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Resumo 

A doença de Parkinson (DP) é uma patologia neurodegenerativa que acomete 

principalmente indivíduos do sexo masculino com o avançar da idade. A DP se 

caracteriza por diversos sintomas motores como tremores, bradicinesia, rigidez 

e alterações posturais. Além destes, sintomas cognitivos como déficits de 

atenção e memória, demência e alterações de humor também estão presentes. 

É possível perceber marcada mudança na arquitetura do sono de pacientes 

com DP.  O hormônio melatonina sintetizado principalmente pela glândula 

pineal localizada no Epitálamo é considerado um dos hormônios que induzem a 

fase de sono dos organismos. Sua ação ocorre após se ligar a receptores 

específicos, MT1 e MT2. No presente estudo foram utilizados 15 ratos machos 

de meia idade (10 meses) da espécie Wistar, divididos em dois grupos 

denominados de Controle (CTR) e Reserpina (RES). Esses animais foram 

submetidos a um protocolo crônico de 20 injeções de reserpina, com o intuito 

de criar sintomatologias semelhantes a DP. Durante o protocolo experimental 

os animais foram avaliados através de teste de catalepsia. Com o fim do 

tratamento os animais foram sacrificados e submetidos a procedimento 

imunistoquimico para identificação dos receptores MT1 e MT2 em 5 áreas do 

sistema nervoso central relacionadas diretamente com o ciclo do sono e com 

sintomas mais evidentes da DP, sendo elas, NE, NSQ, VLPO, SN e ZSPV. 

Nossos resultados mostraram que durante o período de tratamento os animais 

do grupo reserpina apresentaram considerável e progressivo déficits motores 

que se acentuaram nos dias sete, oito, nove e dez de injeções. Nossas 

analises imunoistoquímicas mostraram que ocorre significativa redução da 

expressão de receptores de melatonina nos animais reserpina em todos os 

núcleos avaliados, entretanto, novos estudos são necessários para uma melhor 

compreensão do real motivo dessa diminuição de expressão de receptores e 

se esta diminuição tem efeito significativo nas alterações do sono verificadas 

nos pacientes com DP.  

 

Palavras Chaves: Doença de Parkinson, Receptores de Melatonina, NE, 

VLPO, SN, ZSPV. 
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Abstract  

Parkinson's disease (PD) is a neurodegenerative disorder that mainly affects 

males with advancing age. PD is characterized by several motor symptoms 

such as tremors, bradykinesia, stiffness and postural changes. In addition to 

these, cognitive symptoms such as attention and memory deficits, dementia 

and mood changes are also present. It is also possible to notice a marked 

change in the sleep architecture of patients with PD. The hormone melatonin 

synthesized mainly by the pineal gland located in the thalamus is considered 

one of the hormones that induce the sleep phase of the organisms. Its action 

occurs after binding to specific receptors, MT1 and MT2. In the present study, 

15 male Wistar rats (10 months) were divided into two groups called Control 

(CTR) and Reserpine (RES). These animals were submitted to a chronic 

protocol of 20 injections of reserpine, in order to create symptoms similar to PD. 

During the experimental protocol the animals were evaluated by catalepsy test. 

At the end of the treatment the animals were sacrificed and submitted to an 

immunohistochemical procedure to identify the MT1 and MT2 receptors in 5 

areas of the central nervous system related directly to the sleep cycle and with 

more evident symptoms of PD, VLPO, SN and ZSPV. Our results showed that 

during the period of treatment the animals of the reserpine group presented a 

considerable and progressive motor deficit that were accentuated on days 

seven, eight, nine and ten of injections. Our immunohistochemical analyzes 

have shown that there is a significant reduction in the expression of melatonin 

receptors in the reserpine animals in all evaluated nuclei, however, new studies 

are necessary to better understand the real reason for this decrease in receptor 

expression and whether this decrease has a significant effect on Observed in 

patients with PD. 

 

Key Words: Parkinson's Disease, Melatonin, MT1, MT2, Sleep. 
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1– Introdução 

1.1 – Desordens Neurodegenerativas 

As desordens neurodegenerativas tem recebido um considerável 

interesse da comunidade médica e científica nos últimos anos devido à 

necessidade de compreender quais são as suas causas. Hoje se destacam 

como principais doenças neurodegenerativas a doença de Parkinson, a doença 

de Alzheimer, a doença de Huntington e a Esclerose Lateral amiotrófica (ELA) 

(Zhang et al., 2016). 

A doença de Parkinson (DP) foi descrita inicialmente em 1817 por James 

Parkinson. Essa é a segunda mais comum desordem neurodegenerativa, 

afetando de 1% a 2% da população mundial com mais de sessenta e cinco 

anos de idade (De Lau e Breteler et al., 2006; Elbaz et al., 2002; Benito-León et 

al., 2004), ocorrendo com maior prevalência em indivíduos do sexo masculino 

(Benito-León et al., 2004; Eeden et al., 2003). A doença de Parkinson é 

considerada uma patologia que leva a deterioração da qualidade de vida do 

seu paciente (Braak et al., 2003), e os principais sintomas atribuídos a essa 

patologia são os de ordem motora como, a lentidão em realizar movimentos 

que é denominado bradicinesia, tremor dos membros, instabilidade e rigidez 

corporal (De Long e Wichmann et al., 2007; Klockgether, 2004; Marsden, 1994; 

Figura 1). Além disso, também são observados nos estágios iniciais da doença 

(Benito-León et al., 2011; Dalaker et al., 2010) inúmeros prejuízos cognitivos 

(Aarsland et al., 2009; Elgh et al., 2009; Ibarretxe-Bilbao et al., 2011). Entre 

esses danos cognitivos podemos dar destaque aos déficits de aprendizado e 

memória (Higginson et al., 2005), déficits de atenção (Lewis et al., 2003) e 

demência (Wood, 2012). As desordens do sono são outros sintomas não-

motores bastante observados na DP e sempre antecedendo os déficits motores 

característicos (Gómez Esteban et al., 2011; Monderer e Thorpy, 2009; 

Plouvier et al., 2014). 

A principal fisiopatologia da doença de Parkinson está ligada a 

diminuição e morte de neurônios dopaminérgicos localizados na Parte 

Compacta da Substância Negra (SN) (Henderson et al., 2005; Klockgether, 

2004), o que resulta em uma expressiva diminuição na quantidade de 
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dopamina no núcleo estriado (Hornykiewicz, 1998; Figura 2).  Ainda não se 

sabe bem o que leva a morte desses neurônios dopaminérgicos, mas dois 

fatores principais são atribuídos; um deles é a formação de Corpos de Lewy’s, 

estrutura formada pelo acumulo de proteínas defeituosas como a Alfa-

Sinucleína e o outro fator está relacionado ao estresse oxidativo (Venderova e 

Park, 2012). 

 

 

 

Figura 1 – Principais sintomas motores da doença de Parkinson. Fonte: Jornal 

Jose Ense News.  
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Figura 2 - Diferenças na expressão de dopamina na Substância Negra de 

roedores saudáveis (esquerda) e roedores submetidos a experimento com 

MPTP (direita). Fonte: Doença de Parkinson ou mal de Parkinson. Foto: Rui 

Daniel S. Perdiger. 

 

1.2 - Parkinson e Sono 

O sono é uma expressão comportamental diária presente em todos os 

animais vertebrados (Lent, 2007). É um comportamento de importância vital 

para o organismo onde, a privação de sono em roedores leva a inúmeros 

problemas como, aparência debilitada, lesões na pele, aumento da ingestão de 

alimentos, perda de peso, diminuição da temperatura corporal e pode até 

mesmo levar a morte do indivíduo (Rechtschaffen et al., 1989). Seguindo uma 

escala evolutiva, o surgimento do sono REM aparece a partir das aves, já 

apresentando a diferenciação em sono não REM e sono REM. O sono REM do 

inglês Rapid Eyes Movement também conhecido como sono de ondas rápidas 

é um estágio de sono onde a atividade cerebral se assemelha com a atividade 

encefálica durante o estado de vigília. Já o sono não REM, ou sono de ondas 
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lentas, é aquele que apresenta uma atividade cerebral menor quando 

comparado ao estado de vigília, por esse motivo esse estágio do sono é tido 

como restaurador para o organismo (Lent., 2007). 

Hoje se sabe que certas áreas são responsáveis e tem atuação direta na 

expressão e regulação do sono, sendo elas a Área Pré-Óptica Ventrolateral 

(VLPO), o Sistema Reticular Ascendente (SARA) e a Zona Sub Paraventricular 

(ZSPV). A área Pré-Óptica Ventrolateral (VLPO) pode ser definida 

morfologicamente como um conjunto de células distribuídas na diagonal da 

área pré-óptica lateral (Novak et al., 2001). Em camundongos o VLPO, é 

caracterizado como um agregado celular denso, cujos neurônios são um pouco 

maiores e de coloração mais escura do que aqueles na região pré-óptica 

adjacente, porém, são menores e mais claros do que os neurônios das regiões 

do supra-ópticos (Ju Lu et al., 2000). Quanto a sua definição fisiológica, é uma 

região importante para a iniciação e manutenção do estado de sono (Sherin et 

al., 1996 e Szymusiak et al., 1998). O envolvimento do VLPO no estado de 

sono tem sido relatado há bastante tempo, desde que Von Economo (1930) 

demonstra que lesões nesse núcleo levam a insônia em humanos. Esse 

resultado também foi demonstrado em estudos com ratos (Nauta,1946) e com 

gatos (Sterman e Clemente,1962). De uma forma geral, estudos mostram que 

indivíduos que sofrem lesão no VLPO apresentam insônia (Stuhmer et al., 

1989), entretanto, quando esse núcleo sofre estimulação química ou elétrica, 

leva o indivíduo ao sono (Schoppa, 1992; Sigworth, 1994). Estudos 

eletrofisiológicos têm comprovado que o VLPO é ativo durante o sono, (Alam et 

al., 1995; Szymusiak et al., 1998). E além disso, outros estudos utilizando 

imunoistoquímica para FOS, um gene de expressão imediata, mostram um 

aumento na expressão dessa proteína nas células do VLPO em roedores que 

foram sacrificados enquanto dormiam (Kamb et al., 1987). Outros fatores que 

ligam o VLPO com a manutenção do estado de sono estão relacionados com o 

fato de o mesmo manter conexões reciprocas e de caráter inibitório com áreas 

que são responsáveis pela vigília, como o Sistema Reticular Ascendente 

(SARA) (Saper et al., 2001). Uma das áreas que compõem o SARA é o núcleo 

Tuberomamilar do hipotálamo (NTM) (Sherin et al., 2008), esse núcleo recebe 

projeção Gabaérgica e Galaninérgica do VLPO (Sherin et al., 1996), sendo 
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esse um dos possíveis mecanismos que levam ao sono (Gritti et al., 1994) pois, 

ao inibir a ação do NTM, ocorre uma queda na atividade de células 

histaminérgicas (HIS), sendo esse um dos neurotransmissores responsáveis 

pela manutenção da vigília (Sherin et al., 1998). Além do NTM o VLPO realiza 

conexões recíprocas e inibitórias com outros núcleos do SARA (Saper et al., 

2005; Gallopin et al., 2000) como o Dorsal da Rafe (NDR) e o Locus Ceruleo do 

tronco cerebral (LC) (Sherin et al., 1998; Steininger et al., 2001; Siegel, 2005; 

Saper et al., 2005b), os quais estão envolvidos na manutenção da vigília. 

Aproximadamente 80% das células do VLPO expressam os 

neurotransmissores GABA (Sherin, 1998; Gaus et al., 2002) e Galanina (Sherin 

et al., 1996; Sherin, 1998; Stevens et al., 1999), por isso, toda essa inervação 

reciproca de controle da vigília-sono é realizada com o auxílio desses 

neurotransmissores inibitórios. Essa ideia é fortalecida pelo fato de que a 

administração de agentes Gabaérgicos ativa o VLPO e induz a sedação em 

ratos (Nelson et al., 2002). 

Durante o processo de envelhecimento foi demonstrado no VLPO 

diminuição no número de suas células, o que pode estar relacionado aos 

déficits de controle do sono exibidos por pessoas idosas (Gaus et al., 2002; 

Bliwise, 2000). Assim como em humanos e gatos essa diminuição também foi 

vista em roedores idosos que apresentam uma perda de 60% das células do 

VLPO, quando comparados com indivíduos jovens (Rosenberg et al., 1979). 

Dado interessante é citado por Lu (2000), onde o mesmo observa que a 

diminuição de células ativas durante o sono é proporcional à diminuição do 

sono REM, característica também exibida por pessoas na fase idosa.  

A Zona Sub Paraventricular (ZSPV) é definida com uma área 

densamente ocupada por terminais de axônios oriundos do Núcleo 

Supraquiasmático (NSQ) (Watts et al., 1987), como também, das células 

ganglionares (Vujovic et al., 2015). Morfologicamente, é um núcleo formado por 

uma população neuronal que apresenta uma citoarquitetura e uma 

neuroquímica homogenia, e neuroquimicamente caracterizado pela presença 

de células Gabaérgicas (Lein et al., 2007).  A ZSPV é formada por duas 

subdivisões baseada em aspectos funcionais; uma área é denominada de Zona 

Sub Paraventricular Dorsal (ZSPVd), sendo essa responsável pelo controle da 
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ritmicidade da temperatura corpórea, enquanto a Zona Sub Paraventricular 

Ventral (ZSPVv) está ligada aos processos de ritmicidade do sono e da 

atividade locomotora do animal (Lu et al., 2001). As atuações dessas áreas 

nesses comportamentos são comprovadas através de estudos de lesões nos 

quais, lesões especificas na SZPVd levam a uma redução da amplitude da 

temperatura corpórea, enquanto a diminuição/morte das células da ZSPVv leva 

a uma significativa diminuição da atividade locomotora e da expressão do ciclo 

sono/vigília (Lu et al., 2001).  

Além da divisão funcional, a ZSPV também apresenta uma divisão 

anatômica, que a subdivide em quatro regiões, denominadas de dorsal, ventral, 

medial e lateral (Vujovic et al., 2015). Todas essas regiões se projetam entre si 

gerando assim uma orquestra interna, bem como se projetam para áreas 

distais como o LC, DR, Núcleo Parabraquial (PB) e Núcleo de Barrington (NB) 

(Vujovic et al., 2015).  

Na DP, o que vem chamando atenção nas últimas décadas são os 

distúrbios do sono, que afetam 90% dos pacientes com Parkinson (Factor  et 

al., 1992; Tandberg  et al., 1998; Barone  et al., 2009) e está sendo usado  para 

avaliar o estado de saúde do indivíduo, auxiliando no diagnóstico dessa 

doença. Sintomas como, insônia e fragmentação do sono, desordens do sono 

REM, excessiva sonolência diária e fadiga (Barone  et al., 2009)  são os 

sintomas mais comuns relatados por pacientes com Parkinson (Bliwise  et al., 

2011). De acordo com Breen (2014), indivíduos com Parkinson apresentam 

uma maior sonolência diurna do que indivíduos saudáveis, e esses sintomas 

estão presentes em dois terços dos pacientes com Parkinson (Do Cock et al., 

2008).  Essas alterações do sono são sintomas que impactam de forma 

negativa na qualidade de vida do paciente e de seus cuidadores (Barone et al., 

2009; Karlsen et al., 1999), bem como, estão intimamente ligados ao 

surgimento de déficits cognitivos (Naismith et al., 2011; Postuma et al., 2012). 

Dentre outros sintomas podemos citar, a síndrome das pernas inquietas e 

apneia do sono estando presentes em paciente com Parkinson (Clarenbach, 

2000), de modo que a apneia ocorre em aproximadamente 43% desses 

pacientes (Arnulf, 2005; Diederich et al., 2005) e a esse distúrbio é atribuída 
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grande parte da sonolência diurna apresentada pelos portadores dessa 

patologia (Monte et al., 2004).  

Cerca de 59% dos pacientes com Parkinson apresentam desordem do 

sono REM (Yoritaka et al., 2009 e Gjerstad, 2008), essa desordem se 

caracteriza pela perda da atonia muscular (Tortti et al., 2010) que é uma das 

principais características desse estágio de sono em indivíduos saudáveis. É 

interessante ressaltar que essa síndrome de desordem do sono REM se 

desenvolve devido a uma falha no funcionamento dos receptores de 

melatonina do tipo MT1, pois acredita-se que o mesmo está envolvido com 

esse estágio do sono, enquanto o tipo MT2 está relacionado com o sono Não-

REM (Ochoa-Sanchez et al., 2011; Comai et al., 2013). Já se discute de forma 

ampla que o paciente portador de Parkinson tem o seu ciclo de sono e a 

qualidade do mesmo alterado (Medeiros et al., 2007), para isso basta 

compararmos pacientes com Parkinson com indivíduos saudáveis, assim 

vemos que portadores da doença apresentam um sono menos eficiente e um 

aumento do seu tempo de vigília quando comparados com os não portadores 

(Peeraully et al., 2012; Busková et al., 2011). Tudo isso se soma a uma 

alteração na estrutura do sono, que está presente em pacientes com Parkinson 

e que se acentua com o avanço da doença (Diederich et al., 2005). 

Estudos tem mostrado que o paciente com Parkinson apresenta um 

aumento do hormônio cortisol (Hartmann et al., 1997) que é considerado o 

hormônio do estresse e/ou da vigília e uma diminuição dos níveis de 

melatonina circulante (Bordet et al., 2003). Outro fator interessante é que a 

melatonina tem uma maior produção e expressão em indivíduos jovens quando 

comparados a idosos (Karasek e reiter, 2002; Sack et al., 1986; Skene e 

Swaab, 2003), o que pode estar relacionado aos distúrbios do sono, pois a 

faixa de idade a qual diminui sua expressão está intimamente correlacionada 

com a faixa de idade em que surgem sintomas das doenças 

neurodegenerativas. O próprio processo degenerativo do NSQ (Engelberth et 

al., 2014), das suas vias de entrada e saída, ou até mesmo a calcificação da 

pineal, podem contribuir para a redução da secreção de melatonina com o 

avanço da idade (Mahlberg et al., 2009). Assim como, o próprio declínio na 
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atividade do NSQ que ocorre com o avançar da idade (Pandi-Perumal et al., 

2002). 

1.3 - Melatonina (Receptores, Bioquímica, Estrutura e função) 

 A melatonina é um hormônio produzido e liberado durante a fase 

de escuro (Reiter, 1980, 1993), sendo por isso um bom agente sincronizador 

de ritmos circadianos e sazonais (Malpaux et al., 1999). Isso ocorre em todos 

os vertebrados estudados até o momento, independente de seu hábito noturno 

ou diurno (Von Gall et al., 2012). Desse modo esse hormônio repassa ao 

organismo informações sobre o fotoperíodo ambiental e o tempo de duração da 

fase de escuro (Reiter, 1991), sendo assim considerado um mensageiro 

hormonal da fase de escuro (Von Gall et al., 2012).  

Bioquimicamente esse hormônio tem sua origem através do aminoácido 

triptofano que por sua vez é convertido em serotonina (5-HT) e então 

degradado dando origem à melatonina (Bernard et al., 1999; Klein et al., 1997; 

Figura 3). A glândula pineal é o principal tecido produtor de melatonina e 

durante muito tempo acreditava-se que esse era o único tecido produtor desse 

hormônio (Lewy et al., 1980). Entretanto diversos outros órgãos e tecidos do 

corpo também produzem esse composto só que em uma escala bem diminuta, 

como por exemplo, a retina (Zalwilska e Nowak, 1991) que além de produzir, 

apresenta receptores MT1 e MT2 (Fujieda et al., 2000); Glândula de Harder 

(Djeridane e Touitou, 2001) presente em alguns animais; trato gastrointestinal 

(Bubenik, 2002); Linfócitos (Carrillo-Vico et al., 2004) e testículos (Tijmes et al., 

1996). Ainda com relação à glândula pineal, se destaca o fato de a melatonina 

ali produzida não ficar estocada e logo se difundir através dos capilares 

sanguíneos e do fluido cérebro espinhal (Tan et al., 2010).  

O mecanismo de controle da produção de melatonina durante a fase de 

escuro envolve a participação de uma complexa rede neuronal. As células 

ganglionares da retina são responsáveis por captar informações do foto-

período ambiental, e através do Trato Retino-Hipotalâmico (TRH) repassam 

essa informação para o NSQ e para o Folheto Intergeniculado (FIG) (Moore, 

1995). O NSQ projeta-se para o núcleo paraventricular (PVN), e deste a 

informação parte para a coluna intermediolateral da medula espinhal (IML) que 
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por sua vez se projeta para o gânglio cervical superior (GCS) onde por fim, a 

informação chega a glândula pineal induzindo a síntese do hormônio.   

Além de todas as funções relacionadas aos ritmos circadianos, a 

melatonina também é vista com um poderoso agente antioxidante e anti-

inflamatório (Galano et al., 2013; Zhang et al., 2014; Mauriz et al., 2013). É 

atribuída a melatonina o controle de diversos processos fisiológicos como 

informação sazonal, neuroproteção e ação antiflamatória, e isso é justificado 

devido ao fato desse hormônio apresentar receptores acoplados a proteína G 

(metabotróbicos), receptores responsáveis por cascatas de sinalização e 

formação de segundos mensageiros (Reiter et al., 2007). Nos mamíferos toda 

melatonina produzida pela pineal e por esses diversos tecidos e órgãos agem 

em receptores localizados em tecidos alvos que estão tanto no sistema 

nervoso central como em órgãos periféricos (Lacost et al., 2015).  

Inicialmente os receptores de melatonina receberam a denominação de 

MEL1a e MEL1b, que posteriormente foi mudado para MT1 e MT2 (Dubocovich 

et al., 2003; Dubocovich et al., 2005). Esses receptores são formados por 

longas cadeias de aminoácidos, no qual o MT1 apresenta 350 e o MT2 362 

aminoácidos em sua constituição, o que rende aos mesmos um peso molecular 

de 39kDA e 40 kDA respectivamente (Song et al., 1997; Rivera-Bermudez et 

al., 2004). Esses receptores estão localizados nas membranas das células 

nervosas com pequenas porções voltadas para o citoplasma. A distribuição 

desses receptores é bastante abrangente, podendo ser encontrada em 

numerosas regiões como, prosencéfalo basal, amigdala, gânglios basais, 

epitálamo, hipocampo, tálamo, hipotálamo, pituitária, mesencéfalo dorsal e 

mesencéfalo ventral (Lacost et al., 2015).  

Em estudos post-mortem realizados em indivíduos portadores do 

Parkinson foi observado uma diminuição desses receptores (Adi et al., 2010) e 

de seus RNAm na Substância Negra (SN) (Ad et al., 2010). A SN é fortemente 

degenerada durante o avanço da doença de Parkinson, uma das teorias 

relacionadas que explique esse fato se dá pela grande presença de receptores 

MT1 em ambas as partes da SN de indivíduos saudáveis, tanto na parte 

compacta quanto na parte reticulada, onde a diminuição dos níveis de 
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melatonina, juntamente com a inativação desse receptor, leva a morte celular. 

Ao observarmos a distribuição de MT2 na SN em indivíduos saudáveis ela é 

mais presente na parte reticulada da SN, além de ser visto em inúmeros outros 

núcleos de controle motor e por esse motivo teoriza-se sua possível 

participação em processamentos de cunho motor (Sumaya et al., 2004). 

 

Figura 3- Síntese de melatonina. Fonte: Pandi-Perumal et al 2013. 
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1.4 - Melatonina e Parkinson  

 A melatonina e todos os seus efeitos dentro dos processos de controle 

dos ritmos biológicos tem sido diretamente relacionada como a melhora da 

qualidade do sono em várias patologias (Campos et al., 2004; Pandi-Perumal 

et al., 2005) como na DP, onde a administração desse hormônio leva a um 

aumento na eficiência do sono nesses pacientes. A relação do sono com a 

melatonina se destaca também em estudos que mostram que, após a 

administração desse hormônio, em macacos (Zhdanova et al., 2002) ou 

humanos saudáveis (Zhdanova et al., 1997; Stone et al., 2000) se observa uma 

antecipação do início do sono.  

Hoje se sabe que na DP ocorre a diminuição da expressão de 

receptores de melatonina na substância negra (Adi et al., 2010), assim como a 

diminuição da expressão desse hormônio (Breen et al., 2014; Videnovic et al., 

2014) o que pode resultar em falhas na arquitetura do sono (Breen et al., 

2014). Entretanto, o início da liberação e a fase que a mesma ocorre 

permanecem inalteradas na DP (Breen et al., 2014; Videnovic et al., 2014).  

Recente hipótese vem tomando força e se destacando nos últimos anos 

quando se faz relação da melatonina com os distúrbios do sono apresentados 

no Parkinson. Acredita-se que devido ao fato da melatonina ser produzida pela 

Pineal e que tal glândula está sobre o controle circadiano, a degeneração de 

estruturas do Sistema de Temporização Circadiano (STC) como o NSQ pode 

estar relacionada com redução da produção de melatonina (Breen et al., 2014). 

Dessa forma estudos comprovam que existe uma diferença significativa entre 

indivíduos com Parkinson e saudáveis, quando se observa o volume 

hipotalâmico dos mesmos (Breen et al., 2014).  

A administração direta da melatonina, bem como, a administração 

concomitante com outros fármacos direcionados ao tratamento da DP, tem 

apresentado significativos benefícios na sintomatologia da doença (Breen et al., 

2016). Um exemplo desse processo foi mostrado por Belaid et al., (2015) 

quando administrou melatonina em conjunto com L-Dopa, em macacos que 

foram induzidos a DP. Com a aplicação desse composto foi observado 

melhoras significativas no tempo e na eficiência da redução no tempo de vigília, 
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diminuição da insônia, além da diminuição da latência para iniciar o sono 

(Belaid et al., 2015). Todas essas informações, em conjunto, mostram que a 

melatonina tem grande eficiência em promover uma reorganização do 

citoesqueleto celular, e isso pode ser uma boa terapia usada no tratamento da 

doença de Parkinson (Belaid et al., 2004), pois devido a essa propriedade pode 

vir a evitar a morte dessas células. Além disso, também é possível notar que 

alterações nos padrões de ativação funcional da melatonina, através de seus 

receptores, podem contribuir para o aparecimento e/ou piora de quadros 

sintomatológicos de algumas doenças, em destaque, a DP. 

1.5 – Modelos Experimentais 

A etiologia do Parkinson é desconhecida, porém, acredita-se que o 

distúrbio decorra de uma combinação multifatorial, compreendendo tanto 

elementos genéticos quanto ambientais (Kandel et al., 2014). Nesse sentido, os 

modelos animais com essa patologia têm se mostrado altamente eficazes na 

busca de pistas sobre a causa subjacente da doença, bem como no 

desenvolvimento de novas estratégias terapêuticas e na compreensão da 

natureza dos processos patogênicos envolvidos na perda neuronal (Duty e 

Jenner, 2011).  

Atualmente, existem numerosos modelos animais genéticos de DP 

incluindo roedores, Drosophila melanogaster e Caenorhabditis elegans (Moore 

et al., 2005; Pallanck e Whitworth, 2007; Wong, 2007; Chesselet et al., 2008; 

Lim e Ng., 2009). Tais modelos oferecem a vantagem de analisar 

minuciosamente a atuação de genes e proteínas implicados no Parkinson, 

fornecendo assim robustas evidências moleculares e bioquímicas sobre a 

patologia em questão.  

As técnicas empregadas nos modelos genéticos baseiam-se, sobretudo, 

na super expressão de genes autossômicos dominantes ligados ao 

parkinsonismo e no desenvolvimento de linhagens de animais transgênicos 

knock-in/knock-out para determinados genes autossômicos recessivos 

(Dawson et al., 2010; Kurz et al., 2010; Li et al., 2010). Os animais knock-out 

transportam um gene que foi funcionalmente inativado para criar uma 

diminuição na expressão e perda da função, enquanto que os knock-in são 
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produzidos através da inserção de um gene em um locus exato onde fica 

superexpresso. Ambos os mecanismos decorrem da introdução artificial de 

uma mutação especificamente relacionada ao Parkinson no DNA de células 

germinativas por meio de recombinação homóloga, utilizando células-tronco 

embrionárias injetadas em blastocistos. Isto é então repassado às gerações 

seguintes através da reprodução dos animais (Bury e Pienaar, 2013). Por outro 

lado, uma ampla gama de modelos animais submetidos a diferentes fármacos 

encontra-se também disponível para o estudo dessa patologia. Estes permitem 

que várias características fenotípicas da doença humana possam ser 

mimetizadas em animais, especialmente roedores, e envolvem na sua grande 

maioria a administração aguda de substâncias neurotóxicas, tais como 

haloperidol, 6-hidroxidopamina (6-OHDA) e 1-metil-4-fenil-1,2,3,6-

tetrahidropiridina (MPTP) e Reserpina. 

No modelo haloperidol, esta substância é administrada de forma aguda e 

após 60 minutos os animais passam a manifestar sintomas como rigidez 

muscular e catalepsia (Sanberg, 1980). O haloperidol age ao antagonizar 

receptores dopaminérgicos do tipo D2 e em menor extensão os do tipo D1 nos 

neurônios espinhosos médios que compõem as vias direta e indireta do circuito 

motor, respectivamente, levando ao aparecimento dos déficits motores 

observados nos animais. Também foi demonstrado que a administração aguda 

de haloperidol reduz o teor de dopamina, noradrenalina e serotonina no 

estriado (Kulkarni et al., 2009). Nesse modelo, a eficácia de novos agentes 

anti-parkinsonianos é avaliada através da inversão da rigidez ou da catalepsia. 

No modelo 6-OHDA, a caracterização do análogo hidroxilado da 

dopamina (6-OHDA) como uma toxina indutora de degeneração de neurônios 

dopaminérgicos no tracto nigro-estriatal o tornou um modelo largamente 

utilizado na indução do parkinsonismo em roedores (Ungerstedt, 1968). Neste 

modelo, 6-OHDA é injetada diretamente no tracto nigro-estriatal, onde no 

interior dos neurônios dopaminérgicos inicia o processo de degeneração 

através da combinação de estresse oxidativo e disfunção respiratória 

mitocondrial, que inibe a ação de enzimas especificas que atuam nesse 

processo (Glinka et al.,1997). O modelo 6-OHDA também imita muitas das 

propriedades bioquímicas características da DP, incluindo redução dos níveis 



14 
 

de dopamina e tirosina hidroxilase no estriado (enzima limitante no processo de 

biossíntese da dopamina). Sugere-se ainda a existência de um elo na 

patogênese da 6-OHDA e da DP, pois após a detecção de 6-OHDA no estriado 

e na urina de pacientes de Parkinson tratados com L-DOPA (Curtius et al., 

1974; Andrew et al., 1993), foi constatado que a 6-OHDA pode representar um 

componente endógeno do Parkinson ou ainda, que pode desempenhar um 

importante papel no processo de estresse oxidativo aumentado e na 

degeneração acelerada de células da substância negra residual em pacientes 

que receberam L-DOPA (Müller et al., 2004). 

O 1-metil-4-fenil-1,2,3,6-tetrahidropiridona (MPTP), que foi descoberto 

ainda na década de 80 como um contaminante presente na heroína, capaz de 

destruir as células dopaminérgicas de parte compacta da substância negra 

(Ponzoni e Garcia-Cairasco, 1995). Hoje se sabe que não é de fato o composto 

MPTP que leva a morte desse grupo celular, e sim um derivado seu o MPP+, 

que é resultado da degradação do MPTP pela enzima MAO-B (Ponzoni e 

Garcia-Cairasco, 1995). Foram observados que ao usar inibidores da enzima 

MAO-B, o composto MPTP perdeu sua toxidade (Chiba et al., 1984; Heikkila et 

al., 1984; Langston et al., 1984). Então o MPTP é convertido em MPP+ em 

células gliais e em terminais serotoninérgicos, e só depois entre nas células 

dopaminérgicas levando a sua destruição (Sampaio e Caldas, 1988). 

Roedores tratados com reserpina constituíram um dos primeiros 

modelos animais utilizados na pesquisa da doença de Parkinson, sendo este 

modelo fundamental na primeira demonstração da eficácia terapêutica do que 

ainda continua a ser o tratamento padrão-ouro para DP, a L-DOPA (Carlsson et 

al., 1957). Do ponto de vista da doença, o modelo da reserpina também fez 

contribuições importantes para a nossa compreensão da relação entre a 

depleção de monoaminas e os sintomas parkinsonianos. A reserpina age 

inibindo os transportadores vesiculares de monoaminas, VMAT1 e 2. Isto leva à 

perda de capacidade de armazenagem e, por conseguinte o esgotamento de 

monoaminas cerebrais e periféricas, incluindo noradrenalina, serotonina e 

dopamina. Já foi observado que a reserpina produz cerca de 85% de perda 

dopaminérgica na SNpc e mais de 95% de depleção de dopamina no corpo 

estriado dentro de 2 h de injeção (Heeringa e Abercrombie, 1995). Do ponto de 
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vista comportamental, a reserpina induz características de acinesia e rigidez 

dos membros posteriores em ratos, esses são representativos sintomas 

associados à DP. 

Inúmeros estudos sobre o Parkinson fazem uso da administração aguda 

de reserpina para induzir o parkinsonismo farmacológico temporário, obtendo 

sintomas como catalepsia, tremores e rigidez muscular (Baskin e Salamone, 

1993; Colpaert, 1987; Kaur e Starr, 1995; Nakagawa et al., 1997). Em tais 

trabalhos, a dose de reserpina empregada geralmente promove 

comprometimento motor grave, excluindo a possibilidade de outra análise 

comportamental, incluindo tarefas que não tenham apenas um direcionamento 

de cunho tão motor, como tarefas cognitivas e padrões de expressão 

comportamental, como o sono. No entanto, alguns estudos demonstraram 

comprometimento da memória, na ausência de alterações motoras após a 

administração de doses únicas mais baixas de reserpina (Carvalho et al., 2006; 

Fernandes et al., 2008). 

Estudo realizado por Fernandes et al. (2012) mostrou que a 

administração repetida de uma dose baixa (0,1 mg / kg) de reserpina induz o 

aparecimento gradual de sinais motores de parkinsonismo farmacológico em 

ratos. Em um trabalho posterior (Santos et al., 2013) foi demonstrado que o 

tratamento repetido com reserpina induziu uma perda de memória antes do 

aparecimento gradual dos sinais motores, como também, causou o aumento da 

ansiedade nos animais tratados, uma característica observada em pacientes 

com DP. Assim, o modelo de administração crônica de reserpina apresenta 

uma validade de face estendida quando comparado a outros modelos animais 

da doença, sendo capaz de imitar a natureza progressiva dos sintomas na DP, 

de tal forma que pode ser utilizado para os estudos da plasticidade e dos 

mecanismos subjacentes à doença. Assim sendo, o presente trabalho usará 

como modelo de parkinsonismo farmacológico o tratamento com reserpina em 

baixa dosagem (0,1mg/kg) para avaliação da patogenicidade subjacente aos 

sintomas não motores da doença, utilizando para tanto um modelo em caráter 

crônico, que ainda é pouco explorado na literatura. 
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2 - Justificativa 

 Nos dias atuais há um grande interesse para se conhecer a fundo as 

possíveis causas da doença de Parkinson (DP), bem como, o processo de 

progressão de seus principais quadros sintomatológicos e possíveis meios de 

controle da doença. Para diagnostico clinico da DP é observado principalmente 

os sintomas de ordem motora que são mais característicos da patologia. No 

entanto, sabe-se que sintomas não motores também estão fortemente 

atrelados a essa patologia e aparecem anteriormente aos sintomas motores.  

Dentre esses sintomas não motores, podemos dar destaque as alterações dos 

ritmos biológicos, principalmente, as alterações no ciclo sono-vigília, que pode 

estar atrelado a alteração nas síntese, liberação e ação do hormônio 

melatonina. Contudo, também não há um consenso com relação a essa 

possível falha de ação da melatonina, havendo teorias direcionadas a possíveis 

diminuições da disponibilidade de melatonina e/ou diminuição na 

disponibilidade dos seus receptores, o que pode também resultar em prejuízos 

na ação desse hormônio. 

 É bastante escasso na literatura, trabalhos que demonstrem em um 

modelo crônico da doença de Parkinson, possíveis alterações na distribuição 

dos receptores MT1 e MT2 em importantes estruturas correlacionadas tanto 

com a DP quanto com a regulação de ritmos biológicos.  Devido a isso, no 

presente estudo utilizaremos um modelo animal crônico para doença de 

Parkinson, Modelo da Reserpina, para avaliarmos e compararmos a disposição 

de receptores de melatonina em estruturas envolvidas com o controle de ritmos 

biológicos, como o NSQ e estruturas diretamente relacionadas com a 

regulação do sono, VLPO e ZSPV, e regulação do controle motor, estriado e 

SN.    
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3 – Objetivos 

 3.1 - Objetivo geral 

Caracterizar a distribuição de receptores de melatonina, MT1 e MT2 no 

NSQ, VLPO, ZSPV, SN e Estriado em um modelo crônico de roedor para a 

doença de Parkinson.  

 3.2 - Objetivos específicos  

- Avaliar a estabilização do protocolo a partir da análise comportamental da 

catalepsia. 

- Avaliar a distribuição dos receptores MT1 e MT2 nas estruturas diretamente 

relacionados com a principal sintomatologia da DP, estriado e SN.  

- Avaliar a distribuição dos receptores MT1 e MT2 em estruturas de controle e 

regulação do sono, NSQ, VLPO e ZSPV.  
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4 - Metodologia  

 4.1 - Sujeitos experimentais 

 Foram utilizados 15 ratos da espécie Wistar do sexo masculino, com 

peso variando entre 370 a 430g e com idade de 10 meses. Foram acomodados 

em gaiolas plásticas equipadas com bebedouro, tampa de grade com suporte 

para a ração e forradas com cama de maravalha. Os animais foram expostos a 

ciclo claro/escuro 12:12, com luzes acesas às 06h30min e apagando as 

18h30min.Durante todo o experimento os animais tiveram acesso ad libitum à 

água e ração (Labina- Purina®). Todas as gaiolas foram colocadas dentro de 

uma estante localizada em uma sala livre de interferências externas. Os 

procedimentos experimentais usados nesse estudo foram aprovados pelo 

Comitê de Ética para Uso Animal da Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte sob o protocolo nº 017/2015 (EM ANEXO). 

4.2- Fármaco: Reserpina  

A Reserpina (Sigma Chemical Co. St. Louis, MO) utilizada no 

procedimento de replicação do modelo crônico de Parkinson foi dissolvida em 

ácido acético glacial e água destilada. O Veículo consistiu na mesma 

quantidade de ácido acético e água destilada como na solução de reserpina. 

Estas soluções foram injetadas por via subcutânea (sc), mais precisamente na 

região dorsal dos animais. Os animais foram submetidos a um período de 

habituação no qual foram manuseados durante 10 min por 5 dias consecutivos, 

antes do início dos procedimentos experimentais. Posteriormente, os animais 

foram divididos aleatoriamente em dois grupos (Reserpina e Controle), sendo 

alocados em três gaiolas diferentes (G1 a G3), onde ambas continham os dois 

modelos em estudo. G1, contendo três animais reserpinas e dois controles. G2, 

contendo três animais reserpinas e dois controles e G3, contendo três animais 

reserpinas e dois animais controles. Os animais receberam injeções 

subcutâneas de veículo (controles-CTR) ou 0,1 mg / kg de reserpina 

(Experimental- Res), em um volume de 1 ml / kg de peso corporal, a cada dois 

dias, o que totalizou 10 injeções em 20 dias de experimento. Os ratos de 

ambos os grupos foram sacrificados 48 h após a 10ª injeção.  
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4.3- Avaliação comportamental: Teste de catalepsia 

 

 Todos os animais foram submetidos ao teste da catalepsia antes da 1ª 

injeção (comportamento basal) e, posteriormente durante o protocolo 

experimental, a cada dois dias, uma hora antes de cada injeção. O 

comportamento de catalepsia foi avaliado colocando-se o animal com ambas 

as patas dianteiras sobre uma barra horizontal de vidro elevada 9,0cm da 

superfície de apoio das patas traseiras. O tempo que cada animal permaneceu 

nessa posição foi quantificado em segundos, até um limite de 180 s. Foi 

utilizado o valor da média de três exposições realizadas consecutivamente.  

 

 

Figura 4 – Avaliação comportamental: Teste de catalepsia. 

 

4.4- Sacrifício e processamento tecidual  

 

4.4.1- Perfusões e Microtomia  

Após a finalização dos testes comportamentais, ou seja, 48 após a 

última injeção, todos os ratos foram anestesiados por via intraperitoneal (i.p.) 

utilizando tiopental na dose de 90 mg/kg de peso do animal. Em seguida foram 

perfundidos transcardicamente (ver tabela abaixo), com a impulsão de 300ml 

de solução salina a 0,9% em tampão fosfato 0,1M, pH 7,4 com heparina 
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(Liquemine, Lilly, 2 ml/1000ml de solução salina) com o objetivo de lavar o 

sistema cardiovascular do animal prevenindo a formação de coágulos e 

possibilitando a melhor penetração do fixador nos tecidos. Em seguida foi 

introduzida 450 ml de solução fixadora (paraformaldeído a 4% em tampão 

fosfato 0,1M, pH 7,4, acrescido de ácido pícrico a 0,2% e glutaraldeido a 0,2%) 

através de uma bomba peristáltica. Em seguidas os encéfalos foram removidos 

da caixa craniana, por fratura dos ossos da calota craniana, sendo então 

submetidos a pós-fixados na mesma solução fixadora, acrescida de sacarose a 

30% por 4 horas e então colocados em outra solução de sacarose a 30% em 

tampão fosfato 0,1 M, pH 7,4 até serem cortados no criostato. Foram obtidas 

secções frontais de 30 μm, as quais foram distribuídas sequencialmente em 6 

compartimentos, em um meio líquido contendo tampão fosfato 0,1 M, pH 7,4. 

Cada um desses compartimentos recebeu 1 de 6 secções, de maneira que a 

distância entre uma secção e a seguinte seja de aproximadamente 180 μm. 

Estes cortes foram armazenados em uma solução anti-congelante à base de 

etileno-glicol e tampão fosfato e posteriormente conservados a 4ºC até as 

reações de imunoistoquímica ou de coloração. 

 

Tabela 1 - Dados dos animais utilizados e horários em que foram 

sacrificados. 

 

Gaiola Nº - 1 

Animal Experimento Peso (g) DN Sexo Perfusão  

I RES 406 01/07/16 Masculino 13:00 

II RES 451 01/07/16 Masculino 13:30 

III RES 436 01/07/16 Masculino 14:00 

IV CTR 489 01/07/16 Masculino 14:30 

V CTR 495 01/07/16 Masculino 15:00 
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Gaiola Nº - 2 

Animal Experimento Peso DN Sexo Perfusão 

I RES 443 26/06/16 Masculino 15:30 

II RES 406 26/06/16 Masculino 16:00 

III RES 443 26/06/16 Masculino 16:30 

IV CTR 463 26/06/16 Masculino 17:00 

V CTR 440 26/06/16 Masculino 17:30 

 

Gaiola Nº - 3 

 

Animal Experimento Peso DN Sexo Perfusão 

I RES 443 26/06/16 Masculino 18:00 

II RES 480 26/06/16 Masculino 18:30 

III RES 462 26/06/16 Masculino 19:00 

IV CTR 457 26/06/16 Masculino 19:30 

V CTR 415 26/06/16 Masculino 20:00 

 

 

4.4.2 - Processamento Imunoistoquímico e histoquímico 

Séries diferentes foram submetidas à análise imunoistoquímica, 

empregando o protocolo ABC (Avidina-Biotina-Complexo peroxidade). Nesta 

análise, anticorpos específicos para a marcação dos receptores de Melatonina 

MT1, na concentração 1:300 (Santa Cruz Biotechnology) e MT2, na 

concentração 1:300 (Santa Cruz Biotechnology). As secções de um 

compartimento de cada vez foram lavadas (5 vezes de 5 minutos) com tampão 

fosfato (PB) 0,1 M, pH 7,4, sob agitação automática em rotor, e pré-tratadas 

com peróxido de hidrogênio a 0,3% em PB por 20 minutos para inativação da 

peroxidase endógena. Colocamos os cortes em contato com um anticorpo 

específico (primário) diluído em PB contendo Triton-X 100 a (ICN Biomedicals) 

0,4% e de albumina bovina a 2% durante, aproximadamente, 20 a 24 horas 

(25ºC). Em seguida, as secções foram novamente lavadas (5 vezes de 5 
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minutos) em tampão 0,1 M, pH 7,4. Logo após, colocadas em contato com o 

anticorpo secundário biotinilado, anti-goat 1:1000 (Jackson) Obtido em Donkey 

diluído em Triton-X 100 NaCl a 0,4%, por 2 horas. Após esta etapa, mais uma 

vez os cortes foram novamente lavados (5 vezes de 5 minutos) e incubados 

numa solução contendo avidina e biotina (2%) previamente diluída (30 minutos 

antes da incubação) em Triton-X 100, por 2 horas. Para visualizar a reação, os 

cortes foram colocados num recipiente em contato com um cromógeno, uma 

solução de diaminobenzidina (DAB) (Sigma, St Louis, MO, USA) a 2,5% diluída 

em PB (0,1M / pH 7,4). Em seguida revelamos a reação final adicionando uma 

solução contendo peróxido de hidrogênio (H2O2) a 0,003% como substrato. 

Após todo o procedimento imunohistoquímico os cortes foram montados 

seguindo a disposição anatômica rostro-caudal, em lâminas previamente 

gelatinizadas onde assim foi possível levarmos ao microscópio óptico (Nikon 

Eclipse Ni) para serem analisadas e em seguida fotografadas (Nikon DS-Ri2) 

em um aumento na objetiva 4x (Plan Fluor, 4x/0.13). Para delimitação basal 

das estruturas estudas aqui, utilizamos o procedimento histoquímico da técnica 

de Nissl, na qual, uma das séries de cada encéfalo foi utilizada para coloração 

citoarquitetônica utilizando como corante a tionina. 

4.5- Avaliação da distribuição de receptores 

 Foram retiradas fotos de cada um dos núcleos avaliados no 

estudo de forma a tentar ter uma boa representatividade da sua extensão 

rostro-caudal (ver tabela abaixo). A contagem da quantidade de cada receptor 

nas áreas avaliadas foi feita utilizando o programa Image J (versão 1.46i, NIH).  

 

Tabela 2 - Tabela com a sequência e quantidade de imagem capturada em 

cada núcleo. 

Estrutura / nível Rostral Médio Caudal 

NSQ 1 2 1 

VLPO 1 2 1 

ZSPV 1 2 1 

SN 1 1 1 

Estriado 1 3 2 
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4.6- Análise estatística  

Significâncias estatísticas entre os dois grupos foram determinadas por meio 

de teste T para amostras independentes. Para todos os testes, os valores 

foram considerados significativamente diferentes se p<0,05. Todos os testes 

foram realizados através do IBM SPSS Statistics for Windows (versão 20.0. 

Armonk, NY). Valores expressos como média ± erro padrão da média (E.P.M.). 
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5 - RESULTADOS  

5.1 – Avaliação comportamental: teste de catalepsia 

  Nossos dados apontam para diferenças nos efeitos de tempo F (9,108) 

=11,665, P=0,000, tratamento F(1,12)=8,890, P=0,11 e interação tempo x 

tratamento F(9,108)=6,465, P=0,000. Analises posteriores identificaram 

diferenças entre os grupos controle e reserpina na sétima t(54)=3,698, P<0,01 

,oitava t(54)=3,148,P<0,05, nona t(54)=4,284,P<0,005 e décima 

t(54)=8,302,P<0,001 administração.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 – Dados comportamentais: Teste de catalepsia mostrando diferença 

significativa entre os grupos durante a sétima, oitava, nona e decima injeção.   
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5.2 – Avaliação da distribuição de receptores 

Por se tratar de um estudo de comparação entre dois grupos 

(Controle/saudável x Reserpina/DP) com amostras independentes, utilizamos o 

Teste Paramétrico, Teste t para assim fazer uma análise e comparação entre 

as médias dos dois grupos e os cinco núcleos (Estriado, NSQ, VLPO, SN e 

ZSPV) estudados. 

5.2.1 – Receptores do tipo 1 (MT1) 

5.2.1.1 – Núcleo Estriado  

Na análise qualitativa foi visto uma significativa expressão de MT1 nos 

animais controles (Fig. 6 A) e sua diminuição em animais reserpina (Fig. 6B). O 

teste T para amostras independentes mostrou haver diferenças significativas 

na expressão de receptores do tipo MT1 no núcleo estriado quando se 

compara os grupos controle e reserpina, (4)= 3,652 p=0,022 (P<0,05), com a 

média do grupo controle M=55 e do grupo reserpina M=22; figura 7.  

5.2.1.2 – Núcleo Supraquiasmático  

O teste T para amostras independentes mostrou haver diferenças 

significativas na expressão de receptores do tipo MT1 no NSQ quando se 

compara os grupos controle e reserpina, P=0,00 (P<0,05), com a média do 

grupo controle M=15,33 e do grupo reserpina M=5,67; figura 7. 

5.2.1.3 – Núcleo Pré-Óptico Ventrolateral  

Na análise qualitativa foi visto uma significativa expressão de MT1 nos 

animais controles (Fig. 9A) e sua diminuição em animais reserpina (Fig. 9B). O 

teste T para amostras independentes mostrou haver diferenças significativas 

na expressão de receptores do tipo MT1 no VLPO quando se compara os 

grupos controle e reserpina, P=0,004 (P<0,05), com a média do grupo controle 

M=10,33 e do grupo reserpina M=4, figura 7. 

 

5.2.1.4 – Substância Negra 
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Na análise qualitativa foi visto uma significativa expressão de MT1 nos 

animais controles (Fig. 8A) e sua diminuição em animais reserpina (Fig. 8B). O 

teste T para amostras independentes mostrou haver diferenças significativas 

na expressão de receptores do tipo MT1 na substância negra quando se 

compara os grupos controle e reserpina, P=0,005 (P<0,05), com a média do 

grupo controle M=17,67 e do grupo reserpina M=8; figura 7. 

  5.2.1.5 – Zona Sub Paraventricular 

Na análise qualitativa foi visto uma significativa expressão de MT1 nos 

animais controles (Fig. 10A) e sua diminuição em animais reserpina (Fig. 10B). 

O teste T para amostras independentes mostrou haver diferenças significativas 

na expressão de receptores do tipo MT1 na zona subparaventricular quando se 

compara os grupos controle e reserpina P=0,001 (P<0,05), com a média do 

grupo controle M=39,67 e do grupo reserpina M=12, figura 7.  
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Figura 6- Fotomicrografias em campo claro mostrando MT1-IR e MT2-IR no estriado 
(NE) de animais controles (A-D) e animais reserpina (A’-D’). Setas mostram pontos 
de marcação dos receptores e retângulo mostra área de maior aumento da figura 
Barra: 100µm (A-D) e 250um (A’-D’), respectivamente. 
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Figura 7 – Representação gráfica da expressão celular de receptores MT1 

comparando os grupos controle (CTRL) e reserpina (RES), apontando 

diferença significativa (P<0,05) entre todos os núcleos estudados.   
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Figura 8 - Fotomicrografias em campo claro mostrando MT1-IR e MT2-IR na 

Substância Negra (SN) de animais controles (A-D) e animais reserpina (A’-D’). 

Setas mostram pontos de marcação dos receptores e retângulo mostra área de 

maior aumento da figura Barra: 100µm (A-D) e 250um (A’-D’), respectivamente. 
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Figura 9 - Fotomicrografias em campo claro mostrando MT1-IR e MT2-IR na 

Núcleo Pré-Óptico Ventro-Lateral (VLPO) de animais controles (A-D) e animais 

reserpina (A’-D’). Setas mostram pontos de marcação dos receptores e 

retângulo mostra área de maior aumento da figura Barra: 100µm (A-D) e 

250um (A’-D’), respectivamente. 
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Figura 10 - Fotomicrografias em campo claro mostrando MT1-IR e MT2-IR na 

Zona Sub-Paraventricular (ZSPV) de animais controles (A-D) e animais 

reserpina (A’-D’). Setas mostram pontos de marcação dos receptores e 

retângulo mostra área de maior aumento da figura Barra: 100µm (A-D) e 

250um (A’-D’), respectivamente. 
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5.2.2 – Receptores do tipo 2 (MT2) 

Os núcleos NSQ, VLPO, SN e ZSPV apresentaram diferenças 

significativa (P<0,05) quando realizamos a comparação entre os grupos 

controle e reserpina, onde a expressão dessas marcações foram menos 

evidenciadas no grupo reserpina. Porém, o núcleo Estriado não apresenta essa 

diferença significativa quando feita a comparação entre os grupos.  

5.2.2.1 – Núcleo Estriado 

Na análise qualitativa foi visto uma significativa expressão de MT2 nos 

animais controles (Fig. 6 C) e sua diminuição em animais reserpina (Fig. 6 C’). 

O teste T para amostras independentes não mostrou haver diferenças 

significativas na expressão de receptores do tipo MT2 no núcleo estriado   

quando se compara os grupos controle e reserpina p=0,175, com a média do 

grupo controle M=45 e o grupo reserpina M=20,34, figura 11. 

5.2.2.2 – Núcleo Supraquiasmático 

O teste T para amostras independentes mostrou haver diferenças 

significativas na expressão de receptores do tipo MT2 no núcleo 

supraquiasmático quando se compara os grupos controle e reserpina, p=0,00 

(P<0,05), com a média do grupo controle M=10,33 e do grupo reserpina M=4, 

figura 11. 

5.2.2.3 – Núcleo Pré-Óptico Ventrolateral 

Na análise qualitativa foi visto uma significativa expressão de MT2 nos 

animais controles (Fig. 9 C) e sua diminuição em animais reserpina (Fig. 9 C’). 

O teste T para amostras independentes mostrou haver diferenças significativas 

na expressão de receptores do tipo MT2 no VLPO quando se compara os 

grupos controle e reserpina, P=0,008 (P<0,05), com a média do grupo controle 

M=8,33 e do grupo reserpina M=4, figura 11.  

 

5.2.2.4 – Substância Negra 
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Na análise qualitativa foi visto uma significativa expressão de MT2 nos 

animais controles (Fig. 8 C) e sua diminuição em animais reserpina (Fig. 8 C'). 

Bem como a SN difere dos demais núcleos, pois apresenta uma maior 

expressão de MT2 do que MT1 entre os animais controle. O teste T para 

amostras independentes mostrou haver diferenças significativas na expressão 

de receptores do tipo MT2 na substância negra quando se compara os grupos 

controle e reserpina, p=0,019 (P<0,05), com a média do grupo controle 

M=28,67 e do grupo reserpina M=11,33, figura 11.  

5.2.2.5 – Zona Sub Paraventricular  

Na análise qualitativa foi visto uma significativa expressão de MT2 nos 

animais controles (Fig. 10 C) e sua diminuição em animais reserpina (Fig. 10 

C'). O teste T para amostras independentes mostrou haver diferenças 

significativas na expressão de receptores do tipo MT2 na zona supraventricular 

quando se compara os grupos controle e reserpina, p=0,044 (P<0,05), com a 

média do grupo controle M=36,33 e do grupo reserpina M=12, figura 11.  
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Figura 11 – Representação gráfica da expressão celular de receptores MT2 

comparando os grupos controle (CTRL) e reserpina (RES), apontando 

diferença significativa (P<0,05) entre os núcleos NSQ, VLPO, SN e ZSPV. 

Apenas o Núcleo Estriado não apresenta diferença significativa entre os 

grupos.    
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6 – Discussão 

A partir da contagem de células com marcação para MT1 e MT2 nos 

núcleos Estriado, NSQ, VLPO, SN e ZSPV, juntamente com o experimento 

comportamental (teste de catalepsia) e da análise estatísticas desses dados, 

fica evidenciado que ocorre uma significativa redução de ambos os receptores 

de melatonina em grande parte dos núcleos anteriormente citados, no modelo 

reserpina quando esse é comparado ao modelo controle.  

Nossos achados acabam por trazer um alerta pois, a abundância dos 

receptores de melatonina que são encontrados em diversas áreas do cérebro 

de indivíduos saudáveis, sugerem que esses receptores possuem funções 

cruciais no funcionamento do sistema nervoso (Khuen et al., 2017), onde o 

déficit observado no grupo reserpina pode ser um dos fatores que levam a 

severidade da DP, uma vez que, a melatonina através de seu efeito anti-

oxidante poderia retardar a progressão da doença. Estudos mostram 

evidencias que esses receptores não estão envolvidos somente em atividades 

fisiológicas como sono, ansiedade, dor e ritmos circadianos, mas também 

podem estar relacionados com o desenvolvimento de desordens 

neurodegenerativas como Huntington, Parkinson e Alzheimer (Khuen et al., 

2017). Tamanha é a relação entre MT1 e MT2 com essas desordens que no 

caso de pacientes com DA, foi reportado a diminuição desses receptores na 

retina (Savaskan et al., 2002b, 2007) e regiões hipocampal (Savaskan et al., 

2005) em humanos.  

6.1 – Analise comportamental  

 Com a analise comportamental realizada através do teste de catalepsia, 

nossos dados mostram que existe uma diferença significativa entre os grupos 

estudados, onde os animais do grupo reserpina apresentam um maior tempo 

de exposição na barra quando comparado ao grupo controle. A partir da sétima 

injeção o que equivale ao décimo quarto dia de experimento, se observa 

diferenças significativas que se acentuam e persistem até o fim do experimento 

com a décima injeção ou vigésimo dia. Esses achados corroboram com o que 

apresenta Santos et al., 2013 onde o mesmo observa e reporta resultados bem 

semelhantes aos nossos, ou seja, com diferença significativa entre os grupos 
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surgindo no décimo quarto dia de experimento, utilizando o mesmo modelo 

animal.  Dados semelhantes foram observados por Leão et al., (2015), onde os 

animais usados no experimento apresentam diferença significativa a partir do 

vigésimo dia de experimento tanto para camundongos machos como para 

fêmeas.  

Fernandes et al., (2012), usando o mesmo modelo experimental e o 

teste de catalepsia em ratos com idade de sete meses, observou resultado 

semelhante ao nosso, ou seja, com diferença significativa a partir do decimo 

quarto dia de experimento. Entretanto nossos achados demonstram que os 

animais com idade de 10 meses, apresentaram uma diferença mais 

significativa do que os animais do estudo de Fernandes et al., (2012). Assim 

acreditamos que essa diferença se deu devido ao fato de nossos animais 

apresentarem uma idade mais avançada, tendo em vista que a própria idade 

pode ser um agravante do comprometimento motor (Rasmussen et al.,1999; 

Rex et al.,2005).    

 Essa maior persistência na barra e maior lentidão apresentada pelos 

animais controle, se assemelham aos relatos observados em pacientes 

portadores da DP como a bradicinesia (De Long e Wichmann et al., 2007; 

Klockgether, 2004), o que aponta a veracidade do modelo experimental usado 

por nosso grupo. Por fim, a escolha da utilização de animais machos para a 

realização desse estudo se deu devido a DP ter maior ocorrência em indivíduos 

do sexo masculino (Benito-León et al., 2004; Eeden et al., 2003), bem como 

reduzir ao máximo a intervenção hormonal.  

6.2 – Quantificação dos receptores nas regiões avaliadas  

 Nossos dados mostram que o NE foi o núcleo que mais apresentou 

marcação para ambos receptores quando comparamos com os demais núcleos 

estudados, isso se fortalece graças ao conhecimento de estudos anteriores que 

demonstram considerável expressão de RNAm de MT1 e MT2 no NE de 

camundongos, ratos e humanos (Uz et al., 2005). Para MT1 os valores médios 

apresentados para o grupo controle e grupo reserpina são M=55 e M=22 

marcações por animal respectivamente, enquanto que para MT2 os valores 

apresentados foram M=45 e M=20,33 marcações por animal. Assim se observa 
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uma prevalência da expressão de receptores MT1 quando comparado a 

expressão de MT2, corroborando com estudos anteriores que apontam uma 

maior expressão de MT1 no NE (Waly and Hallworth 2015).   

Muito embora o receptor MT1 seja mais abundante no NE do que o 

receptor MT2, nossos dados apontam para uma significativa diminuição da 

expressão de MT1 no modelo reserpina. Somando-se nossos achados com 

estudos que aponta o NE como importante núcleo para produção do 

movimento (Khuen et al., 2017; Uz et al. 2003), podemos inferir que os danos 

motores encontrados em nosso modelo, bem como, na progressão da DP 

podem ser aumentadas por mudanças desse tipo, uma vez que, a melatonina 

deixa de exercer seu papel neuroprotetor em áreas específicas, e o NE pode 

ser uma dessas regiões.   

Outra região diretamente relacionada a fisiopatologia da DP é a SN. 

Essa estrutura sofre forte perda neuronal durante o avançar da doença e os 

modelos animais farmacológicos utilizados hoje em dia, mexem principalmente 

com o conteúdo celular e/ou neuroquímico dessa região. Em nossos resultados 

encontramos em maior expressão de MT2 do que de MT1 no SN, diferente do 

que foi visto em praticamente todas as demais regiões aqui avaliadas. Esse 

aumento quantitativo da presença de MT2 na SN pode estar relacionado a sua 

função em atividades de caráter motor, como ressalta Sumaya et al., 2004. 

Com relação a presença de MT1 na SN, ainda não se sabe ao certo o seu 

envolvimento funcional direto, mas como já foi demonstrado uma expressiva 

presença de RNAm (Uz t et al., 2003) de MT1 no SN, em ambas as porções, 

SNpc e SNpr (Sumaya et al., 2004) é inegável que a melatonina tenha outros 

efeitos de atividade não-motora na SN, porém, essa função permanece incerta. 

Na comparação entre os dois grupos, reserpina e controle, observa-se 

uma significativa diminuição da expressão de ambos os receptores no grupo 

reserpina. Esses dados corroboram com estudos anteriores nos quais se 

observou uma redução da expressão desses receptores (Adi et al., 2010), bem 

como, de seus RNAm (Sircar., 2000; Ad et al., 2010) na SN de pacientes e 

modelos para a DP. 
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Com relação ao NSQ a contagem de células que expressam os 

receptores foi significativamente diferente quando comparado os grupos 

controle e reserpina. Além disso, o receptor do tipo MT1 foi mais expresso que 

o tipo MT2 nesse núcleo em ambos os grupos. 

 Esses nossos dados se apoiam em estudos que apontam que o MT1 é 

quantitativamente mais expressivo que MT2 no NSQ (Waly e Hallworth 2015; 

Lascot et al., 2015), muito embora ambos se façam presente em boa 

quantidade, pelo fato do NSQ ser considerado um grande sitio de receptores 

de Melatonina (Vaneck., 1988; Laitine et al., 1990). Embora o MT1 seja mais 

expresso, é ao MT2 que se atribui importante função como, mudanças de fase 

e arrastamento dos ritmos biológicos (Liu et al., 1997; Pefeffer et al., 2012). 

Observamos também que ocorre uma disparidade da expressão desses 

receptores entre os animais do nosso estudo, onde tal diferença pode se dar 

devido ao horário que o animal foi sacrificado, dessa forma estudos em 

roedores (Lacost et al., 2015; Poirel et al., 2002), humanos (Wu et al., 2013) e 

primatas (Pinatto et al., 2017) mostram que no NSQ esses receptores são mais 

expressos a noite, fato esse que pode ter ocorrido em nossos animais devido 

aos mesmo terem tido diferentes horários de perfusão, como mostra tabela 

descrita na metodologia.  

Hoje é largamente discutido que a quantidade da expressão de 

melatonina na DP é diminuída, somando-se a isso estudos apontam que é a 

concentração plasmática de melatonina que regula a expressão de seus 

receptores (Gauer et l., 1994; Masana et al., 2000; Poirel et al., 2002), isso 

pode vir a justificar nossos dados onde, a diminuição da expressão desse 

hormônio acaba por levar a diminuição da expressão dos seus receptores 

como é visto no nosso grupo reserpina.  

O VLPO é uma região ainda pouco estudada e descrita na literatura. 

Esse é o primeiro trabalho a avaliar a presença e alterações dos receptores de 

melatonina nessa estrutura. Nossos dados mostram que de fato existe a 

presença de receptores de melatonina no VLPO, onde isso acaba por 

corroborar com ideias anteriormente citadas que demonstram a ligação desse 

núcleo com a expressão do sono (Von Economo., 1930; Nauta et al., 1946; 
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Stuhner et al., 1989). Além disso, encontramos diferenças significativas na 

expressão de ambos os receptores para os diferentes grupos avaliados, sendo 

o grupo reserpina o que sofre maior perda na expressão. 

 Essa diminuição na expressão dos receptores MT1 e MT2 encontrados 

aqui podem vir a justificar os inúmeros distúrbios do sono apresentado por 

pacientes com DP, uma vez que, o VLPO é a região responsável pela iniciação 

e manutenção do estado de sono (Sherin et al., 1996 e Szymusiak et al., 1998). 

Esse déficit pode ocorrer se levarmos em consideração que a melatonina é um 

dos ativadores do VLPO, logo a não atuação desse hormônio não leva a 

ativação do núcleo resultando nos danos citados anteriormente nesse trabalho. 

Silva et al., (2016) em trabalho anterior utilizando o mesmo protocolo 

experimental de reserpina utilizado aqui encontrou alterações do ciclo do sono 

de ratos. O mais interessante é que essas alterações de sono são precedentes 

as alterações motoras, ou seja, elas ocorrem por volta do dia 4- 6 de injeções, 

enquanto que os déficits motores são mais evidentes a partir da 7 injeção. 

Nesse trabalho foram encontradas alterações como, atraso de fase, diminuição 

de amplitude e fragmentação do sono, o que em humanos poderíamos 

exemplificar como os cochilos ao longo do dia (Silva et al., 2016). Na literatura 

muito se discute sobre as alterações do sono serem precedentes, em até uma 

década, ao aparecimento das alterações motoras, sintomas mais evidentes da 

DP (Aarsland et al., 2009; Elgh et al., 2009). As mudanças na expressão dos 

receptores de melatonina encontrados aqui, tanto no NSQ, quanto no VLPO e 

ZSPV podem estar diretamente relacionados a todas essas mudanças no perfil 

de sono encontrados por Silva et al., (2016).   

  A ZSPV é uma outra região bastante correlacionada com a manutenção 

de alguns ritmos biológicos. Ela é conhecida como a principal via de output de 

informações vindas do NSQ (Vujovic et al., 2015). Em nossos resultados a 

ZSPV apresentou uma forte e expressiva marcação para MT1 e MT2, ficando 

atrás apenas do NE. Esse resultado é corroborado por estudo anterior 

realizado em um primata não humano (Sapajus apela) que mostra uma 

expressiva e fase-dependente (dia ou noite) expressão desses receptores 

(Pinatto et al., 2017).  Além disso, quando comparados os grupos também 
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encontramos uma significativa diminuição da expressão, de ambos os 

receptores, no grupo controle.  

 Como citamos anteriormente, a ZSPV em alguns aspectos é um núcleo 

bem conhecido e descrito na literatura, onde já se apontam suas divisões 

anatômicas (Lu et al., 2001) e fisiológicas (Vujovic et al., 2015) bem como sua 

definição citoarquitatônica (Lein et al., 2007).  

Assim como nosso trabalha, Pinatto et al., 2017, usando um primata 

não-humano (Sapajus apella) observa a presença e uma distribuição de MT1 e 

MT2 na ZSPV bem semelhante ao observado por nós em nossos roedores, o 

que mostra uma certa manutenção evolutiva. Além de estarem relacionados 

com o comportamento de sono (Pinatto et al.,2017), aos receptores MT2 

presentes na ZSPV também lhe é atribuída uma importante função 

neuroendócrina pois, se supõe que o mesmo induz a liberação de 

Vasopressina e Oxitocina auxiliando no parto (Olcese et al., 2013). Isso pode 

vir a ser uma nova oportunidade de estudo, para uma possível análise 

comparativa entre fêmeas DP e saudáveis.  
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7- Conclusões 

 - Nossos dados comportamentais mostram que com o avançar do tratamento 

os danos motores apresentados pelos animais tratados foram se tornando mais 

evidentes e progressivos.  

- As avaliações imunoistoquímicas mostram consideráveis alterações da 

expressão dos receptores de melatonina no NE, NSQ, VLPO, SN e ZSPV 

onde, verificamos uma significativa redução da expressão desses receptores 

nos animais do grupo reserpina.   
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