumento no tempo de imobilidade, comparado ao controle e aos animais 
THOP1/Nln-/-, sugerindo um comportamento do tipo depressivo (*p ≤ 0,05). A 
princípio houve uma diferença significativa entres os animais THOP1/Nln-/- 
comparado aos selvagens quanto ao tempo de latência, durante o treino (**p ≤ 
0,01); porém o ocorrido não foi observado no teste. A e B) O tempo que os 
animais demoraram a ficarem imóveis pela primeira vez (tempo de latência) e 
por quanto tempo permaneceram imóveis (tempo de imobilidade) durante o 
treino; C e D) os mesmos parâmetros doram analisados durante o teste. Os 
dados foram analisados por teste t. WT (n=8), THOP1-/- (n=14), THOP1/Nln-/- 
(n=04). 

 
 
 

4.2.3 Labirinto em Cruz Elevado 

 

Os resultados apresentados na Figura 10 sugerem que os camundongos 

THOP1/Nln-/- não apresentam comportamento distinto dos WT. Portanto, não 

possuem um desempenho ansiolítico, pois não houve aumento do número de 

entradas e/ou aumento da permanência no braço aberto. Já o fato do animal evitar 

compartimentos abertos, ou seja, permanecer/entrar mais no braço fechado, é 

considerado um resultado do aumento dos níveis de medo, porém os animais 

THOP1/Nln-/- não apresentaram desempenho distinto ao controle (WALF; FRYE, 

2007).  

 Em relação aos animais THOP1-/-, apesar de não apresentarem um resultado 

significativo perante o controle, pode-se perceber uma tendência desses animais em 

permanecer por um tempo maior no braço aberto, e consequentemente, uma 

permanência menor no braço fechado, quando comparados aos WT, caracterizando 

assim um possível comportamento ansiolítico.  
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Figura 10 - Teste do labirinto em cruz elevado. Camundongos machos THOP1-/- e 
THOP1/Nln-/- não demonstraram diferença no teste de cruz elevada, quando 
comparados ao WT. A razão da quantidade de vezes que os animais 
entraram no braço aberto/quantidade de entradas em ambos os braços 
(aberto e fechado) e a razão do número de entradas no braço fechado/ambos 
os braços (A); razão do tempo de permanência no braço aberto/ tempo de 
permanência total, em ambos os braços e a razão tempo de permanência no 
braço fechado/permanência total nos braços (B) e o número de mergulhos (C) 
foram contabilizados. Dados apresentados como média ±EPM e analisados 
pelo teste t. WT (n=08), THOP1-/- (n=09), THOP1/Nln-/- (n=04). 

 

 

4.2.4 Reconhecimento de Objetos 

 

Os resultados desse teste estão apresentados na Figura 11, e foram 

analisados através da razão de discriminação, que consiste no tempo que o animal 

ficou explorando o objeto novo/tempo total explorando ambos os objetos. Também 
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foi calculado o tempo de exploração total de ambos os objetos. Quando o animal 

passa mais tempo explorando o objeto novo demonstra uma familiarização em 

relação ao objeto antigo. Além disso, o teste é apresentado em dois momentos 

distintos: após 1 e 24 horas, com o intuito de verificar memória a curto e longo prazo, 

respectivamente. A Figura 11 sugere que não há diferença significativa entre os 

grupos de animais testados THOP1-/- e WT. 
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Figura 11 - Teste de reconhecimento de objetos. Não houve diferença entre os grupos 
analisados. (A) O tempo que o animal permaneceu explorando o objeto familiar 
(F) e o objeto novo (N) após 1h e 24h da exposição; (B) a razão de 
discriminação no teste após 1h e 24h foram utilizados como parâmetros do 
teste. Os dados foram apresentados como média ±EPM e analisados pelo 
teste t. WT (n=09), THOP1-/- (n= 08) e THOP1/Nln-/- (n= 04). 

 
 
 

4.2.5 Esquiva Passiva (Step Down) 

 

Para avaliar o quanto o animal aprendeu durante a reexposição ao aparato, 

mede-se o tempo que o animal leva para descer da plataforma (latência de descida). 

Quanto mais tempo este permanece na plataforma, maior será a latência de 

descida, indicando que ocorreu aprendizagem na relação entre o contexto e a 

ocorrência do choque (estímulo aversivo). Assim, este teste produz aprendizado a 

partir de uma única tentativa, tornando-o ideal para o estudo de processos 
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envolvidos na aprendizagem e memória (PEREIRA, 2013; CRUZ; LANDEIRA-

FERNANDEZ, 2012). 

A Figura 12 sugere que os animais THOP1-/- tiveram um prejuízo na 

consolidação de memória comparado aos selvagens. Analisando o grupo WT, notou-

se que o tempo de latência aumentou de forma significativa no teste após 1hora ao 

treino, e esse aumento foi mais significativo ainda quando comparado 24 horas após 

o treino. Já o grupo THOP1-/- apresentou também uma tendência de aumento, que 

não foi estatisticamente significativa. Isso pode ser interpretado como a não 

consolidação da memória nos animais knockout, principalmente a memória de longo 

prazo, visto que após o treino, o aumento de latência foi aparentemente igual para o 

teste de 1h e 24hs.  

É possível que a ausência da THOP1 influencie as vias que regulam 

processos cognitivos em diversas regiões do cérebro, causando o fenótipo descrito.  
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Figura 12 - Teste de esquiva passiva (step down). Para explorar os fenótipos de 
aprendizado e memória, utilizamos um paradigma de esquiva passiva, que é 
medido com o tempo de latência no treino e no teste 1h e 24h após o treino, 
que consiste no tempo que o animal demora para descer da plataforma.  Não 
houve diferença estatística entre os grupos. O grupo controle mostrou 
significância comparando o treinamento e os testes 1 e 24h (*p≤0,05), 
indicando a consolidação do processo de memória e aprendizagem. O 
mesmo não ocorreu nos animais THOP1-/-. Os dados apresentados como 
média ±EPM e analisados pela ANOVA de duas vias, teste de Bonferroni.  
WT (n=10), THOP1-/- (n=09). Animais sem tratamento.  
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A seguir, realizamos os testes de esquiva passiva avaliando o efeito do 

fármaco sulpirida (20 mg/Kg) sobre o comportamento dos animais. Como pode ser 

observado na Figura 13, todos os grupos apresentaram um aumento significativo do 

tempo de latência, indicando a funcionalidade da droga e os possíveis efeitos do 

tratamento agudo no processo de consolidação da memória e na locomoção. Não 

houve diferença entre os grupos, sugerindo que o knockout das oligopeptidases 

THOP1 e Nln não altera o efeito desse fármaco sobre a memória.  
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Figura 13 - Teste de esquiva passiva com sulpirida. Os efeitos da administração da 
sulpirida pós treino na consolidação de memória. A dose de 20mg/Kg (i.p.) de 
sulpirida foi administrada 40 minutos antes do teste de 1h e 24h, nos 3 grupos 
de animais. No teste foi analisado o tempo que o animal leva para descer da 
plataforma no treino e nos testes. WT (n=05), THOP1-/- (n=04), THOP1/Nln-/- 
(n=05). As diferenças foram consideradas estatisticamente significantes 
quando p ≤ 0,05 empregando-se ANOVA e teste de Tukey (*p≤0,05; 
**p≤0,005; ***p≤0,001). Não foi possível realizar o teste 24h com os animais 
WT.  

 
 
 

4.2.6 Labirinto de Barnes 

 

Neste teste comportamental a aprendizagem espacial é refletida numa 

redução da latência de escape e uma diminuição do número de erros ao longo dos 

dias do teste. Todos os grupos aprenderam a localizar o orifício de escape durante o 

decurso dos 5 dias do teste, como pode ser observado a diminuição do número de 
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erros e o tempo de latência ao passar dos dias. Porém, não houve diferença 

significativa entre os grupos analisados (Figura 14).  
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Figura 14 - Labirinto de Barnes. Não houve diferença entre os grupos. (A) número de 
erros cometido pelos animais até encontrar o buraco de fuga durante o treino 
(média dos 4 treinos por dia durante 4 dias); (B) número de erros cometidos no 
dia do teste. O resultado do teste foi obtido a partir da média das 4 sessões de 
teste feito no 5º dia (C) tempo de latência até encontrar o buraco de fuga 
durante o treino; (D) tempo de latência no teste. Dados foram apresentados 
como média ± EPM e analisados pelo teste t. WT (n=10), THOP1-/- (n=8) e 
THOP1/Nln-/- (n=8). 
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4.2.7 Inibição pré-pulso 

 

A inibição de pré-pulso é um fenômeno neurológico em que um pré-estímulo 

mais fraco (pré-pulso) inibe a reação de um animal a um estímulo subsequente de 

muito maior intensidade (pulso). A redução da amplitude da reação do animal reflete 

a capacidade do sistema nervoso de se adaptar temporariamente a um forte 

estímulo sensorial quando um sinal mais fraco anterior foi dado alertando o 

organismo (SALETTI, 2015; SILVA, 2006). 

Os resultados dos testes de inibição pré-pulso sugerem que em 80dB os 

animais THOP1-/- e os THOP1/Nln-/- apresentaram um déficit no IPP comparado ao 

grupo controle. Os animais THOP1-/- também apresentaram um déficit no IPP 

comparado ao grupo controle na média das 3 intensidades (Figura 15).  

Esse déficit do IPP poderia ser explicado, portanto, pela incapacidade para 

prestar atenção ao pré-pulso, de tal modo que poderia ocorrer em todas as 

condições que incluem prejuízo atencional. Mesmo não sendo específica da 

esquizofrenia, a IPP se relaciona a uma propriedade cognitiva que está na origem da 

doença ou que a compõe (SALETTI, 2015; SILVA, 2006). 
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Figura 15 - Teste de inibição pré-pulso sem tratamento e com clozapina. Análise da 
resposta de sobressalto nos animais (sem tratamento) e após o tratamento da 
clozapina, submetidos a diferentes intensidades de pré-pulso (75, 80 e 85dB), 
o qual está relacionado ao processo de filtração de informações e, 
principalmente, à esquizofrenia. A) WT x THOP1-/-: Em 80dB, os animais 
THOP1-/- apresentaram um déficit no IPP comparado ao grupo controle. O 
mesmo resultado é encontrado no grupo THOP1-/- na média das 3 
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intensidades. Após o tratamento com a clozapina, os animais THOP1-/- 
apresentaram um aumento significativo na IPP, revertendo assim o déficit 
apresentado sem o tratamento. B) WT x THOP1/Nln-/-: em 80dB, os animais 
THOP1/Nln-/- também apresentaram um déficit no IPP comparado ao WT. O 
tratamento com a clozapina não apresentou resultados significantes. Animais 
WT (n=8), THOP1-/- (n=8) e THOP1/Nln-/- (n=8). O teste T foi empregado, 
comparando os grupos de interesse com o controle (#p≤0,05 THOP1-/- sem 
tratamento x WT sem tratamento; *p≤0,05 THOP1-/- sem tratamento x THOP1-/- 
com clozapina; **p≤0,005 THOP1-/- sem tratamento x THOP1-/- com clozapina).  

 
 

 

O déficit de IPP pode ser revertido com o uso de antipsicótico, e na tentativa 

de concretizar os resultados obtidos no teste de IPP, administrou-se a clozapina, 

com o intuito de verificar se a droga escolhida realmente revertia os efeitos 

observados. 

A clozapina é uma dibenzodiazepina tricíclica, classificada como agente 

antipsicótico atípico, exibindo um perfil farmacológico único. A clozapina é 

preferencialmente um antagonista da serotonina, com forte ligação ao subtipo de 

receptor 5-HT2A/2C, mas também exibe forte afinidade com vários receptores 

dopaminérgicos. Funciona predominantemente ligando-se e bloqueando o receptor 

D4 no cérebro, mas também possui fraca atividade de ligação e de bloqueio nos 

receptores D1, D2, D3 e D5. Clinicalmente é uma das drogas de escolha mais 

utilizadas para o tratamento da esquizofrenia. Produz sedação rápida e acentuada e 

exerce potente efeito antipsicótico. Em pacientes esquizofrênicos, a clozapina é 

eficaz no alívio tanto de sintomas positivos como negativos (MELTZER, 1989).  

O tratamento dos animais com clozapina, nas doses utilizadas, reverteu a IPP 

na intensidade 80 dB e na média das intensidades, apenas nos animais THOP1-/-, 

sendo inefetiva nos demais grupos WT e THOP1/Nln-/- (Figura 14). Assim, esses 

resultados corroboram os dados anteriores que a THOP1 esteja relacionada com a 

sinalização/transdução do sinal dopaminérgico, e sugerem que essa oligopeptidase 

também possa estar envolida na sinalização/transdução do sinal serotoninérgico. 
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4.3 Microarray 

 

A seguir, realizamos ensaios de microarray para avaliar a expressão gênica 

global, em diferentes áreas do SNC, de animais controle selvagem C57BL6 ou 

knockout para a THOP1 e/ou THOP1/Nln. Foram analisados 60 ensaios de 

microarray de amostras de 4 regiões do sistema nervoso central (SNC) de 

camundongos selvagens, ou silenciados para as oligopeptidases THOP1 ou 

THOP1/Nln. Foram encontrados 21 genes diferencialmente expressos entre as 

mesmas regiões, que apresentaram maior número e relevância no hipocampo e 

hipotálamo. 

Com o devido controle de qualidade das amostras, e após o processo de 

remoção de background e normalização, a amplitude das intensidades encontradas 

nas amostras apresentou boa consistência tanto entre réplicas quanto no 

experimento como um todo. As variações encontradas nas réplicas dentro de cada 

grupo se mostraram ligeiramente dispersas, especialmente para o hipotálamo. 

Quanto ao teste de expressão diferencial foram eleitas como comparações 

principais aquelas entre grupos de uma mesma região, totalizando 12 dentro do 

conjunto de 66 comparações possíveis (p<0,05).  

 

 

 

Figura 16 - Distribuição das razões de chances de diferencialmente expressos (DE) 
por taxa de mudança das 12 comparações principais. Eixo Y, Log Odds – é 



63 
 

o logarítimo da razão de chances de expressão diferencial entre grupos; 
números maiores expressam maior probabilidade de genes DE. Eixo X, Log 
Fold Change – é o logarítimo da taxa de mudança do nível de expressão entre 
grupos.  

 

Os 10 genes diferencialmente expressos com diferenças mais relevantes 

entre todas as comparações, foram:  

 SGTB (small glutamine-rich tetratricopeptide repeat (TPR)-containing, 

beta 

 neurolysin (metallopeptidase M3 family),  

 calcium/calmodulin dependent protein kinase IV,  

 galanin,  

 oxytocin,  

 calcitonin receptor,  

 Fez family zinc finger 1,  

 Rho GTPase activating protein 10,  

 G-protein-coupled receptor 50,  

 gamma aminobutyric acid (GABA) A receptor subunit epsilon 

 

Os 10 genes que aparecem com mais frequência nas comparações, 

precedidos da quantidade, foram:  

572 microRNA 669a 1-12, 372 predicted gene 13304/10591/21541 and 

chemokine (C-C motif) ligand 21B&C (leucine),  

 208 microRNA 466b-1&4-7 

 162 Mir466c-2//microRNA 466c-1&2  

 predicted gene 25285 

 162 predicted gene 24488 / 25701/2643  

 144 predicted gene 2506 

 116 predicted gene 1987 

 chemokine (C-C motif) ligand 21A (serine) 

 108 microRNA 466e/b-8 

 108 Mir669p-1//microRNA 669p-1&2 

 108 predicted gene 26426 / 26060 
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Dentre os genes imediatamente vizinhos a THOP1 no cromossomo 10, o 

receptor accessory protein 6 (REEP6) e um pseudogene de EEF2, não foram 

encontrados diferencialmente expressos nas comparações que só envolviam a 

mesma região. Isto é, o ensaio de knockout de THOP1 aparenta não ter influenciado 

genes fisicamente próximos. No entanto, o gene SGTB (small glutamine-rich 

tetratricopeptide repeat -TPR- containing beta) adjacente a Nln, apareceu como 

extremamente relevante entre os diferencialmente expressos, especialmente das 

comparações de mesma região do SNC. Há indício, portanto, de que o ensaio de 

knockout/silenciamento de Nln pode ter influenciado SGTB direta ou indiretamente, 

suscitando uma averiguação posterior mais minuciosa. 

Foi observado que a THOP1 esta distribuída em todas as áreas do SNC, mas 

a sua ausência teve maior impacto na região do hipotálamo e hipocampo, onde se 

observou um maior número de genes diferencialmente expressos.  

Ao se tratar de cada região em especifico, os genes que tiveram maior 

destaque (aumentados ou diminuídos) entre os grupos estão descritos nas Figuras 

17 a 20. 

 

 

 

 

Figura 17 - Sobreposição de DEs no CPF. Cada círculo do diagrama contém 
diferencialmente expressos da comparação mencionada acima ou abaixo. 
As intersecções contêm DEs em comum entre as comparações. O número 
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no exterior de cada diagrama é relativo aos não diferencialmente expressos. 
Caixas de texto com a anotação de DEs aumentados e diminuídos. Valor de 
q ≤ 0,05.  

 
 

 

 

Figura 18 - Sobreposição de DEs no EST. Cada círculo do diagrama contém 
diferencialmente expressos da comparação mencionada acima ou abaixo. 
As intersecções contêm DEs em comum entre as comparações. O número 
no exterior de cada diagrama é relativo aos não diferencialmente expressos. 
Caixas de texto com a anotação de DEs aumentados e diminuídos. Valor de 
q ≤0,05. 
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Figura 19 - Sobreposição de DEs no HT. Cada círculo do diagrama contém 

diferencialmente expressos da comparação mencionada acima ou abaixo. 
As intersecções contêm DEs em comum entre as comparações. O número 
no exterior de cada diagrama é relativo aos não diferencialmente expressos. 
Caixas de texto com a anotação de DEs aumentados e diminuídos. Valor de 
q ≤0,02. 

 
 
 

Aumentados Diminuídos 
  
Non-coding transcript identified by NONCODE: 
Antisense (5) 
Gene predito (26) 

Adaptor related protein complex 2 

Aldo ceto redutase família 1 
Sequência AW495222 

Egtr long non-coding downstream RNA Ricken cDNA 2900011O0B gene 
Non-coding transcript identified by Luo Acil coA sintetase 
Quinase dependente de ciclina 2 Ribosomal protein L4 
Ricken cDNA 4930455D15 gene (5)  
Receptor ativado por proliferador de peroxissoma 
alfa 

 

Canal de potássio  
Canal de cloreto  
Chaperona TCP1  
Novel protein 
SH3 domain and tetratricopeptide repeats 1 

 

Receptor de célula T beta  
Ventral anterior homeobox 2  
Murinoglobulin 1  
Fator indutor de hipóxia 
Vomeronasal 1 receptor 100 (3) 
Glutamate rich 4 

 

GAPDH  

 
Tabela 2 - Genes diferencialmente expressos entre DKO x WT no HT. Do total de 60 

genes DE, 54 estavam aumentandos e 6 diminuídos. O valor inserido nos 
parênteses corresponde ao número de vezes que o gene foi encontrado.  
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Figura 20 - Sobreposição de DEs no HC. Cada círculo do diagrama contém 
diferencialmente expressos da comparação mencionada acima ou abaixo. 
As intersecções contêm DEs em comum entre as comparações. O número 
no exterior de cada diagrama é relativo aos não diferencialmente expressos. 
Caixas de texto com a anotação de DEs aumentados e diminuídos. Valor de 
q ≤0,05.  
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Aumentados  
 Cordon-bleu WH2 repeat 
Fosfoinositídeo 3 quinase Nemo-like kinase 
Inibidor de tecido metaloproteinase 3 Myocyte enhnacer factor 2C 
Inibidor de serina (ou cisteína) peptidase Homólogo Homer 1 (drosófila) 
Cache domain containing 1 Aldo ceto redutase família 1 
Lisina metiltransferase 8 Doublecortin 
Gene predito  Receptor de serotonina 2A 
Proteína quinase D2 Leucine-rich repeat kinase 2 
StAR related lipid transfer (START) domain 
containing 13 

Canal de potássio 

 Fosfolipase C –like 2 

Diminuídos Proteína quinase IV cálcio/calmodulina 
dependente 

Domínio PAS neuronal proteína 2 Gene predito (12) 
MicroRNA-128-1 WD repeat domain 76 
Transportador de proteína de membrana – família 
39 – Zinco transportador 

Zinc finger CCCH type containing 6 

Monooxigenase amidante de peptidil-glicina Lysossomal associated membrane 
protein Family 

Interaction protein for cytohesin exchange factors 
1 (IPCEF1) 

GTPase activating RANGAP domain like 
3 

Proteína G Plexin D1 
Proteína tirosina fosfatase Signaptotagmina like 2 
Receptor de células T beta Rho GTPase activating protein 10 
Exophilin 5 
DEAD (Asp-Glu-Ala-Asp) box polipeptídeos 4 
 

cAMP regulated phosphoprotein 19 

 
Tabela 3 – Genes diferencialmente expressos entre DKO x WT no HC. Do total de 49 
genes DE, 8 estavam aumentandos e 41 diminuídos. O valor inserido nos parênteses 
corresponde ao número de vezes que o gene foi encontrado. 
 

 

Com os resultados obtidos pudemos estabelecer algumas relações funcionais 

entre os genes alterados, tanto para aqueles com maior expressão como os de 

expressão diminuída, comparando-se os animais THOP1-/-, THOP1/Nln-/- e WT. A 

comparação entre os genes diferencialmente expressos nos animais THOP1-/- e WT, 

sugere que não há diferenças evidentes. Algumas possíveis interpretações desses 

resultados é que 1) a retirada do gene da THOP1 do tecido nervoso central não leva 

a alterações na expressão de outros genes, 2) as alterações são efetivamente 

compensadas por outros genes regularmente expressos, ou 3) os genes alterados 

pela remoção da THOP1 não foram avaliados nos microarrays Affymetrix.  

A maior parte dos genes alterados foi encontrada quando houve knockout de 

ambas as oligopeptidases. Esses genes alterados estão relacionados com 

processos de metabolismo, sistema oxirredução e atividade mitocondrial. Porém, há 
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grupos de genes que estão envolvidos em processos como sinalização e regulação 

celular, tais como o receptor de serotonina 2A (5HT2A) e microRNA 128-1. Isto 

sugere que mesmo a ausência de ambas as oligopeptidases THOP1 e Nln influencia 

a expressão de genes específicos. 

Os resultados de microarray sugerem ainda que as alterações 

comportamentais observadas nos animais knockout para a THOP1 e/ou THOP1/Nln 

possam estar relacionadas diretamente a processos intracelulares de 

sinalização/transdução de sinal como interações proteína-proteína. 

 

4.4 Real time PCR 

 

Esses ensaios foram realizados para avaliar uma possível correlação com os 

fenótipos alterados nos testes comportamentais que sugerem um envolvimento das 

THOP1 ou THOP1/Nln com a sinalização/transdução do sinal dopaminérgica e 

serotoninérgica.  Apesar dos receptores de dopamina D2 não apresentarem 

alteração nos ensaios de microarray, as suas expressões foram analisadas através 

do PCR em tempo real, devido ao resultado relacionado a esquizofrenia e à 

ansiedade, obtidos no comportamento dos animais. Além disso, esses ensaios 

também foram realizados com o intuito de validar alguns resultados obtidos no 

microarray, como a alteração da timina DNA glicosilase (TDG) e o receptor de 

serotonina 2A.  

Avaliamos os níveis de expressão dos RNAs mensageiros da TDG, do 

receptor D2 e 5HT-2A em diferentes áreas do SNC dos animais WT ou knockout 

para a THOP1 e/ou THOP1/Nln, utilizando como gene normalizador a hipoxantina-

guanina fosforibosiltransferase (HPRT) (Figura 21). Como pode ser observado na 

Figura 21, a expressão da TDG apresentou-se menor nos animais THOP1-/- 

comparado ao controle nas áreas do cortéx pré-frontal (CPF) e hipocampo (HC), 

resultado controverso ao apresentado no microarray. Nos animais THOP1/Nln-/- a 

expressão da TDG também se apresentou menor quando comparada ao controle, 

porém apenas na área do CPF. Ao se tratar dos receptores, o grupo THOP1-/-  

apresentou redução do RNAm do DRD2 no CPF e HC, e aumento no estriado 

(EST), quando comparados ao WT. Não foram observadas alterações em relação ao 

5HT-2A. Já os animais THOP1/Nln-/- não apresentaram alterações no DRD2, porém 
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tiveram um aumento de expressão no receptor 5HT-2A no HC quando comparados 

ao controle, resultado este também controverso ao apresentado no microarray.  
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Figura 21 - Real time PCR dos genes TDG, DRD2 e 5-HT2A nas diferentes estruturas 
do cérebro. Níveis de expressão dos genes TDG, DRD2 e 5-HT2A analisados 
por RT-PCR em animais knockout para a THOP1 e duplo knockout, 
comparados ao controle. A) Córtex pré-frontal: animais THOP1-/- apresentaram 
diminuição de expressão gênica da TDG e DRD2; já os animais THOP1/Nln-/-, 
apenas da TDG. B) Hipocampo: diminuição da expressão de TDG e DRD2 nos 
animais THOP1-/-, aumento de expressão de 5HT-2A no grupo THOP1/Nln-/-. C) 
Estriado: aumento de expressão do DRD2 nos animais THOP1-/-. Normalizador: 
gene HPRT. Animais WT (n= 05), THOP1-/- (n= 06) e THOP1/Nln-/- (n= 06). O 
teste T foi empregado, comparando os grupos de interesse com o controle. Os 
dados foram apresentados como média ± EPM, teste t (*p≤0,05; **p≤0,005, 
***p≤0,001, ****p≤0,0001).  
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4.5 Dosagens neuroquímicas 

 

Para melhor entender o mecanismo molecular relacionado às alterações 

comportamentais observadas nos animais knockout estudados, foram analisadas as 

concentrações dos seguintes neurotransmissores e seus respectivos metabólitos: 

NA, DA, DOPAC, HVA, 5HT, 5HIAA. Além disso, a taxa de renovação também foi 

mensurada determinando-se a concentração de: DOPAC/DA, HVA/DA, 

DOPAC+HVA/DA e 5HIAA/5HT. 

As regiões selecionadas na dosagem neuroquímica foram o estriado, por ser 

uma área que apresenta maiores níveis de dopamina, e o córtex pré-frontal, por ser 

uma região que está diretamente relacionada à esquizofrenia e também ao sistema 

dopaminérgico, no qual apresentou maior interesse em função dos resultados dos 

experimentos já realizados.  

No estriado dos camundongos THOP1/Nln-/-, foram observadas 

concentrações elevadas de NA e baixos níveis de HVA, quando comparados aos 

animais WT. No CPF, também houve níveis diminuídos de HVA. Já o animal THOP1-

/-, não apresetou diferença nos níveis dos neurotransmissores anaisados ou de seus 

metabólitos. 

Nos animais THOP1-/-, apenas 5HIAA/5HT teve uma concentração reduzida 

no CPF, enquanto que HVA/DA e DOPAC+HVA/DA apresentou redução no estriado. 

No grupo de animais duplo knockout THOP1/Nln-/-, os níveis de 5HIAA/5HT no CPF 

foram reduzidos, enquanto que os níveis de DOPAC/DA, HVA/DA and 

DOPAC+HVA/DA se apresentaram elevados. No estriado, o grupo de animais 

THOP1/Nln-/- apresentou níveis reduzidos apenas de HVA/DA. Portanto, de modo 

geral, tanto os camundongos THOP1-/- como os THOP1/Nln apresentaram déficits 

na via serotoninérgica no CPF e déficits dopaminérgicos no estriado. Esses dados 

sugerem que as oligopeptidases THOP1 e Nln têm um papel na manutenção dos 

níveis de neurotransmissores específicos no SNC de camundongos. Essas 

alterações podem justificar ao menos parcialmente as alterações comportamentais e 

a sensibilidade a fármacos que foram observadas. Como a ausência dessas 

enzimas afeta os níveis de neurotromissores ainda necessitam estudos adicionais. 
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Figura 22 - Dosagem de neurotransmissores, metabólitos e o turnover entre os 
grupos no estriado. A) Comparação das concentrações de 5HT, 5HIAA, DA, 
DOPAC, HVA e NA. No estriado, apenas os animais THOP1/Nln-/- 
apresentaram diferenças quando comparados ao controle. O nível de 
noradrenalina apresentou-se elevado comparado ao WT, e os níveis do 
metabólito HVA, diminuídos. B) Turnover: os animais THOP1-/- apresentaram 
uma diminuição do turnover nos níveis de HVA/DA e DOPAC+HVA/DA. Já os 
animais THOP1/Nln-/- apresentaram uma diminuição nos níveis de HVA/DA. 
Animais n= 08/grupo. Os dados foram apresentados como média ± EPM, teste 
t (*p≤0,05; ***p≤0,001).  
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Figura 23 - Dosagem de neurotransmissores, metabólitos e o turnover entre os 
grupos no córtex pré-frontal. C) Comparação das concentrações de 5HT, 
5HIAA, DA, DOPAC, HVA e NA no córtex pré-frontal. Os animais THOP1/Nln-/- 
apresentaram uma diminuição nos níveis de HVA, comparado ao controle. D-
G) Turnover: o grupo THOP1/Nln-/- apresentou aumento dos níveis de todos os 
metabólitos/neurotransmissores, com exceção da 5HIAA/5HT, a qual se 
apresentou diminuída. O grupo THOP1-/- apresentou resultado significante 
apenas no 5HIAA/5HT, o qual se mostrou diminuído. O mesmo ocorreu para o 
HVA/DA, quando comparado ao controle. Animais n= 08/grupo.  Teste t 
(*p≤0,05; **p≤0,005; ***p≤0,001). 
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4.6 Análises peptidômicas 

 

As técnicas de peptidoma permitem a detecção, quantificação e identificação 

de centenas de peptídeos em uma única amostra, incluindo neuropeptídeos 

conhecidos, novas formas de peptídeos provenientes de neuropeptídeos conhecidos 

e novos peptídeos proveniente de precursores não conhecidos (FRICKER, 2010).  

Como os peptídeos são frequentemente regulados de maneira que reflete sua 

função fisiológica, a informação quantitativa dos níveis relativos de peptídeos pode 

potencialmente revelar novas funções. Nota-se que foram considerados como 

aumentados àqueles que tiveram uma razão (KO/WT) ≥ 1,2; e diminuídos aqueles 

≤0,5. O peptidoma realizado (Tabela 4) revelou que foram poucos os peptídeos 

cujas concentrações relativas, entre WT e THOP1-/-, apareceram alteradas.  Essas 

alterações não foram particulares em apenas uma área do cérebro.  Aqueles 

peptídeos que sofreram um aumento, a princípio poderiam ser considerados como 

substratos da THOP1, e aqueles cuja alteração se apresentou de forma reduzida, 

como produtos dessa oligopeptidase. 

Dos peptídeos encontrados alguns têm como precursores proteínas da via 

secretória, como por exemplo, o ProSAAS, cerebelin, pro-enkephalin e 

somatostatina, cujos peptídeos contribuem na neurosinalização (BEREZNIUK et al., 

2017), indicando assim que nossa técnica de sequenciamento peptídico tambem foi 

capaz de identificar neuropeptídeos.  

De maneira geral, a Tabela 4 sugere que a concentração relativa de nenhum 

peptídeo aparece claramente aumentada. Peptídeos como DDEESEAQGPK, 

derivado da cadeia beta-3 da proteína tubulina, e o peptídeo SANSNPAMAPRE, 

derivado da somatostatina, entre outros, apareceram na média aumentados ≥ 1,2 

entre THOP1-/-/WT, mas com uma variação experimental alta entre amostras. 

Portanto, experimentos futuros empregando uma outra técnica complementar, bem 

como utilizando um número maior de animais, precisariam ser realizados para 

confirmar esses resultados. Por outro lado, peptídeos como VEKVDELKKKYGI, 

derivado da proteína Acyl-CoA-binding protein, GISTPEELGLDKV e 

NDFASAVRILEV, derivados da proteína Cytochrome c oxidase subunit 5A, 

aparecem diminuídos ≤0,5 entre THOP1-/-/WT na região do CPF. Nesses casos a 

variação experimental foi baixa, sugerindo que a THOP1-/- realmente participe da 

geração desses peptídeos no CPF. 
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Nome da proteina  Sequencia do peptideo 

  Taxa relativa  Taxa relativa  Taxa relativa 

Subcelular 
localização 

THOP1/WT  
CPF 

THOP1/WT  
ST 

THOP1/WT  
HC 

  ±SE (n) ±SE (n) ±SE (n) 

Acyl-CoA-binding protein ATVGDVNTDRPGLLDL C  1,04 ± 0,32 (3) 1,80 ± 0,66 (3) 

Acyl-CoA-binding protein GDVNTDRPGLLDL C   1,90 ± 0,58 (3) 

Acyl-CoA-binding protein KQATVGDVNTDRPGLLDL 2+ C  1,11 ± 0,26 (3) 2,50 ± 1,17 (3)  

Acyl-CoA-binding protein KQATVGDVNTDRPGLLDL 3+ C 0,46 ± 0,12 (3) 1,03 ± 0,27 (3) 2,20  ± 0,96 (3) 

Acyl-CoA-binding protein SHFKQATVGDVNTDRPGLLDL C  1,36 ± 0,39 (3)  

Acyl-CoA-binding protein TVGDVNTDRPGLLDL C  1,07 ± 0,31 (3)  2,60  ± 1,33 (3) 

Acyl-CoA-binding protein VEKVDELKKKYGI 2+ C 0,40 ± 0,01 (2)   2,3  ± 0,90 (3) 

Acyl-CoA-binding protein VEKVDELKKKYGI 3+ C 0,40 ± 0,10 (2) 0,91 ± 0,14 (3) 2,07  ± 0,73 (3) 

ATP synthase-coupling factor 6 KFDDPKFEVIDKPQS M   1,12  ± 0,26 (2) 

Cerebellin-4 AANSKVAFSAVRSTN V 1,12 ± 0,11 (3)   

Cerebellin-4 SKVAFSAVRSTN V   0,89  ± 0,21 (3) 

Clathrin coat assembly protein AP180 ASKGLGSDLDSSLASL M/C 0,53 ± 0,11 (3) 1,08 ± 0,12 (3) 1,05  ± 0,04 (3) 

Clathrin coat assembly protein AP180 KGLGSDLDSSLASL M/C 0,56 ± 0,14 (3)   

Clathrin coat assembly protein AP180 SKGLGSDLDSSLASL M/C 0,55 ± 0,12 (3)   

Clathrin coat assembly protein AP180 SPSPTPATQSPKKPPAKDPLADLNIKDFL M/C 0,51 ± 0,12 (3) 1,17 ± 0,18 (3) 0,99  ± 0,06 (3) 

Cysteine and glycine-rich protein 1  GQGAGALVHSE N  1,08 ± 0,02 (3) 2,17  ± 0,64 (3) 

Cytochrome b-c1 complex subunit Rieske ARSGPFAPVLSAT M 0,81 ± 0,19 (3)   

Cytochrome b-c1 complex subunit Rieske GLNVPASVRF M 0,94 ± 0,21 (3)   

Cytochrome b-c1 complex subunit Rieske SGQAAARPLVA M 0,86 ± 0,21 (3)  1,01  ± 0,10 (3) 

Cytochrome b-c1 complex subunit Rieske  SGQAAARPLVATV M 0,75 ± 0,14 (3) 1,25 ± 0,20 (3) 0,94  ± 0,08 (3) 

Cytochrome b-c1 complex subunit Rieske  TVGLNVPASVRF M 0,95 ± 0,17 (3) 1,17 ± 0,16 (3) 0,98  ± 0,13 (3) 

Cytochrome c oxidase subunit 5A GISTPEELGLDKV M 0,49 ± 0,06 (3) 1,05 ± 0,19 (3) 1,51  ± 0,34 (3) 

Cytochrome c oxidase subunit 5A NDFASAVRILEV M 0,36 ± 0,12 (2)  1,70  ± 0,38 (3) 

Cytochrome c oxidase subunit 5A RPTLNELGISTPEELGLDKV M 0,42 ± 0,12 (3) 1,20 ± 0,25 (3) 1,53  ± 0,37 (3) 

Cytochrome c oxidase subunit 6A1 FHNPHVNPLPTGYEDE M  1,09 ± 0,13 (3) 1,12  ± 0,14 (3) 
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Cytochrome c oxidase subunit 6A1 HNPHVNPLPTGYEDE M 0,86 ± 0,13 (3) 1,13 ± 0,36 (3) 1,30  ± 0,20 (3) 

Cytochrome c oxidase subunit 6A1 NPHVNPLPTGYEDE M   1,07  ± 0,18 (3) 

Gamma-enolase AGNSDLILPVPAFNVINGGSHAGNKL C   0,76  ± 0,20 (3) 

Glyceraldehyde-3-phosphate dehyd. AFRVPTPNVSVVDL C/N  1,51 ± 0,09 (3) 0,99  ± 0,09 (3) 
LIM zinc-binding domain-containing 
Nebulette TQVVSDAAYKGVQPHVV C 0,59 ± 0,06 (3)  0,93  ± 0,22 (3) 

Macrophage migration inhibitory factor AQATGKPAQYIA C 0,92 ± 0,12 (3)   

Macrophage migration inhibitory factor AQATGKPAQYIA C   1,17  ± 0,02 (2) 

Macrophage migration inhibitory factor AQATGKPAQYIAVHVVPDQL 2+ C 0,65 ± 0,03 (3)  0,87  ± 0,07 (3) 

Macrophage migration inhibitory factor AQATGKPAQYIAVHVVPDQL 3+ C 0,59 ± 0,12 (3) 1,17 ± 0,07 (3) 0,75  ± 0,15 (3) 

Microtubule-associated protein 2 AEDVTAALAKQGL C   0,87  ± 0,06 (3) 

Microtubule-associated protein tau ADEVSASLAKQGL C 0,78 ± 0,24 (3) 1,17 ± 0,16 (3) 0,95  ± 0,12 (3) 

Neurogranin GRKGPGPGGPGGAGGARGGAGGGPSGD C 0,60 ± 0,10 (3)  0,84 ± 0,03 (3) 1,08  ± 0,30 (3) 

Neurogranin KGPGPGGPGGAGGARGGAGGGPSGD 2+ C 0,55 ± 0,20 (3) 0,64 ± 0,02 (3) 1,58  ± 0,37 (3) 

Neurogranin KGPGPGGPGGAGGARGGAGGGPSGD 3+ C  0,78 ± 0,01 (3) 1,63  ± 0,37 (3) 

Neurogranin RKGPGPGGPGGAGGARGGAGGGPSGD C 0,94 ± 0,20 (3) 1,28 ± 0,55 (3) 1,57  ± 0,38 (3) 

Peptidyl-prolyl cis-trans isomerase A ADDEPLGRVSF C 0,85 ± 0,14 (3) 1,10 ± 0,02 (3)  

Peptidyl-prolyl cis-trans isomerase A ADKVPKTAENF C 0,71 ± 0,14 (3)   

Peptidyl-prolyl cis-trans isomerase A ADKVPKTAENFR C  1,36 ± 0,30 (2)  

Peptidyl-prolyl cis-trans isomerase A ADKVPKTAENFRAL C 0,77 ± 0,08 (3) 1,26 ± 0,20 (3)  

Peptidyl-prolyl cis-trans isomerase A EDENFILKHTGPGILSM C 0,80 ± 0,10 (3)   

Peptidyl-prolyl cis-trans isomerase A ELFADKVPKTAENF C  1,19 ± 0,23 (2)  

Peptidyl-prolyl cis-trans isomerase A ELFADKVPKTAENFRAL C 0,98 ± 0,35 (3)   

Peptidyl-prolyl cis-trans isomerase A ITADDEPLGRVSF C 0,66 ± 0,16 (3)  0,88  ± 0,13 (3) 

Peptidyl-prolyl cis-trans isomerase A LFADKVPKTAENFRAL C 0,93 ± 0,15 (3)   

Peptidyl-prolyl cis-trans isomerase A  FDITADDEPLGRVSF C   1,03  ± 0,22 (3) 

Peptidyl-prolyl cis-trans isomerase A  LFADKVPKTAENF C   0,96  ± 0,22 (3) 

Peptidyl-prolyl cis-trans isomerase FKBP1A VFDVELLKLE C 0,84 ± 0,13 (3)  1,03  ± 0,22 (3) 

Phosphatidylethanolamine-binding protein 1 AGVTVDELGKVL C  1,11 ± 0,24 (2)  

Phosphatidylethanolamine-binding protein 1 AGVTVDELGKVLTPTQV C  1,40 ± 0,04 (3) 0,81  ± 0,11 (3) 

Phosphatidylethanolamine-binding protein 1 DDYVPKLYEQLSGK C 0,67 ± 0,08 (3) 1,11 ± 0,17 (3) 0,79  ± 0,06 (3) 
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Phosphatidylethanolamine-binding protein 1 DGLDPGKLYTL C   1,06  ± 0,20 (3) 

Phosphatidylethanolamine-binding protein 1 GLDPGKLYTL C   0,77  ± 0,15 (3) 

Phosphatidylethanolamine-binding protein 1 GVTVDELGKVLTPTQV C  1,22 ± 0,20 (3)  

Phosphatidylethanolamine-binding protein 1 KGNDISSGTVL C   1,10 ± 0,12 (3) 

Phosphatidylethanolamine-binding protein 1 KGNDISSGTVLSDYVGSGPPSGTGL C  1,38 ± 0,04 (2)  

Proenkephalin-A SPQLEDEAKELQ V  0,69 ± 0,25 (3) 0,83 ± 0,20 (3) 

ProSAAS ASAPLVETSTPLRL V  1,20 ± 0,22 (2)  

ProSAAS SLSAASAPLVETSTPLRL V 0,92 ± 0,08 (3) 1,20 ± 0,32 (3) 0,84  ± 0,16 (2) 

Secretogranin-1 LLDEGHYPVRESPIDTA V  1,71 ± 0,15 (3)  

Secretogranin-1 SFARAPQLDL V  1,33 ± 0,33 (3) 0,85  ± 0,31 (3) 

Somatostatin ANSNPAMAPRE (methionine oxidation) V   1,73 ± 0,13 (3)  

Somatostatin SANSNPAMAPRE V 1,65 ± 0,13 (3) 2,03 ± 0,65 (3) 1,10  ± 0,31 (3) 

Somatostatin SANSNPAMAPRE (methionine oxidation) V 2,03 ± 0,47 (2) 1,84 ± 0,52 (3)  

Synapsin-1 AGGPPHPQLNKS C  0,97 ± 0,29 (3)  

Tubulin beta-2A chain SGPFGQIFRPDNF C  1,07 ± 0,22 (3) 0,80  ± 0,02 (3) 

Tubulin beta-3 chain DDEESEAQGPK C 2,23 ± 0,57 (2)  1,60 ± 0,24 (2) 

 
Tabela 4 - Quantificação relativa dos peptídeos sequenciados nos diferentes tecidos analisados.  

      Nota: as proteínas sublinhadas são da via secretória. 
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5 DISCUSSÃO 

 

A caracterização inicial do fenótipo dos camundongos THOP1-/- e THOP1/Nln-

/- revelou alterações em comportamentos semelhantes à depressão, déficit cognitivo 

relacionado ao medo e distúrbio esquizofrênico. O resultado da expressão gênica 

revelou alterações no nível de expressão dos receptores de dopamina D2 e 

serotonina 2A em algumas áreas cerebrais. A taxa de turnover de serotonina e 

dopamina no córtex pré-frontal dos animais THOP1-/- apresentou-se alterada, bem 

como os níveis relativos de alguns peptídeos secretados e intracelulares. Juntas, 

essas alterações podem estar contribuindo de forma relevante para as alterações 

nos fenótipos observados nos animais investigados nesse trabalho. 

Para avaliação da possível interferência da THOP1 no sistema biológico, 

diferentes testes comportamentais foram abordados pela procura de um fenótipo, 

juntamente com experimentos moleculares, que por sua vez, foram necessários para 

sustentar os dados comportamentais analisados. Um dos testes aplicados foi o de 

inibição por pré-pulso, que consiste em uma medida neurofisiológica do gatilho 

sensório-motor e um marcador de déficits do processo de informação em doenças 

psiquiátricas, como a esquizofrenia. O IPP refere-se á uma diminuição da resposta 

de sobressalto a um estímulo sensorial forte quando este é precedido de um 

estímulo fraco (pré-pulso). Déficits no IPP podem ser produzidos com a 

administração de psicomiméticos como os agonistas dopaminérgicos e 

serotoninérgicos, e antagonistas glutamatérgicos, o que caracteriza o envolvimento 

dessas 3 vias em distúrbios psiquiátricos (BRISCH et al., 2014). 

A esquizofrenia, atualmente, é regida por uma teoria neuroquímica que 

engloba 3 hipóteses: a hipótese original e mais aceita, a dopaminérgica, que atesta 

a hiperfunção da transmissão da dopamina, resultando nos sintomas 

esquizofrênicos. A hipótese serotoninérgica, no qual o déficit de serotonina está 

envolvido na patogênese desse distúrbio psiquiátrico. E, a hipótese glutamatérgica, 

que também atesta para a hipofunção do principal neurotransmissor excitatório, o 

glutamato, em algumas regiões do cérebro, resultando na esquizofrenia. Estudos 

recentes, no entanto, favorecem um modelo interativo em que inúmeros eventos 

concorrem para uma alteração não restrita apenas a sistemas neurotransmissores 
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isolados, mas também a todo um desenvolvimento cerebral alterado (NETO; 

BRESSAN; FILHO, 2007). 

O grupo THOP1-/- revelou um déficit no IPP, caracterizando um 

comportamento esquizofrênico. O uso da clozapina, antagonista D2, considerada um 

antipsicótico atípico, por ser a droga de escolha na clínica, e agir de modo igual ou 

superior aos antipsicóticos clássicos na melhora dos sintomas positivos da 

esquizofrenia (mas também mostra efeitos nos sintomas negativos), apresentou 

eficácia em reverter o déficit de IPP (GRAEFF; GUIMARÃES, 2005; KUMARI; 

SHARMA, 2002), consolidando o resultado inicial obtido.  

Durante a avaliação do nado forçado, que tem sido usado como modelo 

experimental para o estudo da depressão, os animais THOP1-/-, na fase teste, 

apresentaram um aumento no tempo total de imobilidade, que reflete em um estado 

depressivo ou uma tendência em adotar estratégias passivas em situações 

inescapáveis e aversivas (CALIL et al, 2002).  

Desde 1965, a teoria monoaminérgica da depressão foi considerada a 

principal e única causa da doença. Esta hipótese está relacionada com déficits de 

serotonina (5-hidroxitriptamina, 5-HT) e noradrenalina (norepinefrina, NA) em 

diferentes partes do cérebro e, portanto, o aprimoramento da neurotransmissão 

serotoninérgica e noradrenérgica, resultará na melhoria da sintomas comuns da 

doença. Sabe-se que os neurotransmissores monoaminérgicos, noradrenalina, 

serotonina, e também a dopamina, estão envolvidos diretamente ou indiretamente 

nos vias bioquímicas que apresentam-se alteradas na depressão (PYTKA et al., 

2016). 

Curiosamente, a taxa de turnover da serotonina no córtex pré-frontal dos 

animais THOP1-/- encontrou-se alterada, o que poderia explicar uma possível 

correlação funcional. Além disso, na análise do peptidoma, em todas as regiões 

analisadas (com exceção do hipocampo), o peptídeo SANSNPAMAPRE, que tem 

como precursor o neuropeptídeo somatostatina, apareceu em concentração media 

aumentado maior do que aquela encontrada nos animais controle. Sabe-se, porém, 

que a somatostatina é liberada na amígdala, hipocampo e hipotálamo como resposta 

ao estresse agudo. Camundongos desprovidos do gene da somatostatina 

mostraram alterações comportamentais, endócrinas e neurobiológicas, semelhante 

aos observados em pacientes com depressão (SCHEICH, 2017). Segundo estudos 

de Pei et al. (2010), a administração de um peptídeo que interrompe o complexo do 
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receptor D1-D2, reduziu substancialmente a imobilidade no teste de natação 

forçada, sem afetar a atividade locomotora. Esses dados revelam a importância dos 

peptídeos frente aos receptores, resultando em alterações de comportamento.  

Para avaliação da possível interferência das oligopeptidases sobre o processo 

de consolidação da memória e apredizado nos animais foram escolhidas 3 tarefas 

que exploram de forma diferente a consolidação da memória em roedores: o 

reconhecimento de objetos, esquiva passiva e labirinto de Barnes.  

O reconhecimento de objetos é definido como o processo pelo qual um 

indivíduo está ciente de que um estímulo já foi anteriormente experimentado. É 

fortemente dependente de memória, uma vez que requer uma série de operações 

cognitivas, como percepção, discriminação, identificação e comparação e, portanto, 

é um modelo amplamente utilizado para a investigação de alterações de memória. O 

teste sugere que os animais formam uma memória episódica de contexto de 

familiaridade com um objeto. O córtex peririnal e o hipocampo assumem diferentes 

papéis na memória de reconhecimento de objetos. Enquanto o primeiro está 

envolvido no reconhecimento de objetos, uma vez que é necessário representar 

informações básicas sobre familiaridade ou novidade de um objeto, o segundo está 

envolvido na memorização de objetos codificando informações sobre a experiência 

do objeto (ANTUNES; BIALA, 2012).  

O teste de labirinto de Barnes explora o instinto natural de camundongos a 

procurar um local seguro e escuro quando este é colocado sob uma arena 

amplamente iluminada. É uma tarefa cognitiva dependente do hipocampo que 

requer uma memória de referência espacial (O’TUATHAIGH et al., 2007).  

Já a esquiva inibitória explora a memória gerada por um estímulo aversivo. 

Essa consolidação de memória baseada no medo é formada e armazenada 

principalmente dentro da amígdala/hipocampo. Segundo Izquierdo, a maioria das 

informações que adquirimos diariamente se extingue por falta de reforço, ou pelo 

processo natural de esquecimento, que pode evitar a sobrecarga de certas regiões 

cerebrais. A esquiva passiva por utilizar o choque para reforço de memória é um 

modelo experimental marcante para os animais (IZQUIERDO; MEDINA, 1997).  

A memória emocional permite que o animal evite uma situação 

potencialmente aversiva em determinado momento, por exemplo, choque nas patas, 

possa ser repetida em experiência futura. As vias de ligação entre estruturas e as 

projeções de neurotransmissores são fundamentais para o processamento da 
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informação e a emissão de comportamento. Demonstrações experimentais sugerem 

que diferentes tipos de paradigmas de aprendizagem envolvem diferentes estruturas 

cerebrais para o condicionamento inibitório. Essas estruturas cerebrais, tais como, 

hipocampo, amígdala, córtex entorrinal participam da circuitaria dos processos 

emocionais e se interligam para a emissão dos comportamentos (PEREIRA, 2013). 

Estudos mostram que o sistema dopaminérgico desempenha um papel importante 

nas funções cognitivas através de suas interações com várias regiões do cérebro. 

Também participa da modulação da plasticidade sináptica no hipocampo durante o 

armazenamento de uma informação 

O grupo THOP1-/- por não apresentar diferenças significativas entre o tempo 

de latência obtido no treino e nos testes, como apresentou o controle, sugere que 

houve um possível déficit na consolidação de memória, principalmente de caráter 

emocional, condicionada ao medo. Resultados adicionais do peptidoma mostraram 

outro peptídeo pouco aumentado no HC, EST e mesencéfalo, o 

RKGPGPGGPGGAGGARGGAGGGPSGD, cuja proteína precursora é a 

neurogranina. Esta, por sua vez,  é uma proteína de ligação à calmodulina (CaM), 

sensível ao Ca2+, que é altamente concentrada em neurônios seletivos dentro do 

córtex cerebral, hipocampo e estriado, que são áreas relacionadas ao 

comportamento e estresse. Esta proteína tem sido implicada na regulação de 

inúmeras vias de transdução de sinais pós-sinápticos devido ao seu papel na 

regulação de Ca2+ e CaM nos neurônios, que são críticos para a plasticidade 

sináptica, aprendizado e memória (HO PAK et al, 2000; LI et al., 2014). A presença 

de um fenótipo que apresenta déficit cognitivo também corrobora para uma 

indicação de esquizofrenia, visto que pacientes que possuem esse distúrbio 

apresentam alterações no desempenho cognitivo.  

O tratamento com a sulpirida (antagonista D2 seletivo), realizado no teste de 

campo aberto, não apresentou alterações nos animais THOP1-/-, sugerindo que o 

fenótipo apresentado pelo knockout possivelmente estaria também relacionado à via 

serotoninérgica ou glutamatérgica, visto que a sulpirida age de forma mais especifica 

no receptor de dopamina D2. Os dados observados do real-time PCR com o D2 na 

região do CPF e HC apresentaram uma diminuição dos níveis de expressão gênica, 

confirmando a hipótese desses animais apresentarem um comportamento 

semelhante ao da esquizofrenia. Esta tem como principal sintoma negativo a 

depressão, comportamento este observados nos animais THOP1-/-, e que explicaria 
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a resposta ao tratamento da clozapina, que por agir nos receptores de dopamina D2 

e de serotonina 2A, apresenta eficácia no tratamento dos sintomas negativos da 

esquizofrenia, o que também confirma a possível participação do componente 

serotoninérgico como justificativa deste fenótipo.   

Vários estudos comprovam que os peptídeos secretados e intracelulares 

representam bons candidatos a biomarcadores em doenças neuropsiquiátricas, além 

de serem mediadores da sinalização celular. Além de participarem em atividades 

mediadas por receptores, os peptídeos também participam nas interações proteína-

proteína, proteína-RNA e proteína-DNA. Embora várias proteínas tenham sido 

associadas à esquizofrenia, poucos estudos têm associado peptídeos bioativos com 

esse transtorno (CAFÉ-MENDES et al, 2017). É importante ressaltar que o teste IPP 

é usado para identificar diversos distúrbios psiquiátricos, e o tratamento dos animais 

com a clozapina nos direcionou para a esquizofrenia, junto com os resultados 

obtidos na expressão gênica; porém, é importante frisar que outras doenças são 

tratadas também com antipsicóticos, como é o caso do transtorno bipolar, e por isso 

outros experimentos devem ser realizados para excluir a relação com outras 

desordens.  

Os resultados de analises peptidomicas apresentados aqui parecem sugerir 

que a THOP1 não é uma enzima passo limitante para a degradação de peptídeos no 

cérebro de camundongos, particularmente nas áreas do CPF, ST e HC. No entanto, 

ao menos para os peptídeos acima que apareceram reprodutivamente reduzidos no 

CPF, e possível sugerir que a THOP1 seja uma enzima passo limitante em suas 

sínteses. Pois, a ausência da THOP1 levou a uma redução significante de seus 

níveis relativos comparados aos animais controle WT. Assim, parece que podemos 

sugerir que a THOP1 e uma oligopeptidase mais importante para a síntese do que 

para a degradação de peptídeos no CPF. Outra conclusão que esses resultados nos 

permitem sugerir [e que o metabolismo de peptídeos pela THOP1 ocorre de forma 

especifica em determinadas áreas do encéfalo, como nesse caso do CPF onde essa 

enzima parece ser limitante para geração dos peptídeos VEKVDELKKKYGI, 

GISTPEELGLDKV e NDFASAVRILEV. A função desses peptídeos permanece 

desconhecida, e futuros estudos serão necessários para elucidar suas contribuições 

para a neurofisiologia, ou, para elucidar um possível uso farmacológico.  

Com isso, nossos resultados sugerem que as oligopeptidases desempenham 

um papel na homeostase cerebral de peptídeos, particularmente como enzima de 
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síntese de peptídeos intracelulares. A ausência dessa peptidase altera a 

homeostase peptídica, podendo induzir às alterações comportamentais observadas 

aqui. Os mecanismos moleculares envolvidos ainda necessitam de maior 

investigação.  
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6 CONCLUSÕES  

 

Os animais knockout para as oligopeptidases THOP1 ou THOP1/Nln são 

viáveis, se reproduzem normalmente, e são semelhantes aos animais WT em 

aparência geral. Foi observado um fenótipo comportamental distinto do WT em 

alguns testes aplicados, onde os animais THOP1-/- apresentaram um déficit cognitivo 

relacionado ao medo e um comportamento semelhante à depressão; resultados 

estes, que após a presença de um déficit de IPP, resultou na hipótese dos animais 

THOP1-/- apresentarem um comportamento semelhante à esquizofrenia.  

Os experimentos de expressão gênica, com alteração nos níveis de 

expressão dos receptores de dopamina D2 e serotonina 2A em regiões do córtex 

pré-frontal, hipocampo e estriado e as alterações observadas nas dosagens 

neuroquímicas, como o turnover da dopamina e serotonina, corroboraram para a 

justificativa do fenótipo observado.  

Esses resultados corroboram décadas de estudos que sugerem a 

contribuição fisiológica essencial da THOP1 e da Nln para a homeostase 

neuroquímica cerebral. Os exatos mecanismos pelos quais a THOP1 e Nln afetam a 

aquisição de memória condicionada ao medo, fenótipos semelhantes à esquizofrenia 

e depressivos, ainda não foram totalmente elucidados nesse trabalho inicial, 

necessitando assim de investigações futuras. 

É possível que os peptídeos intracelulares estejam modulando as interações 

proteicas, e que esse possa ser um dos mecanismos pelos quais eles são funcionais 

no meio intracelular. Portanto, as alterações específicas do conteúdo peptídico 

intracelular, e o fato das oligopeptidases metabolizarem peptídeos que modulam a 

transdução do sinal, podem ser fatores que estão envolvidos nos fenótipos 

apresentados.  
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