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RESUMO
A 3-hidroxitiramina/dopamina (DA) é uma monoamina do grupo das catecolaminas,
precursora da noradrenalina e adrenalina e atua no mecanismo da neurotransmissão e
neuromodulação da porção central do sistema nervoso, tendo a enzima tirosina-hidroxilase,
como reguladora da fase inicial desse processo. Neste sentido, consiste no principal
neurotransmissor de grupamentos neuronais, os quais formam três principais núcleos
dopaminérgicos denominados zona retrorubral (grupo A8), substância negra pars compacta
(grupo A9) e área tegmental ventral (grupo A10) que expressam DA e estão dispostos na
porção die-mesencefálica. Tais núcleos estão envolvidos em três complexas circuitarias,
denominadas mesostriatal, mesocortical e mesolímbica, as quais estão relacionadas
diretamente com diversas manifestações comportamentais, sendo o complexo nuclear do
grupamento A9 o principal responsável pelo controle da motricidade. No entanto, este núcleo
é afetado pela senescência do sistema nervoso em situações normais, com surgimento de
comprometimento motor, podendo ser comparados às manifestações patológicas, como a
doença de Parkinson. Considerando a relevância deste núcleo dopaminérgico, o objetivo deste
trabalho foi comparar morfologicamente o complexo nuclear do grupo A9 de ratos wistar
(Rattus norvegicus) jovens e idosos mediante estudo citoarquitetônico e imunoistoquímico
contra tirosina-hidroxilase. Baseado na morfologia dos neurônios foi possível subdividir o
grupo A9 em substância negra camadas dorsal e ventral; substância negra conjuntos lateral e
medial. Por fim, conclui-se que em níveis rostral-médio, há expressão dos neurônios
evidenciam diferenciação diminuta nestes níveis, tanto nas amostras de ratos jovens como nos
ratos idosos. A nível caudal, no rato idoso, nota-se uma importante diminuição na marcação
de tirosina-hidroxilase na substância negra pars compacta, comparado ao rato jovem. Porém
percebe-se a necessidade de se ampliar os estudos acerca da perda de neurônios dopaminérgicos
do complexo nuclear da substância negra pars compacta associadas à senescência e àqueles
em que se caracteriza um processo patológico, como doença de Parkinson.

Palavras-chave: Dopamina; Mesencéfalo; Rattus norvegicus; Substância Negra pars
Compacta; Tirosina-hidroxilase; Doença de Parkinson.

ABSTRACT
The 3-hydroxytyramine/dopamine (DA) is a monoamine of catecholamine group precursor of
the noradrenaline and adrenaline synthesis and acts on the mechanism of neurotransmission
and neuromodulation of the central portion of the nervous system, having the enzyme tyrosine
hydroxylase as a regulator of this process. Thus, It consists of the main neurotransmitter of
neuronal groups, which form three main dopaminergic nucleus called the retrorubral field (A8
group), the substantia nigra pars compact (A9 group) and the ventral tegmental area (A10
group), that express DA are arranged in the die-mesencephalic portion. However, such cores
are involved in three complexes circuitries - the mesostriatal, mesocortical and mesolimbic
pathways, which are directly related with various behavioral manifestations and the
grouping's nuclear complex A9 primarily responsible for the control of motor skills. However,
this nucleus is affected by the nervous system senescence in normal situations, with motor
impairment appearance, and may be compared to the pathological manifestations, such as
Parkinson's disease. Considering the relevance of this dopaminergic core, the objective of this
study was to compare the nuclear complex group morphologically A9 of wistar rats (Rattus
norvegicus) young and old by cytoarchitectonic study and immunohistochemistry against
tyrosine hydroxylase. Based on the morphology of neurons was possible to subdivide the
Group A9 in substantia nigra dorsal and ventral layers; black substance lateral and medial
joints. Finally, it is concluded that in the rostral-average levels-medium, there is expression of
neurons show diminished differentiation in these levels, such as in the sample of young rats as
in aged rats. The flow level in elderly mice, it is noted an important decrease in tyrosine
hydroxylase markup in substantia nigra pars compacta, compared to the young mouse. But we
see the need to expand the studies about the loss of dopaminergic neurons in the substantia
nigra pars compacta nuclear complex compactly associated with senescence and those in
which features a pathological process, such as Parkinson's disease.

Keywords: Dopamine; Midbrain; Rattus norvegicus; Substantia Nigra pars Compacta;
Tyrosine-hydroxylase; Parkinson's disease.
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1. INTRODUÇÃO

O envelhecimento humano hoje é considerado um fenômeno global, envolvendo
indivíduos tanto dos países desenvolvidos, como também, dos países em
desenvolvimento. É considerado um processo complexo de mudanças morfológicas,
fisiológicas e biológicas, acarretando em declínio das funções sensorial, cognitiva e
motora, podendo ser acompanhado ou não, simultaneamente, por diversas patologias.
Estudos apontam que existem mecanismos subjacentes a fisiologia do envelhecimento
cerebral, tornando o indivíduo mais vulnerável a outros tipos de patologias. Além das
disfunções cognitivas e psiquiátricas, há também as doenças neurodegenerativas, com
destaque para a doença de Parkinson (DP) (Barja, 2004; Wong, 2000, Yankner et al.,
2008).
A porção central do sistema nervoso (SNC) é responsável pelas funções
orgânicas e pela integração do homem ao meio ambiente. Tem como função receber,
interpretar e dar respostas aos estímulos conduzidos pelo sistema nervoso periférico
(SNP), o qual transporta informações de todas as áreas do organismo. Embora tenham
funções e localizações diferentes, o SNC e o SNP são interdependentes (Lundy-Ekman,
2008).
A 3-hidroxitiramina/dopamina (DA) é uma substância resultante da ação da
enzima DOPA-descarboxilase (ou aminoácido aromático descarboxilase, AADC) sobre
a di-hidroxi-fenilalanina (DOPA), a qual deriva da tirosina por ação da tirosinahidroxilase (TH) (Marín et al., 2005; Chen et al., 2008). Possui importante papel na
modulação da motricidade e em processos que resultam em doenças neurodegenerativas
e psiquiátricas (Reeves et al., 2002). Mesmo considerada uma enzima inespecífica, a
expressão de TH tem sido utilizada como marcador molecular de DA neuronal (Prakash
e Wurst, 2006).
A diminuição da DA, principalmente no complexo nuclear dopaminérgico
denominado substância negra pars compacta (SNc/A9), localizado na porção
mesencefálica, tanto na senescência natural como em processos patológicos, havendo
grandes chances de evoluir para processos patológicos graves, como a doença de
Parkinson (Björklund e Dunnett, 2007b, Stochi, 2009).
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Neste viés, o avanço das pesquisas científicas na aludida temática, torna-se
imprescindível para o aprimoramento dos conhecimentos científicos de pesquisadores
nos diversos campos da neurociência, não obstante, apesar da variedade de publicações,
ainda há a necessidade de se apontar novas descobertas para a eficácia do tratamento da
senescência associada a processos patológicos, como a doença de Parkinson, resultando,
assim, em um prognóstico adequado.
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1.1 O PROBLEMA

O número de pessoas idosas vem aumentando gradativamente, a nível mundial.
Juntamente com este processo, considerado irreversível, estão vinculadas mudanças
anatômicas, morfológicas e fisiológicas que ocorrem no organismo de cada indivíduo.
Diante disto, é imprescindível a percepção por parte dos pesquisadores sobre a perda de
neurônios dopaminérgicos, mais especificamente no complexo nuclear da substância
negra pars compacta, objeto deste estudo, associadas ao envelhecimento e àqueles em
que caracteriza um processo patológico, como as doenças neurodegenerativas,
destacando, principalmente, a doença de Parkinson, que acomete um grande número de
idosos em todo o mundo, atingindo primordialmente os circuitos motores. Neste viés,
constata-se uma similaridade sintomática advinda de comportamentos motores anormais
e na supressão destes dentro do estágio de normalidade, o que gera questionamentos no
campo da Neurociência. Diversos estudos foram publicados, porém sem conclusões
objetivas acerca da temática. Ainda há muito o que se pesquisar, descobrir e discutir
sobre este núcleo dopaminérgico tão importante para a existência humana.
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1.2

OBJETIVOS

1.2.1

OBJETIVO GERAL

Comparar o complexo nuclear da substância negra pars compacta (SNc/A9) de ratos
wistar (Rattus norvegicus) jovens e idosos a partir de estratégias de morfometria e
imunoistoquímica.

1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
a) Identificar, mediante imunoistoquímica para TH, as subdivisões da substância
negra pars compacta de ratos wistar jovens e idosos.
b) Delimitar a citoarquitetura desse núcleo, a partir do método de Nissl.
c) Descrever parâmetros morfométricos dessas estruturas.
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1.3

JUSTIFICATIVA
Considerando o papel da substância negra pars compacta (SNc/A9) na modulação

da motricidade, assim como o impacto do envelhecimento sobre o SN, a relevância do
trabalho reside no fato de possibilitar um maior entendimento sobre a relação entre
senescência e comportamento motor, buscando elementos que sustentem a compreensão
de como o SN envelhece nessas áreas (em situações normais) e quais intervenções é
possível estabelecer com o processo de senilidade.
Talvez, encontradas as devidas respostas, seja possível o desenvolvimento de
estratégias tecnológicas/terapêuticas capazes de intervir diretamente nos mecanismos
dessas estruturas encefálicas de modo a colaborar com os estudos vigentes acerca da
doença de Parkinson, por exemplo.
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2. REVISÃO DE LITERATURA
2.1 ENVELHECIMENTO: ASPECTOS EPIDEMIOLÓGICOS E CONCEITUAIS
O processo de envelhecimento populacional é um fenômeno que ocorre em
escala global, em especial, nos países desenvolvidos. Este processo caracteriza-se pelo
constante aumento da expectativa de vida, acompanhado pelo crescimento econômico,
dos níveis de bem-estar, da redução das diferenças sociais e da diminuição da
fecundidade, a qual vem sofrendo reduções significativas a cada ano. Estes fatores
reverberam na sociedade atual, resultando numa grande quantidade de idosos e uma
significativa redução de crianças e jovens (Weil, 2006; Ferrucci et al., 2008; Bloom et
al., 2011; Fernández-Ballesteros et al., 2013).
As expectativas de vida mais elevadas são dos países desenvolvidos, o qual
difere substancialmente dos países em desenvolvimento. Entre eles estão: Japão (82,4
anos), Islândia (81,6 anos), Suíça (81,4 anos), França (81,4 anos), Itália (81 anos),
Austrália (81 anos), Suécia (80,7 anos), Canadá (80,4 anos). Similarmente a muitos
países em desenvolvimento, o Brasil apresenta uma mudança demográfica muito nítida
nas últimas décadas, sendo essa média de 72,5 anos (Fried, 2000; Wong e Carvalho,
2006).
Neste sentido, a proporção mundial de pessoas com sessenta anos ou mais está
crescendo rapidamente. Conforme dados da Organização das Nações Unidas (ONU),
em 1950 existiam 250 milhões de indivíduos com mais de 60 anos no planeta (Weil,
2006).
Entre 1970 e 2025, a estimativa é de um resultado em torno de 694 milhões no
número de pessoas idosas. Em 2025, existirá um total de aproximadamente 1,2 bilhão
de pessoas nessa faixa etária e até 2050 haverá 2 bilhões, em maior número nos países
em desenvolvimento, sendo o Brasil o sexto país no mundo com o maior número,
aproximadamente 32 milhões de idosos. É importante ressaltar que a World Health
Organization (WHO) definiu como idoso um limite de sessenta e cinco anos ou mais de
idade para os indivíduos de países desenvolvidos e sessenta anos ou mais de idade para
indivíduos de países subdesenvolvidos (WHO, 2002; Mendes et al., 2005).
Atualmente, nos países em desenvolvimento, destaca-se o acelerado crescimento
da população de sessenta anos ou mais em relação à população no geral, especialmente
nos países da América Latina (Truelsen et al., 2001). No Brasil, estima-se que nos
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próximos 50 anos, a expectativa de vida ao nascer apresente aproximadamente 81,3
anos (IBGE, 2010).
No decorre deste processo, ressalta-se que, praticamente todas as funções
morfológicas, biológicas e fisiológicas perdem sua eficiência com o envelhecimento,
sendo acompanhado por alterações corporais progressivas ocorridas ao longo do tempo,
onde há probabilidade da aquisição de novas doenças (Viña et al., 2007).
Neste contexto, é relevante distinguir os processos de senescência – processo
natural de envelhecimento e senilidade – processo de envelhecimento associado à
doença (Farfel, 2008).
Em meados de 1990, o termo ‘envelhecimento ativo’ foi adotado pela OMS com
objetivo de abranger para as sociedades o conceito de envelhecimento saudável e
reconhecer que os cuidados com a saúde e diversos outros fatores afetam, diretamente, o
decurso do processo de envelhecimento da população. O envelhecimento ativo tem
como objetivo aumentar a expectativa de vida saudável e a qualidade de vida da
sociedade atual à medida que envelhecem, incluindo aqueles que são frágeis, deficientes
e necessitados de cuidados (Kalache & Kickbusch, 1997; Jhala, 2013).
Envelhecer é um processo natural, universal, intrínseco e progressivo que
caracteriza uma etapa da vida do ser humano e dá-se por mudanças físicas, psicológicas
e sociais que acometem de forma particular cada indivíduo com sobrevida prolongada,
sendo acompanhada de alterações na estrutura, função e nos processos fisiológicos do
sistema nervoso (Viña et al., 2007; Vaillancourt, 2012; Fernández-Ballesteros et al.,
2013). Diante disto, considera-se um momento em que, ponderando sobre a própria
existência, o indivíduo idoso conclui que alcançou muitos objetivos, em contrapartida,
sofreu muitas perdas, das quais a saúde destaca-se como um dos aspectos mais afetados
(Mendes et al., 2005).
Neste ínterim, outras alterações também podem acometer a maioria dos sistemas
do organismo humano, a exemplo disto, pode-se citar o aumento da susceptibilidade a
traumas, estresse e a aquisição de infecções no geral. O sistema muscular esquelético
sofre uma diminuição significativa da força e elasticidade, o sistema cardiorrespiratório
é acometido por uma diminuição do débito cardíaco e função respiratória, o sistema
imunológico é diretamente afetado aumentando a probabilidade de se adquirir doenças
autoimune, e, há também, um aumento no índice de hipoglicemia. Com a evolução
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deste processo, a manutenção da homeostase é prejudicada, resultado da submissão do
meio interno através de mudanças no meio externo, com consequentes perdas de
funções de importância fisiológicas, como as perdas na capacidade da visão, audição,
memória, coordenação motora e a incidência das doenças neurodegenerativas com
comprometimento das funções neurais, bem como, o declínio cognitivo e do
desempenho motor (Viña, 2007; Yankner et al., 2008).
No entanto, há que se distinguir o surgimento de déficits neurológicos no
envelhecimento senil, já que se assemelham com as alterações do processo natural do
envelhecimento – a senescência. O envelhecimento cerebral normal torna-se evidente
quando o indivíduo inicia sua segunda década de vida, caracterizando um declínio
ponderal discreto, lento e progressivo, que culmina com a diminuição do seu volume
(Ropper et al., 2009).
Neste sentido, a nível individual, o envelhecimento não é um fenômeno
aleatório, pois, além de o indivíduo ser o agente próprio que caracteriza seu processo de
envelhecimento, este processo é naturalmente acompanhado por alterações anatômicas,
culminando em alterações amplas do encéfalo humano como a atrofia cerebral,
surgimento de placas senis, rarefação da arborização dendrítica, aumento da proteína amilóide, emaranhados neurofibrilares, degenerescência neurofibrilar e morte neuronal.
Contudo, à medida que há um aumento na expectativa de vida, simultaneamente, há um
aumento nas chances de se adquirir patologias diversas interligadas a este processo, a
exemplo característico, o mal de Alzheimer e a doença de Parkinson, consideradas
como incapacitantes por serem neurodegenerativas (Wickens, 2001; Gava e Zanoni,
2005; Lent, 2010; Alho, 2011; Fernández-Ballesteros et al., 2013).

2.2 EFEITOS DO ENVELHECIMENTO NO SISTEMA NERVOSO
Mesmo evoluído filogeneticamente há milhões de anos, o sistema nervoso
central (SNC), só recentemente adquiriu propriedades e funções anatômicas e
moleculares altamente especializadas. Os neurônios, denominados de unidades
formadoras desse sistema, possuem estabilidade estrutural, atributo que serve como
porta de entrada para as funções cognitivas (Li et al., 2001).
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O tecido neural é composto basicamente de dois tipos celulares, que são os
neurônios e as células gliais ou da neuroglia, sendo o neurônio a unidade funcional
fundamental, com a função básica de receber, processar e enviar informações
(Machado, 2014). As células gliais, definem uma população altamente heterogênea de
células responsáveis pela homeostase e defesa do SN. A neuroglia inclui células de
origem ectodérmica (neuronal) e mesodérmica (mielóide), sendo subclassificadas em
glia periférica (células de Schwann e satélite) e central (astrócitos, oligodendrócitos,
microglia e células ependimárias), que representam importante papel no sistema
imunológico e de defesa do SNC (Verkhratsky e Papura, 2014). Destaca-se, também, a
microglia, originada no mesoderma, considerada a menor célula da neuroglia com papel
fundamental na defesa do parênquima cerebral e da medula, constituindo as células
imunes residentes do sistema nervoso central. (Kettenmann et al., 2013).
Nas últimas décadas, os cientistas adquiriram conhecimentos diversos acerca do que
ocorre no encéfalo humano quando um indivíduo possui uma doença neurológica,
neuropsiquiátrica ou algum tipo de demência, como a doença de Alzheimer, a doença de
Huntington, a esquizofrenia, a depressão e a doença de Parkinson (NIH, 2008), que será
mais bem estudada a seguir, em função de afetar diretamente as áreas encefálicas que
são objeto de estudo deste trabalho.
O encéfalo humano é excepcionalmente potente em relação à suas habilidades
cognitivas, porém o hipocampo e os circuitos subcorticais que norteiam as funções mais
complexas são altamente vulneráveis ao envelhecimento. Esta vulnerabilidade é
manifestada na doença de Alzheimer, onde a degeneração de uma seleção de neurônios
leva a perda completa de habilidades cognitivas (Hof e Morrison, 2004), o que convém
ressaltar que o emaranhado neurofibrilar - característico da doença de Alzheimer, pode
ser observado em encéfalos de idosos sem sinais de demência resultando em atrofia
neuronal e diminuição no número de células nervosas, sendo o SNC, incapaz de realizar
reparos nas alterações morfológicas adquiridas com o envelhecimento (Bishop et al.,
2010; Rosso et al., 2013).
O SNC funciona como mecanismo principal nas decodificações do processo de
envelhecimento, que promove uma série de alterações anátomo-químicas no encéfalo e
medula espinal. Algumas dessas alterações têm sido estudadas profundamente e com
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utilização de equipamentos mais precisos (Trelles, 1986). Quando chegamos a certa
idade, o encéfalo experimenta alterações anatômicas, funcionais e cognitivas. Neste
contexto, a todo instante, milhões e milhões de células presentes em nosso organismo
morrem. A morte celular pode ser definida como sendo o estado em que as células se
encontram totalmente incapazes de realizar qualquer função, seja ela de controle
homeostático, mobilidade, síntese, excreção e reprodução (Raz e Rodrigue, 2006; Fjell e
Walhovd, 2010; Tomasi e Volkow, 2012).
O processo de envelhecimento do SNC é caracterizado por um declínio das
funções orgânicas que ocasionam diversas modificações em todo o organismo, levando,
consequentemente, a um declínio da capacidade funcional do indivíduo. O
envelhecimento neurológico é marcado por alterações histológicas, bioquímicas,
sobretudo, no sistema de neurotransmissores, os quais possuem um canal de
comunicação interligados, denominado sinapses, que são determinantes na conversão do
impulso elétrico em químico na passagem do potencial de ação (Arriaga et al., 2007).
Os

neurotransmissores

podem

ser

subdivididos

em

acetilcolinas

–

acetiltransferase (CAT-síntese) e acetilcolinesterase (ACE-degradação); aminas
biogênicas - catecolaminas e pequenos aminoácidos - glutamato e ácido gamaaminobutírico (GABA), levando em consideração a sua natureza química, sendo estes
últimos extremamente potentes na alteração de descargas neuronais. (Brandão, 2005;
Halbach e Dermitzel, 2006).
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Figura 1. Diferenciação de neurotransmissores com base em sua estrutura química
(Halbach e Dermitzel, 2006).
Desses neurotransmissores, a DA é considerada um neurotransmissor envolvido
diretamente nas desordens neurológicas e mentais, sintetizada por neurônios da região
mesencefálica - considerada a maior área encefálica de síntese dopaminérgica e
composta por três núcleos: Substância Negra pars Compacta (SNc), Área Tegmental
Ventral (VTA) e Zona Retrorubral (RRF), sendo a perda ou diminuição desse
neurotransmissor,

fator

preponderante

para

o

desenvolvimento

de

doenças

neurodegenerativas. Estudos recentes evidenciaram uma perda progressiva de neurônios
dopaminérgicos durante o envelhecimento normal, havendo, portanto, uma similaridade
com processos neuropatológicos (Gao, 2011; Labandeira-Garcia, 2013).
2.3 NEUROTRANSMISSÃO DOPAMINÉRGICA
A DA é uma monoamina do grupo das catecolaminas, precursora da noradrenalina e
adrenalina e que atua no mecanismo da neurotransmissão e neuromodulação do SNC,
respectivamente (Halbach e Dermitzel, 2006).

Somente em 1958, depois de uma série de estudos, Arvid Carlsson e seus
colaboradores constataram que a DA, além de ser precursora da noradrenalina e da
adrenalina, possuía a capacidade de atuar como neurotransmissor no sistema nervoso
central (Björklund e Dunnett, 2007a).
Desta forma, sua rota de síntese segue a partir da tirosina – aminoácido
precursor de todas as catecolaminas – é convertida por hidroxilação em l-3,4diidroxifenilalanina (l-Dopa ou levodopa) (Schott et al., 2006; Li et al., 2010), resultado
da ação da tirosina-hidroxilase (TH) (Marín et al., 2005), a qual é dependente do cofator
3-tetrahidrobiopterina (BH4), sendo a DOPA-descarboxilase ou aminoácido aromático
descarboxilase (AADC) (Rollo, 2009), a enzima responsável pela conversão da l-DOPA
em DA que, por sua vez, é sucessivamente convertida em noradrenalina e adrenalina,
por reações que são especificamente catalisadas pelas enzimas dopamina betahidroxilase (DBH) e feniletanolamina-N-metiltransferase (PNMT), respectivamente
(Reeves et al., 2002; Brandão, 2005). Uma parte do esquema pode ser visualizado na
figura 2.
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Figura 2. Representação da síntese dopaminérgica (Modificado de Halbach e Dermitzel, 2006).

Após a síntese da DA no citoplasma celular a partir da tirosina, ela é
transportada no interior de vesículas secretoras para armazenamento e liberação, pela
ação de um transportador vesicular de monoaminas (VMAT2), que permite o transporte
de prótons para fora e DA para dentro das vesículas sinápticas, simultaneamente,
liberando a DA na fenda sináptica, a qual pode ligar-se tanto a receptores
dopaminérgicos pós-sinápticos, quanto a receptores dopaminérgicos pré-sinápticos
(Schmidt et al., 2005; Gao et al., 2011).

Figura 3. Representação simplificada da sinapse dopaminérgica evidenciando o ciclo de síntese,
armazenamento, liberação e remoção da dopamina. Os receptores dopaminérgicos são
designados como famílias: D1 (englobando os receptores D1 e D5) e D2 (englobando os
receptores D2, D3 e D4). Legenda: Tyr: tirosina; DA: dopamina; TH: tirosina-hidroxilase; DDC
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- dopa-descarboxilase; DAT - transportador de dopamina; VMAT2 - transportador vesicular de
monoamina (Modificado de Schmidt et al., 2005).

Uma parte da DA liberada na fenda sináptica é transportada de volta à célula
pré-sináptica pela ação do transportador dopaminérgico (DAT) (Schmitz, 2003), o qual
acopla a recaptação de dopamina com o co-transporte de Na+ ao longo de seu gradiente
de concentração na célula (Brandão, 2005).
Os íons Na+Cl- são cotransportados com a DA no interior da célula, sendo a
outra parte captada no interior da célula pré-sináptica podendo ser reciclada em
vesículas para uso subsequente na neurotransmissão (pelo VMAT2) ou pode ser
degradada pela ação das enzimas mono-amino-oxidase (MAO), a qual interrompe a
ação das catecolaminas tanto no encéfalo como na periferia, ou catecol-Ometiltransferase (COMT) (Schott et al., 2006). A DA sináptica que não é captada na
célula pré-sináptica pode difundir-se para fora da fenda sináptica ou ser degradada pela
ação da COMT. No SNC, a COMT é expressa primariamente pelos neurônios (Reeves
et al, 2002). A ação sequencial da COMT e da MAO degrada a DA ao metabólito
estável, o ácido homovanílico (HVA), que é excretado na urina (Kandel et al., 2000,
Siegel et al., 2006).
2.3.1 OS RECEPTORES DOPAMINÉRGICOS NO ENCÉFALO
A família de receptores de dopamina é classificada em dois grupos (D1 e D2), os
quais diferem nas suas propriedades bioquímicas e farmacológicas, sendo a classe D1
composta por dois subtipos de receptores de dopamina (D1 e D5), enquanto a classe D2
é composta por três receptores (D2, D3 e D4). Todas interagem com a proteína G envolvida na transdução de sinais celulares - fazendo ligação com a adenilato-ciclase,
estimulada pelo grupamento D1, resultando no aumento da adenosina 3',5'-monofosfato
cíclico (cAMP). Inversamente a esse processo, o grupamento D2 atua inibindo a ação
enzimática e diminuindo o cAMP, resultado da modulação dos canais de K+ e de Ca2+
(Obeso et al., 2000; Money et al., 2013).
Deste modo, os receptores D1, D2 e D5 são expressos em altos níveis no
striatum, formado pelo núcleo caudado e putâmen, o qual desempenha um papel
importante no controle da atividade motora. São expressos também no nucleus
accumbens, sistema límbico e bulbo olfatório. Os receptores D2 podem ser expressos
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em altos níveis nos lactótrofos da adeno-hipófise, onde regulam a secreção de prolactina
(Brandão, 2005).
Ocorre expressão de altos níveis dos receptores D3 no sistema límbico, enquanto
os receptores D4 foram localizados no córtex frontal, diencéfalo e tronco encefálico
(Money et al., 2013). Já os receptores D5 apresentam uma distribuição esparsa e são
expressos em baixos níveis, principalmente no hipocampo, tubérculo olfatório e
hipotálamo (Björklund e Dunnett, 2007a).
A maior concentração de receptores dopaminérgicos é encontrada em neurônios
pós-sinápticos, bem como, nos neurônios pré-sinápticos, cuja maior parte pertencente à
classe D2, que atua como auto-receptores, sendo estes encontrados nas terminações
nervosas, corpo celular (soma) e dendritos dos neurônios dopaminérgicos e
desempenham papel fundamental na modulação da síntese de dopamina. Um estímulo
gerado nesses receptores pré-sinápticos resulta na ativação ou inibição na síntese de
dopamina (Halbach e Dermitzel, 2006).
A percepção do fluxo excessivo de dopamina a partir das sinapses pelos autoreceptores desencadeia uma redução no tônus dopaminérgico, resultando na diminuição
da síntese de DA no neurônio pré-sináptico e da taxa de descarga neuronal e na
liberação de dopamina (Brandão, 2005).
Em 1910 os cientistas obtiveram êxito na primeira síntese dopaminérgica, onde
nesta época, desconsideravam a importância desta monoamina, pois existia a concepção
de que a DA era um produto intermediário na síntese da noradrenalina. No entanto,
desde então, diversos estudos têm demonstrado que a dopamina é um neurotransmissor
proeminente no encéfalo, com várias funções potenciais e uma distribuição distinta
(Halbach e Dermitzel, 2006).
Diversos

estudos

constataram

uma

grande

variedade

de

neurônios

dopaminérgicos, por exemplo, na substância negra (SN) e no corpo estriado,
considerando a ausência da noradrenalina nestas regiões cerebrais, tendo a DA um
diferencial em sua função específica para este neurotransmissor no processo de
neuroregulação (Halbach e Dermitzel, 2006).
Em 1962, Falck e Hillarp desenvolveram um método inovador, capaz de
visualizar monoaminas em secções de tecido, utilizando a técnica da fluorescência com
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ácido glioxil (histofluorescência). Da mesma maneira, cientistas aplicaram o método
fluorescente no SNC, sendo capaz de demonstrar neurônios monoaminérgicos,
incluindo os neurônios que expressam DA, noradrenalina e serotonina (Björklund e
Dunnett, 2007a). Este método, juntamente com os estudos de imunoistoquímica, tem
contribuído sobremaneira para a distribuição e função da DA no SNC (Halbach e
Dermitzel, 2006).
2.4 OS NÚCLEOS DOPAMINÉRGICOS DO MESENCÉFALO E SUAS
PROJEÇÕES
Os neurônios que sintetizam DA são encontrados em núcleos específicos, sendo
a maior concentração (cerca de 80%) no mesencéfalo, bem como, no diencéfalo e
telencéfalo. Ao todo, existe um grupamento de nove núcleos encefálicos, decodificados
de A8 – A17. (A8: Zona Retrorubral (RRF); A9: Substância Negra pars Compacta
(SNc); A10: Área Tegmental Ventral (VTA); A11 – A14: Grupos hipotalâmicos; A15:
Tubérculo Olfatório; A16: Bulbo olfatório e A17: Células interplexiformes da retina
(Kubis, 2000; Halbach e Dermitzel, 2006; Sanchez, 2008; Machado, 2014).

Figura 4. Esquema evidenciando a distribuição de grupamentos celulares de neurônios
dopaminérgicos no mesencéfalo. Estão distribuídos em nove grupos celulares distintos
inicialmente no mesencéfalo até o bulbo olfatório. A figura ilustra, em uma vista sagital, o
desenvolvimento do cérebro do a) rato jovem e b) do rato adulto, sendo as principais projeções
ilustradas por setas (Modificado de Björklund e Dunnett, 2007a).

Dos núcleos citados, os grupamentos A8, A9 e A10, correspondem aos que estão
no mesencéfalo que emitem projeções dopaminérgicas e estão envolvidas diretamente
na determinação comportamental do ser humano, na motivação, recompensa, cognição e
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algumas desordens neurológicas e/ou psiquiátricas (Kubis, 2000; Björklund e Dunnett,
2007a).
Dos três núcleos citados, os neurônios da substância negra pars compacta (SNc)
e da VTA deixam o mesencéfalo principalmente pelo feixe prosencefálico medial
formando três vias dopaminérgicas principais - A nigrostriatal (considerada a maior), a
mesocortical e a mesolímbica (Sanchez, 2008; Li et al., 2010).
A via mesolímbica liga a VTA ao córtex pré-frontal e ao sistema límbico através
das amígdalas, do hipocampo e do nucleus accumbens. Sabe-se que essa via é
responsável por modular respostas comportamentais e o sistema de recompensa. A ação
da dopamina gera euforia, estimulando a busca por experiências semelhantes. Um
aumento nos níveis de dopamina nessa via se associa, também, às bases
fisiopatogênicas da esquizofrenia (Braak e Braak, 2000; Ang, 2006).
Analogamente à via mesolímbica, a via mesocortical liga a VTA ao córtex préfrontal e ao córtex cingulado anterior. Estão relacionados ao desenvolvimento normal
das funções cognitivas, memória, atenção, recompensa e aprendizagem. Também está
presente na fisiopatogênese da esquizofrenia, sintomas como, alucinações e pensamento
desordenado, porém devido à diminuição da dopamina nessa via, a utilização de
medicamentos que bloqueiam essa via reduz o delírio psicótico, mas também reduzem a
atividade global dos lobos frontais (Pliszka, 2004, Halbach e Dermitzel, 2006).
A via nigrostriatal (mesoestriatal) é responsável pela modulação dos núcleos da
base, um grupo de estruturas subcorticais que modulam os impulsos córtico-espinais
para início dos movimentos motores. Representada por neurônios da substância negra, a
via nigrostriatal projeta-se rostralmente dos corpos celulares da SNc até as terminações
que inervam ricamente o núcleo caudado e putâmen, dois núcleos que, interligados,
formam o estriado (striatum), onde, juntamente com a VTA, formam as principais
concentrações de neurônios dopaminérgicos do mesencéfalo, sendo esses neurônios que
dão origem à via direta e à via indireta, bem como, são responsáveis pelo controle da
motricidade (Obeso et al., 2000; Pliszka, 2004; Ang, 2006).
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Figura 5. Corte coronal em nível de mesencéfalo caudal, com imunoistoquímica para
TH, evidenciando a RRF, SNc e VTA do rato (Modificado de German e Manaye,
1993).
A via nigrostriatal é capaz de modular o afluxo de informações corticais que
chegam aos neurônios de projeção no estriado, tendo papel crucial na modulação
realizada pela associação entre dois circuitos que ligam o estriado ao globo pálido - a
via direta e a via indireta. Neste ponto, a DA age como modulador dos núcleos da base,
pois quando liberada no estriado facilita o movimento estimulando a via direta e
inibindo a via indireta. Em resumo, a DA tem função de neurotransmissor excitatório
aos neurônios que vão formar a via direta - ligando-se a receptores do tipo D1 e, por
outro lado, função de neurotransmissor inibitório aos neurônios que vão formar a via
indireta - ligando-se a receptores do tipo D2. Desta forma, a via nigrostriatal age
facilitando o movimento, já que ela ativa a via direta e inibe a via indireta (Halbach e
Dermitzel, 2006; Umegaki et al., 2008; Lent et al., 2010).
O sistema meso-córtico-límbico, pode ser assim conceituado, pois alguns autores
destacam que a via nigrostriatal não só é formada por projeções axonais da SNc, mas
também da VTA ao estriado (Halbach e Dermitzel, 2006), assim como a VTA não só
possui projeções límbicas e corticais, como também, projeções para o estriado
(Björklund e Dunnett, 2007b; Wilenssem et al., 2011).
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O córtex envia projeções glutamatérgicas ao estriado, que é a principal porta de
entrada dos núcleos da base. O estriado envia projeções GABAérgicas a outros núcleos,
como o globo pálido e a substância negra parte reticulada (SNR). Esses núcleos
modulam o tálamo, que por sua vez envia projeções glutamatérgicas estimulatórias de
volta ao córtex, facilitando com maior ou menor intensidade o início do movimento
(Obeso et al., 2000; Halbach e Dermitzel, 2006).
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Figura 6. Representação esquemática sobre a organização funcional dos núcleos da base.
Legenda: SNc: substância negra parte compacta; SNr: substância negra parte reticulada; GPE:
globo pálido externo; GPI: globo pálido interno; NST: núcleo subtalâmico; D1 e D2: receptores
dopaminérgicos.

Isto explica a lentidão de movimentos e a rigidez muscular do indivíduo portador de
Parkinson, já que a morte dos neurônios nigrostriatais causa a depleção dopaminérgica
no estriado, o que causa a dificuldade de se movimentar (Kubis, 2000).
Por outro lado, o excesso de dopamina ou a supersensibilização de receptores
dopaminérgicos no estriado causa aumento dos movimentos, fazendo com que esses
sejam executados de forma descontrolada, como no caso de discinesias, causada pelo
tratamento com agonistas dopaminérgicos, ou da Coréia de Huntington. A dopamina
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modula os núcleos da base através de seu efeito nos receptores D1 e D2. Os receptores
D1 modulam principalmente as fibras da via direta, enquanto os D2 são localizados em
neurônios estriado-palidais da via indireta. Com isso, a ativação de D1 ativa a via
excitatória e a ativação de D2 inibe a via inibitória (Siegel, 2006; Lent et al., 2010).
2.5 A DOENÇA DE PARKINSON
Em 1817, o médico inglês James Parkinson descreveu a doença de Parkinson
(DP) como uma afecção degenerativa progressiva que acomete principalmente pessoas
por volta dos 60 anos de idade e que afeta diretamente o sistema nervoso. Mais
especificamente, há uma perda seletiva de neurônios dopaminérgicos da via nigrostriatal
e cortical, os quais apresentam agregados intracelulares conhecidos como corpos de
Lewy, que fazem parte dos circuitos dos núcleos da base. Esse sistema transmite sinais
que controlam os movimentos do corpo. A degeneração dos neurônios dopaminérgicos
importantes, encontrados na substância negra, afetam os circuitos motores no organismo
humano, dificultando a realização de papéis importantes pelo encéfalo, a exemplo dos
movimentos, pois são responsáveis pela manutenção do equilíbrio, memorização, sono e
aprendizagem (Kubis, 2000; Corominas et al., 2007; Rightetto, 2013).
Alguns autores descrevem que, logo no início dos sinais motores da DP, já
houve depleção de cerca de 80% dos neurônios nigrais, tendo como característica
marcante o comprometimento da motricidade, a exemplo, a bradicinesia ou lentidão
anormal dos movimentos; rigidez ou resistência ao movimento passivo dos membros;
comprometimento do equilíbrio postural que predispõe a quedas; e tremor involuntário
característico quando os membros estão em repouso (Alho, 2011; Brandão, 2005;).
Destarte, pode-se afirmar que os sinais e sintomas da DP estão interligados ao processo
de envelhecimento, uma vez que alguns sintomas da DP implicam no surgimento de
atividades motoras/comportamentos anormais e outros resultam na supressão de
atividades motoras/comportamentos normais (Braak e Braak, 2000; Willensem, 2011;
Rightetto, 2013; Dickson, 2015).
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Figura 7. Número de células dopaminérgicas mesencefálicas em secções representativas em
níveis rostro-caudal (A-E) em um encéfalo normal e um encéfalo com Parkinson
(Modificado de German et al., 1989).

Os núcleos da base referem-se a um grupo de núcleos subcorticais que têm um
importante papel na coordenação e regulação de movimentos originados no córtex.
Esses núcleos incluem: o caudado, putâmen, globo pálido – formando o estriado, o
corpo amigdalóide, nucleus accumbens e o tubérculo olfatório - estriado ventral. Alguns
autores incluem ainda o claustrum, o núcleo basal de Meynert, a substância negra, e o
núcleo subtalâmico. Núcleo caudado, putâmen e globo pálido formam o corpo estriado e
os dois últimos constituem o núcleo lentiforme. Embora o putâmen seja mais ligado
topograficamente ao globo pálido, do ponto de vista filogenético, estrutural e funcional,
suas afinidades são com o núcleo caudado.
Assim, pode-se dividir o corpo estriado em neoestriado e paleoestriado, sendo
que o principal componente dos núcleos basais é o estriado, estriado dorsal ou
neoestriado, correspondendo ao caudado e ao putâmen, as partes mais recentes
filogeneticamente dos núcleos da base. O globo pálido é também denominado
paleoestriado, ou pallidum. A disfunção desses circuitos pode levar a distúrbios do
movimento caracterizados por movimentos voluntários descoordenados, presença de
movimentos involuntários, ou ambos (Kreitzer e Malenka, 2008; DeLong e Wichmann,
2009).
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O sistema motor extrapiramidal é composto pelos núcleos basais e vários outros
núcleos encefálicos aos quais estes estão interligados. Entre estas estruturas encontra-se
a substância negra, um núcleo alongado localizado na extensão rostro-caudal do
mesencéfalo, medialmente ao pedúnculo cerebral (cp).
É dividida em duas partes: substância negra pars compacta dorsal (SNcD/A9D) responsável pela produção de dopamina e a substância negra pars reticulada ventral
(SNrV/A9V). As conexões aferentes chegam do neoestriado pela parte ventral, a pars
reticulada, utilizando neurotransmissores GABAérgicos inibitórios. Já as aferências
excitatórias do tálamo e córtex fazem contatos sinápticos nos núcleos da base, além das
aferências excitatórias vindas do tronco encefálico (Lanciego et al., 2012).

Figura 8. Secção parasagital dos núcleos da base, onde é possível visualizar a localização e as
fronteiras de todos os componentes principais desse sistema (Modificado de Lanciego et al.,
2012).

Percebe-se, pois, a existência de uma linha tênue entre o processo de
envelhecimento e o desenvolvimento da DP, considerada o protótipo da doença que
envolve

os núcleos da

base

e produz a

síndrome

hipocinética

clássica.

Aproximadamente 35% dos idosos com mais de 70 anos de idade e a maioria dos idosos
com idade acima de 85 anos têm, clinicamente, anormalidades da marcha
diagnosticáveis (Gao et al., 2009; Rosso et al., 2013).
Estudos recentes descreveram o processo de envelhecimento como sintomas
positivos - tremor de repouso: movimentos alternados de uma ou ambas as
extremidades quando os indivíduos estão em repouso. São interrompidos pelo
movimento ou pelo sono; Rigidez Muscular: consiste em um aumento do tônus
muscular dos músculos extensores e flexores, simultaneamente. Torna-se evidente
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quando, em uma determinada articulação, a dificuldade ao movimento é superada
empregando-se força aos músculos, que logo voltam a resistir ao movimento.
Movimentos Involuntários: consistem em alterações contínuas da postura com a
finalidade de reduzir os tremores e a rigidez, por exemplo, marchar no mesmo lugar;
Acatisia: necessidade do paciente de estar em constante movimento; Reações distônicas
agudas: caretas e torcicolos são as reações mais frequentes (Alho, 2011, Perfeito, 2011).
A DP como sintomas negativos - Transtornos da Postura: dificuldade em manter
uma posição ereta ou em iniciar um movimento; Transtornos do Movimento:
dificuldade em executar de forma coordenada um determinado movimento; Transtornos
da Fala: dificuldade na produção física do som. A rigidez pode desempenhar um papel
predominante nesse distúrbio; Bradicinesia: refere-se à pobreza ou lentidão de
movimentos. Pode manifestar-se pelo desaparecimento da expressão facial (Brandão,
2005; Willis e Turner, 2007).
Acredita-se que os tremores são resultantes de um incremento na atividade da
circuitaria dos núcleos da base – tálamo-corticais, com uma resultante descarga rítmica
dos motoneurônios-alfa pelo tálamo (Guyton, 1987).
Como resultado final que sucede a redução na ação da via nigrostriatal, a via
direta fica hipoativa, enquanto a via indireta fica hiperativa. O resultado é que tanto o
núcleo subtalâmico (NST) quanto os núcleos de saída – globo pálido interno/substância
negra pars reticulada (GPi/SNr) ficam hiperativos, e assim, resulta na inibição do
tálamo, dificultando o movimento. Relacionados ao esquema abaixo, há alguns anos, foi
repensada a estratégia para tratar a doença de Parkinson com intervenções cirúrgicas.
Esse tipo de tratamento era feito com base em experimentações empíricas, sem
nenhuma racionalidade científica sólida. Após o desenvolvimento desse modelo,
passou-se a cogitar se não seriam as hiperatividades do NST e do GPi as principais
alterações fisiológicas responsáveis pelos sintomas do parkinsonismo. Se assim fosse,
ao inibirmos esses núcleos, poder-se-ia reduzir os sintomas dos portadores da patologia
(Braak et al., 2003; Halbach e Dermitzel, 2006; Dickson, 2012).
A principal abordagem terapêutica no tratamento da DP é a reposição da
dopamina na forma do seu precursor, a L-DOPA, já que a utilização exacerbada da DA
causa efeitos irreversíveis ao organismo. Embora esta terapia controle os sintomas nos
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estágios iniciais da doença, não é curativa e pode originar efeitos secundários.
Atualmente são realizadas intervenções estereotáxicas que têm por objetivo inativar
esses núcleos através de lesões ou da colocação de marcapassos que inativam
fisiologicamente os núcleos. A palidotomia, ou inativação do globo pálido externo
(GPe) e a subtalamotomia (inativação do NST) produzem efeitos clínicos positivos
significativos sobre os sintomas dos pacientes, e hoje são indicadas naqueles em que o
controle da doença com as drogas é insatisfatório (Braak e Braak, 2000; Lynch e Sivam,
2013).
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Figura 9. Representação esquemática das alterações ocorridas na organização funcional dos
núcleos da base na doença de Parkinson. Legenda: SNc: substância negra parte compacta; SNr:
substância negra parte reticulada; GPE: globo pálido externo; GPI: globo pálido interno; NST:
núcleo subtalâmico, D1 e D2: receptores dopaminérgicos. Linha cheia azul = função
exacerbada, linha cheia preta= função diminuída.
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3. METODOLOGIA
3.1 MODELO EXPERIMENTAL
Seis animais foram utilizados no experimento, todos machos, sendo três jovens e
três idosos. Os animais foram obtidos no biotério central da Universidade do Estado do
Rio Grande do Norte – UERN, transferidos para o Laboratório de Neurologia
Experimental da Faculdade de Ciências da Saúde (DCB/FACS/UERN) e acomodados
em estante ventilada, onde foram mantidos em gaiolas apropriadas (três animais por
gaiola) medindo 0,90 x 0,60 x 0,75m, submetidos à temperatura, luminosidade e

umidade naturais e comida/água ad libitum. Os mesmos foram utilizados
gradativamente, conforme as necessidades de execução dos experimentos da pesquisa.
Convém ressaltar que esta pesquisa foi previamente aprovada pelo Comitê de Ética no
Uso de Animais (CEUA), com protocolo nº 001/13.
Todos os cuidados foram tomados no sentido de evitar dor e sofrimento aos
animais durante os procedimentos experimentais, seguindo estritamente as normas
estabelecidas pela National Research Council of the National Academy publicadas no
livro “Guidelines for the Care and Use of Mammals in Neuroscience and Behavioral
Research”. Visitando o site da Sociedade Brasileira de Neurociência e Comportamento
– SBNeC (http://www.sbnec.gov.br/links) é possível encontrar uma versão no formato
pdf.
3.2 PROCEDIMENTOS
3.2.1 ANESTESIA
Foram administrados por via intraperitoneal, os medicamentos ketamina, na
dose de 10 (dez) mg/Kg e xilazina, na dose de 5 (cinco) mg/Kg, como medida préanestésica. A ketamina é um anestésico a base de cloridrato de cetamina, de ação rápida,
que tem por finalidade, promover a inconsciência do animal, devido à sua ação
dissociativa sobre o córtex cerebral, como também, promover uma “narcoanalgesia”,
onde o tônus muscular e alguns reflexos são mantidos; e a xilazina é um relaxante
muscular, sendo iniciado o processo de perfusão do animal, somente quando o mesmo
atingir o plano anestésico, ou seja, 3º. plano do 3º. estágio de Guedel (Massone, 2008).
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3.2.2 PERFUSÃO TRANSCARDÍACA
Após atingir o plano anestésico, os animais foram submetidos à perfusão
transcardíaca, compreendendo os seguintes passos:
1. Posicionamento do animal em decúbito dorsal sobre tela de arame e sob ponto de
água.
2. Toracotomia, com incisão de pele, músculos e arco costal, sendo estes removidos
em bloco, para exposição do coração.
3. Cardiopunção no ventrículo esquerdo, utilizando uma agulha de dimensões 17mm x
1,5 mm, a qual foi direcionada para o cone arterioso, seguindo-se de uma incisão no
átrio direito. A agulha foi conectada a uma bomba peristáltica (Cole-Parmer), passandose 300 ml de solução salina a 0,9% em tampão fostato 0,1M, pH 7,4 com heparina
(Parinex, Hipolabor, 2ml/1000 ml de solução salina) durante um tempo estimado de seis
minutos. Em seguida, foram infundidos 700 ml de solução fixadora composta por
paraformaldeido 4%, glutaraldeído 0,05% e ácido pícrico 0,2% em tampão fosfato 0,1
M, pH 7,4 (Zamboni e Di Martino, 1967), passando-se metade desta solução a um fluxo
de 6,0 ml por minuto e a outra metade a 3,0 ml por minuto, durando todo procedimento
em torno de três horas.

3.2.3 REMOÇÃO DOS ENCÉFALOS
Finalizada a etapa de perfusão, por meio de técnicas de dissecção, os encéfalos
foram removidos, medidos (da extremidade anterior do bulbo olfatório ao limite bulboespinal) e armazenados, por um período entre 24 e 48 horas, em uma solução contendo
sacarose a 30% em tampão fosfato 0,1M, pH 7,4, a 4ºC, onde, após esse período, foram
submetidos à microtomia (cortes coronais).
3.2.4 MICROTOMIA
Os encéfalos foram submetidos à microtomia cuja espessura dos cortes foi
padronizada em 30 µm.
Os encéfalos foram congelados por tissue tek e seccionados em criostato,
obtendo-se secções coronais. Estas foram coletadas em um meio líquido de tampão
fostato 0,1M, pH 7,4, distribuídas sequencialmente em seis compartimentos, de maneira
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cíclica e sequenciada, de modo a manter a distância entre uma secção e a outra
imediatamente seguinte de um mesmo compartimento de aproximadamente 180 µm.
Os cortes dos compartimentos foram transferidos para solução anticongelante e
conservados a -20ºC para utilização posterior em procedimentos de imunoistoquímica.
3.2.5 IMUNOISTOQUÍMICA
Devido a grande concentração de aldeídos contidos no fixador (Zamboni e De
Martino, 1967) que foi utilizado na perfusão do animal, precedendo a técnica de
imunoistoquímica, os cortes foram submetidos a um pré-tratamento para recuperação da
antigenicidade, sendo colocados em solução de boroidreto de sódio a 1% em tampão
fosfato 0,1M, pH 7,4, durante 15 minutos, a qual tem a propriedade de retirar o excesso
de aldeídos dos tecidos. O pré-tratamento também incluiu uma etapa de incubação em
peróxido de hidrogênio (H2O2) a 0,3% em tampão fosfato 0,1M, pH 7,4 por cinco
minutos, com a finalidade de abolir artefatos causados pela liberação de 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.
O próximo passo consiste na incubação dos cortes em anticorpo primário, isto
é, uma solução formada pelo anticorpo anti-TH obtido em camundongo (Sigma) em
diluição de 1:10.000, acrescido de soro normal de asno a 2% em Triton X-100 a 0,4%
permanecendo em incubação por 12 a 72 horas em rotor com rotação lenta.
Ao fim deste período, os cortes passaram por cinco lavagens em tampão
fosfato 0,1 M pH 7,4, em agitador orbital e em seguida colocados em contato com o
anticorpo secundário anti-camundongo obtido em asno (Jackson) diluído a 1:1000 no
mesmo veículo anterior, por 120 minutos à temperatura ambiente, sob agitação lenta,
em rotor.
Em seguida, os cortes passaram por cinco lavagens em tampão fosfato 0,1 M
em agitador orbital e depois colocados na solução do complexo avidina-biotina-HRP
(Protocolo ABC, Kit elite da Vector), numa diluição de 1:100 em Triton X-100 a 0,4%,
contendo NaCl , por 120 minutos à temperatura ambiente, sob agitação lenta, em rotor.
Terminada esta fase, as secções foram novamente submetidas a cinco lavagens em
tampão fosfato 0,1 M em agitador orbital.
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Para visualização da reação, as secções foram postas em meio contendo H2O2 como
substrato e a 3,3’,4,4’tetrahidrocloreto-diaminobenzidina (DAB), utilizada como
cromógeno. A H2O2 foi oferecida indiretamente, colocando-se na solução glicose
oxidase e D-glicose, provocando uma reação em que a primeira agindo sobre a
segunda libera H2O2 (Itoh et al., 1979). Esta reação dura em torno de 15 minutos e após
esta, os cortes foram submetidos a mais cinco lavagens em tampão fosfato 0,1 M em
agitador orbital.
3.2.6 INTENSIFICAÇÃO PELO ÓSMIO
Os cortes foram então montados em lâminas gelatinizadas, que após secas, foram
imersas em solução de tetróxido de ósmio a 0,05% com o intuito de intensificar a
reação.
Após as etapas de desidratação, em baterias de álcool de graduação crescente até o
álcool absoluto, e diafanização em xilol, as lamínulas foram montadas sobre os cortes
com o uso de DPX.
3.2.7 OBTENÇÃO DAS IMAGENS
As secções do mesencéfalo, coradas pelo método de Nissl e/ou submetidas à
imunoistoquímica para TH foram examinadas ao microscópio óptico (Olympus BX41)
em campo claro. Imagens digitais sforam obtidas de secções representativas usando
uma videocâmara digital (Nikon DXM1200). As imagens foram analisadas, corrigidas
minimamente para brilho e contraste, montadas usando o programa Adobe Photoshop
CS5® e os desenhos esquemáticos foram montados no software Adobe Illustrator
CS5®. Os resultados foram documentados em fotomicrografias e esquemas
construídos a partir das mesmas.
3.2.8 MORFOMETRIA
Usando o programa Image J (versão 1.46i, NIH) foram feitas contagens de
células da SNc/A9 de adultos e idosos para TH. Esse programa também foi utilizado na

análise do diâmetro do corpo celular para verificar possível atrofia neuronal. Além
disso, delimitação das subdivisões da SNc/A9 e medições de neurônios como área,
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perímetro e diâmetro de Feret, o qual destaca a média da distância entre duas linhas
paralelas tangentes à projeção da partícula.
3.2.8.1 PROTOCOLO IMAGEJ
Para obtenção das imagens das contagens de células, foi utilizado o software
ImageJ, o qual possibilitou a visualização da delimitação da área, perímetro e
diâmetros de Feret (FeretX, FeretY e FeretAngle), a partir dos três níveis de secção de
todas as amostras utilizadas na pesquisa, conforme o passo a passo do protocolo a
seguir:
1. File
2. Open
3. Escolher foto
Analize  Tools  Roi Maneger
Free Hand  Delimita a área  Add (t)  Threshold
4. Refaz processo (1, 2, 3)
Image Type  8 bits
Image  Adjust  Threshold
a. Verificar se está em B&W
b. Abaixo do gráfico, mexer na 2ª linha com setas para purificar a
imagem (reduzir o halo)
c. Apply  Redefinir a área  Analyze -> tools -> Roi Maneger ->
Add (t)  Escolher as coordenadas da área anterior (Primeira
numeração)
Process Binary  Watershed
Analize  Analize particles
d. Em Size (pixels): colocar 10 - infinity
e. Selecionar no lugar Show: Nothing, ser Show: Outlines;
f. Marcar as opções Display results e Clear;
g. Apertar OK  Tabela de Resultados.
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3.2.9 ANÁLISE ESTATÍSTICA
Para todas as análises estatísticas, foi utilizado o teste U de amostras
independentes de Mann-Whitney, para comparação das médias dos parâmetros de área e
perímetros das células TH+, como também, dos diâmetros de Feret no núcleo de
interesse desta pesquisa. Em todos os testes foi considerado um P<0,05.
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4. RESULTADOS
4.1 - SUBDIVISÕES DA SUBSTÂNCIA NEGRA pars COMPACTA (SNc/A9)
Com base na imunoistoquímica para TH, foi possível constituir os limites
anatômicos, assim como a citoarquitetura e possíveis subdivisões do complexo nuclear
da substância negra pars compacta. Foi possível visualizar os níveis denominados
rostral, médio e caudal, a partir de secções representativas (Figura 11 A-F e Figura 12
A-F).
Algumas fotomicrografias foram montadas, nas quais é possível identificar algumas
subdivisões do núcleo estudado, com base na citoarquitetura e morfologia de seus
neurônios, onde são apresentados os parâmetros de área, perímetro e diâmetros de Feret
(FeretX e FeretY).
Essas características possibilitaram uma melhor delimitação dos componentes do
complexo nuclear da SNc/A9.

Baseado na densidade de distribuição dos neurônios, ao longo da extensão da
SN/A9, pode-se identificar duas divisões deste núcleo, sendo elas: substância negra pars
compacta (SNc/A9) e substância negra pars reticulada (SNr).
Primeiramente, foi possível identificar as subdivisões da SNc/A9, sendo elas:
Substância negra pars compacta dorsal (SNcD/A9D), substância negra pars compacta
lateral (SNcL/A9L), substância negra pars compacta medial (SNcM/A9M) e substância
negra pars compacta ventral (SNcV/A9V).
Ainda em relação à SNr, é considerada a maior porção da SN. Advindas dessas
interconexões, pode ser visualizada ventralmente à SNcD e dorsalmente ao pedúnculo
cerebral (cp) em níveis rostral e médio (Figura 11 A-D), contendo apenas alguns
neurônios dopaminérgicos.
No sentido rostro-caudal (Figura 11 A-F) surge na SNc/A9 a subdivisão
SNcD/A9D, evidenciada na porção ventrolateral do tegmento mesencefálico,
ventralmente as fibras nigroestriatais (ns), dorsalmente a SNr e ao cp e
dorsolateralmente ao fascículo retroflexo (fr).
A nível rostral, evidenciam-se neurônios da SNcM/A9M (Figura 12 A-B).
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A nível médio, a SNcD/A9D encontra-se lateralmente a SNcM/A9M e VTA
(Figura 12 C), medialmente a SNcL/A9L e dorsalmente a SNcV/A9V e SNr. (Figura 11
C-D).
A nível caudal, a SNcD/A9D é encontrada dorsalmente ao cp, dorsolateralmente
ao fr e ventrolateralmente a RRF (Figura 11 E-F).
Já a porção da SNcM/A9M, em nível rostral, foi encontrada medialmente a
SNcD/A9D e SNr. (Figura 12 A-B).
Em nível médio, a SNcM/A9M é encontrada lateralmente a VTA (Figura 12 C).
Em nível caudal, a SNcM/A9M pode ser visualizada dorsalmente ao cp e
dorsolateralmente ao fr (Figura 12 E-F).
Foram identificados neurônios TH+ lateralmente a uma região ventral das porções
intermediárias da SNcD/A9D, implantadas na SNr, denominados SNcV/A9V, onde
estes grupos neuronais surgem em todos os níveis (Figura 11 A-F).
Com relação às projeções neuronais, é possível compreender em níveis rostralmédio, a expressão de neurônios TH+ evidenciando diferenciação diminuta nestes
níveis, tanto nas amostras jovens como nos idosos. (Figura 11 A-D)
A nível caudal nota-se uma importante diminuição na marcação de TH na
SNc/A9 do rato idoso. A maioria das células do núcleo A9 têm as principais projeções
para o estriado, em ambos os animais (Figura 11 e Figura 12 F).
Por fim, em níveis médio e caudal, foram encontrados grupamentos de neurônios
da SNcL nas porções mais laterais do tegmento mesencefálico, surgindo dorsalmente a
SNr e lateralmente a SNcD/A9D (Figura 11 C-F).

46

A

B
A

C

Figura 10. Cortes coronais em níveis (A) rostral, (B) médio e (C) caudal, através dos
núcleos dopaminérgicos mesencefálicos do rato, evidenciando a localização dos
neurônios TH-IR (áreas destacadas com pontos). Ver lista de abreviações (Modificado
de German e Manaye, 1993).
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SNc
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Figura 11. Fotomicrografias em campo claro de secções coronais do encéfalo do rato wistar
evidenciando neurônios, fibras e terminais imunorreativos a TH da SNc. (A) SNc do RJ e (B) RI a
nível rostral evidenciando o Mn e cp; (C) SNc e SNcV do RJ a nível médio, evidenciando o IP, SNr e
if e (D) RI, evidenciando o Aq, VTA, IP e if; (E) SNc do RJ a nível rostral e (F) RI, evidenciando fr e
cp. Ver lista de abreviações. Barra: 400µm.
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Figura 12. Fotomicrografias em campo claro de secções coronais do encéfalo do rato wistar
evidenciando neurônios da SNc imunorreativos a TH e suas subdivisões. Nível rostral (A) RJ, surge
a SNcD, ventralmente as fibras ns, s SNcV e SNcL e (B) RI, surge a SNcD e MN. Nível médio (C)
RJ, a SNcM econtra-se lateralmente a VTA e (D) RI, a SNcM surge dorsalmente ao cp. Nível caudal
(E) RJ, surge a SNcL lateralmente a SNcD e (F) RI, surge a SNcL, dorsalmente a SNr e
dorsolateralmente ao fr. (A-F) A SNcV surge em todos os níveis. Ver lista de abreviações. Barra:
400µm.
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4.2 - CONTAGEM DE NEURÔNIOS EM AMOSTRAS REPRESENTATIVAS
Após a seleção dos cortes, as imagens obtidas foram submetidas à análise pelo
software imageJ a fim de proporcionar a contagem de neurônios e obtenção de
parâmetros morfométricos para partículas com medidas irregulares, cujos resultados
estão dispostos no gráfico 1 (onde as amostras estão organizadas conforme níveis de
secção) e na tabela 1 (onde as amostras estão organizadas independentemente dos níveis
de secção). Comparando as duas amostras, percebe-se uma relativa diminuição do
número de neurônios nas amostras de ratos idosos.

Gráfico 1. Média do número total de neurônios em níveis rostral, médio e caudal de
cada amostra de ratos jovens e idosos.
N
Young
Aging

Mean + Std. D

Median

Mín

Máx.

9

534,7778 + 109,5237

550,0000

320,00

678,00

9

337,0000 + 164,9431

307,0000

107,00

639,00

Tabela 1. Média do número total de neurônios independente de posição.
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4.3 - PARÂMETROS MORFOMÉTRICOS DOS NEURÔNIOS
Com base nas imagens das amostras representativas dos animais, foram obtidos
parâmetros morfométricos a partir da análise da imagem no software imageJ.
Considerando-se a irregularidade da apresentação das estruturas neuronais, além do
perímetro e da área que são comumente avaliadas, resolveu-se analisar, também, as
medidas de Feret (FeretX e FeretY). Diante dos dados numéricos apresentados, foi
possível analisar uma diferenciação significativa na representação dos resultados
obtidos, comparando-se as amostras de ratos jovens e idosos. Sobre este aspecto,
percebe-se que, houve um importante aumento nos resultados que denotam a área e
perímetro dos ratos idosos, sendo esta média superior. Em contrapartida, houve uma
diminuição nas médias dos resultados apontados nas mesmas circunstâncias com as
amostras de ratos jovens. No que tange os diâmetros de FeretX e FeretY, é notório o
aumento de seus valores nas amostras de ratos jovens, comparada aos valores
resultantes nas amostras de ratos idosos. Conforme representado na tabela 2.

Young
N
Valid
Missing

9
4812
0

Aging

Test

Sig.

9
3033
0

Area
136,2700 + 188,1528
(Mean + Std. D)

240,6073 + 1246,29

Mann-Whitney Test U

,000*

Perimeter
29494,62 + 20673,25
(Mean + Std. D)

54675,13 + 86886,49

Mann-Whitney Test U

,000*

FeretX
16515,40 + 9202,0089
(Mean + Std. D)

968,2700 + 330,0184

Mann-Whitney Test U

,000*

FeretY
979,0993 + 278,2343
(Mean + Std. D)

727,8978 + 215,6576

Mann-Whitney Test U

,000*

Tabela 2. Média dos valores dos parâmetros morfométricos comparando-se amostras de
ratos jovens e idosos. (*) P<0,05.

Na representação da média do número total de neurônios, foram analisadas as
posições em níveis rostral, médio e caudal de cada amostra de rato jovens e idosos.
Constatou-se que, nos três níveis de secção, as amostras de ratos jovens expressaram
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resultados diminutos comparados as amostras de ratos idosos, os quais demonstram um
maior resultado nos três níveis de secção.

Figura 13. Média do número total de neurônios em posições rostral, médio e caudal
de amostras de ratos jovens e idosos.
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Comparação entre área e perímetro e diâmetros de Feret independente dos níveis de
secção.

*

Figura 14. Área independente de posição comparando as amostras dos ratos jovens
e idosos. (*) P<0,05.

Figura 15. Perímetro independente de posição comparando as amostras dos ratos
jovens e idosos.
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Figura 16. Diâmetro de FeretX independente de posição comparando as amostras
dos ratos jovens e idosos.

Figura 17. Diâmetro de FeretY independente de posição comparando as amostras
dos ratos jovens e idosos.
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Estes experimentos demonstraram que, no que tange os valores da área e
perímetro, notou-se que as amostras de ratos jovens obtiveram média inferior às médias
visualizadas nos ratos idosos, descartando a hipótese de que a perda de neurônios
dopaminérgicos é representada, apenas, em encéfalos de ratos idosos. Contrapondo-se a
estes resultados, os valores resultantes dos diâmetros de Feret apontaram uma
diminuição significativa, comparado aos valores desses diâmetros nas amostras de ratos
jovens.
Outro ponto crucial relativo aos resultados foi à notoriedade da distribuição dos
parâmetros da área e perímetro e dos diâmetros de Feret, os quais foram os mesmos em
todas as categorias de idade, descartando, assim, qualquer hipótese nula, tornando os
valores encontrados significativos, de acordo com os dados coletados nesta pesquisa.
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5. DISCUSSÃO
5.1 - CONSIDERAÇÕES GERAIS
A dopamina, em seus níveis consistentes, é responsável pela promoção do
funcionamento adequado do circuito motor (Alexander e Crutcher, 1990). Contudo,
desde a descrição de alguns núcleos por volta das décadas de 1960-1970, são crescentes as
descobertas do envolvimento da dopamina (DA) com funções que implicam no bom
funcionamento do organismo humano. As alterações ocorrentes nos níveis da DA, afetam

diretamente funções determinantes para o comportamento humano, dentre elas pode-se
citar a motricidade e uma ampla gama de processos comportamentais, tais como o
comportamento motivado, recompensa, aprendizagem associativa, humor, vício e estresse.
(Chinta e Andersen, 2005; Barrot, 2014).

Esses neurônios dopaminérgicos encontram-se na região mesencefálica, onde se
situam os núcleos da RRF/A8, SNc/A9 e VTA/A10 (Bjorklund e Dunnett, 2007b).
Exemplificando um encéfalo na sua fase adulta, estima-se que aproximadamente 75%
de todos os neurônios que expressam DA localizam-se nas porções ventrais do
mesencéfalo, mais precisamente no complexo nuclear da SNc/A9 (German et al., 1983;
Pakkenberg et al., 1991) e são a principal fonte de DA no sistema nervoso central das
varias espécies de mamíferos. Alguns estudos constataram também que sua perda está
associada a uma das desordens neurológicas mais proeminentes no encéfalo humano, a
doença de Parkinson (DP), podendo, também, surgir patologias unilaterais de células
dopaminérgicas, as quais podem assemelhar-se aos sintomas da DP, não sendo
correlacionadas diretamente com a essa patologia (Chinta e Andersen, 2005; Ciucci et
al., 2007; Ciucci et al., 2009).
Como relatado anteriormente, os núcleos dopaminérgicos mesencefálicos
formam três complexas circuitarias, denominados mesocortical, mesolímbica e
mesostriatal (Sanchez et al., 2008). Com base no processo de imunoistoquímica para
TH, foi possível descrever os limites anatômicos, bem como a citoarquitetura e as
subdivisões do complexo nuclear da SNc/A9.
A TH é uma enzima comum à síntese de todas as catecolaminas, catalisando por
hidroxilação a tirosina em l-Dopa, podendo sua expressão imunoistoquímica evidenciar
não somente neurônios dopaminérgicos, como também, neurônios noradrenérgicos e
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adrenérgicos. (Fujisawa e Okuno, 2005; Daubner et al., 2011). Entretanto, estudos
fisiológicos, farmacológicos, clínicos e de biologia molecular, permitem assegurar que
os grupamentos neuronais imunorreativos a TH no mesencéfalo, de fato, são produtores
de dopamina, podendo a imunorreatividade a TH ser considerada um marcador
confiável para a identificação do complexo nuclear dopaminérgico da SNc/A9 (Grimm
et al., 2004; Margolis et al., 2006; Prakash e Hurst, 2006). Com isso, a expressão de TH
se demonstrou satisfatória e foi à base para o desenvolvimento desta pesquisa.
5.2 – CONSIDERAÇÕES MORFOLÓGICAS
O presente trabalho teve como escopo caracterizar o complexo nuclear da
substância negra pars compacta (SNc/A9) de ratos wistar durante a fase adulta e durante
o envelhecimento, utilizando técnicas de imunoistoquímica para TH, para dispor a
citoarquitetura e morfologia do encéfalo desses animais.
Contudo, há a necessidade de se conceituar a terminologia adotada para a
substância negra. Neste norte, segue-se uma discussão acerca da organização nuclear do
grupamento A9.
A SN refere-se a uma complexa estrutura, localizada dorsalmente ao cp e a SNr.
Em sua maioria, é composta por neurônios uniformes, com dimensões médias
(Beckstead et al., 1979).
A primeira subdivisão apresentada foi a SNc, onde evidenciam-se cerca de 90%
dos neurônios, os quais são imunorreativos a TH (Margolis et.al., 2006). Ainda sobre a
SNc/A9, estudos apontam sua subdivisão em: SNcD, SNcL, SNcM e SNcV.
Esses neurônios dopaminérgicos nigrais primários, surgem na porção
ventrolateral do tegmento mesencefálico e são pertencentes à SNcM e SNcD,
localizando-se lateralmente ao núcleo mamilar (MN),

dorsalmente ao pedúnculo

cerebral (cp) e a substância negra reticulada (SNr) (Joel e Weiner, 2000; Chinta e
Andersen, 2005).
A SNc/A9 é encontrada na porção mais dorsal, apresentando neurônios que
contêm pigmentos denominados neuromelanina, e possui complexas interconexões com
o striatum (núcleo caudado e putâmen), apresentando fibras estriatonigrais aferentes,
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bem como, fibras nigroestriatais (ns) eferentes. Este núcleo também possui eferências
para áreas estriatal, cortical e límbica, porém há conexões diretas com a via
nigrostriatal, sendo a DA seu principal neurotransmissor (Damier et al., 1999; Joel e
Weiner, 2000, Bux et al., 2010).
Já a substância negra pars reticulada, é encontrada na porção mais ventral,
pouco possui neurônios com neuromelanina e apresenta projeções principalmente para o
tálamo e para o núcleo lentiforme (globo pálido), utilizando-se de neurotransmissores
GABAérgicos. (Beckstead et al., 1979; Altare e Hauser, 1987; Tepper e Lee, 2007).
No que tange aos resultados apontados na pesquisa, foram visualizados três
níveis de secção, sendo eles: rostral, médio e caudal. Assim, foram analisados os
parâmetros de área e perímetro das estruturas dos neurônios dopaminérgicos, bem
como, os diâmetros de Feret da SNc/A9, sendo posteriormente avaliados por teste
estatístico.
De acordo com Leclercq et al., (2002), os diâmetros de Feret são caracterizados
pela distância entre duas paralelas tangentes a projeção da partícula que possuem bordas
irregulares. A representação é definida como diâmetros Feret mínimo e Feret máximo.
Diante do exposto, foi possível perceber uma diferenciação significativa entre os
resultados apontados nos diâmetros de Feret, sendo estes muito superiores nas amostras
de ratos jovens. Contrapondo-se a esses resultados, a caracterização visualizada nos
parâmetros da área e perímetro dos ratos idosos, evidenciaram um resultado muito
superior, o que contradiz muitas pesquisas que tratam da mesma temática. Poucos são
os estudos que evidenciam uma perda neuronal em encéfalos na fase adulta, comparadas
a encéfalos na fase idosa.
5.3 – CONSIDERAÇÕES ACERCA DA DEGENERAÇÃO DE NEURÔNIOS
DOPAMINÉRGICOS ASSOCIADA A OUTRAS MANIFESTAÇÕES
Durante a senescência, é natural o surgimento de alterações relacionadas à
morfologia e a neuroquímica do sistema nervoso central humano, as quais aumentam
significativamente a vulnerabilidade do encéfalo em adquirir distúrbios fisiológicos e
neurodegenerativos, como a DP, e distúrbios neuropsiquiátricos, como a esquizofrenia e
depressão (Eriksen et al., 2009).
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McGeer et al., (1977), foi o primeiro pesquisador a relatar uma diminuição no
número de neurônios na SN relacionado com a idade, sendo utilizadas 28 pessoas sem
distúrbio neurológico aparente, revelando que, cerca de 48% da perda de células
neuronais, estão relacionadas com a idade superior a 60 anos, sendo esta porcentagem
aumentada em 7% por década.
Desta maneira, a deterioração das funções cerebrais durante a senescência é
considerada uma resposta natural do organismo humano. Contudo, diante dos resultados
apresentados nesta pesquisa, pôde ser visto que a morfologia cerebral de encéfalos de
ratos idosos obteve pouca alteração relacionada à perda dos neurônios dopaminérgicos,
confrontando os resultados apresentados nas amostras de ratos jovens.
Estudos anteriores constataram que, na fase adulta, há evidências de que os
neurônios da região ventrolateral da SNc/A9 são mais vulneráveis a degeneração,
consequentemente, tornam-se mais susceptíveis ao desenvolvimento de doenças
neurodegenerativas, enquanto a camada dorsal da SN e VTA, são relativamente
resistentes, mesmo sem causa conhecida (Joel e Weiner, 2000; Eriksen et al., 2009), o
que contradiz os resultados desses estudos anteriores, os quais apontam para a perda de
neurônios dopaminérgicos e atrofia neuronal, exclusivamente com o processo de
senescência, sendo imprescindível realizar mais buscas para se ter clareza nos resultados
pesquisados.
Embora existam comprovações que atestem que a degeneração dopaminérgica
no processo de senescência também está correlacionada com sintomas motores da DP,
estudos indicam que, da mesma maneira que ocorre a perda neuronal na senescência, há
uma assimilação com a perda de neurônios serotoninérgicos no transtorno depressivo
(Remy et al., 2005; Winter et al., 2007), o que explica uma diminuição ponderal de
neurônios dopaminérgicos nas amostras de ratos jovens, comparado aos ratos idosos,
como demonstrado anteriormente nos resultados desta pesquisa.
Entretanto, pouco se sabe sobre os mecanismos fisiopatológicos que associam a
depressão a DP. Até agora, tem sido associada a uma diminuição na atividade de
neurônios noradrenérgicos da estrutura cerebral do locus coeruleus e serotoninérgicos
no núcleo dorsal da rafe. Da mesma maneira, os sistemas mesolímbico e mesocortical
também são afetados na DP quando associada ao transtorno depressivo. Foram
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visualizados estudos preliminares que denotavam uma redução de neurônios
dopaminérgicos da VTA em humanos portadores de DP, os quais apresentavam a
sintomatologia do transtorno depressivo (Dell et al., 2002; Remy et al., 2005). Estas
observações, no entanto, nos permitem conclusões subjetivas ao que diz respeito à
relação causal da degeneração de neurônios serotoninérgicos no transtorno depressivo,
resultando na degeneração de neurônios dopaminérgicos relacionado à DP.
Na busca por outras pesquisas que apontassem a perda neuronal em amostras de
ratos na fase adulta, foi possível visualizar estudos estereológicos da SN evidenciando
uma perda da neuromelanina, visível em neurônios da SNc/A9, tanto em amostras de
macacos rhesus, como em ratos e humanos (Pakkenberg et al., 1995; Emborg et al.,
1998; Chen et al., 2000; Stark e Pakkenberg, 2004; Rudow et al., 2007).
Neste norte, é importante prezar a busca por mais pesquisas que enfoquem esta
temática, trazendo um embasamento mais concreto e objetivo no que diz respeito à
morfologia dos neurônios dopaminérgicos e o que ocorre no encéfalo na degeneração
destes, principalmente, quando há associação com algumas patologias, tais como a DP e
o transtorno depressivo. Portanto, é imprescindível encontrar respostas mais precisas
acerca da perda de neurônios dopaminérgicos associada à DP na fase adulta, e
principalmente, quando essa perda está associada à diminuição de neurônios
serotoninérgicos nos transtornos depressivos onde, partindo desse pressuposto, o
indivíduo poderá desenvolver a DP. Não menos importante, também foi constatado, a
partir dos estudos supracitados que uma diminuição da pigmentação desses neurônios
poderá influenciar no desenvolvimento da DP em adultos.
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6. CONCLUSÃO
A partir da análise dos resultados deste trabalho, pode-se concluir que a
imunoistoquímica para TH é eficiente no que se refere à delimitação dos neurônios
dopaminérgicos dispostos na porção mesencefálica, assim como na delimitação dos núcleos
e na caracterização citoarquitetônica.
Diante do exposto, fazendo alusão a caracterização morfológica da SNc/A9, foi
possível delinear as subdivisões deste complexo nuclear em SNcD, SNcV, SNcL e SNcM.

Embora constatada a diminuição no total de neurônios nas amostras idosas, os
resultados apontam para um aumento nos parâmetros de área e perímetro destas, o que
permite sugerir um aumento na atividade dos neurônios remanescentes, com o intuito de
compensar a perda dos outros neurônios. Os resultados apontados nos diâmetros de
Feret (FeretX e FeretY), demonstraram uma diminuição ponderal nas amostras de ratos
idosos, o que pode estar relacionado à alterações na conformação estrutural da célula e
que não foram possíveis visualizar nos trabalhos. Levantando, pois, a necessidade de
ampliar os estudos acerca destes e outros parâmetros morfométricos para uma avaliação
mais detalhada das alterações da morfologia neuronal.
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