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RESUMO 

 

A senescência é um evento fisiológico e progressivo que leva ao comprometimento das 

funções normais do organismo. O sistema nervoso é um dos sistemas mais afetados 

durante o envelhecimento, apresentando alterações estruturais e funcionais associadas 

ao declínio das funções cerebrais normais. No presente estudo, objetivamos avaliar o 

impacto da senescência ao longo da via mesolímbica (núcleo accumbens - NAc e área 

tegmental ventral - VTA) do rato, através da imunohistoquímica para a enzima tirosina 

hidroxilase (TH), em animais jovens (3 meses de idade) e envelhecidos (18 meses de 

idade). Houve uma diminuição significativa na imunorreatividade de TH no NAc em 

animais idosos em comparação com os jovens, como revelado por densitometria óptica. 

No tocante aos neurônios imunorreativos a TH, as regiões médias e caudais da VTA nos 

animais jovens apresentaram um maior número de células em comparação ao grupo 

envelhecido. As comparações entre as regiões de VTA em animais jovens revelaram 

diferença no número de corpos celulares quando a região média foi comparada à rostral 

e caudal, enquanto que no grupo envelhecido comparações entre as regiões rostral 

versus caudal e média versus caudal revelaram diferenças significativas. Nossos 

resultados indicam que o envelhecimento afeta a via mesolímbica ao longo de seu eixo 

rostrocaudal, com diminuição da reatividade de TH no NAc e perda de neurônios na 

VTA. Tais eventos podem estar associados a alterações comportamentais observadas ao 

longo do envelhecimento. 

Palavras-chave: envelhecimento; cérebro; dopamina; via mesolímbica; rato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

Senescence is a physiological and progressive event that leads to impairment of normal 

functions of the organism. The nervous system is one of the most affected systems 

during aging, presenting both structural and functional alterations associated with 

decline of normal brain functions. In the present study we aimed to evaluate the impact 

of senescence on the mesolimbic pathway (nucleus accumbens – NAc and ventral 

tegmental area – VTA) of the rat, through immunohistochemistry for tyrosine 

hydroxylase (TH) enzyme, in young (3 months old) and aged animals (18 months old). 

There was a significant decrease in the TH-immunoreactivity across NAc, as revealed 

by optical densitometry, in aged animals as compared to young ones. Concerning TH-

immunoreactive neurons, medium and caudal regions of the VTA in the young animals 

possessed a higher number of cells as compared to the aged group. Comparisons among 

VTA regions in young animals revealed a difference in the number of cell bodies when 

medium region was compared to rostral and caudal ones, whilst in aged group 

comparisons between rostral vs caudal and medium vs caudal regions were significant. 

Our results show that aging impacts mesolimbic pathway across its rostrocaudal axis, 

with decrease of TH-reactivity in NAc and loss of neurons in VTA. Such events can be 

involved with behavioral alterations observed throughout aging.  

Keywords: aging; brain; dopamine; mesolimbic pathway; rat  
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1. INTRODUÇÃO 

O envelhecimento afeta, de modo particular, o funcionamento cerebral e a 

variedade de mudanças decorrentes desse processo, tais como a atrofia cerebral, estresse 

oxidativo e mecanismos antioxidantes reduzidos, contribuindo para o comprometimento 

de funções indispensáveis, principalmente referentes às atividades cognitivas 

(Apostolova et al., 2012), constituindo-se também em fator de risco para as doenças 

neurodegenerativas (Farooqui e Farooqui, 2009).  

O cérebro é indiscutivelmente o tecido mais multifacetado em organismos 

complexos, pois controla processos vitais como as funções cognitivas. O 

comprometimento ou perda da função cerebral pelo envelhecimento torna-se um fato 

preocupante diante do atual crescimento da população idosa mundial e brasileira.  

Um dos neurotrasmissores que tem extensa enervação e que exerce efeitos 

generalizados sobre a função do Sistema Nervoso Central (SNC) é a dopamina (DA), 

composto da classe das monoaminas e neurotransmissor de catecolaminas (Baskerville 

e Douglas, 2010). A DA está envolvida no controle de comportamentos tais como 

motricidade, cognição, percepção, emoções, memória, mecanismos de recompensa e 

regulação da secreção de prolactina pela hipófise, sono, além de ações periféricas nos 

sistemas cardiovascular e renal (Rangel-Barajas et al., 2015).  

A via mesolímbica é uma importante via dopaminérgica. É constituída pela 

Área Tegmentar Ventral (VTA) e projeta-se para o estriado ventral ou núcleo 

accumbens (NAc), bem como emite e recebe projeções límbicas, corticais e para o 

estriado (Loughlin e Fallon, 1984; Bjorklund e Dunnett, 2007a). A via mesolímbica atua 

em mecanismos de memória, cognição, movimento, comportamentos afetivos, 

motivados e de recompensa e na promoção e reforço da aprendizagem (Alcaro et al., 

2007; Rangel-Barajas et al., 2015).  

Os neurônios que compõem a via mesolímbica representam um alvo de 

investigação, pois são indispensáveis para organizar, sustentar e adaptar inúmeras 

informações, funções e respostas neuronais de comportamentos complexos. As 

alterações e o rompimento da neurotransmissão dopaminérgica mesolímbica sustentam 

vários distúrbios comportamentais e podem ser um importante mecanismo disparador 

de estados psicopatológicos (Castrioto et al., 2016).  

Deste modo, a incidência de doenças neurodegenerativas relacionadas à idade e 

o desenvolvimento de estudos voltados para estratégias capazes de mitigar as 
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repercussões das mesmas, impõe-se como prioridade para a comunidade científica, 

principalmente no que se refere aos impactos emocional, social e econômico que 

causam. 

 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1. ASPECTOS SOCIODEMOGRÁFICOS DO ENVELHECIMENTO 

O aumento da longevidade e o consequente envelhecimento da população têm 

trazido implicações para a sociedade na área econômica, composição familiar, 

tendências de migração, epidemiologia e necessidade de serviços de saúde (ONU, 

2017). As repercussões se tornam maiores quando essa fase da vida não é acompanhada 

de um período prolongado de saúde (OMS, 2017). 

No que se refere à saúde e bem-estar, a população é considerada envelhecida 

quando sua proporção de idosos com 60 ou mais anos aumenta em relação às demais 

faixas etárias. Entretanto, enquanto alguns idosos maiores de 80 anos apresentam níveis 

de capacidade física e mental comparáveis aos níveis de indivíduos em idade ativa, 

outros indivíduos de 60 anos podem necessitar de auxílio para realização de suas 

atividades diárias. Além da perda de capacidades primordiais à vida, o estereótipo de 

discriminação etária pode levar a uma suposição que desenvolver política para idosos 

representa um dreno na economia e gastos com a assistência e previdência social (OMS, 

2017). 

Em âmbito biológico, o envelhecimento não se limita ao processo gradual de 

declínio das funções orgânicas ou tempo cronológico, mas caracteriza-se pelas 

modificações fisiopatológicas do organismo no transcurso dos anos.  

O número e proporção de pessoas idosas diferem entre os países desenvolvidos 

e em desenvolvimento. Mais de um quinto da população apresenta 60 anos ou mais nos 

países desenvolvidos e estima-se que quase um terço da população estará nessa faixa 

etária em 2050. Nos países em desenvolvimento, os idosos representam 8% da 

população e as projeções sugerem que em 2050 atingirão o mesmo estágio dos países 

desenvolvidos ao representarem um quinto da população (OMS, 2017). 

Deste modo, 32 países devem ter mais de 10 milhões de pessoas com 60 anos 

ou mais, incluindo cinco países com mais de 50 milhões de idosos: China (440 MI), 

Índia (316 MI), Estados Unidos (EUA) (111 MI), Indonésia (72 MI) e Brasil (64 MI) 

(ONU, 2013). E seis países terão mais 10 milhões de pessoas com 80 anos ou mais: 
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China (101 MI), Índia (43 MI), EUA (32 MI), Japão (16 MI), Brasil (14 MI) e 

Indonésia (12 MI). Juntos, esses países representarão 55% da população com 80 anos ou 

mais em 2050 (ONU, 2017). 

Esta tendência também pode ser percebida em âmbito brasileiro. Em 2050, o 

número de idosos com 60 anos de idade ou mais superará em dobro o de crianças e 

adolescentes, atingindo 66,5 milhões e representará 29,4% no total da população, fato 

que será expressivo para o “bônus demográfico” e modificará a dinâmica populacional 

brasileira (IBGE, 2016).   

Nesse ínterim, a estratégia global lançada pela Organização Mundial de Saúde 

(OMS) em 2016 sugere que a ação baseada em evidências e a capacidade funcional 

alcance todas as pessoas, bem como os Estados Membros, o Secretariado da OMS e os 

parceiros contribuam e estabeleçam colaborações para a realização da visão de que 

todas as pessoas possam viver vidas longas e saudáveis, projetando suas ações para 

apoiar uma Década de Envelhecimento Saudável de 2020 a 2030 (OMS, 2017). 

 

2.2. ENVELHECIMENTO NO SISTEMA NERVOSO: ASPECTOS GERAIS 

A grande variedade de danos moleculares e celulares relacionados ao 

envelhecimento leva a uma perda gradual de reservas fisiológicas, aumento do risco de 

contrair doenças e a um declínio geral na capacidade intrínseca do organismo, 

geralmente associadas a condições crônicas, acidente vascular encefálico, câncer, 

demência e consequente multimorbidade (OMS, 2017). O processo de senescência 

modifica significativamente as estruturas encefálicas, com consequentes alterações 

funcionais (Machado e Haertel, 2013). 

Uma série de anormalidades neurológicas pode ocorrer sem haver causa 

específica ou ainda pelo envelhecimento natural em octogenários, tais como a 

diminuição e perda dos sentidos, sinais motores, reflexos medulares, deterioração ou 

perda da sensibilidade vibratória, mudanças na postura e marcha, declínio cognitivo, 

perda de memória, bem como alterações de personalidade (Ropper e Samuels, 2009). 

Além dos órgãos vitais, o organismo sofre processo de degeneração em células 

com alto grau de diferenciação, destacando-se os neurônios – o que resulta em atrofia 

cerebral (Viña et al., 2007). Esta alteração estrutural se caracteriza por dilatação de 

sulcos e ventrículos, regressão dos giros cerebrais e perda neuronal, culminando em 

diminuição do volume encefálico. Além disso, as anormalidades neurológicas podem 



22 
 

ser decorrentes da presença de placas neuríticas, emaranhamentos neurofibrilares, 

depósito de proteínas beta-amilóides e degeneração grânulo-vacuolar, que, apesar de 

serem comuns ao envelhecimento, deixam o SNC mais vulnerável às 

neurodegenerações (Aversi-Ferreira et al., 2008). 

De modo particular, as alterações estruturais e funcionais no SNC podem 

comprometer o desempenho de áreas límbicas – centro de integração das emoções – que 

regulam os comportamentos afetivo, emocional e motivacional, com a 

neurodegeneração e disfunções dessas áreas estando envolvidas na fisiopatologia de 

desordens neuropsiquiátricas degenerativas, entre as quais se destacam a Doença de 

Parkinson (DP), Doença de Alzheimer (AD), Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA), 

Demência Frontotemporal (FTD), esquizofrenia e depressão (Capani et al., 2016).    

  

2.3. METABOLISMO DO NEUROTRANSMISSOR DOPAMINA  

A monoamina dopamina (DA) é um neurotransmissor do grupo das 

catecolaminas e, juntamente com a noradrenalina e adrenalina, atua como um dos 

principais neurotransmissores na modulação da função cerebral, tendo papel crucial no 

SNC, Sistema Nervoso Periférico (SNP) e na adaptação do comportamento animal ao 

longo da evolução (Yamamoto e Vernier, 2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Mecanismo de síntese do neurotransmissor dopamina (imagem adaptada de 

Halmach e Dermitzel, 2006).  
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Entre os papéis que a DA está envolvida destacam-se atenção (Tripp e 

Wickens, 2009), memória (Arnsten, 1997), cognição (Assadi et al., 2009) e emoção 

(Anisman e Zacharko, 1986).  

A DA é sintetizada mediante a reação de conversão da 3,4-

dihidroxifenilalanina (L-DOPA) a partir de L-tirosina, através da enzima tirosina 

hidroxilase (TH) - uma enzima limitante da taxa de biossíntese de DA. Por sua vez, a 

enzima I-amino-ácido descarboxilase ou DOPA descarboxilase converte L-DOPA em 

DA (Figura 1). A DA é convertida em 3,4 ácido-di-hidroxifenil acético (DOPAC) e 3-

metoxitiramina (3-MT), através das enzimas monoamina oxidase (MAO) e catecol-

Ometil transferase (COMT), respectivamente. Finalmente, a COMT e MAO degradam a 

DOPA (Baskerville e Douglas, 2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Síntese e neurotransmissão dopaminérgica (imagem adaptada de Golan, 

2009).  
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Após a síntese citoplasmática e recaptação celular da DA pelo transportador de 

dopamina (DAT), esta é acumulada em vesículas pelo transportador de monoamina 

vesicular 2 (VMAT), onde permanece até que seja impulsionada a ser liberada (Figura 

2) (Daubner et al., 2011). 

Ocorrida a estimulação celular, o fluxo de cálcio causa esvaziamento das 

vesículas, com a DA sendo então liberada na fenda sináptica, ligando-se a receptores de 

neurônios pós-sinápticos (Youdim et al., 2006). O sinal nervoso é transmitido e a DA 

pode então ser recaptada e retornar ao citoplasma do neurônio pré-sináptico pela ação 

do DAT, localizado na membrana pré-sináptica (Nirenberg et al., 1996) ou ainda ser 

degradada na fenda sináptica pela COMT e MAO. Quando a necessidade de liberação 

de DA aumenta em uma sinapse catecolaminérgica, a TH é ativada para produzir mais 

DOPA (Daubner et al., 2011).  

Dois grupos de receptores DA que atuam na transmissão sináptica foram 

identificados e pertencem à família de receptores acoplados à proteínas G (GPCRs) 

(Figura 3). Os receptores identificados são de cinco tipos (D1, D2, D3, D4 e D5) e 

compõem duas classes de receptores divididos de acordo com sua estrura e resposta 

biológica 1) - D1R e D5R - que se ligam a proteína G e estimulam adenil ciclase, 

aumentam o cAMP e ativam a proteína quinase A (PKA), além de moléculas de 

sinalização; 2) - D2R, D3R e D4R - estão negativamente acoplados a adenil ciclase, 

diminuindo o acúmulo de AMPc, modulando a atividade de PKA e seus efetores, além 

dos níveis intracelulares de cálcio (Kobayashi et al., 2004; Araki et al., 2007; Rangel-

Barajas et al., 2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Tipos de receptores dopaminérgicos (imagem adaptada de Halmach e 

Dermitzel, 2006).  
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A ativação da família D2R medeia a resposta elétrica neuronal através de 

proteínas Gi e leva à inibição de adenil ciclase (Ben-Jonathan, 1985) e inibição de PKA 

(Nishi et al., 1999). D2Rs também modulam a proteína G acoplada a canais 

retificadores de potássio (GIRK).  

Os D1Rs partilham 80% de sua homologia de aminoácidos com D5Rs nos 

domínios transmembranares e desempenham importante papel na atividade locomotora, 

sistema de recompensa, aprendizado e memória. Essa família de receptores é 

amplamente distribuída no cérebro, com maiores densidades no estriado e caudado-

putamen, NAc, substância negra pars reticulada (SNr) e bulbo olfatório (Wamsley et 

al., 1989), apresentando expressão moderada no núcleo interpeduncular, aqueduto 

cerebral e ventrículos e densidade inferior no córtex pré-frontal dorsolateral, córtex 

cingulado e hipocampo (Cadet et al., 2010; Rangel-Barajas et al., 2015).  

Os receptores D1 são mais abundantes do que os receptores D2 em áreas 

neocorticais, particularmente nas regiões pré-frontais, havendo evidências de que o 

sistema cortical do receptor D1 tem um papel fundamental no funcionamento executivo, 

que depende da integridade do lobo frontal (McNab et al., 2009). 

Os D2R compartilham 75% de homologia nas regiões transmembrana com 

D3R e 53% de identidade com D4Rs (Missale et al., 1998). São expressos 

principalmente no estriado, globo pálido externo (GPe), NAc, amígdala, córtex cerebral, 

hipocampo e pituitária. O RNAm D2R também foi encontrado nos córtices temporal e 

entorrinal e na região septal, bem como na VTA e neurônios dopaminérgicos do SNC 

(Jackson e Westlind-Danielsson, 1994; Missale et al., 1998).  

Os receptores D1R e D2R são mais abundantes no cérebro adulto (Kobayashi 

et al., 2004; Araki et al., 2007). D1 e D2 são encontrados no corpo estriado, córtex, 

hipotálamo, bulbos olfatórios. A expressão do receptor D3 é mais restrita, como o NAc, 

tubérculos olfativos e as ilhas de Calleja, possuindo moderados a elevados níveis do 

receptor D3. Os níveis dos receptores D2 e D4 parecem ser menos abundantes em 

estruturas subcorticais, embora tenha sido demonstrado que o córtex, hipocampo e 

estriado possuem receptores D4. Finalmente, a expressão do receptor D5 no cérebro de 

rato é relativamente escassa, embora sua presença tenha sido identificada no corpo 

estriado, córtex, substância negra pars compacta (SNpc) e NAc (Baskerville e Douglas, 

2010).  

Em concentrações fisiológicas a DA não exibe toxicidade. Entretanto, seu mau 

funcionamento metabólico e perturbações em seu mecanismo de liberação podem levar 
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à neurotoxicidade. Várias evidências demonstram que tal fenômeno é causado pelo 

estresse oxidativo, neuroinflamação e morte celular por apoptose (Rangel-Barajas et al., 

2015). 

Associada ao rompimento da neurotransmissão dopaminérgica, um dos 

principais mecanismos de morte celular em doenças neurodegenerativas é o estresse 

oxidativo, que acomete todos os tipos de células cerebrais. O cérebro é particularmente 

vulnerável aos radicais livres devido ao alto consumo de oxigênio e ao alto teor de ferro, 

que aumentam com o envelhecimento, acompanhados de baixa capacidade de ligação ao 

ferro no fluido cerebroespinal e à oxidação de neurotransmissores, tais como a DA e 

serotonina (Spencer et al., 1998).  

O dano oxidativo também representa um evento associado à excitotoxicidade –

outra principal causa da morte celular – uma vez que ativações prolongadas de 

receptores ionotrópicos de glutamato podem provocar as formações de radicais livres 

(Dong et al., 2009) e o excesso desses radicais livres celulares pode induzir liberação de 

glutamato e prejudicar a captação de glutamato astroglial (Dallerac e Rouach, 2016).  

O estresse oxidativo é o resultado do desequilíbrio entre as espécies reativas de 

oxigênio (ROS), como peróxidos e radicais livres e a capacidade do sistema biológico 

para desintoxicá-lo. As ROS causam peroxidação de lipídios, desorganização do 

citoesqueleto e defeitos ao DNA que desencadeiam a morte celular. Assim, a 

autooxidação da DA pode aumentar os níveis de ROS e o metabolismo enzimático 

normal da DA induz a formação de peróxido de hidrogênio via atividade da monoamina 

oxidade (MAO) (Blum et al., 2001).  

O resultado final é que as duas principais causas de morte de células trabalham 

em conjunto em um ciclo vicioso de retroalimentação (Freire, 2012). As ROS são os 

principais radicais livres e são produzidos principalmente nas mitocôndrias. As 

disfunções mitocondriais em doenças neurodegenerativas levam à superprodução de 

ROS, perturbando então o equilíbrio de oxidante versus antioxidante (Dallerac e 

Rouach, 2016). 

Além disso, um processo fundamental, envolvido em distúrbios 

neurodegenerativos crônicos, como as DP e AD é a neuroinflamação, que inclui a 

ativação de microglia, astrócitos e células imunes, as quais induzem a liberação de 

mediadores inflamatórios como citoquinas, quimiocinas, neurotransmissores e estresse 

oxidativo, levando à morte celular neural (Lanz et al., 2010; Ohshima et al., 2013).  
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2.4. CITOARQUITETURA E PROJEÇÕES DA VIA MESOLÍMBICA 

 

2.4.1 Citoarquitetura e conectividade de neurônios da via mesolímbica 

 

No encéfalo existem dez núcleos produtores de DA (A8-A17) (Figura 4), que 

recebem essa denominação porque a utilizam como neurotransmissor. No início dos 

anos 60, três destes núcleos liberadores de DA foram descobertos e estão localizados no 

tronco encefálico, em uma região denominada mesencéfalo (Bjorklund e Dunnett, 

2007b). São, portanto, a zona retrorubral (RR-A8), substância negra pars compacta 

(SNc – A9) e Área Tegmentar Ventral (VTA – A10) (Carlsson et al., 1962; Dahlstroem 

e Fuxe, 1964). 

 

 

Figura 4. Núcleos dopaminérgicos distribuídos no encéfalo humano (a) e no roedor (b) 

(imagem adapatada de Bjorklund e Dunnett, 2007a).  

  

Os neurônios dopaminérgicos localizados no mesencéfalo são considerados 

essenciais na determinação comportamental do indivíduo, controle motor, motivação, 

memória, cognição, recompensa e em algumas desordens neurológicas e/ou 

psiquiátricas, estando no centro de três complexos circuitos denominados mesocortical, 

mesoestriatal e mesolímbico (Dahlstroem e Fuxe, 1964; German e Manaye, 1993; 

Bjorklund e Dunnett, 2007a) (Figura 5). 
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Figura 5. Vias dopaminérgicas nigroestriatal, mesolímbica e mesocortical. Fonte: 

http://neuroibb.wixsite.com/brainy/dopamina 

 

Convém ressaltar que estudos hodológicos demonstram que há certa 

sobreposição entre as vias mesocortical e mesolímbica, o que permite a alguns 

pesquisadores aglutiná-las em uma via única denominada mesocorticolímbica (Barili et 

al., 1998; Ikemoto e Wise, 2004; Machado e Haertel, 2013). 

A principal via que atua nos mecanismos de memória, cognição, movimento, 

comportamentos afetivos e de recompensa é a via mesolímbica, sendo esta constituída 

primariamente pela VTA e pelo NAc. A VTA não apresenta somente projeções 

límbicas/corticais, mas também projeções para o estriado (Loughlin e Fallon, 1984; 

Bjorklund e Dunnett, 2007a).  

Os corpos celulares da via mesolímbica são encontrados na VTA e as fibras 

dopaminérgicas originárias da mesma região projetam-se para o córtex, onde medeiam 

respostas motivacionais e emocionais (Baskerville e Douglas, 2010).  

Ao produzir TH e liberar DA, a VTA projeta-se para o estriado ventral ou 

NAc, amígdala, bulbo olfativo, hipocampo, giro cingulado e córtex pré-frontal medial, 

estando envolvida na função cognitiva, tomada de decisões, memória de trabalho, 

incentivo, estímulo de saliência, motivação, reforço positivo e negativo, emoção e 

aversão (Adcock et al., 2006; Berridge, 2007; Brischoux et al., 2009; Bromberg-Martin 

et al., 2010; Salamone e Correa, 2012; Rangel-Barajas et al., 2015).  

http://neuroibb.wixsite.com/brainy/dopamina
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O grupamento A10 está dividido em subregiões, as quais são denominadas de 

Área Tegmentar Ventral Rostral (VTAR), Núcleo Parabraquial Pigmentado (PBP), 

Núcleo Paranigral (PN), Núcleo Linear Rostral da Rafe (RLi), Núcleo Linear Caudal da 

Rafe (Cli), Núcleo Interfascicular (IF) e Núcleo Parainterfascilar (IFP) (Morales e 

Margolis, 2017) (Figura 6).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Subdivisões da Área Tegmentar Ventral (VTA-A10) (imagem adaptada de 

Morales e Margolis, 2017).  

No que se refere à citoarquitetura dos neurônios DA em VTA, além de serem 

morfologicamente heterogêneos, diferem em suas características eletrofisiológicas, 

conteúdo dopaminérgico e conectividade aferente e eferente (Lammel et al., 2014; 

Holly e Miczek, 2016). Sua heterogeneidade morfológica pode se estender para 

aspectos envolvidos na execução de funções distintas, com a síntese de catecolaminas e 

liberação de DA sendo influenciada pela expressão de proteínas (Hnasko et al., 2012). 

Os neurônios dopaminérgicos mesolímbicos estão amplamente interconectados 

com outros sistemas neuronais formando um circuito bastante complexo. Os neurônios 

dopaminérgicos no estriado e mesencéfalo interagem com outros sistemas de 

neurotransmissores, incluindo 1) projeções glutamatérgicas do córtex, núcleo 

pedúnculo-pontino tegmentar e núcleo sub-talâmico, 2) transmissão GABAérgica e 

outros peptídeos neurotransmissores do corpo estriado, 3) transmissão GABAérgica do 

globo pálido, 4) transmissão serotoninérgica do núcleo da rafe dorsal, 5) transmissão 

noradrenérgica do locus coeruleus e 6) transmissão colinérgica do tronco cerebral, para 
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além da interação com interneurônios GABAérgicos e colinérgicos locais (Janhunen e 

Ahtee, 2007). 

Quanto à atividade de neurônios DA de VTA, esta é regulada por inputs de 

várias regiões do cérebro, bem como por neurônios locais liberadores de GABA e 

glutamato. Os neurônios VTA GABAérgicos e os neurônios VTA glutamatérgicos 

enviam projeções ao alcance de muitas estruturas cerebrais que são inervadas por 

neurônios VTA DA (Morales e Margolis, 2017). 

As subpopulações dos neurônios DA de VTA também diferem em suas 

características eletrofisiológicas. Neurônios DA localizados principalmente na borda 

mais lateral de VTA, adjacente à SNc, possuem algumas propriedades que estão 

classicamente associadas com neurônios dopaminérgicos, como a presença de uma 

grande corrente de cátions ativada por hiperpolarização, longa duração de ação e 

capacidade de inibição por agonista DRD2 (Labouebe et al., 2007). 

A VTA contém um número apreciável de neurônios GABAérgicos, embora 

haja pouca co-localização de neurônios DA com GABA (Nair-Roberts et al., 2008). Os 

neurônios VTA GABAérgicos são heterogêneos em sua composição e comumente são 

identificados pela presença de GADs ou VGAT. Alguns possuem proteínas de ligação 

ao fator de liberação de corticotrofina ou colecistoquinina. Outros subconjuntos 

respondem especificamente ao DRD2 ou a ativação do receptor -opióide (Olson e 

Nestler, 2007).  

Já os neurônios de glutamato são classicamente identificados em VTA por 

expressarem a codificação de RNAm do transportador de glutamato vesicular 2 

(VGLUT2) em seus terminais (Yamaguchi et al., 2011; Root et al., 2014b), por 

estabelecerem sinapses assimétricas (Wang et al., 2015a; Zhang et al., 2015) e 

liberarem glutamato (Hnasko et al., 2012). Representam 3% dos neurônios, sendo 

raramente observada co-localização de glutamato em neurônios dopaminérgicos (Nair-

Roberts et al., 2008). Os neurônios glutamatérgicos de VTA são particularmente 

prevalentes nos núcleos da linha média. De fato, os neurônios que expressam VGLUT2 

são neurônios mais numerosos que expressam TH nas porções rostral e média de VTA 

(Yamaguchi et al., 2007; Yamaguchi et al., 2011).  

Neurônios dopaminérgicos e não dopaminérgicos de VTA recebem inputs de 

neurônios glutamatérgicos locais (Dobi et al., 2010; Wang et al., 2015a) e a ativação de 

neurônios de glutamato in vivo resultam no disparo de alguns neurônios dopaminérgicos 

que inervam o NAc (Wang et al., 2015a). 



31 
 

Quanto à coexistência e co-liberação de neurotransmissores, os neurônios de 

VTA podem coexistir com outros neurotransmissores e também co-liberar de um único 

terminal axônio dopamina e glutamato (Zhang et al., 2015), glutamato e GABA (Root 

et al., 2014), ou dopamina e GABA da mesma vesícula (Berrios et al., 2016). 

Estudos em ratos também mostraram que os axônios de VTA no NAc contêm 

conjuntos de vesículas independentes para a acumulação de dopamina ou glutamato e 

que vesículas de glutamato residem nos terminais axônicos, onde estabelecem sinapses 

assimétricas que estão associadas à transmissão excitatória. Assim, essas vesículas 

podem participar da transmissão sináptica e não-sináptica de dopamina, bem como um 

único axônio contendo glutamato e dopamina pode fornecer uma sinalização excitatória 

rápida através de glutamato e sinalização modulatória mais lenta via dopamina (Morales 

e Margolis, 2017).  

Alguns estudos demonstraram que neurônios TH-GAD liberam GABA em 

neurônios glutamatérgicos da habênula lateral (Stamatakis et al., 2013), através de um 

mecanismo que é susceptível de envolver acumulação de GABA pelo VGAT em 

vesículas. Já em camundongos, demonstrou-se que dentro do estriado dorsal e NAc o 

GABA pode ser liberado dos axônios por neurônios espinhosos médios contendo DA. 

Na ausência de VGAT, VMAT2 encapsula GABA em vesículas citoplasmáticas, 

havendo então a coexistência de GABA e DA (Tritsch et al., 2014; Kim et al., 2015; 

Berrios et al., 2016).  

Outros estudos sugerem que neurônios GABA, glutamato e DA de VTA, 

recebem projeções de várias regiões cerebrais e que existem algumas diferenças 

quantitativas, mas não qualitativas em seus padrões de entrada (Watabe-Uchida et al., 

2012; Ogawa et al., 2014; Beier et al., 2015; Faget et al., 2016). 

Estudos ultraestruturais em ratos também evidenciaram que o axônio dos 

terminais de neurônios VTA GABA estabelecem sinapses em dendritos de neurônios 

dopaminérgicos e não dopaminérgicos, cuja identidade permanece a ser determinada  

(Omelchenko e Sesack, 2009). Também não se sabe se estas sinapses GABAérgicas 

locais surgem de colaterais axônicos de VTA, de neurônios GABA que se desenvolvem 

em outra região ou se eles inervam exclusivamente os neurônios locais.   

Embora achados anatômicos sugiram que o NAc receba aferências de 

neurônios dopaminérgicos, estudos eletrofisiológicos sugerem que a entrada dominante 

no NAc de ratos é de neurônios VTA GABA (Xia et al., 2011; Bocklisch et al., 2013). 
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Além desses neurotransmissores, foi observado que neurônios dopaminérgicos 

da VTA podem também expressar neurotensina (principalmente no RLi), 

colecistoquinina (principalmente no Cli), proteínas ligantes de cálcio e óxido nítrico. 

Por sua vez, o estriado ventral está localizado rostroventralmente ao caudado-

putâmen e é composto pelo NAc, elementos estriatais do tubérculo olfatório, 

localizados na lâmina II e pela porção ventro-medial do caudado-putâmen. O NAc se 

diferencia do caudado-putâmen pela escassez de fibras mielínicas, embora ambos 

possuem uma composição celular semelhante. O NAc foi originalmente subdividido 

em cerne e concha, distinção estabelecida com base na reação histoquímica para 

acetilcolinesterase e imunorreatividade para colecistoquinina, sendo a concha mais 

intensamente reativa que o cerne para estes compostos (Zaborszky et al., 1985).  

O cerne e a concha podem ser identificados apenas nos três quartos caudais do 

NAc, ou seja, em níveis onde a comissura anterior se afasta medialmente da cápsula 

externa. A porção mais rostral do NAc pode ser considerada um terceiro subterritório, 

denominado pólo rostral. Do ponto de vista hodológico, o pólo rostral compartilha 

características tanto com a concha quanto com o cerne do NAc. Assim, as projeções da 

região medial do polo rostral se assemelham às projeções da concha, enquanto que as 

projeções da região lateral do polo rostral se assemelham às projeções do cerne (Zahm e 

Brog, 1992). 

A região lateral do polo rostral do NAc, assim como o cerne, é muito marcada 

com calbindina, já a região medial do polo rostral do NAc, assim como a concha, é 

pouco reativa a este marcador (Zahm e Brog, 1992).  

Foi ainda reconhecido outro distrito do NAc, denominado pólo septal, que 

corresponde ao setor caudomedial da concha. Este distrito recebe uma inervação 

dopaminérgica muito densa (Voorn et al., 1986), possuindo também conexões 

recíprocas com estruturas somáticas e viscerais do tronco encefálico, mais profusas do 

que as demais partes da concha do NAc (Brog et al., 1993). Em função dessa 

característica, o pólo septal é frequentemente considerado uma região de transição entre 

o estriado ventral e o contínuo formado pelos núcleos amigdalóides central e medial e o 

núcleo intersticial da estria terminal, designado amígdala estendida. Com base na 

imunorreatividade para TH, o pólo septal foi ainda subdividido em três regiões, o cone, 

o arco e o vértice, sendo o cone e o vértice intensamente imunoreativo para TH e o arco 

pobre em TH (Voorn et al., 1986; Todtenkopf e Stellar, 2000). 
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 Citoarquitetonicamente, a região do arco possui alta densidade neuronal, 

correspondendo a um agregado celular estriatal. Ainda com base na imunorreatividade 

para TH, a concha do NAc foi subdividida em uma região medial (que inclui o polo 

septal, cuja heterogeneidade, como já mencionado, é amplamente reconhecida), uma 

região intermediária, também denominada concha ventromedial, e em uma região 

ventrolateral. A região intermediária da concha é menos intensamente imunorreativa 

para TH do que suas regiões medial e ventrolateral (Voorn et al., 1986; Zahm e Brog, 

1992). Estas diferentes sub-regiões da concha do NAc, bem como a parte medial e 

lateral do cerne dessa estrutura recebem diferentes combinações de aferências corticais 

e subcorticais e se projetam para diferentes alvos palidais, hipotalâmicos e 

mesencefálicos (Groenewegen et al., 1999).  

Em estudos comportamentais com animais, a concha e o cerne do NAc 

apresentam diferentes respostas relacionadas com drogas de abuso, onde há uma maior 

auto-administração na região da concha medial, e o animal apresenta também uma 

maior locomoção. Por outro lado, as regiões do cerne e da concha laterais do NAc, 

parecem sofrer pouco ou nenhum efeito (Di Chiara e Imperato, 1988; Rodd-Henricks et 

al., 2002; Ikemoto e Witkin, 2003; Ikemoto et al., 2005; Ikemoto, 2007).  

O NAc foi ainda subdividido em uma região anterior e uma região posterior. A 

região anterior se estende desde o polo rostral até o aparecimento da ínsula magna de 

Calleja e está relacionada com comportamentos apetitivos. A região posterior coexiste 

com a ínsula magna de Calleja e se estende até o polo caudal do NAc, estando 

relacionada com comportamentos defensivos (Reynolds e Berridge, 2008). 

A grande maioria dos neurônios estriatais (95%) é representada por neurônios 

GABAérgicos de projeção, denominados neurônios espinhosos de tamanho médio, que 

também expressam encefalina ou substância P. Os outros 5% são interneurônios que 

incluem: 1) neurônios colinérgicos; 2) neurônios contendo GABA e parvalbumina; 3) 

neurônios contendo GABA e calretinina; 4) neurônios contendo GABA, co-localizado 

com somatostatina, neuropeptídeo-Y e óxido nítrico sintase (Zaborszky et al., 1985; 

Zahm e Brog, 1992). 

Por sua vez, o estriado está envolvido na regulação da motricidade somática e 

atividade locomotora (Ikemoto e Witkin, 2003), em várias formas de aprendizado e 

memória, como aprendizado de uma associação estímulo resposta ou aprendizado de 

hábitos e aprendizado emocional, assim como em mecanismos de recompensa (Di 
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Chiara e Imperato, 1988) e de adição e dependência a drogas de abuso (Ikemoto et al., 

2005).  

É evidente que o processo de senescência pode trazer consigo alterações nos 

componentes dopaminérgicos, afetando não somente a via mesolímbica, como também 

as vias mesocortical e nigroestriatal, pois essas vias compõem circuitos que estão no 

cerne da gênese de desordens afetivas, emocionais, processos motivacionais, de 

memória e alterações motoras, as quais ocorrem com o envelhecimento do organismo 

(Barili et al., 1998). 

 

2.4.2 Projeções da via mesolímbica 

 

Os neurônios dopaminérgicos do mesencéfalo ventral compreendem 90% das 

células do SNC e classicamente se dividem em projeções nigroestriatais da SNc para o 

corpo estriado dorsal e projeções mesolímbicas da VTA para outras regiões límbicas, 

tais como o estriado ventral (Hnasko et al., 2012).  

Os neurônios da VTA projetam-se essencialmente para o corpo estriado ventral 

- composto pelo NAc, compondo a via mesolímbica, e para o córtex-pré-frontal (PFC), 

formando a via mesocortical. Enviam também conexões ascendentes para o septo, 

amígdala, hipocampo e tubérculo olfatório (Hyman et al., 2006; Kenny, 2011; Valdivia 

et al., 2014) (Figura 7).  

A VTA recebe aferências de um grande número de estruturas (veja Figura 5). 

Os neurônios dopaminérgicos de VTA recebem entradas glutamatérgicas do córtex pré-

frontal medial (MPFC) (Carr e Sesack, 2000), tegmento pedúnculo pontino (PPTg) 

(Charara et al., 1996), núcleo do tegmento laterodorsal (LDTg) (Omelchenko e Sesack, 

2005), habênula lateral (LHb) (Omelchenko e Sesack, 2009), substância cinzenta 

periaquedutal (PAG) (Omelchenko e Sesack, 2010), núcleo da camada da estria 

terminal (NST) (Georges e Aston-Jones, 2001) núcleo da rafe dorsal (DRN) (Qi et al., 

2014), hipotálamo lateral (LHT) (Nieh et al., 2015) e pálido ventral (VP) (Hjelmstad et 

al., 2013) (Figura 7). 

Diversas técnicas neuroanatômicas foram utilizadas ao longo dos anos para 

estudar as conexões eferentes da VTA, como a utilização de histofluorescência 

associada a lesões (Dahlstroem e Fuxe, 1964), radiografia (Fallon e Moore, 1978; 

Beckstead et al., 1979; Simon et al., 1979) e traçadores retrógrados (Swanson, 1982; 

Bjorklund e Lindvall, 1984).  
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Os neurônios que expressam somente dopamina em VTA estabelecem sinapses 

simétricas com neurônios espinhosos médios (MSNs) no NAc (Zhang et al., 2015). Os 

neurônios combinados de dopamina e glutamato visam MSNs do NAc, interneurônios 

colinérgicos do NAc (Chuhma et al., 2014), expressando interneurônios liberadores de 

GABA (Kabanova et al., 2015). E os neurônios combinados com dopamina e GABA 

visam MSNs do NAc (Kim et al., 2015; Berrios et al., 2016) (Figura 7).  

Os neurônios VTA GABA recebem entradas glutamatérgicas de LHb 

(Omelchenko e Sesack, 2009) e mPFC (Carr e Sesack, 2000) e GABAérgicas do NAc 

de neurônios espinhosos médios que expressam receptor de DA (Bocklisch et al., 2013). 

Além disso, os neurônios VTA GABA recebem inervação glutamatérgica e 

GABAérgica do PAG (Omelchenko e Sesack, 2010), DRN (Beier et al., 2015), LHT 

(Nieh et al., 2015) e BNST (Kudo et al., 2012) (Figura 7).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Projeções dopaminérgicas aferentes e eferentes da via mesolímbica (imagem 

adaptada de Morales e Margolis, 2017).  
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De modo geral, as subpopulações de VTA, incluindo neurônios que expressam 

TH, inervam mais de uma estrutura no cérebro de ratos (Aransay et al., 2015). Os 

MSNs do NAc são o principal alvo de eferentes de VTA contendo DAT, DRD2 e 

VMAT em ratos (Pickel et al., 1988; Morales e Pickel, 2012). 

Os neurônios DA de VTA também se projetam para a amígdala, hipocampo, 

pálido ventral, substância negra periaquedutal, núcleo da estria terminal (BNST), 

tubérculo olfatório e locus coeruleus. Entretanto, as propriedades dos neurônios de VTA 

variam por alvo de projeção. Por exemplo, neurônios DA que inervam o mPFC têm 

baixos níveis de DAT - em comparação com aqueles que inervam outras regiões 

(Sesack et al., 1998; Lammel et al., 2008). 

Como alvo de projeções, os neurônios VTA GABA visam interneurônios 

colinérgicos do NAc e glutamatérgicos da LHb (Root et al., 2014b). Neurônios de VTA 

que expressam apenas glutamato têm como alvo neurônios LHb (Root et al., 2014b), 

NAc (Qi et al., 2016), enquanto neurônios VTA combinados de glutamato e GABA 

visam neurônios de glutamato em LHb (Omelchenko e Sesack, 2009; Dobi et al., 2010; 

Tan et al., 2012; Root et al., 2014b; Wang et al., 2015a). 

Há evidências sugerindo que os setores rostro-dorsais da VTA estão mais 

estreitamente relacionados com o sistema mesocortical e os setores ventro-caudais da 

VTA com áreas subcorticais mesocorticais (Scheibner e Tork, 1987).  

Especificamente, as projeções da VTA para o NAc obedecem a um padrão 

dorso-ventral invertido, de modo que os setores mais dorsais da VTA se projetam para 

as porções mais ventrais do NAc, e os setores mais ventrais da VTA estão conectados 

aos setores mais dorsais do NAc (Fallon e Moore, 1978; Brog et al., 1993; Hasue e 

Shammah-Lagnado, 2002). 

 

2.5. CIRCUITOS MESOLÍMBICOS E O PROCESSAMENTO DE 

COMPORTAMENTOS 

Como já comentado, funções como motivação e recompensa, aprendizagem, 

memória e desempenho de tarefas cognitivas são reguladas pelo sistema dopaminérgico 

(Arias-Carrion e Poppel, 2007; Cools, 2008). A motivação para se engajar em 

comportamentos pode ser aprendida ou adquirida através da experiência, tanto com 

reforços primários ou reforçadores secundários (Becker, 2009). Estudos optogenéticos 

recentes sobre a ativação de neurônios dopaminérgicos de VTA, demonstram que a 
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ativação local de neurônios dopaminérgicos de VTA geram padrões de resposta 

gratificantes (Tsai et al., 2009; Witten et al., 2011; Ilango et al., 2014). 

Recentemente, as descobertas demonstraram que a ativação do NAc por 

neurônios VTA DA são suficientes para produzir recompensa em ratos (Steinberg et al., 

2014; Owesson-White et al., 2016) e a liberação de dopamina evocada no NAc, a qual 

prevê a entrega de recompensa, modulando rapidamente a atividade nos neurônios 

espeinhosos médios (MSNs) que expressam DRD2 (Owesson-White et al., 2016). 

Dos vários inputs sobre os neurônios VTA dopaminérgicos, tais como o nucleo 

do tegmento laterodorsal (LDTg), neurônios que estabelecem conexões sinápticas 

excitatórias em neurônios VTA DA projetam-se para a porção da concha do NAc 

(Lammel et al., 2012) e parecem estar particularmente envolvidos no comportamento 

motivado (Figura 6).  

Em camundongos, a estimulação optogenética de ambas as entradas de LDTg 

que se projetam para neurônios DA (Lammel et al., 2012) do mesoaccumbens ou de 

insumos glutamatérgicos de VGLUT2 expressando neurônios LDTg para a VTA (Steidl 

et al., 2017) produz uma preferência condicionada.  

Em contraste, a ativação optogenética de entradas LHb para a VTA do rato 

induz a aversão ao lugar condicionado (Figura 6), que é impedida por infusão de um 

antagonista DRD1 no mPFC. Isso sugere que a ativação de sinapses glutamatérgica de 

LHb e de neurônios dopaminérgicos projetando-se para o mPFC provoca aversão 

(Lammel et al., 2012).   

A VTA também recebe entradas glutamatérgicas de neurônios que expressam 

VGLUT3 do núcleo da rafe dorsal (DRN) (Yetnikoff et al., 2015). Esses neurônios 

estabelecem conexões monossinápticas preferencialmente com neurônios 

dopaminérgicos, alguns dos quais inervam o NAc (Qi et al., 2014).  

A ativação seletiva do DRN VGLUT3 expressando fibras na VTA provoca 

liberação de glutamato, aumentando o disparo de neurônios DA que se projetam para o 

NAc (Figura 6), causando a liberação de dopamina nessa região (Qi et al., 2014). 

Apesar de alguns neurônios que expressam VGLUT3 que visam a VTA também 

liberarem a serotonina, não se sabe até que ponto estes neurônios expressam glutamato e 

serotonina para disparos que codificam informações de recompensa (Cohen et al., 

2015).  

A auto-estimulação também é suportada pela ativação de entradas corticais 

anteromediais para VTA, e esse comportamento é diminuído por infusão de uma 
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dopamina não seletiva antagonista lateral do receptor no NAc, sugerindo que entradas 

glutamatérgicas corticais projetando-se para neurônios DA do NAc são suficientes para 

produzir recompensas em ratos (Beier et al., 2015).  

Os neurônios de VTA também podem ser excitados ou inibidos por estímulos 

aversivos ou por sugestões que predizem um resultado aversivo (Schultz, 2007; 

Brischoux et al., 2009; Matsumoto e Hikosaka, 2009; Eshel et al., 2016), estando 

envolvidos no processamento de eventos estressantes (Chaudhury et al., 2013; Tye et 

al., 2013).  

Em outro estudo, a estimulação optogenética de fibras que expressam DAT em 

VTA (usando camundongos que expressam CRE recombinase no hipocampo dorsal) 

melhorou o aprendizado. No entanto, é importante salientar que a função da DA no 

hipocampo envolve em grande parte eferências do locus coeruleus em vez de VTA 

(Smith e Greene, 2012) e a recaptação de DA é mediada por um transportador de 

noradrenalina (Borgkvist et al., 2012).  

Registros eletrofisiológicos recentes em camundongos mostraram que 

neurônios GABA identificados em VTA aumentam sua taxa de disparo durante a 

exposição a pistas que prevêem recompensas e que o disparo permanece elevado 

durante seu recebimento (Cohen et al., 2012). Esses neurônios também exibem um 

aumento transitório da atividade em resposta a estímulos aversivos (Cohen et al., 2012; 

Tan et al., 2012). De acordo com o possível papel dos neurônios VTA GABA em 

condição de aversão, ampla ativação optogenética desse grupo neuronal provoca 

aversão condicionada ao lugar (Tan et al., 2012) e suprime a atividade e excitabilidade 

da DA de neurônios vizinhos (também suprimindo a liberação de dopamina no NAc) 

(van Zessen et al., 2012), também interrompendo o consumo de recompensas, o que 

pode resultar da imposição de um estado aversivo (van Zessen et al., 2012).  

No que se refere as eferências de neurônios VTA GABA, estudos 

optogenéticos de ratos mostraram que a ativação de neurônios VTA GABA provoca 

liberação de GABA sem produzir recompensa ou aversão (Watabe-Uchida et al., 2012).  

 Curiosamente, alguns terminais GABA fornecem entrada monossináptica a 

neurônios colinérgicos no NAc. Breve ativação optogenética desses inputs em ratos 

pausa sua atividade espontânea e aumenta a habilidade do animal de discriminar um 

estímulo que está associado a um desfecho aversivo (Brown et al., 2012).  

A fotoativação de inputs glutamatérgicos da BNST para a VTA também induz 

a comportamento semelhante à ansiedade e produz aversão em ratos. Em contraste, a 
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estimulação optogenética de projeções gabaérgicas de BNST para VTA é ansiolítico e 

provocam recompensa. Essas respostas são semelhantes aos que resultam da inibição 

optogenética de neurônios VTA GABA (Jennings et al., 2013).  

A ativação seletiva de neurônios glutamatérgicos de VTA reforçam a 

preferência de lugar e o comportamento instrumental. Ambos os comportamentos são 

mediados  pela ativação de receptores de glutamato pós-sinápticos em neurônios 

dopaminérgicos vizinhos (Wang et al., 2015a). Em contrapartida, a ativação 

optogenética de fibras de neurônios de glutamato em VTA do rato produz aversão 

através da ativação sináptica da expressão de parvalbumina de interneurônios GABA 

que conduzem GABA em MSNs (Qi et al., 2016). O condicionamento aversivo também 

é provocado pela ativação de fibras de glutamato de VTA para LHb (Root et al., 2014a; 

Lammel et al., 2015) (Figura 8).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Ativação seletiva de entradas e saídas de neurônios e a predisposição a 

comportamentos de recompensa e aversão em ratos (imagem adaptada de Morales e 

Margolis, 2017).  
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Tomados em conjunto, esses achados implicam dizer que neurônios VTA 

GABA estão envolvidos em vários comportamentos e sugerem que existe 

heterogeneidade funcional entre essa população de células que corresponde em parte à 

heterogeneidade na conectividade neuronal (Li et al., 2013; Root et al., 2014a).  

 

2.6. A DESNERVAÇÃO DOPAMINÉRGICA MESOLÍMBICA: UM PRECEDENTE 

DE SINTOMAS EMOCIONAIS E COGNITIVOS NA SENESCÊNCIA 

O rompimento da neurotransmissão dopaminérgica está relacionado a vários 

distúrbios comportamentais, incluindo a ansiedade, transtorno depressivo, 

comportamentos compulsivos e distúrbios neuropsiquiátricos, como o transtorno de 

déficit de atenção e hiperatividade (TDAH), Síndrome de Tourette (TS), esquizofrenia, 

psicose e com doenças neurodegenerativas como a DP, Doença de Huntington (DH) e 

esclerose múltipla (EM) (Rangel-Barajas et al., 2015). 

As doenças neurodegenerativas englobam patologias que envolvem a estrutura 

e função de neurônios e outros componentes cerebrais (Tan e Azzam, 2017) com a 

eventual perda neuronal (Dallerac e Rouach, 2016). 

Uma das doenças neurodegenerativas mais comuns é a DP, caracterizada pela 

perda progressiva de neurônios dopaminérgicos do mesencéfalo. A perda de DA tem 

sérias consequências no equilíbrio das vias dos gânglios da base (Penney e Young, 

1983; Albin et al., 1989) causando desequilíbrio nas redes motoras que estimulam e/ou 

inibem a iniciação de movimentos, caracterizado clinicamente pela bradicinesia, rigidez 

e tremor (Rangel-Barajas et al., 2015).  

Na DP, os neurônios dopaminérgicos exibem agregados de proteínas contendo 

principalmente corpos de Lewy intracitoplasmáticos, cujo principal componente é a α-

sinucleína, como parte do processo degenerativo (Halliday et al., 2014; Dallerac e 

Rouach, 2016). 

A teoria ou também chamado modelo de Braak propõe uma abordagem 

neuropatológica com esquema de estadiamento e progressão caudo-rostral da DP. Os 

estágios 1 a 3 são considerados pré-sintomáticos (Braak e Del Tredici, 2009). No 1º a 

patologia de Lewy aparece no núcleo olfativo anterior e núcleo motor dorsal do nervo 

vago, além de sitomas como a disautomia. Na 2ª fase, as inclusões de uma α-sinucleína 

aparecem na medula oblonga seguida de lesões no locus coeruleus (Rodriguez-Violante 

et al., 2017).  
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No estágio 3 a patologia dos corpos de Lewy avança, atingindo a amígdala, os 

núcleos colinérgicos do presencéfalo basal, e, finalmente, a substância nigra pars 

compacta. A amígdala faz parte do sistema límbico e está associada a processos 

emocionais e de aprendizagem. Assim, perturbações nesse núcleo podem levar a estados 

de ansiedade e depressão (Rodriguez-Violante et al., 2017). 

As etapas de 4 a 6 estão relacionadas à presença de manifestações clínicas 

motoras da doença. Na fase quatro o córtex cerebral também está envolvido. Na fase 5 a 

progressão das mudanças patológicas se estendem à associação sensorial de alta ordem 

e áreas pré-visuais. E no estágio 6, a propagação de α-sinucleina invade completamente 

o córtex (Braak et al., 2002).  

Apesar de a DP ser considerada um transtorno do movimento, nos últimos 

anos, um amplo espectro de características não-motoras, incluindo comprometimento 

cognitivo, estão sendo cada vez mais reconhecidas. A DP envolve sistemas neuronais 

múltiplos como o nigroestriatal e mesolímbico e oferece uma oportunidade para estudar 

a possível influência de caminhos dopaminérgicos no processamento emocional. 

 O espectro neuropsiquiátrico dos sintomas é amplo, mas a depressão se 

destaca como um sintoma pré-motor. A depressão é comum na população em geral com 

uma média prevalência de 13,5% (Beekman et al., 1999), mas a prevalência em 

indivíduos com DP varia entre 30 e 45%, dependendo da ferramenta clínica e critérios 

de estudo (Kano et al., 2011; Rodriguez-Violante et al., 2017).  

 De acordo com o modelo Braak, a depressão pode ser considerada como uma 

complicação noradrenérgica e déficits serotoninérgicos observados nos primeiros 

estágios da doença (Aarsland et al., 2011). Ao contrário dos outros sintomas premotores 

anteriormente discutidos, a depressão não possui um método objetivo de medição além 

das escalas de avaliação clínica (Borgonovo et al., 2017). 

 Embora tenha sido sugerido que a VTA esteja envolvida na DP, alguns autores 

descrevem-na como sendo relativamente poupada (Jellinger, 1991; Hur e Zaborszky, 

2005). Pesquisas anteriores fornecem várias teorias que explicam o menor 

acometimento dessa estrutura, tais como a variedade de neurônios encontrados na VTA, 

a menor expressão do transportador de DA (DAT), as diferenças na expressão do canal 

de cálcio, bem como presença de α-sinucleína (Narayanan et al., 2013). 

 Crucialmente, muitos pacientes com DP têm sintomas não motores que 

incluem distúrbios associados à VTA. Por exemplo, 25% dos pacientes com DP têm 

ansiedade e/ou depressão (Aarsland et al., 2010) e quase 30% dos pacientes com DP 
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apresentam disfunção executiva (Elgh et al., 2009), com a disfunção dopaminérgica 

mesocorticolímbica podendo prejudicar os comportamentos de pacientes com DP.  

Além das células neuronais, os astrócitos possuem importante papel em estados 

comportamentais, patologias cerebrais e funções cognitivas, incluindo a aprendizagem e 

memória (Halassa e Haydon, 2010; Pereira e Furlan, 2010; Pannasch e Rouach, 2013; 

Scuderi et al., 2014).  

Este grupo celular tem sido descrito como um elemento crucial dos circuitos 

cerebrais que regulam a formação, maturação, atividade e plasticidade das redes 

neuronais envolvidas no processamento de informações sensorial, emocional ou 

cognitiva, não apenas modulando a excitabilidade neuronal, atividade sináptica e 

plasticidade, mas também a geração e ritmo de rede de padrões neuronais (Dallerac et 

al., 2013; Wang et al., 2013; Sasaki et al., 2014), podendo contribuir para retardar 

oscilações (Halassa e Haydon, 2010), em parte, através de modulações de atividade 

sináptica excitatória pela liberação de neurotransmissores como o glutamato ou 

adenosina (Dallerac e Rouach, 2016).  

Os astrócitos são elementos de sinalização dinâmica do cérebro. Podem sentir 

entradas neuronais através de íons de canais de membrana, transportadores e receptores. 

Eles também podem responder por vias de transdução, envolvendo, por exemplo, 

sinalização de cálcio e modular em turno adjacente elementos neuronais por vários 

mecanismos, inclusive absorção ou liberação de fatores neuroativos, sinalização 

mediada por contato ou cobertura física plástica de neurônios, podendo ainda regular a 

formação e estabilidade das sinapses, tráfico do receptor e atividade sináptica (Dallerac 

e Rouach, 2016).  

 Como explicitado no transcurso da introdução do presente trabalho, a 

senescência tem impacto nas alterações fisiológicas observadas nos indivíduos. A 

caracterização de tais alterações na via mesolímbica é importante para um melhor 

entendimento a respeito das repercussões motoras e cognitivas associadas a 

perturbações na síntese e/ou liberação da DA. Para este fim, modelos animais são de 

muita valia, por permitirem uma investigação pormenorizada em relação à perda 

neuronal ou disfunções nos terminais dopaminérgicos, que pode ser associada a 

alterações em nível comportamental observadas ao longo do envelhecimento do sistema 

nervoso.  
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2.7. OBJETIVOS 

 

2.7.1 Objetivo geral 
 

Analisar através da técnica de imunohistoquímica a expressão da enzima tirosina 

hidroxilase (TH) ao longo da Via Mesolímbica de ratos da linhagem Wistar (Rattus 

norvegicus) jovens e idosos. 

 

2.7.2 Objetivos específicos 

 

o Caracterizar a morfologia e número de corpos celulares da VTA por meio de 

análise morfométrica do núcleo A-10; 

 

o Analisar a densidade de projeções dopaminérgicas para NAc e sua 

imunorreatividade mediante análise de densidade óptica relativa (DOR); 

 

o Avaliar se as características morfológicas como número de arborizações 

dendríticas, área e perímetro de corpos celulares permitem agrupar os neurônios em 

clusters distintos ao longo da via mesolímbica.  
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3. MATERIAL E MÉTODOS 

 

3.1. MODELO ANIMAL  

 

A realização da presente pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em 

Experimentação Animal (CEEA/UERN), mediante protocolo 03/2016, de acordo com o 

Guia do NIH para Cuidados e Uso de Animais de Laboratório (Publicação NIH Nº 80-

23, revisado em 1985). 

Foram utilizados quatorze ratos da linhagem Wistar, adultos do sexo 

masculino, adquiridos no Biotério Central da Universidade do Estado do Rio Grande do 

Norte (UERN). Os animais foram separados em dois grupos: grupo I (animais jovens - 3 

meses de idade, 325 ± 25g) (n = 7) e grupo II (animais envelhecidos - 18 meses de 

idade, 400 ± 50g) (n = 7) e acomodados em estante ventilada alocada no Laboratório de 

Neurologia e Farmacologia Experimental da UERN, sendo mantidos em gaiolas 

individuais (33cm x 40cm x 17 cm) à temperatura média de 22 ± 2ºC em ciclos 

claro/escuro de 12 horas, recebendo ração e água à vontade. Todas as precauções foram 

tomadas de modo a evitar desconforto e angústia dos animais, de acordo com os 

preceitos de ética em experimentação animal vigentes.  

 

3.2. ANESTESIA, PERFUSÃO E MICROTOMIA 

Ao atingirem as idades especificadas, os animais foram anestesiados com 

cloridrato de cetamina (Vetnil) e cloridrato de xilazina (Syntec) (100mg/kg e 10mg/kg, 

respectivamente) por via intraperitoneal, como medida pré-anestésica.  

Após a certificação da ausência de reflexo córneo-palpebral, foi realizada a 

toracotomia, com incisão de pele, músculo e arco costal, sendo removidos em bloco, 

para exposição do coração. Em seguida foi realizada a cardiopunção no ventrículo 

esquerdo, utilizando uma agulha de uso veterinário (Servi) (15mm x 18mm), a qual é 

direcionada ao cone arterioso, seguindo-se uma incisão no átrio direito. A agulha foi 

conectada a uma bomba peristáltica (Gilson, Minupuls evolution), passando-se 200 ml 

de solução salina tamponada a 0,9% em tampão fostato 0,1M, pH 7,4 heparinizada 

(Parinex, Hipolabor, 2ml/1000 ml de solução salina) durante um tempo estimado de seis 

minutos. Em seguida, foram infundidos cerca de 450 ml de solução fixadora composta 

por paraformaldeido a 4%. 
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Ao final do processo de perfusão os encéfalos foram removidos com técnica de 

dissecção e armazenados por um período de 24 horas em solução de sacarose a 30% em 

tampão 0,1M pH 7,4, a 4ºC para serem submetidos à microtomia. 

Posteriormente, o tecido foi seccionado a 50 μm de espessura no plano coronal 

usando um micrótomo de congelamento (Leica, Alemanha). As seções foram coletadas 

sequencialmente em 6 compartimentos para todos os casos, cada qual contendo uma de 

cada 6 seções, garantindo uma sequência serial com uma distância de 180 μm entre a 

primeira seção da primeira série de cortes e a primeira seção da segunda série de cortes. 

Em seguida, o tecido foi submetido à imunohistoquímica contra a enzima tirosina 

hidroxilase (TH). 

 

3.3. IMUNOHISTOQUÍMICA PARA TIROSINA HIDROXILASE 

As secções foram submetidas a um pré-tratamento com peróxido de hidrogênio 

(H202) a 0,03%, durante 20 minutos para bloqueio da atividade das peroxidases 

endógenas. No início, entre as soluções e ao final desta fase, os cortes foram submetidos 

a seis lavagens de cinco minutos cada em tampão fosfato 0,1 M, pH 7,4 em agitador 

orbital a 70 RPM. 

Posteriormente, as secções foram incubadas em 0,5 µl de anticorpo primário 

mouse α-TH na diluição de (1:10.000, Sigma-Aldrich Inc., St. Louis, EUA), 3.800 µl de 

Triton X-100 a 0,4% e 5% de 200 µl de albumina de soro bovino (BSA) (Prothemo, 

Fortaleza, Brasil) no homogeneizador, overnight e à temperatura ambiente.  

No dia seguinte, as secções foram submetidas a 6 lavagens de cinco minutos 

cada em tampão fosfato 0,1M, pH 7,4 em agitador orbital e incubados em 8 µl de 

anticorpo secundário donkey α-Mouse (1:500; Jackson ImmunoResearch Laboratories, 

West Grove, PA, EUA) e 3.880 µl de Triton X-100 a 4% por 90 minutos em 

homogeneizador.  

Passado o tempo necessário, os cortes foram submetidos a seis lavagens de cinco 

minutos cada em tampão fosfato 0,1M, pH 7,4 em agitador orbital e incubados em 40 µl 

de Complexo Avidina-Biotina-Peroxidase (kit Vectastain Standard ABC, Vector 

Laboratories, EUA) e Triton X-100 a 4% contendo 4,6 g de NaCl por 2 horas em 

homogeneizador. 

Para visualização da reação, as secções foram submetidas a seis lavagens de 

cinco minutos cada em tampão fosfato 0,1M, pH 7,4 e incubadas por 10 minutos em 
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meio contendo 300 µl de tampão fosfato 0,1M Ph 7,4 e 3 alíquotas de 25mg de 

3,3’,4,4’tetrahidrocloreto-diaminobenzidina (DAB) (Sigma-Aldrich Inc., St. Louis, 

EUA) utilizada como cromógeno. Por fim, 300 µl de peróxido de hidrogênio (H2O2) 

contidos em 30 ml de água destilada foram dispensados à solução com DAB por mais 

10 minutos e/ou até a visualização da reação nas secções. Em seguida, estas foram 

transferidas para tampão fosfato 0,1M pH 7.4 para interrupção da reação de revelação.  

 

3.4. INTENSIFICAÇÃO DA REAÇÃO E MONTAGEM DAS SECÇÕES 

 

Ao final do procedimento histoquímico, os cortes foram montados em lâminas 

silanizadas (StarFrost, Waldemar Knittel Glasbearbeitungs GmbH, Braunschweig, 

Alemanha) e deixados para secagem em temperatura ambiente por 2 semanas, sendo 

então submetidos à imersão em soluções de água destilada (1 minuto), 0,05% de 

tetróxido de ósmio (30 segundos), álcool 70% (5 minutos), álcool 95% (5minutos), 

álcool 100 I (5 minutos), álcool 100 II (5 minutos), xilol I (5 minutos) e xilol II (5 

minutos) com o intuito de intensificar a reação, sendo então cobertas e finalizadas com 

lamínulas (24x50; Cover Glass) com o auxílio de meio de inclusão (Ever-Mount – 

Easypath).  

 

3.5. ANÁLISE MORFOMÉTRIA DA VTA E DENSIDADE ÓPTICA DO NAC  

 A análise qualitativa foi realizada a partir do registro fotográfico das regiões 

de interesse – Área Tegmentar Ventral (VTA) e núcleo accumbens (NAc), definidas 

com o auxílio do Atlas de Paxinos e Watson (2007) – usando uma câmera digital 

(Nikon DS-Ri2, Tóquio, Japão) acoplada a um microscópio binocular óptico (Nikon 

Eclipse Ni-U , Tóquio, Japão - objetivas 4x, 10x e 20x), tendo sido  obtidas 88 imagens, 

das quais 42 (4x) para as duas estruturas de interesse, 21 (10x) para a VTA, 21 (20x) 

para a VTA e 4 imagens (4x) panorâmicas para VTA e NAc. Os ajustes de brilho e 

contraste de imagens foram feitos com o auxílio do programa Photoshop CS6 (Adobe 

Systems Inc., San José, CA, EUA).  

 Para que o número de neurônios reativos a TH na VTA de ambos os grupos 

fosse estimado e comparado, utilizou-se o programa ImageJ (http://rsb.info.nih.gov/ij/) 

nas regiões rostral, média e caudal da VTA. Visando manter uma estimativa não 

enviesada do número de células, foi aplicado o fator de correção de Abercrombie 

(Abercrombie, 1946), a fim de compensar a supercontagem de células seccionadas, 
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usando a equação C=R (ST/ ST + D), onde C é o valor corrigido, R é o número bruto de 

células, ST é a espessura da secção em micrômetros e D é o diâmetro médio dos corpos 

celulares ao longo do eixo perpendicular ao plano da secção. 

 Utilizou-se o programa Image J e a marcação invertida das imagens para a 

realização da morfometria do NAc, visando estimar o número de áreas não marcadas. 

De modo contrário, a contagem de áreas não marcadas não foi realizada por 

identificação visual e manual, como na morfometria para VTA. Para a identificação das 

áreas não marcadas, utilizou-se o protocolo do próprio Image J.   

 Para as comparações estatísticas entre as mesmas regiões de VTA ou NAc dos 

grupos distintos (rostral grupo I vs rostral grupo II, medial grupo I vs grupo II, caudal 

grupo I vs caudal grupo II) o teste não paramétrico de Mann-Whitney foi adotado. E 

para comparar dados entre regiões distintas inseridas no mesmo grupo rostral vs médio 

vs caudal do grupo I - e - rostral vs médio vs caudal do grupo II, o teste não paramétrico 

de Kruskal-Wallis foi aplicado, seguido do teste post hoc de Dunn com nível de 

significância definido em 95% (p<0,05) e alto nível de significância definido em 99% 

(p<0,01), usando o programa GraphPad Prism 5.0 (GraphPad Software Inc., La Jolla, 

CA, EUA). Os valores médios obtidos foram expressos como média ± erro padrão da 

média (SEM). 

 Para minimizar qualquer viés durante a quantificação, apenas um pesquisador 

realizou as análises (contagem celular e análise de densidade óptica). Os dados obtidos 

foram então avaliados de forma independente por dois outros pesquisadores, ambos 

desconhecendo a origem dos dados (análise cega). Posteriormente, todas as análises 

foram comparadas para buscar variações entre si. 

A análise quantitativa da neurópila imunorreativa a TH no NAc foi avaliada por 

densitometria computacional a partir de imagens digitais capturadas com o microscópio 

descrito acima, adotando sempre a mesma configuração de câmera e intensidade de luz 

para cada seção de modo a evitar a introdução de qualquer viés. Os valores 

densitométricos médios foram avaliados utilizando-se o software ImageJ. As medidas 

foram obtidas em uma janela quadrada de 0,2 mm2 posicionada ao longo da região do 

core do NAc (cinco amostras por seção, três seções por animal), em regiões próximas 

da comissura anterior. Para minimizar os efeitos da variabilidade dentro do grupo, foi 

adotada uma escala normalizada baseada na comissura anterior não-reativa (a partir de 

medidas de 5 locais distintos da estrutura, usando a mesma janela). Para cada animal, a 

densidade óptica média (DO) do NAc foi designada NA, a comissura anterior foi 
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denominada CA e um índice de contraste C foi calculado de acordo com a equação: 

C=(NA-CA)/(NA+CA) (Freire et al., 2007). Além disso, de modo a atestar a não-

reatividade da comissura anterior, utilizada como controle intrínseco entre os grupos, 

comparamos os valores obtidos para todos os grupos como descrito acima. 
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4. RESULTADOS 

4.1. ANÁLISE DO PADRÃO DE REATIVIDADE DE NEURÔNIOS TH NA ÁREA 

TEGMENTAR VENTRAL (VTA-A10) 

A análise morfológica das secções permitiu perceber que em nível rostral 

houve diminuição da reatividade a TH na periferia do núcleo parabraquial pigmentado 

(PBP) do rato idoso em relação ao rato jovem, sendo esta mais evidente na sua porção 

dorsolateral, permanecendo a área central deste núcleo aparentemente semelhante a do 

rato jovem (Figura 9). 

À análise qualitativa das secções coronais, as células neuronais apresentaram-

se imunorreativas à TH em todos os núcleos da VTA, indicando a presença dessa 

enzima em corpos celulares e fibras. A morfologia desse núcleo revela a presença de 

corpos celulares com características em sua maioria do tipo ovóides e bipolares, 

seguidos em menor número de neurônios fusiformes, bem como tendo sido possível 

indicar uma diferença no volume do citoplasma e no núcleo das células imunorreativas 

(Figura 10).  

No nível médio, evidenciou-se uma diminuição homogênea da marcação contra 

TH nos núcleos paranigral (PN) e parainterfascicular (PIF) do rato idoso em relação ao 

rato jovem, bem como uma imunorreatividade mais discreta na porção dorsomedial do 

núcleo parabraquial pigmentado (PBP) do rato idoso quando comparado ao rato jovem. 

Nos níveis caudais, observou-se uma diminuição da marcação contra TH no núcleo 

rostral linear da rafe (RLi), caudal linear da rafe (Cli) e PBP do rato idoso quando 

comparado ao rato jovem (Figura 11).  
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Figura 9. Padrão de reatividade de TH na Área Tegmentar Ventral (VTA) entre os 

grupos jovem e idoso. A. Menor aumento com visualização panorâmica da área de 

interesse, destacada com um quadrado. B. Ampliação de VTA nas regiões rostral, média 

e caudal. Note a variação significativa na reatividade das fibras reveladas pela 

imunohistoquímica para TH no animal idoso. As reconstruções à direita da parte B da 

figura indicam as coordenadas das regiões avaliadas (em mm, relativo ao Bregma).  
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Figura 10. Padrão de neurônios e fibras imunorreativas a TH ao longo da Área 

Tegmental Ventral (VTA). A imunorreatividade para TH revelou um padrão conspícuo 

de fibras e neurônios em VTA em ambos os grupos, permitindo caracterizar as regiões 

rostral, média e caudal. As regiões rostrais de ambos os grupos apresentam semelhança 

no padrão geral de reatividade enquanto as regiões média e caudal do grupo idoso 

apresentaram um padrão mais difuso em relação ao grupo jovens. Observe o menor 

número de células na região caudal do grupo idoso. Em geral, os corpos celulares 

apresentaram morfologia bipolar e ovoide, embora alguns corpos celulares fusiformes 

também tenham sido identificados. Os retângulos nas imagens de menor aumento 

indicam a região de onde as amplitudes foram obtidas em VTA. Barras de escala: menor 

aumento: 1 mm; ampliações: 200 μm. 
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Figura 11. Análise do padrão de imunorreatividade para TH e subdivisões da Área 

Tegmentar Ventral (VTA) de ratos jovens e idosos. Note a variação significativa na 

reatividade das fibras reveladas pela imunohistoquímica para TH no animal idoso. 

Legendas: veja lista de abreviaturas. Barra de escala: 500 µm. 
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À análise quantitativa, quando as mesmas regiões da VTA dos grupos I foram 

pareadas e comparadas (rostral jovem vs rostral idoso e caudal jovem vs caudal idoso) 

quantitativamente com o grupo II, não foi possível identificar diminuição significativa 

de corpos celulares (p>0,05, Mann-Whitney). Entretanto, quando as regiões médias dos 

grupos I e II foram comparadas quantitativamente, o padrão de distribuição das células 

entre os níveis médios mostrou-se diminuído (*p <0,05, Mann-Whitney) (Figura 12). 

Quando as regiões rostral, média e caudal da VTA do grupo I foram 

comparadas quantitativamente entre si, foi possível identificar uma distribuição 

diminuída dos neurônios (**p<0,01 Kruskal-Wallis, Dunn post hoc). O padrão de 

distribuição das células entre os níveis do mesmo grupo (grupo I) mostrou-se diminuído 

quando as regiões rostral vs média e média vs caudal foram comparadas (*p<0,05, 

**p<0,01 Kruskal-Wallis, Dunn post hoc). De modo contrário, quando as regiões rostral 

jovem vs caudal jovem foram comparadas, não houve diferença significativa no padrão 

de distribuição das células (p>0,05 Kruskal-Wallis, Dunn post hoc) (Figura 12). 

Nas comparações quantitativas entre si das regiões rostral, média e caudal da 

VTA do grupo II, pode-se perceber que também houve diminuição na quantidade de 

neurônios ao longo dos níveis (**p<0,01 Kruskal-Wallis, Dunn post hoc) e que o 

padrão de distribuição das células neuronais entre os níveis do mesmo grupo (grupo II) 

mostrou-se diminuído quando as regiões rostral idoso vs caudal idoso e médio idoso vs 

caudal idoso foram comparadas (*p<0,05, **p<0,01 Kruskal-Wallis, Dunn post hoc) 

(Tabela 1). A comparação das regiões rostral idoso vs médio idoso não apresentou 

diferença na quantidade das células (p>0,05, Kruskal-Wallis, Dunn post hoc) (Tabela 

1). 
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Figura 12.  Análise morfométrica da Área Tegmentar Ventral (VTA) em ratos jovens e 

idosos. (A) Comparação do número de células entre os níveis rostral, médio e caudal 

entre os grupos jovens e idosos. (B) Comparação do número de células na VTA entre os 

grupos jovens e idosos reatividade de TH da VTA entre os grupos jovem e idoso. 
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Tabela 1. Estatística das comparações intergrupo (regiões rostral, média e caudal de 

VTA)  

                                                Regiões VTA     

                                                Comparações  

Grupos Rostral vs média Rostral vs caudal Média vs caudal  

Grupo I *p<0.05 p>0.05 **p<0.01  

Grupo II p>0.05 *p<0.05 **p<0.01  

 

 

As evidências dos dados permite-nos inferir que o grupo dos animais jovens 

(grupo I) apresenta mudança no padrão de distribuição de corpos celulares nos níveis 

rostro-mediais e médio-caudais, enquanto que os níveis rostro-caudais não apresentam 

diferença significativa entre si. Por sua vez, o grupo de animais idosos (grupo II) 

apresenta um padrão de diminuição de células ao longo dos níveis rostro-caudais e 

médio-caudais, o que não ocorre para os níveis rostro-mediais.   

Além disso, a distribuição dos neurônios imunorreativos à TH ao longo dos 

níveis rostral, médio e caudal de VTA entre os grupos (grupo I, jovem e grupo II, idoso) 

revelou que os corpos celulares são afetados em menor grau quando comparados ao 

padrão de reatividade do NAc. 

 

4.2. ANÁLISE DO PADRÃO DE IMUNORREATIVIDADE A TH NO NÚCLEO 

ACCUMBENS (NAC)  

  

O padrão geral de imunorreatividade TH na NAc revelou um padrão distinto 

entre os grupos (grupo I, jovem e grupo II, idoso). No primeiro, houve um padrão 

intenso de reatividade em NAc, permitindo distingui-lo claramente do estriado (Figura  

13). Por outro lado, a imunomarcação para TH no grupo II revelou um padrão de 

rarefação do tecido, com uma menor reatividade (Figura 13). Esse padrão foi observado 

ao longo das regiões rostral, medial e caudal do NAc (Figura 13). 
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Figura 13. Padrão de imunorreatividade de TH no Núcleo accumbens (NAc) de ratos 

jovens e idosos. (A) Visão bilateral da imunorreatividade de TH no NAc no rato jovem 

e idoso. (B) Ampliação da área de imunorreatividade à TH nos níveis rostral, médio e 

caudal do NAc. Note a variação significativa de reatividade no grupo idoso quando 

comparado ao grupo jovem. As reconstruções à direita da Figura B indicam as 

coordenadas das regiões avaliadas (em mm, relativo ao Bregma).  

 

Quando as mesmas regiões do NAc do grupo I foram pareadas e comparadas 

(rostral jovem vs rostral idoso, médio jovem vs médio idoso e caudal jovem vs caudal 

idoso) quantitativamente com o grupo II foi possível identificar uma diferença 

significativa da reatividade do NAc entre os dois grupos (**p<0,01 Mann-Whitney) 

(Figura 14).  
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À comparação quantitativa das regiões rostral, média e caudal do NAc do grupo 

I, observou-se que a imunorreatividade do NAc mostrou-se significativamente diferente 

entre os níveis rostral vs caudal deste grupo (*p<0,05 Kruskal-Wallis, Dunn post hoc), 

enquanto que para as comparações quantitativas realizadas entre os níveis rostral vs 

médio e médio vs caudal não apresentaram mudança significativa em sua reatividade à 

TH (p>0,05 Kruskal-Wallis, Dunn post hoc).   

Nas comparações quantitativas realizadas entre si das regiões rostral, média e 

caudal do grupo II, percebeu-se que não houve diferença significativa na 

imunorreatidade do NAc ao longo de todos os níveis (p>0,05 Kruskal-Wallis, Dunn 

post hoc).  

Já na comparação feita para grupo I vs grupo II , foi identificada uma mudança 

siginificativa na reatividade do NAc (**p<0,01 Mann-Whitney). Além disso, as 

comparações realizadas para a comissura anterior de todos os níveis e de ambos os 

grupos, utilizada como controle intrínseco, não apresentaram diferença significativa no 

padrão de reatividade (p>0,05) (Figura 14).  

Quanto à morfometria realizada para o NAc quando as mesmas regiões da 

VTA dos grupos I foram pareadas e comparadas (rostral jovem vs rostral idoso, média 

jovem vs média idoso e caudal jovem vs caudal idoso) quantitativamente com o grupo 

II, não houve diferença significativa quanto ao número de áreas não-marcadas (p>0,05, 

Mann-Whitney) (Figura 15).  

Nas comparações quantitativas realizadas para as regiões rostral, média e 

caudal do NAc, ambos os grupos (I e II) não apresentaram diferença significativa na 

redução de áreas não marcadas ao longo dos níveis (p>0,05 Kruskal-Wallis). Entretanto, 

quando realizado o pareamento e comparação dos dois grupos, percebeu-se uma 

diferença significativa no número de áreas não marcadas entre estes (**p<0,05, 

Kruskal-Wallis) (Figura 15).  

A partir dos dados apresentados, pode-se inferir que o grupo dos animais 

jovens (grupo I) apresenta mudança em seu padrão de imunorreatividade do NAc ao 

longo de seus níveis rostral, médio e caudal. No entanto, para o grupo de animais 

idosos, a reatividade se mostra rarefeita e não apresenta mudança significativa em seu 

padrão ao longo dos níveis, o que permite conjecturar a respeito da hipótese de 

degeneração global dos estriados (ventral e dorsal).  
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Figura 14.  Análise de densidade óptica do núcleo accumbens (NAc) em ratos jovens e 

idosos. (A) Comparação entre os níveis rostral, médio e caudal da imunorreatividade de 

TH do NAc. Comparação da imunorreatividade de TH do NAc entre os grupos jovem e 

idoso. (C) Análise da imunorreatividade da comissura anterior nos níveis rostral, médio 

e caudal.   
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Figura 15.  Análise de morfometria de áreas não reativas do núcleo accumbens (NAc) 

em ratos jovens e idosos. (A) Comparação entre os níveis rostral, médio e caudal do 

número de áreas não marcadas no NAc. Comparação do número de áreas não marcadas 

do NAc entre os grupos jovem e idoso.  
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5. DISCUSSÃO 

5.1. INFLAMAÇÃO E EXCITOXICIDADE: UM CAMINHO PARA A 

DESNERVAÇÃO DOPAMINÉRGICA 

 Entre os inúmeros fatores que levam à degeneração de neurônios 

dopaminérgicos na DP, o declínio fisiológico progressivo (Lopez-Otin et al., 2013) e a 

falha dos processos celulares normais contribuem para o aumento da vulnerabilidade 

desses neurônios (Rodriguez et al., 2014), bem como para o dano às células 

envelhecidas (Gems, 2011; Bulterijs et al., 2015). 

 Um dos fatores que desencadeia processos degenerativos progressivos é o 

estresse oxidativo, o qual desempenha ação importante na disfunção celular e 

neurotoxicidade dopaminérgica. Além disso, os produtos de fosforilação (Hall et al., 

2012) e a geração de espécies reativas de oxigênio (ROS) são os principais agentes 

causadores das alterações na função mitocondrial (Schapira, 2008) e na permeabilidade 

de mitocôndrias cerebrais (Berman e Hastings, 1999). 

 À medida que a função mitocondrial diminui as alterações nas propriedades do 

citoplasma, que são regidas por estas, como a regulação de ATP ou o metabolismo 

lipídico, dificultam a regulação dos numerosos mecanismos de homeostase. As 

deficiências do complexo I da cadeia respiratória representam a maioria da geração de 

apoptose neural (Hattingen et al., 2009) e aceleram processos patológicos (Knott et al., 

2008; Burte et al., 2015; Alberti e Hyman, 2016).  

Assim, o declínio da atividade mitocondrial tem sido comumente relacionado ao 

envelhecimento e doenças relacionadas à idade, bem como a neuroinflamação e os 

fatores ambientais têm sido cada vez mais apreciados como determinantes principais da 

susceptibilidade neuronal dopaminérgica na DP (Ryan et al., 2015). 

 Visto que a inflamação desencadeia a liberação de glutamato em excesso, 

igualmente o excesso de glutamato extracelular pode desencadear inflamação, tornando 

esta associação um processo patológico auto-propagado (Miyake et al., 2015; Wang et 

al., 2015b). Esse processo é fundamental para a iniciação e o progresso da DP (Halliday 

e Stevens, 2011; De Virgilio et al., 2016; Li et al., 2016). 

 Na maioria dos casos, a fonte de inflamação e excitotoxicidade são as células 

residentes do SNC, a microglia (Kim e Joh, 2006; Long-Smith et al., 2009). 

Inicialmente a um evento patológico, a microglia pode conferir neuroproteção, 

caracterizando-se por produção de citoquinas pró e anti-inflamamatórias, quimiocinas e 
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outras moléculas inflamatórias (Theodore et al., 2008; Ransohoff e Perry, 2009), bem 

como aumento da produção de glutamato (Guillemin, 2012; Kaindl et al., 2012), 

tornando-se esta completamente ativada e apresentando intensa inflamação e 

excitotoxidade, que excede o normalmente associado à ativação microglial (Norden et 

al., 2015).  

Uma série de condições clínicas estão associadas à iniciação microglial, 

incluindo isquemia cerebral, hipoxia, trauma cerebral, infecções sistêmicas, distúrbios 

inflamatórios, estresse, doenças neurodegenerativas, bem como a senescência (Norden e 

Godbout, 2012; Perry e Holmes, 2014; Norden et al., 2015; Fonken et al., 2016; Ziebell 

et al., 2017).   

A ativação microglial acontece antes de haver a morte neuronal (Su et al., 2009; 

Halliday e Stevens, 2011). É demonstrado que a morte neuronal durante a 

neurodegeneração inflamatória é secundária à excitotoxicidade e não especificamente à 

inflamação (Bal-Price e Brown, 2001). Soma-se a esse processo a liberação excessiva 

de glutamato pelo óxido nítrico e subsequente inibição da energia mitocondrial (Leist et 

al., 1997; Netzahualcoyotzi e Tapia, 2014). A supressão de energia neuronal também 

aumenta consideravelmente a lesão excitotóxica do glutamato (Netzahualcoyotzi e 

Tapia, 2014).  

Assim, à medida que os neurônios começam a morrer, eles liberam uma série de 

compostos nocivos, incluindo glutamato, acelerando o processo degenerativo e ativando 

a microglia adicional. Como os neurônios de DA são muito sensíveis a perturbações 

oxidativas (Jenner e Olanow, 1998), é esperado que haja uma maior concentração da 

microglia na SN, o que pode explicar sua sensibilidade incomum à neurodegeneração 

relacionada à ativação microglial (Lawson et al., 1990).  

Neste contexto, a inflamação se configura como o principal mecanismo para o 

aumento da acumulação de α-sinucleína (Griffin et al., 2006), característica patológica 

da DP (Jenner e Olanow, 1996; Spillantini et al., 1998; Markopoulou et al., 1999). É 

componente importante dos corpos de Lewy e está envolvida tanto na função cerebral 

normal quanto na patogênese (Maroteaux et al., 1988; George et al., 1989; Perez e 

Hastings, 2004; Peng et al., 2005; Kim et al., 2011). Alguns estudos relatam a interação 

de α-sinucleína e TH, sendo de relevância funcional para a neurotransmissão 

dopaminérgica e para a fisiopatologia da DP (Gao et al., 2007; Liu et al., 2008; Corti et 

al., 2011). 
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Em condições patológicas, a α-sinucleína pode sofrer alterações mutacionais, 

como fosforilação, oxidação, glicação e nitrosilação (Su et al., 2009), podendo formar 

placas β (Emmanouilidou e Vekrellis, 2016). Na mitocôndria, a α-sinucleína mutada 

demonstrou suprimir o complexo I da cadeia de transporte de elétrons, gerando uma 

menor produção de energia e aumentando o estresse oxidativo, o que por sua vez, 

aumenta o potencial neurodegenerativo da excitotoxicidade (Netzahualcoyotzi e Tapia, 

2014; Li et al., 2016).  

Já no espaço extracelular, a α-sinucleína tem uma alta propensão para provocar a 

ativação imune da microglia (Benner et al., 2008; Roodveldt et al., 2010). As formas 

mutantes dessa proteína também aumentaram significativamente a resposta pró-

inflamatória, desencadeando a liberação de óxido nítrico e citocinas pró-inflamatórias 

da microglia (Alvarez-Erviti et al., 2011).  

É demonstrado também que, em animais, a acumulação de α-sinucleína no 

interior dos astrócitos prejudica o transporte de glutamato, provocando excitotoxicidade 

e ativação de microglia, o que contribui para a destruição de neurônios DA no 

mesencéfalo, tronco encefálico e medula espinal (Gu et al., 2010).  

No que se refere à sua ação e relação com a enzima limitante da síntese de DA, 

embora a função da α-sinucleína permaneça obscura, ela pode se ligar a TH e inibir sua 

atividade, diminuindo sua fosforilação (Perez e Hastings, 2004; Peng et al., 2005), 

atuando como um regulador chave da síntese dopaminérgica, de modo que sua perda 

pela agregação ou diminuição da expressão pode interromper a homeostase DA e afetar 

negativamente a sobrevivência neuronal de neurônios DA, levando à disfunção dessas 

células, mesmo no envelhecimento normal (Corti et al., 2011; Kim et al., 2011). 

Existe, portanto, uma estimulação cíclica entre inflamação e excitotoxidade que 

progride em muitos distúrbios neurodegenerativos e, à medida que a excitotoxidade 

acelera, a inflamação também piora. Assim, o processo excitotóxico têm se mostrado o 

principal processo destrutivo relacionado à perda neuronal na DP, estando associado à 

neuroinflamação crônica, que é controlada principalmente pela microglia (Perry, 2012).   

  

5.2 A PERDA NEURONAL E O COMPROMETIMENTO DA 

IMUNORREATIVIDADE DOS ESTRIADOS NA SENESCÊNCIA  

 

 A perda neuronal progressiva em regiões específicas do cérebro é a causa mais 

comum de doenças neurodegenerativas (Nam et al., 2013), podendo ocorrer de forma 
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localizada ou difusa, levando à alterações funcionais (Norrara et al., 2017). Na DP essa 

perda ocorre de forma significativa na SN, também demonstrada pela redução de 

neurônios imunorreativos à TH em modelos animais de neurodegeneração (Tanaka et 

al., 2012).    

A perda de neurônios do mesencéfalo e especificamente dopaminérgicos na DP, 

pode ser vista, por exemplo, na retina (Masson et al., 1993) e bulbo olfatório (Huisman 

et al., 2004) estando essas estruturas associadas respectivamente à percepção de cor 

prejudicada e à menor sensibilidade ao contraste espacial e temporal (Price et al., 1992; 

Haug et al., 1994) e disfunção olfativa (Hawkes et al., 1997). 

A patologia extranigral pode ainda se estender a outros grupos celulares no 

tronco encefálico, atingindo neurônios noradrenérgicos do locus coeruleus (Bertrand et 

al., 1997; Zarow et al., 2003), serotoninérgicos da rafe média (Del Tredici et al., 2002; 

Double et al., 2003), colinérgicos no núcleo pedúnculopontino (Zweig et al., 1989) e do 

núcleo basal de Meynert (Gaspar e Gray, 1984; Gibb, 1989; Berridge e Waterhouse, 

2003) e neurônios glutamatérgicos do núcleo basolateral da amígdala (Braak et al., 

1994; Harding et al., 2002). 

Entretanto, a perda de neurônios é mais acentuada na metade lateral da camada 

central de neurônios da SNc (Moore, 2003) e, embora a perda de neurônios seja grave 

na SNc ventrolateral, o restante do núcleo é relativamente poupado, sendo também 

poupado parcialmente o grupamento A8 (zona retrorrubral) e alguns núcleos que 

constituem o grupamento A10 (McRitchie et al., 1997).  

Tendo como pressuposto os resultados de estudos post mortem que demonstram 

níveis variáveis de perda neuronal dopaminérgica na VTA (Surmeier e Sulzer, 2013; 

Alberico et al., 2015). Os resultados sobre a perda neuronal nessa estrutura no presente 

estudo corroboram parcialmente essa assertiva, pois quando as secções rostral, média e 

caudal da estrutura de interesse foram pareadas e comparadas de forma global entre os 

grupos de animais jovens e idosos, foi evidenciada uma diferença significativa no 

número de neurônios TH+ ao longo dos níveis e no padrão de distribuição das células 

neuronais entre os grupos citados.  

Por representar a principal fonte de projeções dopaminérgicas para o córtex pré-

frontal e límbico (via mesocortical) (Gaspar et al., 1992), a perda de células restritas na 

VTA pode explicar o caráter notavelmente circunscrito das reduções de DA cortical 

observadas na DP (McRitchie et al., 1997). 
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No entanto, a perda neuronal evidenciada no presente estudo revela que o 

acometimento e subsequente diminuição dos corpos celulares é menos evidente quando 

comparado ao padrão de reatividade do NAc.  

Em estudo realizado com indivíduos que morreram aos 44-110 anos, nenhuma 

perda estatisticamente significativa de neurônios TH positivos foi observada em 

indivíduos mais velhos, de modo que o envelhecimento normal pode ou não estar 

acompanhado da perda neuronal catecolaminérgica no mesencéfalo (Kubis et al., 2000). 

Quanto à degeneração de células no envelhecimento normal, a afirmativa pode 

ser considerada, uma vez que a diminuição nos níveis de DA não necessariamente está 

associada à perda de células. Níveis reduzidos da enzima TH são significativamente 

menores no estriado ventral em indivíduos idosos, sugerindo que há uma diminuição da 

atividade enzimática de TH e o estriado ventral mais sensível à perda de DA induzida 

pela idade (Cruz-Muros et al., 2007).  

Assim como no envelhecimento normal, estudos post mortem realizados com o 

objetivo de evidenciar os déficits de tirosina hidroxilase como resultado da perda 

neuronal, demonstram não haver diferença significativa no número total de neurônios, 

enquanto que a diferença significativa é demonstrada pelos déficits e redução geral na 

marcação de TH, apresentando-se a VTA com reduções moderadas a sutis no seu 

padrão de sua marcação (Rice et al., 2016), revelando níveis variáveis de perda neuronal 

dopaminérgica nessa estrutura (Surmeier e Sulzer, 2013; Alberico et al., 2015).  

O fato de haver diferença nas comparações realizadas entre animais jovens e 

idosos pode ser vista de maneira semelhante em estudo realizado com animais 

submetidos a estresse crônico, o qual pode interferir de forma significativa na perda de 

células imunorreativas a TH na VTA e no número de dendritos em comparação com o 

grupo controle. O estresse crônico afetou significativamente a expressão de mRNA de 

TH. Além disso, foi observado que a coloração de células por Nissl no citoplasma 

diminui substancialmente quando o grupo cronicamente estressado pela idade é 

comparado aos animais do grupo controle (Sugama e Kakinuma, 2016). 

Quanto à neurodegeneração precisa no estado fisiológico dos animais, apesar de 

termos percebido a diferença morfológica dos corpos celulares imunorreativos à TH no 

grupo idoso, tais como aumento no volume do citoplasma e núcleo das células, não 

utilizamos em nosso estudo outros marcadores que não a enzima TH e a demonstração 

de sua imunorreatividade para identificar o nível de comprometimento da via 

mesolímbica. 
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É demonstrado na literatura que alterações neurodegenerativas transformam a 

morfologia microglial e evidencia corpos celulares maiores em estado ativado em VTA 

e NAc, bem como o aumento do estresse oxidativo (Sugama e Kakinuma, 2016). No 

entanto, a microglia pode se mostrar ativada em muitas doenças neurodegenerativas, 

podendo também ser ativada no envelhecimento normal. Quando essa ativação ocorre 

dentro de regiões cerebrais vulneráveis, pode levar à perda de neurônios e preceder, por 

muitos anos, alterações neuropatológicas (Bardou et al., 2014).  

A evidência de que a VTA pode ser, como a SN, uma das estruturas menos 

afetadas quando comparada às repercussões no estriado na DP, também pode ser 

demonstrada pela redução de transportadores como o DAT e VMAT. Durante o 

envelhecimento normal, há reduções dos níveis totais de DAT no sistema mesoestriatal 

de ratos idosos e de sua forma glicosilada no estriado (Cruz-Muros et al., 2009).  

Apesar de a degeneração nas vias de dopamina ser mais acentuada na via 

nigroestriatal na DP, estudos com humanos indicam a redução de DAT nos sistemas 

nigroestriatal e mesolímbico, revelando que há uma redução grave deste nos aferentes 

para o putamen dorsal, enquanto que a substância negra é a região menos afetada. O 

DAT também está reduzido na VTA e no estriado ventral, sendo este a segunda região 

mais afetada na DP (Caminiti et al., 2017). 

Assim como em nosso estudo, realizado com animais, é demonstrado que a VTA 

é uma estrutura menos afetada na DP humana e é resistente à degeneração em modelos 

tóxicos (German et al., 1992; Dauer e Przedborski, 2003).  

Além disso, a desregulação de VMAT também pode ser prejudicial à saúde 

neuronal (Caudle et al., 2007), podendo levar à déficits basais de DA estriatal e cortical 

– o que resulta diretamente no armazenamento insuficiente de catecolaminas 

vesiculares, as quais estão sujeitas à desaminação enzimática e auto-oxidação (Taylor et 

al., 2014), sendo também relatado que os níveis deste transportador não são afetados no 

sistema mesoestriatal no envelhecimento normal (Cruz-Muros et al., 2008).  

É relatado em animais que uma redução de 95% na expressão de VMAT nestes 

leva à ocorrência de degeneração nigroestriatal progressiva, homeostase dopaminérgica 

altamente desregulada, acumulação de α-sinucleína, déficits motores sensíveis a L-

DOPA e características não-motoras da DP, incluindo comportamentos depressivos e 

semelhantes a ansiedade (Caudle et al., 2007), bem como esse animais, sejam jovens ou 

idosos (6 ou 30 meses) apresentarem degeneração relacionada à idade no LC e SNpc, 
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mas não na VTA, além de não apresentarem alteração no número de neurônios positivos 

a TH+  nesta estrutura. 

Neste sentido, a neurotoxicidade que acomete em graus diferentes tanto a SN 

quanto a VTA pode ser ainda explicada pela susceptibilidade dessas estruturas por suas 

diferenças fisiológicas. A VTA é fenotipicamente distinta da SNp pela expressão de 

calbindina – uma proteína ligante de cálcio e, ao contrário da SNpc, não depende do 

influxo de cálcio para a sinalização (Surmeier et al., 2005). 

É ainda relatado que o cálcio citosólico aumenta a conversão de L-DOPA em 

DA por aminoácido descarboxilase, que ocorre em maior medida nos neurônios SNpc 

que na VTA. Esse mecanismo mostrou-se responsável pela susceptibilidade seletiva da 

SNpc à neurotoxicidade induzida por L-DOPA em animais (Mosharov et al., 2009).  

A morfologia dos neurônios também é um fator que os torna particularmente 

dependentes de transporte intracelular ativo, o qual fornece as necessidades energéticas 

locais, permite a comunicação intracelular do axônio ao soma e mantém a atividade 

neuronal. Como a DA tem facilidade em ser oxidada no meio citoplasmático, qualquer 

processo que evite a absorção ou redistribuição da dopamina a partir de vesículas, leva à 

produção prejudicial de ROS, que afetam os processos celulares, incluindo 

bioenergética, estabilidade de microtúbulos, tráfico de organelas e autofagia, por 

exemplo (Choi et al., 2011).  

As mudanças no fluxo retrógrado ao longo do axônio e em sua sinalização 

podem levar a defeitos de fornecimento e depuração, bem como a estresse neuronal, 

neurodegeneração e morte celular (Perlson et al., 2010), e considerando a 

vulnerabilidade dos axônios dopaminérgicos, é relatado que no início da DP há uma 

maior perda de marcadores terminais do axônio estriatal (Burke e O'Malley, 2013). 

Assim, a hipótese patológica recente embasada em estudos neuroquímico post 

mortem sugere que, no início da doença, há uma maior e inicial degeneração de 

projeções axonais dopaminérgicas em vez de corpos celulares, por conseguinte havendo 

um maior comprometimento do estriado (Tagliaferro e Burke, 2016).  

 As diferenças na imunorreatividade do estriado podem variar, de maneira que 

mesmo que os terminais pré-sinápticos sejam afetados, a positividade à TH pode ser 

mantida. A hipótese é sustentada por um estudo recente, realizado em diferentes 

estágios da DP, o qual descobriu que os terminais pré-sinápticos do estriado dorsal são 

afetados por uma degeneração progressiva desde as primeiras fases da doença, sendo a 
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SN menos afetada ao longo do tempo e mantida a positividade de neurônios reativos a 

TH mesmo após o diagnóstico (Kordower et al., 2013).  

Recentemente foi relatado que ocorre perda de 70-80% de terminais nervosos 

estriatais em relação a 30-50% de perda neuronal na SN (Tagliaferro e Burke, 2016) e 

que a disfunção sináptica relacionada à α-sinucleína, e consequentes danos axonais, 

precedem a morte celular na DP (Calo et al., 2016).  

No presente estudo foi visto que o padrão de imunorreatividade de TH no NAc 

de ratos jovens e idosos é distinto, de modo que esta se modifica ao longo dos níveis do 

animal jovem, variando a imunorreatividade ao longo do eixo rostrocaudal e parece 

permanecer reduzida e homogênea ao longo dos níveis do animal idoso. No estriado 

ventral, observou-se uma coloração intensa de fibras imunorreativas a TH em animais 

controles, sendo seu padrão modificado ao longo do eixo rostro-caudal e variando a 

densidade das fibras nessas áreas, sendo a região do centro menos inervada que a região 

da concha do NAc, enquanto que em animais envelhecidos, há um menor nível de DA, 

notada pela diminuição de fibras imunorreativas a TH que diminuíram gradualmente 

com a idade (Ueda et al., 2000).  

A imunorreatividade vista entre os dois grupos do presente estudo evidencia uma 

degeneração global dos estriados ventral e dorsal, o que nos leva a supor que a 

degeneração desencadeada no envelhecimento normal e possivelmente na DP, envolve a 

degeneração de outras vias dopaminérgicas, não se limitando à via nigroestriatal. Além 

disso, a contagem invertida das áreas marcadas demonstrou que a quantidade de áreas 

não marcadas é significativamente menor entre os dois grupos.  

É relatado que para as manifestações dos sintomas motores, é necessária a perda 

de 70-80% dos terminais dopaminérgicos estriatais e que no início da DP os sintomas 

não motores são mais evidentes, sendo demonstrado também em animais que os 

sintomas motores e a perda de células mais grave da SNpc coincidem e não aparecem 

até os 28 meses de idade (Taylor et al., 2011). 

 A alta variabilidade da VTA, por exemplo, pode explicar a heterogeneidade 

não-motora clínica da DP, já que o estriado ventral degenera conjuntamente, mesmo que 

em menor grau, com o estriado dorsal. Estudos post mortem tem revelado que a alta 

variabilidade de VTA pode explicar a heterogeneidade não motora clínica da DP. A 

degeneração do estriado ventral bem como da via mesolímbica tem sido associada a 

diversos estados psicopatológicos, que muitas vezes ocorrem na DP e podem preceder 

os distúrbios motores por muitos anos (Gustafsson et al., 2015). Deste modo, um dano 
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ao sistema mesolímbico dopaminérgico é considerado a principal causa dos sintomas 

neuropsiquiátricos que ocorrem na DP (Castrioto et al., 2016). 

 

5.3 A DESNERVAÇÃO MESOLÍMBICA E SEU ENVOLVIMENTO EM ESTADOS 

PSICOPATOLÓGICOS DA DOENÇA DE PARKINSON  

 Sabe-se que a perda dopaminérgica estriatal está relacionada às principais 

manifestações motoras da DP, tais como acinesia, bradicinesia, rigidez e tremores. 

Entretanto, outras manifestações clínicas têm sido alvo de estudos e, embora menos 

visíveis, também podem ser vistas no momento do diagnóstico (Rodriguez-Oroz et al., 

2009). 

 Os sintomas neuropsiquiátricos como depressão, apatia, ansiedade e disfunção 

executiva comumente ocorrem na DP, conferindo consequências clínicas e impacto 

negativo na qualidade de vida (Aarsland et al., 2014), podendo aparecer a qualquer 

momento e precederem o desenvolvimento de anormalidade motoras por muitos anos, 

bem como se agravarem à medida que a patologia progride.  

 Estes sintomas podem se manifestar de forma precoce, durante e em estágios 

avançados da doença. Em pacientes não tratados com DP precoce, depressão (37%), 

apatia (27%) e ansiedade (17%) são os sintomas mais comuns, mas também os sintomas 

mais prevalentes na DP avançada e estão associados a complicações derivadas do 

tratamento crônico da disfunção dopaminérgica (Aarsland et al., 2009).  

 A depressão pode ocorrer em cerca de 40-50% dos pacientes ao longo do curso 

da doença (Reijnders et al., 2008), sendo no entanto um sintoma subdiagnosticado e 

subtraído, apesar de ser um preditor de má qualidade de vida. 

A apatia é vista em 17-70% de pacientes com DP (Leentjens et al., 2008; 

Pedersen et al., 2009) e frequentemente coexiste com depressão, podendo ocorrer 

associada à disfunção executiva (Zgaljardic et al., 2007). Tanto a depressão quanto a 

ansiedade pode ser anteriores a sintomas motores por vários anos e pertencem às 

características que podem anunciar o desenvolvimento da DP (Ishihara e Brayne, 2006).  

Alguns modelos animais sugerem que pacientes com DP que nunca foram 

tratados também têm déficits em processamento de recompensas e busca de novidades. 

A manifestação de comportamentos apáticos pode ser vista após administração da 

neurotoxina MPTP em animais, de modo que a apatia nestes pode aumentar após a 

injeção da neurotoxina. De tal modo, a disfunção dopaminérgica dentro da via VTA-
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NAc desempenha papel importante na manifestação de comportamentos apáticos 

lesionados com MPTP e alterações semelhantes em pessoas com DP podem contribuir 

para a apatia (Brown et al., 2012).  

Foi observado que a toxina MPTP injetada diminui significativamente a 

funcionalidade do NAc do lado injetado em comparação com o lado controle, bem 

como induz a perda de células dopaminérgicas na VTA, uma vez que o número médio 

de células no lado injetado foi significativamente menor em comparação ao número de 

células marcadas para TH no lado controle, reduzindo também a concentração média de 

dopamina estriatal em relação ao lado controle (Brown et al., 2012). Esses achados 

sugerem que a perda dopaminérgica contribui para a manifestação da apatia no modelo 

de MPTP e, especificamente, a perda de dopamina na via VTA-Nac contribui mais que 

a perda da via estriado-SNpc (Brown et al., 2012).  

O modelo lesional baseado na injeção estereotáxica de 6-OHDA demonstrou que 

a perda bilateral de dopamina na SNc, mas não dentro de VTA, causa déficits 

motivacionais e deficiências afetivas que se assemelham a alguns sintomas 

neuropsiquiátricos observados em pacientes com DP, mas não interfere na manutenção 

de comportamentos voluntários (Drui et al., 2014), fato este que está relacionado às 

funções essenciais da via mesolímbica.  

Entretanto, em consonância com observações em seres humanos, os ratos com 

lesões da SNpc também apresentaram um comportamento depressivo, como revelado 

pelo aumento do tempo que passaram imobilizados no teste de natação forçada, 

enquanto que a diminuição nos braços abertos do labirinto positivo elevado foi 

observada em animais com lesões da SNpc mas não naqueles que possuem lesões na 

VTA (Drui et al., 2014). 

No presente estudo não realizamos análise comportamental nos animais – parâmetro 

que será analisado em pesquisa futura. No entanto, como observado que a 

imunorreatividade do NAc pode ser um fator preditivo para a identificação de alterações 

estruturais e determinante na manifestação de sintomas pré-clínicos na DP, 

desencadeada pela desnervação dos terminais, torna-se relevante expor o impacto da 

neurodegeneração de neurônios TH+ e as repercussões da desnervação da via 

mesolímbica no presente modelo de envelhecimento, uma vez que no envelhecimento 

norma, como na DP, é demonstrado que alterações no processamento de recompensas se 

estendem para além dos efeitos acelerados do envelhecimento, sugerindo uma disfunção 
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mesolímbica como mecanismo promissor para novas pesquisas sobre depressão e 

déficits cognitivos na DP (Schott et al., 2006).  

Além disso, diversos fatores, tais como o déficit dopaminérgico de projeções do 

mesencéfalo (Eppinger et al., 2013) contribuem para o declínio cognitivo relacionado à 

idade. Entre eles, as mudanças relacionadas à idade na tomada de decisão, que podem 

alterar circuitos cerebrais afetivos e motivacionais (Samanez-Larkin e Knutson, 2015). 

Assim, a falta de resposta estriatal ventral consistente em idosos, por diminuição de DA 

no sistema mesolímbico, por exemplo, pode levar a implicações clínicas, como 

substimar resultados aversivos por redução na sensibilização do estriado ventral para 

recompenas imediatas ou erros de previsão (Eppinger et al., 2012).   
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6. CONCLUSÕES 

Os resultados expostos permitem compreender que não somente em estados 

patológicos, mas fisiologicamente, o estresse oxidativo, excitotoxidade, a 

degeneração da via mesolímbica e o ciclo vicioso que se estabelece em torno 

desses eventos podem levar à ativação mecanismos de retroalimentação que 

desempenham funções cruciais na perda neuronal e neurodegeneração.  

A mudança no padrão de distribuição das células é evidenciada pela 

diminuição no número de corpos celulares na VTA de animais idosos versus 

animais jovens, demonstrando que a idade é um fator determinante da perda 

progressiva de células em estruturas cerebrais. 

O déficit na expressão e imunomarcação de TH evidenciada no NAc de 

animais idosos versus animais jovens, demonstra o comprometimento da atividade 

enzimática de TH ao longo do envelhecimento, o que pode repercutir na falta de 

sensibilização desta estrutura e na efetividade das funções da via mesolímbica.  

  Assim, a desnervação desta via ao longo do envelhecimento fisiológico, 

trás consigo alterações que podem ser investigadas não somente ao curso de uma 

patologia diagnosticada e instalada, mas podem preceder por décadas a 

modificação da dinâmica neuronal e glial, estruturas cerebrais, a manifestação de 

sintomas motores e não-motores, bem como o diagnóstico de patologias cerebrais.  

Sendo a idade um fator determinante, desenvolver efetivas estratégias de 

saúde voltadas para a promoção do envelhecimento saudável e prevenção de 

estados alterados e/ou patologias crônico-degenerativas, é pensar o 

envelhecimento como um processo gradual, acumulativo e passível de retardo em 

inúmeros fatores que levam à sua progressão.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



72 
 

7. REFERÊNCIAS 

Aarsland D, Bronnick K, Alves G, Tysnes OB, Pedersen KF, Ehrt U et al. The spectrum 

of neuropsychiatric symptoms in patients with early untreated Parkinson's disease. J 

Neurol Neurosurg Psychiatry. 2009; 80: 928-30. 

Aarsland D, Bronnick K, Williams-Gray C, Weintraub D, Marder K, Kulisevsky J et al. 

Mild cognitive impairment in Parkinson disease: a multicenter pooled analysis. 

Neurology. 2010; 75: 1062-9. 

Aarsland D, Pahlhagen S, Ballard CG, Ehrt U, Svenningsson P. Depression in 

Parkinson disease--epidemiology, mechanisms and management. Nat Rev Neurol. 

2011; 8: 35-47. 

Aarsland D, Taylor JP, Weintraub D. Psychiatric issues in cognitive impairment. Mov 

Disord. 2014; 29: 651-62. 

Abercrombie M. Estimation of nuclear population from microtome sections. Anat Rec. 

1946; 94: 239-47. 

Adcock RA, Thangavel A, Whitfield-Gabrieli S, Knutson B, Gabrieli JD. Reward-

motivated learning: mesolimbic activation precedes memory formation. Neuron. 

2006; 50: 507-17. 

Alberico SL, Cassell MD, Narayanan NS. The vulnerable ventral tegmental area in 

Parkinson's disease. Basal Ganglia. 2015; 5: 51-55. 

Alberti S, Hyman AA. Are aberrant phase transitions a driver of cellular aging? 

Bioessays. 2016; 38: 959-68. 

Albin RL, Young AB, Penney JB. The functional anatomy of basal ganglia disorders. 

Trends Neurosci. 1989; 12: 366-75. 

Alcaro A, Huber R, Panksepp J. Behavioral functions of the mesolimbic dopaminergic 

system: an affective neuroethological perspective. Brain Res Rev. 2007; 56: 283-321. 

Alvarez-Erviti L, Couch Y, Richardson J, Cooper JM, Wood MJ. Alpha-synuclein 

release by neurons activates the inflammatory response in a microglial cell line. 

Neurosci Res. 2011; 69: 337-42. 

Anisman H, Zacharko RM. Behavioral and neurochemical consequences associated 

with stressors. Ann N Y Acad Sci. 1986; 467: 205-25. 

Apostolova LG, Green AE, Babakchanian S, Hwang KS, Chou YY, Toga AW et al. 

Hippocampal atrophy and ventricular enlargement in normal aging, mild cognitive 



73 
 

impairment (MCI), and Alzheimer Disease. Alzheimer Dis Assoc Disord. 2012; 26: 

17-27. 

Araki KY, Sims JR, Bhide PG. Dopamine receptor mRNA and protein expression in the 

mouse corpus striatum and cerebral cortex during pre- and postnatal development. 

Brain Res. 2007; 1156: 31-45. 

Aransay A, Rodriguez-Lopez C, Garcia-Amado M, Clasca F, Prensa L. Long-range 

projection neurons of the mouse ventral tegmental area: a single-cell axon tracing 

analysis. Front Neuroanat. 2015; 9: 59. 

Arias-Carrion O, Poppel E. Dopamine, learning, and reward-seeking behavior. Acta 

Neurobiol Exp (Wars). 2007; 67: 481-8. 

Arnsten AF. Catecholamine regulation of the prefrontal cortex. J Psychopharmacol. 

1997; 11: 151-62. 

Assadi SM, Yucel M, Pantelis C. Dopamine modulates neural networks involved in 

effort-based decision-making. Neurosci Biobehav Rev. 2009; 33: 383-93. 

Aversi-Ferreira TA, Rodrigues HG, Paiva LR. Efeitos do envelhecimento sobre o 

encéfalo. RBCEH. 2008; 5: 46-64. 

Bal-Price A, Brown GC. Inflammatory neurodegeneration mediated by nitric oxide 

from activated glia-inhibiting neuronal respiration, causing glutamate release and 

excitotoxicity. J Neurosci. 2001; 21: 6480-91. 

Bardou I, Kaercher RM, Brothers HM, Hopp SC, Royer S, Wenk GL. Age and duration 

of inflammatory environment differentially affect the neuroimmune response and 

catecholaminergic neurons in the midbrain and brainstem. Neurobiol Aging. 2014; 

35: 1065-73. 

Barili P, De Carolis G, Zaccheo D, Amenta F. Sensitivity to ageing of the limbic 

dopaminergic system: a review. Mech Ageing Dev. 1998; 106: 57-92. 

Baskerville TA, Douglas AJ. Dopamine and oxytocin interactions underlying behaviors: 

potential contributions to behavioral disorders. CNS Neurosci Ther. 2010; 16: e92-

123. 

Becker JB. Sexual differentiation of motivation: a novel mechanism? Horm Behav. 

2009; 55: 646-54. 

Beckstead RM, Domesick VB, Nauta WJ. Efferent connections of the substantia nigra 

and ventral tegmental area in the rat. Brain Res. 1979; 175: 191-217. 

Beekman AT, Copeland JR, Prince MJ. Review of community prevalence of depression 

in later life. Br J Psychiatry. 1999; 174: 307-11. 



74 
 

Beier KT, Steinberg EE, DeLoach KE, Xie S, Miyamichi K, Schwarz L et al. Circuit 

architecture of VTA dopamine neurons revealed by systematic input-output 

mapping. Cell. 2015; 162: 622-34. 

Ben-Jonathan N. Dopamine: a prolactin-inhibiting hormone. Endocr Rev. 1985; 6: 564-

89. 

Benner EJ, Banerjee R, Reynolds AD, Sherman S, Pisarev VM, Tsiperson V et al. 

Nitrated alpha-synuclein immunity accelerates degeneration of nigral dopaminergic 

neurons. PLoS One. 2008; 3: e1376. 

Berman SB, Hastings TG. Dopamine oxidation alters mitochondrial respiration and 

induces permeability transition in brain mitochondria: implications for Parkinson's 

disease. J Neurochem. 1999; 73: 1127-37. 

Berridge CW, Waterhouse BD. The locus coeruleus-noradrenergic system: modulation 

of behavioral state and state-dependent cognitive processes. Brain Res Brain Res 

Rev. 2003; 42: 33-84. 

Berridge KC. The debate over dopamine's role in reward: the case for incentive 

salience. Psychopharmacology (Berl). 2007; 191: 391-431. 

Berrios J, Stamatakis AM, Kantak PA, McElligott ZA, Judson MC, Aita M et al. Loss 

of UBE3A from TH-expressing neurons suppresses GABA co-release and enhances 

VTA-NAc optical self-stimulation. Nat Commun. 2016; 7: 10702. 

Bertrand E, Lechowicz W, Szpak GM, Dymecki J. Qualitative and quantitative analysis 

of locus coeruleus neurons in Parkinson's disease. Folia Neuropathol. 1997; 35: 80-6. 

Bjorklund A, Dunnett SB. Dopamine neuron systems in the brain: an update. Trends 

Neurosci. 2007a; 30: 194-202. 

Bjorklund A, Dunnett SB. Fifty years of dopamine research. Trends Neurosci. 2007b; 

30: 185-7. 

Bjorklund A, Lindvall O. Dopamine-containing systems in the CNS. In: Classical 

Transmitters in the CNS. Handbook of Chemical Neuroanatomy, Vol. 2, Part I, eds 

A. Björklund and T. Hökfelt (Amsterdam: Elsevier), 55–122. 1984. 

Blum D, Torch S, Lambeng N, Nissou M, Benabid AL, Sadoul R et al. Molecular 

pathways involved in the neurotoxicity of 6-OHDA, dopamine and MPTP: 

contribution to the apoptotic theory in Parkinson's disease. Prog Neurobiol. 2001; 65: 

135-72. 



75 
 

Bocklisch C, Pascoli V, Wong JC, House DR, Yvon C, de Roo M et al. Cocaine 

disinhibits dopamine neurons by potentiation of GABA transmission in the ventral 

tegmental area. Science. 2013; 341: 1521-5. 

Borgkvist A, Malmlof T, Feltmann K, Lindskog M, Schilstrom B. Dopamine in the 

hippocampus is cleared by the norepinephrine transporter. Int J 

Neuropsychopharmacol. 2012; 15: 531-40. 

Borgonovo J, Allende-Castro C, Laliena A, Guerrero N, Silva H, Concha ML. Changes 

in neural circuitry associated with depression at pre-clinical, pre-motor and early 

motor phases of Parkinson's disease. Parkinsonism Relat Disord. 2017; 35: 17-24. 

Braak H, Braak E, Yilmazer D, de Vos RA, Jansen EN, Bohl J et al. Amygdala 

pathology in Parkinson's disease. Acta Neuropathol. 1994; 88: 493-500. 

Braak H, Del Tredici K. Neuroanatomy and pathology of sporadic Parkinson's disease. 

Adv Anat Embryol Cell Biol. 2009; 201: 1-119. 

Braak H, Del Tredici K, Bratzke H, Hamm-Clement J, Sandmann-Keil D, Rub U. 

Staging of the intracerebral inclusion body pathology associated with idiopathic 

Parkinson's disease (preclinical and clinical stages). J Neurol. 2002; 249 Suppl 3: 

III/1-5. 

Brischoux F, Chakraborty S, Brierley DI, Ungless MA. Phasic excitation of dopamine 

neurons in ventral VTA by noxious stimuli. Proc Natl Acad Sci U S A. 2009; 106: 

4894-9. 

Brog JS, Salyapongse A, Deutch AY, Zahm DS. The patterns of afferent innervation of 

the core and shell in the "accumbens" part of the rat ventral striatum: 

immunohistochemical detection of retrogradely transported fluoro-gold. J Comp 

Neurol. 1993; 338: 255-78. 

Bromberg-Martin ES, Matsumoto M, Hikosaka O. Dopamine in motivational control: 

rewarding, aversive, and alerting. Neuron. 2010; 68: 815-34. 

Brown MT, Tan KR, O'Connor EC, Nikonenko I, Muller D, Luscher C. Ventral 

tegmental area GABA projections pause accumbal cholinergic interneurons to 

enhance associative learning. Nature. 2012; 492: 452-6. 

Bulterijs S, Hull RS, Bjork VC, Roy AG. It is time to classify biological aging as a 

disease. Front Genet. 2015; 6: 205. 

Burke RE, O'Malley K. Axon degeneration in Parkinson's disease. Exp Neurol. 2013; 

246: 72-83. 



76 
 

Burte F, Carelli V, Chinnery PF, Yu-Wai-Man P. Disturbed mitochondrial dynamics 

and neurodegenerative disorders. Nat Rev Neurol. 2015; 11: 11-24. 

Cadet JL, Jayanthi S, McCoy MT, Beauvais G, Cai NS. Dopamine D1 receptors, 

regulation of gene expression in the brain, and neurodegeneration. CNS Neurol 

Disord Drug Targets. 2010; 9: 526-38. 

Calo L, Wegrzynowicz M, Santivanez-Perez J, Grazia Spillantini M. Synaptic failure 

and alpha-synuclein. Mov Disord. 2016; 31: 169-77. 

Caminiti SP, Presotto L, Baroncini D, Garibotto V, Moresco RM, Gianolli L et al. 

Axonal damage and loss of connectivity in nigrostriatal and mesolimbic dopamine 

pathways in early Parkinson's disease. Neuroimage Clin. 2017; 14: 734-40. 

Capani F, Quarracino C, Caccuri R, Sica RE. Astrocytes as the main players in primary 

degenerative disorders of the human Central Nervous System. Front Aging Neurosci. 

2016; 8: 45. 

Carlsson A, Falck B, Hillarp NA. Cellular localization of brain monoamines. Acta 

Physiol Scand Suppl. 1962; 56: 1-28. 

Carr DB, Sesack SR. Projections from the rat prefrontal cortex to the ventral tegmental 

area: target specificity in the synaptic associations with mesoaccumbens and 

mesocortical neurons. J Neurosci. 2000; 20: 3864-73. 

Castrioto A, Thobois S, Carnicella S, Maillet A, Krack P. Emotional manifestations of 

PD: Neurobiological basis. Mov Disord. 2016; 31: 1103-13. 

Caudle WM, Richardson JR, Wang MZ, Taylor TN, Guillot TS, McCormack AL et al. 

Reduced vesicular storage of dopamine causes progressive nigrostriatal 

neurodegeneration. J Neurosci. 2007; 27: 8138-48. 

Charara A, Smith Y, Parent A. Glutamatergic inputs from the pedunculopontine nucleus 

to midbrain dopaminergic neurons in primates: Phaseolus vulgaris-leucoagglutinin 

anterograde labeling combined with postembedding glutamate and GABA 

immunohistochemistry. J Comp Neurol. 1996; 364: 254-66. 

Chaudhury D, Walsh JJ, Friedman AK, Juarez B, Ku SM, Koo JW et al. Rapid 

regulation of depression-related behaviours by control of midbrain dopamine 

neurons. Nature. 2013; 493: 532-6. 

Choi WS, Palmiter RD, Xia Z. Loss of mitochondrial complex I activity potentiates 

dopamine neuron death induced by microtubule dysfunction in a Parkinson's disease 

model. J Cell Biol. 2011; 192: 873-82. 



77 
 

Chuhma N, Mingote S, Moore H, Rayport S. Dopamine neurons control striatal 

cholinergic neurons via regionally heterogeneous dopamine and glutamate signaling. 

Neuron. 2014; 81: 901-12. 

Cohen JY, Amoroso MW, Uchida N. Serotonergic neurons signal reward and 

punishment on multiple timescales. Elife. 2015; 4. 

Cohen JY, Haesler S, Vong L, Lowell BB, Uchida N. Neuron-type-specific signals for 

reward and punishment in the ventral tegmental area. Nature. 2012; 482: 85-8. 

Cools R. Role of dopamine in the motivational and cognitive control of behavior. 

Neuroscientist. 2008; 14: 381-95. 

Corti O, Lesage S, Brice A. What genetics tells us about the causes and mechanisms of 

Parkinson's disease. Physiol Rev. 2011; 91: 1161-218. 

Cruz-Muros I, Afonso-Oramas D, Abreu P, Barroso-Chinea P, Rodriguez M, Gonzalez 

MC et al. Aging of the rat mesostriatal system: differences between the nigrostriatal 

and the mesolimbic compartments. Exp Neurol. 2007; 204: 147-61. 

Cruz-Muros I, Afonso-Oramas D, Abreu P, Perez-Delgado MM, Rodriguez M, 

Gonzalez-Hernandez T. Aging effects on the dopamine transporter expression and 

compensatory mechanisms. Neurobiol Aging. 2009; 30: 973-86. 

Cruz-Muros I, Afonso-Oramas D, Abreu P, Rodriguez M, Gonzalez MC, Gonzalez-

Hernandez T. Deglycosylation and subcellular redistribution of VMAT2 in the 

mesostriatal system during normal aging. Neurobiol Aging. 2008; 29: 1702-11. 

Dahlstroem A, Fuxe K. Evidence for the existence of monoamine-containing neurons in 

the Central Nervous System. I. Demonstration of monoamines in the cell bodies of 

brain stem neurons. Acta Physiol Scand Suppl. 1964: 232:1-55. 

Dallerac G, Chever O, Rouach N. How do astrocytes shape synaptic transmission? 

Insights from electrophysiology. Front Cell Neurosci. 2013; 7: 159. 

Dallerac G, Rouach N. Astrocytes as new targets to improve cognitive functions. Prog 

Neurobiol. 2016; 144: 48-67. 

Daubner SC, Le T, Wang S. Tyrosine hydroxylase and regulation of dopamine 

synthesis. Arch Biochem Biophys. 2011; 508: 1-12. 

Dauer W, Przedborski S. Parkinson's disease: mechanisms and models. Neuron. 2003; 

39: 889-909. 

De Virgilio A, Greco A, Fabbrini G, Inghilleri M, Rizzo MI, Gallo A et al. Parkinson's 

disease: Autoimmunity and neuroinflammation. Autoimmun Rev. 2016; 15: 1005-11. 



78 
 

Del Tredici K, Rub U, De Vos RA, Bohl JR, Braak H. Where does Parkinson disease 

pathology begin in the brain? J Neuropathol Exp Neurol. 2002; 61: 413-26. 

Di Chiara G, Imperato A. Drugs abused by humans preferentially increase synaptic 

dopamine concentrations in the mesolimbic system of freely moving rats. Proc Natl 

Acad Sci U S A. 1988; 85: 5274-8. 

Dobi A, Margolis EB, Wang HL, Harvey BK, Morales M. Glutamatergic and 

nonglutamatergic neurons of the ventral tegmental area establish local synaptic 

contacts with dopaminergic and nondopaminergic neurons. J Neurosci. 2010; 30: 

218-29. 

Dong HW, Heinbockel T, Hamilton KA, Hayar A, Ennis M. Metabotropic glutamate 

receptors and dendrodendritic synapses in the main olfactory bulb. Ann N Y Acad 

Sci. 2009; 1170: 224-38. 

Double KL, Rowe DB, Hayes M, Chan DK, Blackie J, Corbett A et al. Identifying the 

pattern of olfactory deficits in Parkinson disease using the brief smell identification 

test. Arch Neurol. 2003; 60: 545-9. 

Drui G, Carnicella S, Carcenac C, Favier M, Bertrand A, Boulet S et al. Loss of 

dopaminergic nigrostriatal neurons accounts for the motivational and affective 

deficits in Parkinson's disease. Mol Psychiatry. 2014; 19: 358-67. 

Elgh E, Domellof M, Linder J, Edstrom M, Stenlund H, Forsgren L. Cognitive function 

in early Parkinson's disease: a population-based study. Eur J Neurol. 2009; 16: 1278-

84. 

Emmanouilidou E, Vekrellis K. Exocytosis and spreading of normal and aberrant alpha-

synuclein. Brain Pathol. 2016; 26: 398-403. 

Eppinger B, Nystrom LE, Cohen JD. Reduced sensitivity to immediate reward during 

decision-making in older than younger adults. PLoS One. 2012; 7: e36953. 

Eppinger B, Schuck NW, Nystrom LE, Cohen JD. Reduced striatal responses to reward 

prediction errors in older compared with younger adults. J Neurosci. 2013; 33: 9905-

12. 

Eshel N, Tian J, Bukwich M, Uchida N. Dopamine neurons share common response 

function for reward prediction error. Nat Neurosci. 2016; 19: 479-86. 

Faget L, Osakada F, Duan J, Ressler R, Johnson AB, Proudfoot JA et al. Afferent inputs 

to neurotransmitter-defined cell types in the Ventral Tegmental Area. Cell Rep. 

2016; 15: 2796-808. 



79 
 

Fallon JH, Moore RY. Catecholamine innervation of the basal forebrain. IV. 

Topography of the dopamine projection to the basal forebrain and neostriatum. J 

Comp Neurol. 1978; 180: 545-80. 

Farooqui T, Farooqui AA. Aging: an important factor for the pathogenesis of 

neurodegenerative diseases. Mech Ageing Dev. 2009; 130: 203-15. 

Fonken LK, Weber MD, Daut RA, Kitt MM, Frank MG, Watkins LR et al. Stress-

induced neuroinflammatory priming is time of day dependent. 

Psychoneuroendocrinology. 2016; 66: 82-90. 

Freire MAM. Pathophysiology of neurodegeneration following traumatic brain injury. 

West Indian Med J. 2012; 61: 751-5. 

Freire MAM, Oliveira RB, Picanço-Diniz CW, Pereira A, Jr. Differential effects of 

methylmercury intoxication in the rat's barrel field as evidenced by NADPH 

diaphorase histochemistry. Neurotoxicology. 2007; 28: 175-81. 

Gao N, Li YH, Li X, Yu S, Fu GL, Chen B. Effect of alpha-synuclein on the promoter 

activity of tyrosine hydroxylase gene. Neurosci Bull. 2007; 23: 53-7. 

Gaspar P, Gray F. Dementia in idiopathic Parkinson's disease. A neuropathological 

study of 32 cases. Acta Neuropathol. 1984; 64: 43-52. 

Gaspar P, Stepniewska I, Kaas JH. Topography and collateralization of the 

dopaminergic projections to motor and lateral prefrontal cortex in owl monkeys. J 

Comp Neurol. 1992; 325: 1-21. 

Gems D. Tragedy and delight: the ethics of decelerated ageing. Philos Trans R Soc 

Lond B Biol Sci. 2011; 366: 108-12. 

George RJ, Haycock JW, Johnston JP, Craviso GL, Waymire JC. In vitro 

phosphorylation of bovine adrenal chromaffin cell tyrosine hydroxylase by 

endogenous protein kinases. J Neurochem. 1989; 52: 274-84. 

Georges F, Aston-Jones G. Potent regulation of midbrain dopamine neurons by the bed 

nucleus of the stria terminalis. J Neurosci. 2001; 21: RC160. 

German DC, Manaye KF. Midbrain dopaminergic neurons (nuclei A8, A9, and A10): 

three-dimensional reconstruction in the rat. J Comp Neurol. 1993; 331: 297-309. 

German DC, Manaye KF, Sonsalla PK, Brooks BA. Midbrain dopaminergic cell loss in 

Parkinson's disease and MPTP-induced parkinsonism: sparing of calbindin-D28k-

containing cells. Ann N Y Acad Sci. 1992; 648: 42-62. 

Gibb WR. Neuropathology in movement disorders. J Neurol Neurosurg Psychiatry. 

1989; Suppl: 55-67. 



80 
 

Golan DE. Princípios de farmacologia: a base fisiopatológica da farmacoterapia. 2.ed. 

Rio de Janeiro: Guanabara Koogan. 2009. 

Griffin WS, Liu L, Li Y, Mrak RE, Barger SW. Interleukin-1 mediates Alzheimer and 

Lewy body pathologies. J Neuroinflammation. 2006; 3: 5. 

Groenewegen HJ, Wright CI, Beijer AV, Voorn P. Convergence and segregation of 

ventral striatal inputs and outputs. Ann N Y Acad Sci. 1999; 877: 49-63. 

Gu XL, Long CX, Sun L, Xie C, Lin X, Cai H. Astrocytic expression of Parkinson's 

disease-related A53T alpha-synuclein causes neurodegeneration in mice. Mol Brain. 

2010; 3: 12. 

Guillemin GJ. Quinolinic acid, the inescapable neurotoxin. Febs J. 2012; 279: 1356-65. 

Gustafsson H, Nordstrom A, Nordstrom P. Depression and subsequent risk of Parkinson 

disease: A nationwide cohort study. Neurology. 2015; 84: 2422-9. 

Halassa MM, Haydon PG. Integrated brain circuits: astrocytic networks modulate 

neuronal activity and behavior. Annu Rev Physiol. 2010; 72: 335-55. 

Hall CN, Klein-Flugge MC, Howarth C, Attwell D. Oxidative phosphorylation, not 

glycolysis, powers presynaptic and postsynaptic mechanisms underlying brain 

information processing. J Neurosci. 2012; 32: 8940-51. 

Halliday GM, Leverenz JB, Schneider JS, Adler CH. The neurobiological basis of 

cognitive impairment in Parkinson's disease. Mov Disord. 2014; 29: 634-50. 

Halliday GM, Stevens CH. Glia: initiators and progressors of pathology in Parkinson's 

disease. Mov Disord. 2011; 26: 6-17. 

Halmach OVBU, Dermitzel R. Neurotransmitters and Neuromodulators. Handbook of 

Receptores and Biological Effects. 2nd completely revised and enlarged edition. 

Weinhein, Germany. WILLEY-VCH Verlag Gmbh & Co. KGaA. . 2006. 

Harding AJ, Stimson E, Henderson JM, Halliday GM. Clinical correlates of selective 

pathology in the amygdala of patients with Parkinson's disease. Brain. 2002; 125: 

2431-45. 

Hasue RH, Shammah-Lagnado SJ. Origin of the dopaminergic innervation of the central 

extended amygdala and accumbens shell: a combined retrograde tracing and 

immunohistochemical study in the rat. J Comp Neurol. 2002; 454: 15-33. 

Hattingen E, Magerkurth J, Pilatus U, Mozer A, Seifried C, Steinmetz H et al. 

Phosphorus and proton magnetic resonance spectroscopy demonstrates mitochondrial 

dysfunction in early and advanced Parkinson's disease. Brain. 2009; 132: 3285-97. 



81 
 

Haug BA, Trenkwalder C, Arden GB, Oertel WH, Paulus W. Visual thresholds to low-

contrast pattern displacement, color contrast, and luminance contrast stimuli in 

Parkinson's disease. Mov Disord. 1994; 9: 563-70. 

Hawkes CH, Shephard BC, Daniel SE. Olfactory dysfunction in Parkinson's disease. J 

Neurol Neurosurg Psychiatry. 1997; 62: 436-46. 

Hjelmstad GO, Xia Y, Margolis EB, Fields HL. Opioid modulation of ventral pallidal 

afferents to ventral tegmental area neurons. J Neurosci. 2013; 33: 6454-9. 

Hnasko TS, Hjelmstad GO, Fields HL, Edwards RH. Ventral tegmental area glutamate 

neurons: electrophysiological properties and projections. J Neurosci. 2012; 32: 

15076-85. 

Holly EN, Miczek KA. Ventral tegmental area dopamine revisited: effects of acute and 

repeated stress. Psychopharmacology (Berl). 2016; 233: 163-86. 

Huisman E, Uylings HB, Hoogland PV. A 100% increase of dopaminergic cells in the 

olfactory bulb may explain hyposmia in Parkinson's disease. Mov Disord. 2004; 19: 

687-92. 

Hur EE, Zaborszky L. Vglut2 afferents to the medial prefrontal and primary 

somatosensory cortices: a combined retrograde tracing in situ hybridization study. J 

Comp Neurol. 2005; 483: 351-73. 

Hyman SE, Malenka RC, Nestler EJ. Neural mechanisms of addiction: the role of 

reward-related learning and memory. Annu Rev Neurosci. 2006; 29: 565-98. 

IBGE. Síntese de indicadores sociais: uma análise das condições de vida da população 

brasileira. 2016. 146 p. (Estudos e pesquisas. Informação demográfica e 

socioeconômica. ISSN 1516-3296 ; n. 36) Disponível em: 

https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv98965.pdf. 2016. 

Ikemoto S. Dopamine reward circuitry: two projection systems from the ventral 

midbrain to the nucleus accumbens-olfactory tubercle complex. Brain Res Rev. 

2007; 56: 27-78. 

Ikemoto S, Qin M, Liu ZH. The functional divide for primary reinforcement of D-

amphetamine lies between the medial and lateral ventral striatum: is the division of 

the accumbens core, shell, and olfactory tubercle valid? J Neurosci. 2005; 25: 5061-

5. 

Ikemoto S, Wise RA. Mapping of chemical trigger zones for reward. 

Neuropharmacology. 2004; 47 Suppl 1: 190-201. 



82 
 

Ikemoto S, Witkin BM. Locomotor inhibition induced by procaine injections into the 

nucleus accumbens core, but not the medial ventral striatum: implication for cocaine-

induced locomotion. Synapse. 2003; 47: 117-22. 

Ilango A, Kesner AJ, Keller KL, Stuber GD, Bonci A, Ikemoto S. Similar roles of 

substantia nigra and ventral tegmental dopamine neurons in reward and aversion. J 

Neurosci. 2014; 34: 817-22. 

Ishihara L, Brayne C. A systematic review of depression and mental illness preceding 

Parkinson's disease. Acta Neurol Scand. 2006; 113: 211-20. 

Jackson DM, Westlind-Danielsson A. Dopamine receptors: molecular biology, 

biochemistry and behavioural aspects. Pharmacol Ther. 1994; 64: 291-370. 

Janhunen S, Ahtee L. Differential nicotinic regulation of the nigrostriatal and 

mesolimbic dopaminergic pathways: implications for drug development. Neurosci 

Biobehav Rev. 2007; 31: 287-314. 

Jellinger KA. Pathology of Parkinson's disease. Changes other than the nigrostriatal 

pathway. Mol Chem Neuropathol. 1991; 14: 153-97. 

Jenner P, Olanow CW. Oxidative stress and the pathogenesis of Parkinson's disease. 

Neurology. 1996; 47: S161-70. 

Jenner P, Olanow CW. Understanding cell death in Parkinson's disease. Ann Neurol. 

1998; 44: S72-84. 

Jennings JH, Sparta DR, Stamatakis AM, Ung RL, Pleil KE, Kash TL et al. Distinct 

extended amygdala circuits for divergent motivational states. Nature. 2013; 496: 

224-8. 

Kabanova A, Pabst M, Lorkowski M, Braganza O, Boehlen A, Nikbakht N et al. 

Function and developmental origin of a mesocortical inhibitory circuit. Nat Neurosci. 

2015; 18: 872-82. 

Kaindl AM, Degos V, Peineau S, Gouadon E, Chhor V, Loron G et al. Activation of 

microglial N-methyl-D-aspartate receptors triggers inflammation and neuronal cell 

death in the developing and mature brain. Ann Neurol. 2012; 72: 536-49. 

Kano O, Ikeda K, Cridebring D, Takazawa T, Yoshii Y, Iwasaki Y. Neurobiology of 

depression and anxiety in Parkinson's disease. Parkinsons Dis. 2011; 2011: 143547. 

Kenny PJ. Reward mechanisms in obesity: new insights and future directions. Neuron. 

2011; 69: 664-79. 



83 
 

Kim JI, Ganesan S, Luo SX, Wu YW, Park E, Huang EJ et al. Aldehyde dehydrogenase 

1a1 mediates a GABA synthesis pathway in midbrain dopaminergic neurons. 

Science. 2015; 350: 102-6. 

Kim SS, Moon KR, Choi HJ. Interference of alpha-synuclein with cAMP/PKA-

dependent CREB signaling for tyrosine hydroxylase gene expression in SK-N-

BE(2)C cells. Arch Pharm Res. 2011; 34: 837-45. 

Kim YS, Joh TH. Microglia, major player in the brain inflammation: their roles in the 

pathogenesis of Parkinson's disease. Exp Mol Med. 2006; 38: 333-47. 

Knott AB, Perkins G, Schwarzenbacher R, Bossy-Wetzel E. Mitochondrial 

fragmentation in neurodegeneration. Nat Rev Neurosci. 2008; 9: 505-18. 

Kobayashi M, Iaccarino C, Saiardi A, Heidt V, Bozzi Y, Picetti R et al. Simultaneous 

absence of dopamine D1 and D2 receptor-mediated signaling is lethal in mice. Proc 

Natl Acad Sci U S A. 2004; 101: 11465-70. 

Kordower JH, Olanow CW, Dodiya HB, Chu Y, Beach TG, Adler CH et al. Disease 

duration and the integrity of the nigrostriatal system in Parkinson's disease. Brain. 

2013; 136: 2419-31. 

Kubis N, Faucheux BA, Ransmayr G, Damier P, Duyckaerts C, Henin D et al. 

Preservation of midbrain catecholaminergic neurons in very old human subjects. 

Brain. 2000; 123 (Pt 2): 366-73. 

Kudo T, Uchigashima M, Miyazaki T, Konno K, Yamasaki M, Yanagawa Y et al. 

Three types of neurochemical projection from the bed nucleus of the stria terminalis 

to the ventral tegmental area in adult mice. J Neurosci. 2012; 32: 18035-46. 

Labouebe G, Lomazzi M, Cruz HG, Creton C, Lujan R, Li M et al. RGS2 modulates 

coupling between GABAB receptors and GIRK channels in dopamine neurons of the 

ventral tegmental area. Nat Neurosci. 2007; 10: 1559-68. 

Lammel S, Hetzel A, Hackel O, Jones I, Liss B, Roeper J. Unique properties of 

mesoprefrontal neurons within a dual mesocorticolimbic dopamine system. Neuron. 

2008; 57: 760-73. 

Lammel S, Lim BK, Malenka RC. Reward and aversion in a heterogeneous midbrain 

dopamine system. Neuropharmacology. 2014; 76 Pt B: 351-9. 

Lammel S, Lim BK, Ran C, Huang KW, Betley MJ, Tye KM et al. Input-specific 

control of reward and aversion in the ventral tegmental area. Nature. 2012; 491: 212-

7. 



84 
 

Lammel S, Steinberg EE, Foldy C, Wall NR, Beier K, Luo L et al. Diversity of 

transgenic mouse models for selective targeting of midbrain dopamine neurons. 

Neuron. 2015; 85: 429-38. 

Lanz TV, Ding Z, Ho PP, Luo J, Agrawal AN, Srinagesh H et al. Angiotensin II 

sustains brain inflammation in mice via TGF-beta. J Clin Invest. 2010; 120: 2782-94. 

Lawson LJ, Perry VH, Dri P, Gordon S. Heterogeneity in the distribution and 

morphology of microglia in the normal adult mouse brain. Neuroscience. 1990; 39: 

151-70. 

Leentjens AF, Dujardin K, Marsh L, Martinez-Martin P, Richard IH, Starkstein SE et 

al. Anxiety rating scales in Parkinson's disease: critique and recommendations. Mov 

Disord. 2008; 23: 2015-25. 

Leist M, Fava E, Montecucco C, Nicotera P. Peroxynitrite and nitric oxide donors 

induce neuronal apoptosis by eliciting autocrine excitotoxicity. Eur J Neurosci. 1997; 

9: 1488-98. 

Li X, Qi J, Yamaguchi T, Wang HL, Morales M. Heterogeneous composition of 

dopamine neurons of the rat A10 region: molecular evidence for diverse signaling 

properties. Brain Struct Funct. 2013; 218: 1159-76. 

Li Z, Zheng Z, Ruan J, Li Z, Tzeng CM. Chronic inflammation links cancer and 

Parkinson's disease. Front Aging Neurosci. 2016; 8: 126. 

Liu D, Jin L, Wang H, Zhao H, Zhao C, Duan C et al. Silencing alpha-synuclein gene 

expression enhances tyrosine hydroxylase activity in MN9D cells. Neurochem Res. 

2008; 33: 1401-9. 

Long-Smith CM, Sullivan AM, Nolan YM. The influence of microglia on the 

pathogenesis of Parkinson's disease. Prog Neurobiol. 2009; 89: 277-87. 

Lopez-Otin C, Blasco MA, Partridge L, Serrano M, Kroemer G. The hallmarks of 

aging. Cell. 2013; 153: 1194-217. 

Loughlin SE, Fallon JH. Substantia nigra and ventral tegmental area projections to 

cortex: topography and collateralization. Neuroscience. 1984; 11: 425-35. 

Machado ABM, Haertel LM. Neuroanatomia Funcional - 3ª Ed. Atheneu. 2013. 

Markopoulou K, Wszolek ZK, Pfeiffer RF, Chase BA. Reduced expression of the 

G209A alpha-synuclein allele in familial Parkinsonism. Ann Neurol. 1999; 46: 374-

81. 



85 
 

Maroteaux L, Campanelli JT, Scheller RH. Synuclein: a neuron-specific protein 

localized to the nucleus and presynaptic nerve terminal. J Neurosci. 1988; 8: 2804-

15. 

Masson G, Mestre D, Blin O. Dopaminergic modulation of visual sensitivity in man. 

Fundam Clin Pharmacol. 1993; 7: 449-63. 

Matsumoto M, Hikosaka O. Two types of dopamine neuron distinctly convey positive 

and negative motivational signals. Nature. 2009; 459: 837-41. 

McNab F, Varrone A, Farde L, Jucaite A, Bystritsky P, Forssberg H et al. Changes in 

cortical dopamine D1 receptor binding associated with cognitive training. Science. 

2009; 323: 800-2. 

McRitchie DA, Cartwright HR, Halliday GM. Specific A10 dopaminergic nuclei in the 

midbrain degenerate in Parkinson's disease. Exp Neurol. 1997; 144: 202-13. 

Missale C, Nash SR, Robinson SW, Jaber M, Caron MG. Dopamine receptors: from 

structure to function. Physiol Rev. 1998; 78: 189-225. 

Miyake T, Shirakawa H, Nakagawa T, Kaneko S. Activation of mitochondrial transient 

receptor potential vanilloid 1 channel contributes to microglial migration. Glia. 2015; 

63: 1870-82. 

Moore RY. Organization of midbrain dopamine systems and the pathophysiology of 

Parkinson's disease. Parkinsonism Relat Disord. 2003; 9 Suppl 2: S65-71. 

Morales M, Margolis EB. Ventral tegmental area: cellular heterogeneity, connectivity 

and behaviour. Nat Rev Neurosci. 2017; 18: 73-85. 

Morales M, Pickel VM. Insights to drug addiction derived from ultrastructural views of 

the mesocorticolimbic system. Ann N Y Acad Sci. 2012; 1248: 71-88. 

Mosharov EV, Larsen KE, Kanter E, Phillips KA, Wilson K, Schmitz Y et al. Interplay 

between cytosolic dopamine, calcium, and alpha-synuclein causes selective death of 

substantia nigra neurons. Neuron. 2009; 62: 218-29. 

Nair-Roberts RG, Chatelain-Badie SD, Benson E, White-Cooper H, Bolam JP, Ungless 

MA. Stereological estimates of dopaminergic, GABAergic and glutamatergic 

neurons in the ventral tegmental area, substantia nigra and retrorubral field in the rat. 

Neuroscience. 2008; 152: 1024-31. 

Nam MK, Shin HA, Han JH, Park DW, Rhim H. Essential roles of mitochondrial 

depolarization in neuron loss through microglial activation and attraction toward 

neurons. Brain Res. 2013; 1505: 75-85. 



86 
 

Narayanan NS, Rodnitzky RL, Uc EY. Prefrontal dopamine signaling and cognitive 

symptoms of Parkinson's disease. Rev Neurosci. 2013; 24: 267-78. 

Netzahualcoyotzi C, Tapia R. Energy substrates protect hippocampus against 

endogenous glutamate-mediated neurodegeneration in awake rats. Neurochem Res. 

2014; 39: 1346-54. 

Nieh EH, Matthews GA, Allsop SA, Presbrey KN, Leppla CA, Wichmann R et al. 

Decoding neural circuits that control compulsive sucrose seeking. Cell. 2015; 160: 

528-41. 

Nirenberg MJ, Vaughan RA, Uhl GR, Kuhar MJ, Pickel VM. The dopamine transporter 

is localized to dendritic and axonal plasma membranes of nigrostriatal dopaminergic 

neurons. J Neurosci. 1996; 16: 436-47. 

Nishi A, Snyder GL, Nairn AC, Greengard P. Role of calcineurin and protein 

phosphatase-2A in the regulation of DARPP-32 dephosphorylation in neostriatal 

neurons. J Neurochem. 1999; 72: 2015-21. 

Norden DM, Godbout JP. Review: microglia of the aged brain: primed to be activated 

and resistant to regulation. Neuropathol Appl Neurobiol. 2012; 39: 19-34. 

Norden DM, Muccigrosso MM, Godbout JP. Microglial priming and enhanced 

reactivity to secondary insult in aging, and traumatic CNS injury, and 

neurodegenerative disease. Neuropharmacology. 2015; 96: 29-41. 

Norrara B, Doerl JG, Guzen FP, Cavalcanti J, Freire MAM. Commentary: Localized vs. 

systematic neurodegeneration: A paradigm shift in understanding neurodegenerative 

diseases. Front Syst Neurosci. 2017; 11: 91. 

Ogawa SK, Cohen JY, Hwang D, Uchida N, Watabe-Uchida M. Organization of 

monosynaptic inputs to the serotonin and dopamine neuromodulatory systems. Cell 

Rep. 2014; 8: 1105-18. 

Ohshima K, Mogi M, Horiuchi M. Therapeutic approach for neuronal disease by 

regulating renin-angiotensin system. Curr Hypertens Rev. 2013; 9: 99-107. 

Olson VG, Nestler EJ. Topographical organization of GABAergic neurons within the 

ventral tegmental area of the rat. Synapse. 2007; 61: 87-95. 

Omelchenko N, Sesack SR. Laterodorsal tegmental projections to identified cell 

populations in the rat ventral tegmental area. J Comp Neurol. 2005; 483: 217-35. 

Omelchenko N, Sesack SR. Ultrastructural analysis of local collaterals of rat ventral 

tegmental area neurons: GABA phenotype and synapses onto dopamine and GABA 

cells. Synapse. 2009; 63: 895-906. 



87 
 

Omelchenko N, Sesack SR. Periaqueductal gray afferents synapse onto dopamine and 

GABA neurons in the rat ventral tegmental area. J Neurosci Res. 2010; 88: 981-91. 

OMS. Acción multisectorial para um envejecimento saludable basado em El ciclo de 

vida: poyecto de estratégia y plan de acción mundiales sobre el envejecimento y la 

salud. 69ª asamblea mundial de La salud. Punto 13.4 del orden Del dia provisional. 

2016. Disponível em: 

    http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA69/A69_ACONF8-sp.pdf. 

ONU. Department of Economic and Social Affairs, Population Division. World 

Population Prospects: The 2017 Revision, Key Findings and Advance Tables. 

Working Paper No. ESA/P/WP/248. Available at 

https://esa.un.org/unpd/wpp/Publications/Files/WPP2017_KeyFindings.pdf. 2017. 

Owesson-White C, Belle AM, Herr NR, Peele JL, Gowrishankar P, Carelli RM et al. 

Cue-evoked dopamine release rapidly modulates D2 neurons in the nucleus 

accumbens during motivated behavior. J Neurosci. 2016; 36: 6011-21. 

Pannasch U, Rouach N. Emerging role for astroglial networks in information 

processing: from synapse to behavior. Trends Neurosci. 2013; 36: 405-17. 

Paxinos, G, Watson, C. 2007. The rat brain in stereotaxic coordinates. San Diego: 

Academic Press. 402 p. 

Pedersen KF, Larsen JP, Alves G, Aarsland D. Prevalence and clinical correlates of 

apathy in Parkinson's disease: a community-based study. Parkinsonism Relat Disord. 

2009; 15: 295-9. 

Peng X, Tehranian R, Dietrich P, Stefanis L, Perez RG. Alpha-synuclein activation of 

protein phosphatase 2A reduces tyrosine hydroxylase phosphorylation in 

dopaminergic cells. J Cell Sci. 2005; 118: 3523-30. 

Penney JB, Jr., Young AB. Speculations on the functional anatomy of basal ganglia 

disorders. Annu Rev Neurosci. 1983; 6: 73-94. 

Pereira A, Jr., Furlan FA. Astrocytes and human cognition: modeling information 

integration and modulation of neuronal activity. Prog Neurobiol. 2010; 92: 405-20. 

Perez RG, Hastings TG. Could a loss of alpha-synuclein function put dopaminergic 

neurons at risk? J Neurochem. 2004; 89: 1318-24. 

Perlson E, Maday S, Fu MM, Moughamian AJ, Holzbaur EL. Retrograde axonal 

transport: pathways to cell death? Trends Neurosci. 2010; 33: 335-44. 

Perry VH. Innate inflammation in Parkinson's disease. Cold Spring Harb Perspect Med. 

2012; 2: a009373. 



88 
 

Perry VH, Holmes C. Microglial priming in neurodegenerative disease. Nat Rev Neurol. 

2014; 10: 217-24. 

Pickel VM, Towle AC, Joh TH, Chan J. Gamma-aminobutyric acid in the medial rat 

nucleus accumbens: ultrastructural localization in neurons receiving monosynaptic 

input from catecholaminergic afferents. J Comp Neurol. 1988; 272: 1-14. 

Price MJ, Feldman RG, Adelberg D, Kayne H. Abnormalities in color vision and 

contrast sensitivity in Parkinson's disease. Neurology. 1992; 42: 887-90. 

Qi J, Zhang S, Wang HL, Barker DJ, Miranda-Barrientos J, Morales M. VTA 

glutamatergic inputs to nucleus accumbens drive aversion by acting on GABAergic 

interneurons. Nat Neurosci. 2016; 19: 725-33. 

Qi J, Zhang S, Wang HL, Wang H, de Jesus Aceves Buendia J, Hoffman AF et al. A 

glutamatergic reward input from the dorsal raphe to ventral tegmental area dopamine 

neurons. Nat Commun. 2014; 5: 5390. 

Rangel-Barajas C, Coronel I, Floran B. Dopamine receptors and neurodegeneration. 

Aging Dis. 2015; 6: 349-68. 

Ransohoff RM, Perry VH. Microglial physiology: unique stimuli, specialized responses. 

Annu Rev Immunol. 2009; 27: 119-45. 

Reijnders JS, Ehrt U, Weber WE, Aarsland D, Leentjens AF. A systematic review of 

prevalence studies of depression in Parkinson's disease. Mov Disord. 2008; 23: 183-

9; quiz 313. 

Reynolds SM, Berridge KC. Emotional environments retune the valence of appetitive 

versus fearful functions in nucleus accumbens. Nat Neurosci. 2008; 11: 423-5. 

Rice MW, Roberts RC, Melendez-Ferro M, Perez-Costas E. Mapping dopaminergic 

deficiencies in the substantia nigra/ventral tegmental area in schizophrenia. Brain 

Struct Funct. 2016; 221: 185-201. 

Rodd-Henricks ZA, Bell RL, Kuc KA, Murphy JM, McBride WJ, Lumeng L et al. 

Effects of ethanol exposure on subsequent acquisition and extinction of ethanol self-

administration and expression of alcohol-seeking behavior in adult alcohol-preferring 

(P) rats: I. Periadolescent exposure. Alcohol Clin Exp Res. 2002; 26: 1632-41. 

Rodriguez-Oroz MC, Jahanshahi M, Krack P, Litvan I, Macias R, Bezard E et al. Initial 

clinical manifestations of Parkinson's disease: features and pathophysiological 

mechanisms. Lancet Neurol. 2009; 8: 1128-39. 



89 
 

Rodriguez-Violante M, Zeron-Martinez R, Cervantes-Arriaga A, Corona T. Who can 

diagnose Parkinson's disease first? Role of pre-motor symptoms. Arch Med Res. 

2017; 48: 221-27. 

Rodriguez M, Morales I, Rodriguez-Sabate C, Sanchez A, Castro R, Brito JM et al. The 

degeneration and replacement of dopamine cells in Parkinson's disease: the role of 

aging. Front Neuroanat. 2014; 8: 80. 

Roodveldt C, Labrador-Garrido A, Gonzalez-Rey E, Fernandez-Montesinos R, Caro M, 

Lachaud CC et al. Glial innate immunity generated by non-aggregated alpha-

synuclein in mouse: differences between wild-type and Parkinson's disease-linked 

mutants. PLoS One. 2010; 5: e13481. 

Root DH, Mejias-Aponte CA, Qi J, Morales M. Role of glutamatergic projections from 

ventral tegmental area to lateral habenula in aversive conditioning. J Neurosci. 

2014a; 34: 13906-10. 

Root DH, Mejias-Aponte CA, Zhang S, Wang HL, Hoffman AF, Lupica CR et al. 

Single rodent mesohabenular axons release glutamate and GABA. Nat Neurosci. 

2014b; 17: 1543-51. 

Ropper AH, Samuels MA. Adams and Victor's Principles of Neurology. Chapter 29: 

The Neurology Of Aging. 9th Ed; McGraw-Hill. 2009. 

Ryan BJ, Hoek S, Fon EA, Wade-Martins R. Mitochondrial dysfunction and mitophagy 

in Parkinson's: from familial to sporadic disease. Trends Biochem Sci. 2015; 40: 

200-10. 

Salamone JD, Correa M. The mysterious motivational functions of mesolimbic 

dopamine. Neuron. 2012; 76: 470-85. 

Samanez-Larkin GR, Knutson B. Decision making in the ageing brain: changes in 

affective and motivational circuits. Nat Rev Neurosci. 2015; 16: 278-89. 

Sasaki T, Ishikawa T, Abe R, Nakayama R, Asada A, Matsuki N et al. Astrocyte 

calcium signalling orchestrates neuronal synchronization in organotypic hippocampal 

slices. J Physiol. 2014; 592: 2771-83. 

Schapira AH. Mitochondria in the aetiology and pathogenesis of Parkinson's disease. 

Lancet Neurol. 2008; 7: 97-109. 

Scheibner T, Tork I. Ventromedial mesencephalic tegmental (VMT) projections to ten 

functionally different cortical areas in the cat: topography and quantitative analysis. J 

Comp Neurol. 1987; 259: 247-65. 



90 
 

Schott BH, Seidenbecher CI, Fenker DB, Lauer CJ, Bunzeck N, Bernstein HG et al. 

The dopaminergic midbrain participates in human episodic memory formation: 

evidence from genetic imaging. J Neurosci. 2006; 26: 1407-17. 

Schultz W. Behavioral dopamine signals. Trends Neurosci. 2007; 30: 203-10. 

Scuderi C, Stecca C, Bronzuoli MR, Rotili D, Valente S, Mai A et al. Sirtuin 

modulators control reactive gliosis in an in vitro model of Alzheimer's disease. Front 

Pharmacol. 2014; 5: 89. 

Sesack SR, Hawrylak VA, Matus C, Guido MA, Levey AI. Dopamine axon varicosities 

in the prelimbic division of the rat prefrontal cortex exhibit sparse immunoreactivity 

for the dopamine transporter. J Neurosci. 1998; 18: 2697-708. 

Simon H, Le Moal M, Calas A. Efferents and afferents of the ventral tegmental-A10 

region studied after local injection of [3H]leucine and horseradish peroxidase. Brain 

Res. 1979; 178: 17-40. 

Smith CC, Greene RW. CNS dopamine transmission mediated by noradrenergic 

innervation. J Neurosci. 2012; 32: 6072-80. 

Spencer JP, Jenner P, Daniel SE, Lees AJ, Marsden DC, Halliwell B. Conjugates of 

catecholamines with cysteine and GSH in Parkinson's disease: possible mechanisms 

of formation involving reactive oxygen species. J Neurochem. 1998; 71: 2112-22. 

Spillantini MG, Crowther RA, Jakes R, Hasegawa M, Goedert M. Alpha-synuclein in 

filamentous inclusions of Lewy bodies from Parkinson's disease and dementia with 

lewy bodies. Proc Natl Acad Sci U S A. 1998; 95: 6469-73. 

Stamatakis AM, Jennings JH, Ung RL, Blair GA, Weinberg RJ, Neve RL et al. A 

unique population of ventral tegmental area neurons inhibits the lateral habenula to 

promote reward. Neuron. 2013; 80: 1039-53. 

Steidl S, Wang H, Ordonez M, Zhang S, Morales M. Optogenetic excitation in the 

ventral tegmental area of glutamatergic or cholinergic inputs from the laterodorsal 

tegmental area drives reward. Eur J Neurosci. 2017; 45: 559-71. 

Steinberg EE, Boivin JR, Saunders BT, Witten IB, Deisseroth K, Janak PH. Positive 

reinforcement mediated by midbrain dopamine neurons requires D1 and D2 receptor 

activation in the nucleus accumbens. PLoS One. 2014; 9: e94771. 

Su X, Federoff HJ, Maguire-Zeiss KA. Mutant alpha-synuclein overexpression 

mediates early proinflammatory activity. Neurotox Res. 2009; 16: 238-54. 



91 
 

Sugama S, Kakinuma Y. Loss of dopaminergic neurons occurs in the ventral tegmental 

area and hypothalamus of rats following chronic stress: Possible pathogenetic loci for 

depression involved in Parkinson's disease. Neurosci Res. 2016; 111: 48-55. 

Surmeier DJ, Mercer JN, Chan CS. Autonomous pacemakers in the basal ganglia: who 

needs excitatory synapses anyway? Curr Opin Neurobiol. 2005; 15: 312-8. 

Surmeier DJ, Sulzer D. The pathology roadmap in Parkinson disease. Prion. 2013; 7: 

85-91. 

Swanson LW. The projections of the ventral tegmental area and adjacent regions: a 

combined fluorescent retrograde tracer and immunofluorescence study in the rat. 

Brain Res Bull. 1982; 9: 321-53. 

Tagliaferro P, Burke RE. Retrograde axonal degeneration in Parkinson disease. J 

Parkinsons Dis. 2016; 6: 1-15. 

Tan FHP, Azzam G. Drosophila melanogaster: Deciphering Alzheimer's disease. 

Malays J Med Sci. 2017; 24: 6-20. 

Tan KR, Yvon C, Turiault M, Mirzabekov JJ, Doehner J, Labouebe G et al. GABA 

neurons of the VTA drive conditioned place aversion. Neuron. 2012; 73: 1173-83. 

Tanaka M, Yamaguchi E, Takahashi M, Hashimura K, Shibata T, Nakamura W et al. 

Effects of age-related dopaminergic neuron loss in the substantia nigra on the 

circadian rhythms of locomotor activity in mice. Neurosci Res. 2012; 74: 210-5. 

Taylor TN, Alter SP, Wang M, Goldstein DS, Miller GW. Reduced vesicular storage of 

catecholamines causes progressive degeneration in the locus ceruleus. 

Neuropharmacology. 2014; 76 Pt A: 97-105. 

Taylor TN, Caudle WM, Miller GW. VMAT2-deficient mice display nigral and 

extranigral pathology and motor and nonmotor symptoms of Parkinson's disease. 

Parkinsons Dis. 2011; 2011: 124165. 

Theodore S, Cao S, McLean PJ, Standaert DG. Targeted overexpression of human 

alpha-synuclein triggers microglial activation and an adaptive immune response in a 

mouse model of Parkinson disease. J Neuropathol Exp Neurol. 2008; 67: 1149-58. 

Todtenkopf MS, Stellar JR. Assessment of tyrosine hydroxylase immunoreactive 

innervation in five subregions of the nucleus accumbens shell in rats treated with 

repeated cocaine. Synapse. 2000; 38: 261-70. 

Tripp G, Wickens JR. Neurobiology of ADHD. Neuropharmacology. 2009; 57: 579-89. 



92 
 

Tritsch NX, Oh WJ, Gu C, Sabatini BL. Midbrain dopamine neurons sustain inhibitory 

transmission using plasma membrane uptake of GABA, not synthesis. Elife. 2014; 3: 

e01936. 

Tsai HC, Zhang F, Adamantidis A, Stuber GD, Bonci A, de Lecea L et al. Phasic firing 

in dopaminergic neurons is sufficient for behavioral conditioning. Science. 2009; 

324: 1080-4. 

Tye KM, Mirzabekov JJ, Warden MR, Ferenczi EA, Tsai HC, Finkelstein J et al. 

Dopamine neurons modulate neural encoding and expression of depression-related 

behaviour. Nature. 2013; 493: 537-41. 

Ueda S, Aikawa M, Ishizuya-Oka A, Yamaoka S, Koibuchi N, Yoshimoto K. Age-

related dopamine deficiency in the mesostriatal dopamine system of zitter mutant 

rats: regional fiber vulnerability in the striatum and the olfactory tubercle. 

Neuroscience. 2000; 95: 389-98. 

Valdivia S, Patrone A, Reynaldo M, Perello M. Acute high fat diet consumption 

activates the mesolimbic circuit and requires orexin signaling in a mouse model. 

PLoS One. 2014; 9: e87478. 

van Zessen R, Phillips JL, Budygin EA, Stuber GD. Activation of VTA GABA neurons 

disrupts reward consumption. Neuron. 2012; 73: 1184-94. 

Viña J, Borras C, Miquel J. Theories of ageing. IUBMB Life. 2007; 59: 249-54. 

Voorn P, Jorritsma-Byham B, Van Dijk C, Buijs RM. The dopaminergic innervation of 

the ventral striatum in the rat: a light- and electron-microscopical study with 

antibodies against dopamine. J Comp Neurol. 1986; 251: 84-99. 

Wamsley JK, Gehlert DR, Filloux FM, Dawson TM. Comparison of the distribution of 

D-1 and D-2 dopamine receptors in the rat brain. J Chem Neuroanat. 1989; 2: 119-

37. 

Wang HL, Qi J, Zhang S, Wang H, Morales M. Rewarding effects of optical stimulation 

of ventral tegmental area glutamatergic neurons. J Neurosci. 2015a; 35: 15948-54. 

Wang S, Chu CH, Stewart T, Ginghina C, Wang Y, Nie H et al. Alpha-synuclein, a 

chemoattractant, directs microglial migration via H2O2-dependent Lyn 

phosphorylation. Proc Natl Acad Sci U S A. 2015b; 112: E1926-35. 

Wang Y, Zhao F, Liao Y, Jin Y, Sun G. Effects of arsenite in astrocytes on neuronal 

signaling transduction. Toxicology. 2013; 303: 43-53. 

Watabe-Uchida M, Zhu L, Ogawa SK, Vamanrao A, Uchida N. Whole-brain mapping 

of direct inputs to midbrain dopamine neurons. Neuron. 2012; 74: 858-73. 



93 
 

Witten IB, Steinberg EE, Lee SY, Davidson TJ, Zalocusky KA, Brodsky M et al. 

Recombinase-driver rat lines: tools, techniques, and optogenetic application to 

dopamine-mediated reinforcement. Neuron. 2011; 72: 721-33. 

Xia Y, Driscoll JR, Wilbrecht L, Margolis EB, Fields HL, Hjelmstad GO. Nucleus 

accumbens medium spiny neurons target non-dopaminergic neurons in the ventral 

tegmental area. J Neurosci. 2011; 31: 7811-6. 

Yamaguchi T, Sheen W, Morales M. Glutamatergic neurons are present in the rat 

ventral tegmental area. Eur J Neurosci. 2007; 25: 106-18. 

Yamaguchi T, Wang HL, Li X, Ng TH, Morales M. Mesocorticolimbic glutamatergic 

pathway. J Neurosci. 2011; 31: 8476-90. 

Yamamoto K, Vernier P. The evolution of dopamine systems in chordates. Front 

Neuroanat. 2011; 5: 21. 

Yetnikoff L, Cheng AY, Lavezzi HN, Parsley KP, Zahm DS. Sources of input to the 

rostromedial tegmental nucleus, ventral tegmental area, and lateral habenula 

compared: A study in rat. J Comp Neurol. 2015; 523: 2426-56. 

Youdim MB, Edmondson D, Tipton KF. The therapeutic potential of monoamine 

oxidase inhibitors. Nat Rev Neurosci. 2006; 7: 295-309. 

Zaborszky L, Alheid GF, Beinfeld MC, Eiden LE, Heimer L, Palkovits M. 

Cholecystokinin innervation of the ventral striatum: a morphological and 

radioimmunological study. Neuroscience. 1985; 14: 427-53. 

Zahm DS, Brog JS. On the significance of subterritories in the "accumbens" part of the 

rat ventral striatum. Neuroscience. 1992; 50: 751-67. 

Zarow C, Lyness SA, Mortimer JA, Chui HC. Neuronal loss is greater in the locus 

coeruleus than nucleus basalis and substantia nigra in Alzheimer and Parkinson 

diseases. Arch Neurol. 2003; 60: 337-41. 

Zgaljardic DJ, Borod JC, Foldi NS, Rocco M, Mattis PJ, Gordon MF et al. Relationship 

between self-reported apathy and executive dysfunction in nondemented patients 

with Parkinson disease. Cogn Behav Neurol. 2007; 20: 184-92. 

Zhang S, Qi J, Li X, Wang HL, Britt JP, Hoffman AF et al. Dopaminergic and 

glutamatergic microdomains in a subset of rodent mesoaccumbens axons. Nat 

Neurosci. 2015; 18: 386-92. 

Ziebell JM, Rowe RK, Muccigrosso MM, Reddaway JT, Adelson PD, Godbout JP et al. 

Aging with a traumatic brain injury: Could behavioral morbidities and endocrine 

symptoms be influenced by microglial priming? Brain Behav Immun. 2017; 59: 1-7. 



94 
 

Zweig RM, Jankel WR, Hedreen JC, Mayeux R, Price DL. The pedunculopontine 

nucleus in Parkinson's disease. Ann Neurol. 1989; 26: 41-6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



95 
 

8. APÊNDICES 

 

8.1 APÊNDICE A – Artigo publicado: Frontiers in Systems Neuroscience 

 

 



96 
 

 

 

 

 

 

 



97 
 

 

 

 

 

 



98 
 

8.2. APÊNDICE B – Artigo submetido a publicação: Journal of Chemical 

Neuroanatomy 

Successfully received: submission Pattern of tyrosine hydroxylase expression during 

aging of mesolimbic pathway of the rat for Journal of Chemical Neuroanatomy 

This message was sent automatically. Please do not reply. 

Ref: CHENEU_2018_18 

Title: Pattern of tyrosine hydroxylase expression during aging of mesolimbic pathway of the rat 

Journal: Journal of Chemical Neuroanatomy 

Dear Dr. Freire, 

Thank you for submitting your manuscript for consideration for publication in Journal of Chemical 

Neuroanatomy. Your submission was received in good order. 

To track the status of your manuscript, please log into 

EVISE® at: http://www.evise.com/evise/faces/pages/navigation/NavController.jspx?JRNL_ACR=CHE

NEU and locate your submission under the header 'My Submissions with Journal' on your 'My Author 

Tasks' view. 

Thank you for submitting your work to this journal. 

Kind regards, 

Journal of Chemical Neuroanatomy 

Have questions or need assistance? 

For further assistance, please visit our Customer Support site. Here you can search for solutions on 

a range of topics, find answers to frequently asked questions, and learn more about EVISE® via 

interactive tutorials. You can also talk 24/5 to our customer support team by phone and 24/7 by live 

chat and email. 

------------------------------------------------------------- 

Copyright © 2018 Elsevier B.V. | Privacy Policy 

Elsevier B.V., Radarweg 29, 1043 NX Amsterdam, The Netherlands, Reg. No. 33156677. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.evise.com/evise/faces/pages/navigation/NavController.jspx?JRNL_ACR=CHENEU
http://www.evise.com/evise/faces/pages/navigation/NavController.jspx?JRNL_ACR=CHENEU
http://help.elsevier.com/app/answers/list/p/9435/
https://www.elsevier.com/legal/privacy-policy
https://maps.google.com/?q=B.V.,+Radarweg+29,+1043+NX+Amsterdam,+The+Netherlands&entry=gmail&source=g


99 
 

Pattern of tyrosine hydroxylase expression during aging of mesolimbic pathway of 

the rat 

Bianca Norrara1, Ana Cristina Arrais1, Ianara Mendonça da Costa1, Jose Ronaldo Santos2, 

Jeferson de Souza Cavalcante3, Fausto Pierdoná Guzen1, Jose Rodolfo Lopes P. Cavalcanti1, 

Marco Aurelio M. Freire1, 

1Laboratory of Experimental Neurology, Faculty of Health Sciences, University of the State of 

Rio Grande do Norte (UERN), Mossoro/RN - Brazil 
2Laboratory of Behavioral and Evolutionary Neurobiology, Department of Biosciences, Federal 

University of Sergipe (UFS), Itabaiana/SE - Brazil 
3Laboratory of Neurochemical Studies, Center of Biological Sciences, Federal University of Rio 

Grande do Norte, Natal/RN - Brazil 

 

Corresponding author 

Marco Aurelio M. Freire, PhD. Laboratory of Experimental Neurology, Faculty of Health 

Sciences, University of the State of Rio Grande do Norte (UERN), Mossoro/RN – Brazil 59607-

360 Phone/Fax: +55 (84) 3315-2248 Email: freire.m@gmail.com  

 

Running title: Mesolimbic pathway and aging 

 

List of abbreviations: anterior commissure (aca); caudal linear nucleus of the raphe (CLi); caudate 

putamen nucleus (CPu); cerebral cortex (Cx); cerebral pedunculus (cp); decussation of the superior 

cerebellar peduncle (xscp); fasciculus retroflexus (fr); interfascicular nucleus (IF); interpeduncular 

nucleus (IPC); mammillary peduncle (mp); mamillotegmental tract (mtg); medial lemniscos (ml); nucleus 

accumbens, core (AcbC); nucleus accumbens, shell (AcbSh); pigmented parabrachial nucleus (PBP); 

paranigral nucleus (PN); parainterfascicular nucleus (PIF); retrorubral field (RRF); rostral linear nucleus 

of the raphe (RLi); rubrospinal tract (rs); substantia nigra, pars compacta, dorsal tier (SNCD); 

substantia nigra, pars compacta, ventral tier (SNCV); substantia nigra, lateral part (SNL); substantia 

nigra, medial part (SNM); substantia nigra pars reticulata (SNR); trigeminothalamic tract (tth); tyrosine 

hydroxylase (TH); ventral tegmental area (VTA); ventral tegmental area, rostral part (VTAR); ventral 

tegmental decussation (vtgx); white matter (wm) 

 

 

 

 

mailto:freire.m@gmail.com


100 
 

Abstract 

Senescence is a physiological and progressive event that leads to impairment of normal functions of the 

organism. The nervous system is one of the most affected systems during aging, presenting both structural 

and functional alterations associated with decline of normal brain functions. In the present study we 

aimed to evaluate the impact of senescence on the mesolimbic pathway (nucleus accumbens – NAc and 

ventral tegmental area – VTA) of the rat, through immunohistochemistry for tyrosine hydroxylase (TH) 

enzyme, in young (3 months old) and aged animals (18 months old). There was a significant decrease in 

the TH-immunoreactivity across NAc, as revealed by optical densitometry, in aged animals as compared 

to young ones. Concerning TH-immunoreactive neurons, medium and caudal regions of the VTA in the 

young animals possessed a higher number of cells as compared to the aged group. Comparisons among 

VTA regions in young animals revealed a difference in the number of cell bodies when medium region 

was compared to rostral and caudal ones, whilst in aged group comparisons between rostral vs caudal and 

medium vs caudal regions were significant. Our results show that aging impacts the mesolimbic pathway 

across its rostrocaudal axis, with decrease of TH-reactivity in NAc and loss of neurons in VTA. Such 

events can be involved with behavioral alterations observed throughout aging.  

Keywords: aging; brain; dopamine; mesolimbic pathway; rat  
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Introduction 

The world’s population has aging rapidly over the recent decades. A United Nations (UN) recent 

report estimates that, from 7.6 billion people living nowadays, about 962 million (13%) are aged 60 or 

older. Projections indicate that in 2050 there will be 9.7 billion inhabitants worldwide, from which 1.6 

billion will be elderly (UN, 2017). According to World Health Organization (WHO), some factors 

contribute to this phenomenon: intense urbanization, improved living conditions such as socioeconomic 

development, health care, safety, education and housing (WHO, 2015). This, over time, ultimately 

contributes to a decrease in the global mortality rate, a progressive reduction of fertility rate and a 

significant increase in life expectancy (WHO, 2015; UN, 2017). Nonetheless, such increase in worldwide 

life expectation is directly associated with a reduction of workforce and higher demand for social and 

health care, generating a severe burden for the social security (Beard e Bloom, 2015). 

Aging is an important risk factor for chronic diseases, characterized by the progressive decline of 

the physiological functions of the organism. The nervous system is one of the most affected systems by 

senescence, which leads to impairment of cerebral functions in both structural and functional levels (Hof 

e Morrison, 2004; Santos et al., 2014; Hamezah et al., 2017). For instance, aging reduces the number of 

cortical neurons and oligodendrocytes (Stranahan et al., 2012; Soreq et al., 2017), modifies 

electrophysiological properties of the neurons (Luebke e Chang, 2007), induces glial response (Jyothi et 

al., 2015), alters neuronal calcium homeostasis (Chandran et al., 2017), disrupts intrinsic brain activity 

(Damoiseaux et al., 2008) and alters it structurally (Fjell e Walhovd, 2010). In addition, cerebral 

impairment associated to dementia possesses a direct correlation with aging, since more than one-third of 

individuals aging 90 or over are clinically diagnosed as demented (Plassman et al., 2007), whose risk can 

be aggravated by other incidental diseases, as diabetes (Haroon et al., 2015). 

Dopamine (DA) is a monoamine included in the catecholamine group, acting as an important 

neurotransmitter in the regulation of brain function, playing a pivotal role in both processing and 

modulation of the behavior, including motor control, motivation, memory, cognition and reward 

mechanisms, being at the center of three distinct complex circuits (Dahlstroem e Fuxe, 1964; Gaspar et 

al., 1992; German e Manaye, 1993; Parkinson et al., 2002; Bjorklund e Dunnett, 2007a; de Araujo et al., 

2010). One of these circuits is the so-termed mesolimbic pathway, constituted mainly by the Ventral 

Tegmentar Area (VTA-A10), which establishes synapses with nucleus accumbens (NAc), the structure 

that receives its massive projections (Ikemoto, 2007). VTA neurons connects with limbic, cortical and 

striatum areas (Loughlin e Fallon, 1984; Bjorklund e Dunnett, 2007a) and mediate, among others, 

motivational and emotional responses (Baskerville e Douglas, 2010). In this context, a deficiency in the 

enzyme tyrosine hydroxylase (TH), present in dopaminergic cells, which catalyzes the formation of  L-

3,4-dihydroxyphenylalanine (L-DOPA) and acts as a rate-limiting enzyme in DA biosynthesis, is related 

to behavioral and structural modifications observed in altered states of the Central Nervous System 

including Parkinson’s disease (Dauer e Przedborski, 2003; Dickson, 2018). 

A number of descriptions show that dopaminergic system is altered during aging (Watanabe, 

1987; Schuligoi et al., 1993; Irwin et al., 1994; Araki et al., 1997; Zaman et al., 2008). In line with this 

assertive, the present study aims to assesses the impact of senescence on the mesolimbic system (NAc and 
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VTA) of the rat through immunohistochemistry for TH in aged animals (18 months old), using young 

ones (3 months old) as a comparative control. 

 

Material and Methods 

Experimental groups and procedures 

All experimental procedures were performed under license from the Local Animal 

Experimentation Ethics Committee (Protocol 03/2016) in agreement with the NIH Guide for the Care and 

Use of Laboratory Animals (NIH Publications No. 80-23, revised 1985). Fourteen male adult Wistar rats, 

acquired from Central Animal Facility at the University of the State of Rio Grande do Norte (UERN), 

were used. All efforts were made to reduce the number of animals used and avoid their distress and 

discomfort. 

The animals were separated into two groups: group I (young animals - 3 months old; 325±25g) 

(n=7) and group II (aged animals - 18 months old; 400±50g) (n=7), and maintained into individual cages 

(33 cm x 40 cm x 17 cm) under standard conditions (12h light-12h darkness, 22 ± 2ºC) with food and 

water ad libitum. When the animals reached the ages specified, they were deeply anaesthetized with a 

mixture of ketamine chloridrate (Ketalar, Parker-Davis, Detroit, MI, USA; 100 mg/kg) and xylazine 

chloridrate (Rompun, Bayer, Leverkusen, Germany; 10 mg/kg) (i.p.) and, after the certification of 

absence of both the corneal and the paw withdraw reflexes, were perfused transcardially with 0.9% 

buffered-saline solution, heparinized (Parinex Hipolabor, Sabara, MG, Brazil; 2ml/1000ml) and 4% 

paraformaldehyde in 0.1M phosphate buffer (PB) (pH 7.4) with a peristaltic pump (Cole-Parmer 

Instrument Co., Vernon Hills, IL, USA). Brains were then removed from the skull, washed in 0.1M PB 

during 5 min, cryoprotected in 30% buffered-sucrose solution during 24h, and frozen in Tissue Tek 

(Sakura Finetek, Japan). 

Afterwards, the tissue was cut at 50-µm in the coronal plane using a freezing microtome 

(Leica Microsystems, Wetzlar, Germany). Sections were then sequentially collected into 6 compartments 

for all cases (one section by compartment), with the distance between one section and the next in the 

same compartment being around 180 µm. After, the tissue was submitted to immunohistochemistry 

against tyrosine hydroxylase (TH), as follows: free-floating sections were pre-incubated in a 0.03% 

hydrogen peroxide solution in PB 0.1M during 20 min in order to block endogenous peroxidase activity. 

Next, sections were incubated in 5% Bovine Serum Albumin (BSA) for 1h and then incubated with 

mouse anti-TH antibody (1:10.000, in 2% BSA/0.4% Triton X-100; Sigma-Aldrich Inc., St. Louis, USA) 

overnight, in room temperature. After, were rinsed in 0.1M PB during 10 minutes, incubated with a 

biotinylated donkey anti-mouse secondary antibody (1:1000, diluted in 0.4% Triton X-100 0.1M PB; 

Jackson ImmunoResearch Laboratories, West Grove, PA, USA) for 90 min, washed during 10 min in 

0.1M PB, and incubated in avidin-biotin-peroxidase solution (Vectastain Standard ABC kit, Vector 

Laboratories, USA) for 2h. Sections were then placed in a solution containing 0.03% 3,3’ 

diaminobenzidine tetrahydrochloride (DAB) (Sigma-Aldrich Inc., St. Louis, USA) and 0.001% hydrogen 

peroxide in 0.1M PB (Freire et al., 2005). At the end of the immunohistochemical procedure, sections 

were mounted on silanized glasses (StarFrost, Waldemar Knittel Glasbearbeitungs GmbH, Braunschweig, 
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Germany), left to dry during 48h in room temperature, intensified in 0.05% osmium tetroxide solution, 

dehydrated in a series of graded alcohols, cleared in xylol and coverslipped with Permount (Thermo 

Fisher Scientific Inc., Waltham, MA, USA). To certify the specificity of the labeling the primary 

antibodies were replaced by 0.1M PB in some randomly selected sections. 

 

Qualitative and quantitative analysis 

Qualitative analysis was made from images of regions of interest - nucleus accumbens (NAc) 

and ventral tegmental area (VTA) - using a digital camera (Nikon DS-Ri2, Tokyo, Japan) attached to a 

binocular optical microscope (Nikon Eclipse Ni-U, Tokyo, Japan - 4x, 10x and 20x objectives). Drawings 

of regions of interest were made using a camera lucida attached to microscope. Adjustments of brightness 

and contrast of pictures were made using Photoshop CS5 software (Adobe Systems Inc., San José, CA, 

USA). Pictures were organized using Canvas X (ACD Systems Inc., Fort Lauderdale, FL, USA). 

Quantitative analysis of TH-immunoreactive neuropil in the NAc was assessed by computer 

densitometry taken from digital images captured with the abovecited microscope, always adopting the 

same camera configuration and light intensity for every section to avoid bias. Average densitometric 

values were assessed using the ImageJ software (http://rsb.info.nih.gov/ij/). The measurements were 

obtained inside a 0.2 mm2 square window positioned throughout the core region of the NAc (AcbC) (five 

samples per section, three sections by animal), near the region of anterior commissure (aca). To minimize 

the effects of within-group variability, a normalized scale based on the non-reactive anterior commissure 

was adopted (averaged from measurements of 5 distinct sites using the same window). For each animal, 

the average optical density (OD) of the NAc was designated NA, the anterior commissure was named AC 

and a contrast index C was calculated according to the equation: C=(NA-AC)/(NA+AC) (Freire et al., 

2016). In addition, in order to attest the non-reactivity of anterior commissure, used as an intrinsic control 

among groups, we compared the values obtained for all groups as described above. 

In order to compare the number of TH-reactive neurons across VTA in both groups, the total 

number of these cells was estimated using ImageJ software across rostral, medium and caudal regions of 

VTA, using Paxinos and Watson’s atlas as reference (Paxinos and Watson, 2007). To obtain an unbiased 

estimate of cell numbers, Abrecrombie’s correction factor was applied (Abercrombie, 1946), in order to 

compensates for the overcounting of sectioned profiles, using the equation C=R(ST/ST+D), where C is the 

corrected value, R is the raw cell number, ST is the section’s thickness (in micrometers) and D is the 

average diameter of cell bodies along the axis perpendicular to the plane of section. 

For the statistical comparison between same NAc or VTA regions of distinct groups (group I, 

rostral vs group II, rostral; group I, medium vs group II, medium; group I, caudal vs group II, caudal) a 

non-parametric Mann-Whitney test was adopted; to compare data among distinct regions from the same 

group (group I: rostral vs medium vs caudal; group II: rostral vs medium vs caudal), a non-parametric 

Kruskal-Wallis test was adopted, followed by Dunn’s post hoc test with significance level set at 95% 

(p<0.05) and high significance level set at 99% (p<0.01), using GraphPad Prism 5.0 software (GraphPad 

Software Inc., La Jolla, CA, USA). To minimize any bias during quantification, only one researcher 

conducted the analyses (cell counting and OD analysis). The data obtained were then evaluated 
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independently by two other researchers, both of them unknowing the data’s origin (blind analysis). 

Subsequently, all analyses were compared to seek for variations. 

 

Results 

Pattern of TH immunoreactivity on the nucleus accumbens (NAc) 

The general pattern of TH immunoreactivity on the NAc allowed us to define the limits and the 

subdivisions (core region - AcbC and shell region - AcbSh) of the structure across its rostrocaudal axis, as 

represented in camera lucida reconstructions (Fig. 1). TH-reactivity revealed a distinct pattern between 

the groups (group I, young and group II, aged). In the group I there was an intense pattern of reactivity 

across NAc, allowing to distinct it clearly from striatum (Fig. 2A,B). Conversely, TH-immunolabeling in 

the group II revealed a pattern of tissue rarefaction, with a faded reactivity (Fig. 2A,B). Such pattern was 

observed throughout rostral, medium and caudal regions of the NAc (Fig. 2, enlargements). 

 When rostral, medium and caudal regions of NAc of the group I were quantitatively compared 

with each other, it was possible identify a more intense reactivity in the rostral region, followed by 

medium and caudal ones (Fig. 3A) (*p<0.05, **p<0.01; Kruskal-Wallis Dunn’s post hoc test). 

Contrariwise, the reactivity across distinct regions of NAc in the group II was not significantly different 

(Fig. 3A) (p>0.05; Kruskal-Wallis Dunn’s post hoc test). When the same region of both groups were 

paired and compared (rostral vs rostral, medium vs medium and caudal vs caudal), we identified a very 

distinctive pattern of intense reactivity in the group I as compared to group II in all comparisons (Fig. 3A) 

(**p<0.01; Mann-Whitney test). The same trend was observed when NAc was analyzed as a whole 

structure (Fig. 3B) (**p<0.01; Mann-Whitney test). 

Optical density analysis attested that the anterior commissure, used as an intrinsic control for 

contrast index measurement, possesses a similar non-reactive pattern among groups (Fig. 3C) (p>0.05; 

Kruskal-Wallis Dunn’s post hoc test). 

 

Subdivisions of VTA and TH-immunoreactivity across this region 

As seen for the NAc, the general pattern of TH immunoreactivity across VTA helped us to 

define the borders of this structure across its rostrocaudal axis (Fig. 4), as previously described for small 

rodents (Cavalcanti et al., 2014; Phillipson, 1979). A morphological analysis across sections pointed that 

rostral region was less reactive to TH in the border of the pigmented parabrachial nucleus (PBP) in the 

group II as compared to the group I, being more evident in its dorsolateral portion, a pattern not observed 

when the central regions of the PBP were compared. In the medium region, a homogeneous decrease in 

TH-reactivity was observed in the paranigral (PN) and parainterfascicular (PIF) nuclei in the group II in 

relation to the group I, as well as a less intense immunoreactivity in the dorsomedial portion of the PBP of 

the group II in relation to the group I. At caudal levels, there was a decrease in the TH-labeling in both the 

rostral linear nucleus of the raphe (RLi) and caudal linear nucleus of the raphe (CLi) and also in the PBP 

of the group II as compared to the group I (Fig. 4). 
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In a qualitative analysis it was possible to identify TH-immunoreactive fibers and neurons in all 

VTA nuclei in both groups, as expected. Overall, cell bodies presented a mostly bipolar and ovoid 

morphology, although some fusiform cell bodies had also been identified (Fig. 5).  

Quantitative analysis revealed a significant difference when medium regions of VTA were 

compared between both groups (*p<0.05; Mann-Whitney test), as well as when caudal ones were 

compared (*p<0.05; Mann-Whitney test). However, comparisons of rostral regions (young vs aged) did 

not reveal statistical significance (p>0.05; Mann-Whitney test) (Fig. 6A). 

When rostral, medium and caudal regions of VTA were quantitatively compared with each other 

in group I it was possible to identify a difference in the number of cell bodies between rostral vs medium 

and medium vs caudal regions (*p<0.05; **p<0.01; Kruskal-Wallis, Dunn’s post hoc test) (Table 1). 

Conversely, comparisons between rostral and caudal did not reveal significant difference (p>0.05; 

Kruskal-Wallis, Dunn’s post hoc test) (Table 1). The same approach was made to group II, and 

comparisons between rostral vs caudal and medium vs caudal were significant (*p<0.05; **p<0.01; 

Kruskal-Wallis, Dunn’s post hoc test), whilst comparison between rostral and medium regions was not 

significant (p>0.05; Kruskal-Wallis, Dunn’s post hoc test) (Table 1).  

A comparative analysis defining VTA as a single structure, without division between rostral, 

medium and caudal regions, pointed that group I possesses a number of TH-reactive neurons significantly 

higher than group II (*p<0.05; Mann-Whitney test) (Fig. 6B). 

 

Discussion 

In the present study we evaluated the impact of aging in the number of tyrosine-hydroxylase 

(TH)-reactive neurons of ventral tegmental area (VTA) and TH-reactivity across nucleus accumbens 

(NAc) of the rat. There was a significant reduction in TH-reactivity in rostral, medium and caudal regions 

of NAc in aged animals as compared to young ones. Concerning TH-reactive neurons across VTA, 

medium and caudal regions of the young animals presented a higher number of cells as compared to aged 

group, a result not observed when rostral regions were compared. Comparisons among rostral, medium 

and caudal regions in young animals revealed a difference in the number of cell bodies between rostral vs 

medium and medium vs caudal regions, whilst in aged group comparisons between rostral vs caudal and 

medium vs caudal regions were significant. The significance of these results is discussed below. 

Aging is a natural phenomenon that impacts the organism in a global way, gradually prejudicing 

its normal functioning. Several studies show evidence of the progressive impairment of the nervous 

system during aging (Damoiseaux et al., 2008; Fjell e Walhovd, 2010; Hamezah et al., 2017), directly 

associated to neurodegenerative disorders such as Alzheimer’s and Parkinson’s diseases (Schapira, 2009; 

Querfurth e LaFerla, 2010; Blaszczyk, 2017; Norrara et al., 2017). One of the events inherent to aging is 

the increase of the oxidative stress, which is involved in age-related brain disorders (Floyd e Hensley, 

2002; Federico et al., 2012; Machado et al., 2014; Isaev et al., 2017; Cueno e Imai, 2018, but see 

Valgimigli et al., 2014), affecting the brain as a whole, though regions related to movement control seem 

to be more highly disturbed. For instance, Cardozo-Pelaez and coworkers showed a correlation between 

the increase of markers of oxidative stress and decrease in the levels of dopamine in the striatum, 

associated to a decline in the motor function (Cardozo-Pelaez et al., 1999). Dopamine itself can actively 
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contribute to tissue degradation during its auto-oxidative process, which would result in the production of 

free radicals that ultimately impairs the tissue physiology by accelerating the neurodegenerative process 

(see (Luo e Roth, 2000). Since microglial activation is one of the main factors associated to oxidative 

stress in models of dopaminergic degeneration (Sugama e Kakinuma, 2016), additional studies focusing 

on glial activation during aging are required to further explore this field.  

Concerning dopaminergic neurons, a number of studies show a loss of this neuronal groups in 

altered conditions (aging or neuropathological disorders), suggesting that alterations in dopamine levels in 

midbrain are caused by a neurodegenerative processes (Pakkenberg et al., 1995; Cabello et al., 2002; 

Gerhardt et al., 2002; Tabrez et al., 2012). Conversely, other studies challenge this notion (Emerich et al., 

1993; Kubis et al., 2000), proposing that the drop of dopamine levels is caused by a neurochemical failure 

rather than through a selective neuronal cell death. A study from Cruz-Muros et al. (2007) showed a 

decrease of DOPA-decarboxylase enzyme resulting in a loss of reactivity in the striatum, and also the 

presence of the phosphorylated form of TH in axonal terminals. However, they report an absence of cell 

loss in VTA region (Cruz-Muros et al., 2007). While the first result is somewhat similar to our findings 

regarding a flaw of TH-reactivity across NAc, we found a decrease in the cell number in VTA of aged 

animals as compared to young ones. Such differences concerning this parameter might be attributed to 

methodological issues such as the thickness of sections, and also to the lineage of the animals (Wistar vs 

Sprague-Dowley). 

In addition, a recent hypothesis points that during the initial stages of Parkinson’s disease there is 

a preponderance of degeneration of axonal terminals instead of cell body death in the SN (Tagliaferro e 

Burke, 2016). As abovementioned, our present results revealed a decrease in the number of dopaminergic 

neurons across rostrocaudal axis of the VTA during aging. But one can wonder whether the cell loss per 

se would be sufficient to cause the substantial decrease in TH-immunoreactivity we observed across NAc. 

Alternatively, following Tangliaferro and Burkes’s hypothesis, axonal terminals could be degenerating 

first than cell body impairment throughout aging, by Wallerian degeneration. Further studies using a 

combination of neurotracers and immunohistochemical markers are needed to clarify this issue.  

During the process of aging several behavioral and psychological changes are observed, such as 

cognitive alterations and disturbances in affective function and motivation (Derenne e Baron, 2002; Ebner 

e Fischer, 2014), some of them related to alteration in dopamine levels in the brain. For instance, animal 

models demonstrate the relationship between disturbances on VTA-NAc pathway and the emergence of 

psychopathological state. Injection of MPTP in adult monkeys show that disturbances of VTA-NAc axis 

predict faintness (Brown et al., 2012a), a condition also observed during senescence, reinforcing the 

notion of dopaminergic loss as a pivotal event in behavioral disturbances in aging. 

 

Conclusions 

Our results show that aging impacts the mesolimbic pathway across its rostrocaudal axis, with 

decrease of TH-reactivity in NAc and loss of neurons throughout VTA. Such events, which implies in 

alterations in dopamine levels in the midbrain, can be involved with behavioral alterations observed 

during brain aging.  
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Figure legends 

Figure 1. Diagrammatic reconstruction showing the rostrocaudal location of nucleus accumbens 

(NAc). It is possible to estimate the location and limits of NAc across the rostrocaudal axis, represented in 

camera lucida reconstructions, as delimited by tyrosine hidroxilase (TH). Legends: aca: anterior 

commissure; AcbC: nucleus accumbens, core; AcbSh: nucleus accumbens, shell; CPu: caudate nucleus; 

Cx: cortex; wm: cortical white matter. 

Figure 2. Tyrosine hydroxylase (TH) immunoreactivity throughout nucleus accumbens (NAc). TH-

immunoreactivity revealed an intense pattern of labeling across NAc in group I (young animals), allowing 

to distinct it clearly from striatum (A,B, left column), with the rostral region being more reactive than 

medium and caudal ones. Conversely, TH-immunolabeling in group II (aged animals) showed a pattern of 

tissue rarefaction across all NAc regions, with a pale reactivity (A,B, right column). Squares in A indicate 

the region where enlargements were obtained across NAc. Scale bars: A: 2mm; B: 500 µm. 

Figure 3. Quantitative analysis of Tyrosine hydroxylase (TH)-immunoreactivity across nucleus 

accumbens (NAc). Densitometric analysis of TH-reactivity throughout NAc in group I (young animals) 

revealed a higher labeling intensity in rostral region, as compared with medium and caudal ones 

(*p<0.05; **p<0.01; Kruskal-Wallis, Dunn’s post hoc test). In aged animals (group II), contrariwise, 

there was a homogeneous pattern of TH-reactivity, weakest than those observed in group I (A). When the 

same regions of both groups were compared (rostral vs rostral, medium vs medium and caudal vs caudal), 

a distinguished pattern of reactivity was observed, with all regions from group I being significantly more 

reactive than those observed in group II (A) (**p<0.01; Mann-Whitney test). The same trend was 

observed when NAc was analyzed as a whole structure (B) (**p<0.01; Mann-Whitney test). 

Densitometric measurements in the anterior commissure, used as an intrinsic control for contrast index 

measurement, revealed a similar non-reactive pattern among groups (C) (p>0.05; Kruskal-Wallis, Dunn’s 

post hoc test). 

Figure 4. Tyrosine hydroxylase (TH)-immunoreactivity throughout vental tegmental area (VTA). 

The general pattern of TH immunoreactivity across VTA in both groups allowed defining the borders of 

this structure across its rostrocaudal axis, as well as its subdivisions. Legends: see list of abbreviations.  

Scale bar: 500 µm. 
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Figure 5. Pattern of TH-immunoreactive neurons and fibers throughout ventral tegmental area 

(VTA). TH-immunoreactivity revealed a conspicuous pattern of fibers and neurons across VTA in both 

groups, allowing characterize rostral, medium and caudal VTA regions. Whereas rostral regions of both 

groups were similar in aspect, medium and caudal regions of group II (aged animals) (right column) 

presented a pale pattern of labeling as compared to group I (young animals) (left column). Notice the 

small number of cells in caudal region of group II. Overall, cell bodies presented a mostly bipolar and 

ovoid morphology, although some fusiform cell bodies had also been identified Squares in A indicate the 

region where enlargements were obtained across VTA. Scale bars: A: 1 mm; B: 200 µm. 

Figure 6. Quantitative analysis of tyrosine hydroxylase (TH)-reactive neurons across ventral 

tegmental area (VTA). A. Quantitative analysis of TH-reactive neurons showed a higher number of cells 

in medium and caudal regions of the group I (young animals) as compared to group II (aged group), a 

result not observed when rostral regions were compared (*p<0.05; Mann-Whitney test). Comparisons 

among rostral, medium and caudal regions in group I revealed a difference in the number of cell bodies 

between rostral vs medium and medium vs caudal regions, whilst in group II comparisons between rostral 

vs caudal and medium vs caudal regions were significant (*p<0.05; **p<0.01; Kruskal-Wallis, Dunn’s 

post hoc test, expressed in Table) (A). When VTA was analyzed as a whole structure, group I presented a 

higher number of cells than group II (B) (**p<0.01; Mann-Whitney test). 

 

Table legend 

Table 1. Statistical intragroup comparisons (rostral, medium and caudal regions of VTA) across young 

(group I) and aged animals (group II) 
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Figure 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



113 
 

Figure 2 
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Figure 3 
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Figure 4 
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Figure 5 
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Figure 6 

 

 

Table 1. Statistical intragroup comparisons (rostral, medium and caudal regions of VTA)  

                                                VTA Regions     

                                                Comparisons  

Group Rostral vs medum Rostral vs caudal Medium vs caudal  

Group I *p<0.05 p>0.05 **p<0.01  

Group II p>0.05 *p<0.05 **p<0.01  
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9. ANEXOS 

9.1 ANEXO A – Parecer consubstanciado CEEA/UERN 
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