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2. OBJETIVOS 

 

2.1. Objetivo geral 

Investigar a presença do possível efeito neuroprotetor do 

neurohormônio melatonina no modelo animal de parkinsonismo induzido pelo 

MPTP, reproduzindo as alterações comportamentais e neuroquímicas geradas 

por esta neurotoxina. 

 

2.2. Objetivos específicos 

2.2.1.  Avaliar o efeito da melatonina no modelo animal do MPTP sobre 

a atividade motora no teste do campo aberto. 

2.2.2.  Avaliar o efeito da melatonina no modelo animal do MPTP no 

teste de labirinto em cruz elevado. 

2.2.3.  Avaliar o efeito da mesma substância no modelo animal do 

MPTP no teste esquiva-ativa. 

2.2.4. Determinar a morte neuronal pela quantificação de neurônios 

imunorreativos à enzima tirosina hidroxilase (TH) 
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

3.1. Animais 

 

Foram utilizados ratos machos da linhagem WISTAR, com 

aproximadamente três meses de idade, obtidos do Biotério Central da 

Universidade Federal do Paraná (UFPR). 

Os animais foram mantidos em uma sala com temperatura 

controlada (22 ± 2° C), em um ciclo de claro-escuro de 12 horas (7:00 h - 19:00 

h - 7:00 h). Água e alimento foram fornecidos ad libitum. 

Todos os procedimentos utilizados estão de acordo com as 

normas do Comitê de Ética em Pesquisa em Experimentação Animal do Setor 

de Ciências Biológicas da UFPR (protocolo n° 0144). 

 

3.2. Drogas 

 

Foram utilizadas em nosso experimento: 

� MPTP (Sigma Chemical Co., USA) 1µmol; 

� Solução salina (NaCl 0,9%);  

� Melatonina 50 mg/kg (Sigma Chemical Co., USA), dissolvida 

em salina (NaCl 0,9%) e propilenoglicol (1:1); 

� Equitesin (45,7 ml água destilada; 4,25g hidrato de cloral; 

2,13g de sulfato de magnésio; 11,5 ml de álcool; 0,972 g tiopental e 42,8 ml 

propilenoglicol); 

� Anticorpo anti-tirosina hidroxilase (TH) (cat # AB152 

Chemicon, CA, USA). 
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3.3. Tratamento 

 

Os animais tratados com melatonina (50 mg/kg) receberam a 

droga intraperitoneal (i.p.) apenas 30 minutos antes do procedimento cirúrgico. 

  Os demais animais receberam veículo (salina+propilenoglicol 1:1) 

(i.p.) em iguais momentos. 

 

3.4. Grupos Animais 

 

Os animais utilizados foram agrupados em seis grandes grupos: 

controle+veículo, controle+melatonina, sham+veículo, sham+melatonina, 

MPTP+veículo e MPTP+melatonina. 

  

3.5. A Cirurgia Estereotáxica 

 

Os animais foram inicialmente anestesiados com equitesin (0,3 

ml/kg), além da administração de anestésico local (lidocaína com 2% de 

vasoconstritor - s. c.) (0,1 ml) na derme que recobre o crânio dos ratos.  

Os animais do grupo MPTP foram colocados em um aparelho 

estereotáxico (David Kopf, modelo 957L) e receberam a microinfusão bilateral 

de MPTP (1 µmol em 2,1 µmol de salina, 0,35 µl/min) na substância negra 

parte compacta, utilizando as seguintes coordenadas estereotáxicas: antero-

posterior (AP): - 5.0 mm a partir do bregma; médio-lateral (ML): 62.1 mm a 

partir da linha média e dorso-ventral (DV): -7.7 mm a partir da calota craniana, 

segundo PAXINOS e WATSON (1986). 
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A microinfusão de MPTP foi realizada com o auxílio de uma 

agulha (30 gauge) conectada a um tubo de polietileno adaptado a uma micro-

seringa de 10 µl (Hamilton, EUA) que, por sua vez, foi encaixada em uma 

bomba de infusão (Havard Apparatus, EUA). Seguida a infusão de MPTP 

(3min), a agulha permaneceu no local por mais 2 minutos para evitar o refluxo 

da substância. A seguir, o escalpo foi suturado e os animais foram retirados do 

estereotáxico e colocados em gaiolas individuais com ambiente aquecido para 

recuperação da anestesia e posteriormente foram encaminhados à sala de 

manutenção dos animais. 

O grupo Sham foi submetido ao mesmo procedimento cirúrgico, 

entretanto, não recebeu a infusão de MPTP, sendo somente introduzida a 

agulha nas mesmas coordenadas estereotáxicas. Os animais pertencentes ao 

grupo controle não foram submetidos à cirurgia, somente foram manuseados 

por alguns minutos. 

 

3.6. Avaliação Motora e Comportamental 

 

3.6.1. Teste do Campo Aberto 

 

A atividade motora foi mensurada no teste do campo aberto. O 

aparelho usado consistiu numa arena retangular (50x40x63 cm), apresentando 

o chão e três paredes de madeira e uma parede de vidro (50x52 cm). O chão 

do aparato era dividido com linhas pretas em 20 pequenos quadrados (10x10 

cm). Os animais foram colocados individualmente no centro do campo aberto e 

seu comportamento foi avaliado por 5 minutos. Durante a observação foram 

avaliados parâmetros como freqüência de locomoção (penetrar em uma 
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unidade com as quatro patas), levantar (apoio sobre as patas traseiras, com o 

tronco perpendicular ao chão da arena), tempo de imobilidade (ausência de 

atividade motora, permanecendo estático no que diz respeito à cabeça, tronco 

e patas) e tempo de latência para o início do movimento (tempo que o animal 

levou para deixar o primeiro quadrante no centro do aparelho). Os tempos de 

imobilidade e latência para o início do movimento foram mensurados através 

de cronômetros, e a limpeza da arena após a saída de cada animal foi 

realizada com solução de álcool a 5%. Este procedimento foi similar aquele 

descrito por BROADHURST (1960) (BERNARDI, M. M. e PALERMO-NETO, J., 

1979; PALERMO-NETO, J., 1982). 

               

3.6.2.  Teste Labirinto em Cruz Elevado 

 

O nível de ansiedade dos animais foi mensurado no teste do 

labirinto em cruz elevado. O aparelho usado é constituído de quatro braços de 

madeira suspensos do chão em forma de cruz, sendo que dois destes braços 

apresentam suas laterais circundadas por madeira (fechado) e os outros dois 

são desprovidos destas paredes (abertos). Os braços abertos são 

perpendiculares aos braços fechados, e distantes aproximadamente 50 cm do 

chão. Os animais foram colocados individualmente no centro do labirinto em 

cruz elevado e seu comportamento foi avaliado por 5 minutos. Durante a 

observação foram avaliados parâmetros como número de entradas nos braços 

abertos (número de vezes que o animal adentra a qualquer dos dois braços 

abertos), número de entradas nos braços fechados (número de vezes que o 

animal adentra aos braços fechados), tempo de permanência do animal nos 

braços fechados e tempo de permanência nos braços abertos. O tempo dos 
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parâmetros foi controlado através de cronômetros, e a limpeza da arena após a 

saída de cada animal foi realizada com solução de álcool a 5% (PELLOW e 

FILE, 1986). 

 

3.6.3. Teste Esquiva-ativa de duas vias 

 

Neste teste os ratos foram submetidos à esquiva ativa de duas 

vias, como descrito por (DA CUNHA et al., 2001). A esquiva ativa consiste em 

uma caixa automática (GEMINI Avoidance System, San Diego Instruments, 

San Diego, CA) com vidros escuros e com chão constituído por barras 

paralelas espaçadas com calibre de 5 mm e o espaço entre as barras de 

aproximadamente 15 mm. A caixa (23 X 50 X 23 cm) é dividida em dois 

compartimentos separados por uma porta que permanece aberta durante o 

teste. Na sessão treino (7º dia após a cirurgia), após 180 segundos de 

habituação, foram pareados 30 pistas de som (estímulo condicionado, 1.5 kHz, 

60 dB, duração máxima de 10 s) com subseqüente 0.4 mA de choque nas 

patas (estimulo incondicionado com duração máxima de 5 s) até o animal 

atravessar para o compartimento oposto ou findar o tempo de 5 s de choque. O 

animal poderia esquivar do choque por atravessar para o lado oposto durante a 

apresentação do estímulo condicionado. O tempo entre cada apresentação de 

estímulo condicionado varia randomicamente de 10 a 50 s. O número de 

esquivas e o tempo de choque de cada animal foram automaticamente 

registrados pelo aparelho.  A sessão teste, conduzida 24 h após a sessão 

treino (8º dia após a cirurgia), foi idêntica à sessão treino, exceto para o tempo 

de habituação que foi de 120 s. O aparato foi lavado com álcool (5%) antes do 
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teste comportamental para eliminar possíveis interferentes devidos ao odor 

deixado pelo animal anterior.  

                                

3.7. Avaliação Histológica 

 

3.7.1.  Imunohistoquímica para tirosina-hidroxilase (TH) 

 

Para o estudo da imunohistoquímica, os ratos foram anestesiados 

com equitesin imediatamente após o teste comportamental e foram perfundidos 

intracardialmente primeiramente com salina, e em seguida, com a solução 

fixadora formaldeído 4% em tampão fosfato 0.1 M (pH7.4). Os cérebros foram 

removidos e mantidos imersos durante 1 semana na solução fixadora a 4°C. 

Concluída esta etapa, os cérebros foram colocados em uma solução de 

sacarose 30% por 48h antes do seccionamento. 

Quatro séries de secções de 30 µm de espessura foram cortadas 

no criostato no plano frontal e coletadas do diencéfalo ao mesencéfalo. As 

secções do tecido foram incubadas com anticorpo primário anti-TH, 

proveniente de coelhos, diluídos em PBS contendo 0.3% Triton X-100 (1:500; 

cat # AB152 Chemicon, CA, USA) por toda a noite a 4°C.  Logo após, as 

amostras foram incubadas com biotina conjugada a anticorpo secundário 

(1:200 cat # S-1000 Vector Laboratories, USA) por 2h em temperatura 

ambiente. Após várias lavagens com PBS, o complexo anticorpo foi localizado 

utilizando uma variação do sistema ABC (Vectastain ABC Elite kit cat # 

PK6101, Vector Laboratories, USA) seguido pela reação 3,3’-diaminobenzidine 

com níquel.  As amostras foram então desidratadas com etanol e coradas com 

violeta cresil. 
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Para estimar a extensão da perda neuronal devido ao MPTP, 

primeiramente foram avaliados os grupos de células dopaminérgicas na 

substância negra parte compacta (SNpc) dos animais controle e Sham, que 

preservam a citoarquitetura e expressão de TH normal. Subsequentemente 

foram observados os grupos de células dopaminérgicas dos animais lesados 

com MPTP e ainda, dos lesados com MPTP e tratados com melatonina. 

   

  Quantificação de neurônios dopaminérgicos 

  A quantificação de neurônios imunorreativos a TH da substância 

negra parte compacta foi realizada em software Freeware NIH Image, 1.63. 

Foram realizada contagens em 8-10 secções de tecidos. A área selecionada foi 

digitalizada com uma câmera digital DP71 (Olympus Optical) através de um 

microscópio Olympus BX50. 

 

3.8. Análise Estatística 

 

Os resultados dos testes do campo aberto, labirinto em cruz 

elevado e esquiva ativa foram analisados através da Análise da Variância 

(ANOVA) de uma via. O teste post hoc empregado foi o teste de Tukey-Kramer. 

Diferenças nas quantidades de neurônios foram analisadas pela ANOVA 

seguida do teste Newman-Keuls. Os dados foram representados pela média ± 

desvio padrão, sendo que a probabilidade de p ≤ 0,05 foi considerada como 

estatisticamente significativa. 
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4. RESULTADOS 

 

4.1. Efeitos da Melatonina (50 mg/kg) na atividade geral de ratos no 

teste do campo aberto após infusão bilateral de MPTP 

 

Delineamento Experimental 

  Oitenta e nove ratos Wistar machos foram randomicamente 

divididos em seis grupos: controle+veículo (n=18), controle+melatonina (n=15), 

sham+veículo (n=12), sham+melatonina (n=12), MPTP+veículo (n=15) e 

MPTP+melatonina (n=17). 

  Trinta minutos antes da cirurgia estereotáxica, os animais 

receberam uma injeção de veículo (1 ml/kg) ou melatonina (50 mg/kg) via 

intraperitonial. Os animais do grupo MPTP receberam a infusão intranigral 

bilateral de MPTP, enquanto os animais pertencentes ao grupo sham foram 

operados, mas não receberam a infusão da neurotoxina. Os animais 

pertencentes ao grupo controle não foram operados, somente receberam uma 

injeção de veículo (1 ml/kg) ou melatonina (50 mg/kg). 

  Vinte e quatro horas após a cirurgia estereotáxica cada animal foi 

observado no teste do campo aberto para registro da atividade geral. Sete dias 

após a cirurgia estereotáxica, os animais foram reavaliados neste mesmo teste, 

conforme ilustra o desenho esquemático abaixo. 

 

 Melatonina (i.p) Cirurgia             Campo Aberto      Campo Aberto 
           50 mg/kg 
 
 
   
         30 minutos       24 horas                    7 dias 
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4.1.1. Resultados – 24 horas 

 

 Os efeitos da melatonina no teste do campo aberto são 

ilustrados nas figuras 8, 9, 10 e 11. Os animais lesados com MPTP e tratados 

com veículo 24 h após a cirurgia exibiram diminuição na freqüência de 

locomoção e levantar, e aumento no tempo de imobilidade e latência para o 

início do movimento em comparação aos grupos controles e sham.  Entretanto, 

os animais lesados com MPTP e tratados com melatonina (50 mg/kg) 

mostraram um aumento significante na locomoção e freqüência de levantar em 

comparação com o grupo MPTP tratado com veículo, não apresentando 

diferença significativa em relação aos controles. Ainda, esses animais exibiram 

uma diminuição significativa no tempo de imobilidade e latência para o início do 

movimento em comparação com os animais lesados com MPTP e tratados com 

veículo. 

 

4.1.2. Resultados – 7 dias 

 

  Sete dias após a infusão intranigral bilateral do MPTP, a avaliação 

dos animais no teste do campo aberto indicou não haver diferença significativa 

entre os grupos tratados nos parâmetros latência para início do movimento, 

freqüência de locomoção e levantar e tempo de imobilidades. 
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Fig.8. Efeitos da administração de melatonina (50 mg/kg, i.p.) 30 minutos antes 

da cirurgia estereotáxica, na freqüência de locomoção de ratos observados no 

teste do campo aberto 24 h e 7 dias após o procedimento experimental. Os 

valores são representados pela média ± SD. *P<0,001 em comparação aos 

grupos controles e sham; #P<0,01 quando comparado ao grupo MPTP tratado 

com veículo. ANOVA de uma via seguida do teste de Tukey-Kramer. 

 

Fig.9. Efeitos da administração de melatonina (50 mg/kg, i.p.) 30 minutos antes 

da cirurgia estereotáxica, na freqüência de levantar de ratos observados no 

teste do campo aberto 24 h e 7 dias após o procedimento experimental. Os 

valores são representados pela média ± SD. *P<0,001 em comparação aos 

grupos controles e sham; #P<0,01 quando comparado ao grupo MPTP tratado 

com veículo. ANOVA de uma via seguida do teste de Tukey-Kramer. 
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Fig.10. Efeitos da administração de melatonina (50 mg/kg, i.p.) 30 minutos 

antes da cirurgia estereotáxica, no tempo de imobilidade de ratos observados 

no teste do campo aberto 24 h e 7 dias após o procedimento experimental. Os 

valores são representados pela média ± SD. *P<0,001 em comparação aos 

grupos controles e sham; #P<0,01 quando comparado ao grupo MPTP tratado 

com veículo. ANOVA de uma via seguida do teste de Tukey-Kramer. 

 

Fig.11. Efeitos da administração de melatonina (50 mg/kg, i.p.) 30 minutos 

antes da cirurgia estereotáxica, no tempo de latência para início do movimento 

de ratos observados no teste do campo aberto 24 h e 7 dias após o 

procedimento experimental. Os valores são representados pela média ± SD. 

*P<0,001 em comparação aos grupos controles e sham; #P<0,01 quando 

comparado ao grupo MPTP tratado com veículo. ANOVA de uma via seguida 

do teste de Tukey-Kramer. 
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4.2. Efeito da melatonina (50 mg/kg) no teste de labirinto em cruz 

elevado após a infusão bilateral de MPTP 

 

Delineamento Experimental 

 

Cinqüenta e um ratos Wistar machos foram randomicamente 

divididos em seis grupos: controle+veículo (n=8), controle+melatonina (n=7), 

sham+veículo (n=9), sham+melatonina (n=8), MPTP+veículo (n=11) e 

MPTP+melatonina (n=8). 

  Trinta minutos antes da cirurgia estereotáxica, os animais 

receberam uma injeção de veículo (1 ml/kg) ou melatonina (50 mg/kg) via 

intraperitonial. Os animais do grupo MPTP receberam a infusão intranigral 

bilateral de MPTP, enquanto os animais pertencentes ao grupo sham foram 

operados, mas não receberam a infusão da neurotoxina. Os animais 

pertencentes ao grupo controle não foram operados, somente receberam uma 

injeção de veículo (1 ml/kg) ou melatonina (50 mg/kg). 

  Vinte e quatro horas após a cirurgia estereotáxica cada animal 

teve sua atividade avaliada no teste do labirinto em cruz elevado. Sete dias 

após a cirurgia estereotáxica, os animais foram reavaliados neste mesmo teste, 

conforme ilustra o desenho esquemático abaixo. 

 

    Melatonina (i.p) Cirurgia                 Labirinto em         Labirinto em 
           50 mg/kg            cruz elevado            cruz elevado 
 
 
   
         30 minutos       24 horas                    7 dias 
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4.2.1. Resultados 24 Horas e 7 Dias 

 

  Vinte e quatro horas e sete dias após a infusão intranigral bilateral 

do MPTP, a avaliação dos animais no teste do labirinto em cruz elevado 

mostrou não haver diferença significativa entre os grupos tratados nos 

parâmetros número de entradas nos braços abertos, número de entrada nos 

braços fechados, tempo de permanência nos braços abertos e tempo de 

permanência nos braços fechados. 
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Fig.12. Efeitos da administração aguda de melatonina (50 mg/kg, i.p.) no 

número de entradas nos braços abertos do labirinto em cruz elevado 24 h e 

7 dias após a infusão de MPTP. Os valores são representados pela media ± 

SD. ANOVA de uma via. 
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Fig.13. Efeitos da administração aguda de melatonina (50 mg/kg, i.p.) no 

número de entradas nos braços fechados do labirinto em cruz elevado 24 h 

e 7 dias após a infusão de MPTP. Os valores são representados pela média 

± SD. ANOVA de uma via.  

 

Fig.14. Efeitos da administração aguda de melatonina (50 mg/kg, i.p.) no 

tempo de permanência dos animais nos braços abertos de um labirinto em 

cruz elevado 24 h e 7 dias após a infusão de MPTP. Os valores são 

representados pela média ± SD. ANOVA de uma via.  

 



  45 

 

 

24 Horas 7 Dias
0

10
20
30
40
50
60
70
80
90

100
110

Controle+Veículo

Controle+Melatonina

Sham+Veículo

Sham+Melatonina

MPTP+Veículo

MPTP+Melatonina

P
o

rc
en

ta
g

em
 d

e 
p

er
m

an
ên

ci
a

n
o

s 
b

ra
ço

s 
fe

ch
ad

o
s 

(%
)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.15. Efeitos da administração aguda de melatonina (50 mg/kg, i.p.) no 

tempo de permanência dos animais nos braços fechados do labirinto em 

cruz elevado 24 h e 7 dias após a infusão de MPTP. Os valores são 

representados pela média ± SD. ANOVA de uma via seguida do Teste de 

Tukey-Kramer. 
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4.3. Efeito da melatonina (50 mg/kg) no teste esquiva ativa de duas 

vias 

 

Delineamento Experimental 

 

  Setenta e dois ratos Wistar machos foram randomicamente 

divididos nos seguintes grupos: controle+veículo (n=13), controle+melatonina 

(n=13), sham+veículo (n=12), sham+melatonina (n=12), MPTP+veículo (n=11) 

e MPTP+melatonina (n=11). 

  Trinta minutos antes da cirurgia estereotáxica, os animais 

receberam uma injeção de veículo (1 ml/kg) ou melatonina (50 mg/kg) via 

intraperitonial. Os animais do grupo MPTP receberam a infusão intranigral 

bilateral de MPTP, enquanto os animais pertencentes ao grupo sham foram 

operados, mas não receberam a infusão da neurotoxina. Os animais 

pertencentes ao grupo controle não foram operados, somente receberam uma 

injeção de veículo (1ml/kg) ou melatonina (50 mg/kg). 

  Sete dias após a cirurgia cada animal foi individualmente avaliado 

na esquiva ativa de duas vias (sessão treino), como descrito por DA CUNHA e 

colaboradores (2001). 

  No oitavo dia após a cirurgia estereotáxica os animais foram 

expostos novamente à esquiva ativa (sessão teste) e tiveram seu desempenho 

na caixa de esquiva reavaliado conforme descrito no item 3.5.3. 

 
       Melatonina (i.p)  Cirurgia             Esquiva ativa      Esquiva ativa 
          50 mg/kg                  treino  teste 
 
 
       

   30 minutos                  7 dias                      8 dias 
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4.3.1. Resultados 

 

Os dados ilustrados na Fig.16 mostram que não houve diferença 

no número de esquiva entre os grupos na sessão treino (7º dia após a cirurgia). 

Entretanto, na sessão teste os animais lesados com MPTP apresentaram uma 

redução significante no número de esquivas em comparação com os animais 

controles e sham.  A melatonina não afetou a memória dos animais lesados 

com MPTP, sham e controles nas sessões treino e teste. 
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Fig.16 Efeitos da administração aguda de melatonina (50 mg/kg, i.p.) no número de 

esquivas após a infusão de MPTP. Os valores são representados pela média ± SD. 

*P<0.05 significativamente diferente dos grupos controles e sham; #P<0.01 

significativamente diferente dos grupos controle e sham veículos. ANOVA de uma via 

seguida do Teste de Tukey-Kramer. 
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4.4. Efeito da melatonina (50 mg/kg) na expressão da enzima tirosina 

hidroxilase de ratos lesados com MPTP 

 

Delineamento Experimental 

Setenta e dois ratos Wistar machos foram randomicamente 

divididos em seis grupos: controle+veículo (n=6), controle+melatonina (n=6), 

sham+veículo (n=6), sham+melatonina (n=6), MPTP+veículo (n=6) e 

MPTP+melatonina (n=6). 

Trinta minutos antes da cirurgia estereotáxica, os animais 

receberam uma injeção de veículo (1 ml/kg) ou melatonina (50 mg/kg) via 

intraperitonial. Os animais do grupo MPTP receberam a infusão intranigral 

bilateral de MPTP, enquanto os animais pertencentes ao grupo sham foram 

operados, mas não receberam a infusão da neurotoxina. Os animais 

pertencentes ao grupo controle não foram operados, somente receberam uma 

injeção de veículo (1ml/kg) ou melatonina (50 mg/kg). 

  Parte dos setenta e dois animais (trinta e seis animais), vinte e 

quatro horas após a cirurgia estereotáxica foram profundamente anestesiado 

com equitesin e em seguida, intracardialmente perfundidos primeiramente com 

salina e após, com solução fixadora formaldeído 4 % em tampão fosfato 0.1M 

conforme descrito anteriormente no tópico avaliação histológica. A outra 

metade (trinta e seis animais) passaram pelo mesmo procedimento 7 dias após 

a cirurgia. 

Melatonina (i.p)          Cirurgia Perfusão          Perfusão  
   50 mg/kg 
 
 

     30 minutos    1 dia      7 dias 
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4.4.1. Resultados – 24 horas 

 

  Os efeitos da melatonina no número de neurônios foram 

examinados por imunohistoquímica.  As Fig. 17 e Fig. 18 ilustram que a 

administração intranigral de MPTP causou uma perda significante de neurônios 

na SNpc [F(2,30)=57.65; P<0.001], em comparação ao grupo controle. O grupo 

MPTP tratado com melatonina não diferiu dos grupos controles quanto à perda 

de neurônios dopaminérgicos.  

 

4.4.2. Resultados – 7 dias 

 

  Os efeitos da melatonina no número de neurônios foram 

examinados por imunohistoquímica.  As Fig. 19 e Fig. 20 ilustram que a 

administração intranigral de MPTP causou uma redução de neurônios na SNpc 

[F(2,29)=55.93; P<0.001], em comparação ao grupo controle.  Neste sentido, o 

grupo MPTP+veículo apresentou uma perda neuronal de aproximadamente 

55% em comparação aos grupos controles e sham. O grupo MPTP+melatonina 

exibiu uma perda neuronal similar (54%) de neurônios imunorreativos à TH na 

SNpc (P<0.001), em comparação aos grupos controles e sham.  
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Fig.17. Fotomicrografia das respectivas secções de neurônios imunorreativos a tirosina-

hidroxilase (TH-ir) na substância negra dos seguintes grupos: A: Controle+Veículo, B: 

Controle+Melatonina, C: Sham+Veículo, D: Sham+Melatonina, E: MPTP+Veículo, F: 

MPTP+Melatonina. Escala, 500µm. 

 

Figura 17. 
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Figura 18. 
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Fig.18. Porcentagem de neurônios imunorreativos à enzima tirosina hidroxilase 

(TH-ir) da substância negra parte compacta 24 horas após lesão e tratamento com 

melatonina 30 minutos antes da cirurgia estereotáxica. Os valores são expressos 

em media ± S.E.M. comparado ao grupo controle (n=6 por grupo) *P<0.001 

comparado aos grupos controles e sham; ANOVA seguida pelo teste de Newman-

Keuls. 
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Figura 19. 

 

Fig.19. Fotomicrografia das respectivas secções de neurônios imunorreativos a 

tirosina-hidroxilase (TH-ir) na substância negra dos seguintes grupos: A: 

Controle+Veículo, B: Controle+Melatonina, C: Sham+Veículo, D: Sham+Melatonina, 

E: MPTP+Veículo, F: MPTP+Melatonina. Escala, 500µm. 
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Figura 20. 
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Fig.20. Porcentagem de neurônios imunorreativos à enzima tirosina hidroxilase 

(TH-ir) da substância negra parte compacta 7 dias após lesão e tratamento com 

melatonina 30 minutos antes da cirurgia estereotáxica. Os valores são expressos 

em media ± S.E.M. comparado ao grupo controle (n=6 por grupo) *P<0.001 

comparado aos grupos controles e sham; ANOVA seguida pelo teste de Newman-

Keuls. 
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5. DISCUSSÃO 

 

A doença de Parkinson é considerada uma das mais importantes 

desordens neurodegenerativas (WATANABE et al., 2005). É caracterizada pela 

perda de neurônios dopaminérgicos da substância negra e consequentemente 

pela diminuição nos níveis de dopamina no estriado (WATANABE et al., 2005), 

que resulta nos sintomas motores (KLOCKGETHER, 2004; MORRIS et al., 

2000) e cognitivos da doença (MARSH et al., 2004; YANAGISAWA, 2006). 

Conforme nossos resultados observados no teste do campo 

aberto, vinte quatro horas após a infusão intranigral de MPTP os animais 

pertencentes ao grupo MPTP tratado com veículo exibiram uma redução na 

atividade motora geral (freqüência de locomoção e freqüência de levantar) e 

aumento do tempo de imobilidade e latência para início do movimento. Esta 

hipoatividade geral evidenciada em nossos resultados é esperada em um 

modelo animal desta patologia e é corroborada por outros resultados prévios 

de nosso grupo (PERRY et al., 2004; FERRO et al., 2005; PERRY et al., 2005; 

DA CUNHA et al., 2001; REKSIDLER et al., 2007) e ainda, por dados da 

literatura (PREDIGER et al., 2006; GENG et al., 2007). Além desta redução na 

atividade geral, animais lesados com MPTP exibem redução nos níveis do 

neurotransmissor dopamina e de seus principais metabólitos (HVA e DOPAC) 

(MIYOSHI et al., 2002; PERRY et al., 2004).  

Algumas características da atividade geral dos animais tratados 

com MPTP como, redução na freqüência de locomoção, aumento no tempo de 

imobilidade e no tempo de latência para o início do movimento apresentam 

similaridade com alguns sinais da DP, tais como a bradicinesia e a redução dos 

movimentos voluntários em pacientes portadores da doença (PRZEDBORSKI, 
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2005; KLOCKGETHER, 2004) confirmando a validade deste modelo para 

estudo da DP.   

Em oposição aos resultados do grupo MPTP veículo obtidos no 

teste do campo aberto 24 horas após a cirurgia, o grupo MPTP tratado com 

melatonina, nesse mesmo tempo e parâmetros avaliados, não apresentou 

diferença significativa em relação aos grupos controles e ainda, diferiu 

significativamente do grupo MPTP veículo em todos os parâmetros avaliados.  

Isto indica que a administração aguda de melatonina (50 mg/kg) previamente a 

infusão de MPTP foi capaz de atenuar o efeito tóxico agudo desta neurotoxina. 

Diversos estudos têm apontado para o possível efeito neuroprotetor da 

melatonina frente à morte neuronal induzida por diversos agentes tóxicos 

(HAYTER et al., 2004; SOUTHGATE et al., 1998). 

A melatonina consiste em um neurohormônio com funções 

pleiotrópicas (HARDELAND et al., 2006). Além dos vários efeitos da 

melatonina, tais como efeitos antiinflamatórios e imunomodulatórios, este 

hormônio ainda desempenha uma importante função antioxidante no 

organismo (HARDELAND et al., 2006; CLAUSTRAT et al., 2005).  A utilização 

clínica da melatonina está ainda restrita a correção de alterações do ritmo 

circadiano ligados à mudança de fuso horário e tratamento da insônia em 

pacientes idosos, embora esteja sendo investigada para uma variedade de 

outros usos, incluindo o tratamento da depressão, prevenção do 

envelhecimento e vários tipos câncer (SINGH et al., 2007), além da 

neuroproteção. 

Uma vez que os modelos animais como o MPTP, frequentemente 

são utilizados no estudo da DP por produzirem neurotoxicidade principalmente 

por disfunção mitocondrial e estresse oxidativo, a utilização de substâncias 
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antioxidantes e restauradoras da função mitocondrial, como é o caso da 

melatonina (AGUIAR et al., 2005; LEON et al., 2004; KHALDY et al., 2003), 

pode ser de suma importância no tratamento da DP. 

Recentemente, BAYDAS e colaboradores (2006) mostraram em 

modelo de hiperhomocisteinemia em ratos que administração de melatonina 

inibiu a elevação da peroxidação lipídica, aumentou a atividade da glutationa 

peroxidase (GSH-Px) e diminuiu significativamente os conteúdos da proteína 

glial fibrilar ácida (GFAP) no córtex frontal e hipocampo destes animais, 

indicando que a melatonina possa proteger as células neuronais por inibir a 

geração de radicais livres e estabilizar a atividade das células gliais. 

Neste sentido, STULL e colaboradores (2002) testaram, em 

modelo de estresse oxidativo in vitro, utilizando culturas de neurônios 

dopaminérgicos, o efeito de diferentes drogas antioxidantes e inibidoras da 

apoptose na morte de neurônios dopaminérgicos e observaram que a 

melatonina protegeu 68-100% os neurônios da morte celular induzida por 

MPP+. Ainda, EYBL e colaboradores (2006) realizaram um estudo comparativo 

de antioxidantes naturais (resveratrol, curcumina e melatonina) no dano 

oxidativo induzido por cádmio em camundongos e observaram que o pré-

tratamento destes animais com esses antioxidantes protegeu contra a 

peroxidação lipídica e a redução da atividade da glutationa peroxidase (GPx) 

hepática induzida por cádmio.  Segundo AKKAS e colaboradores (2007), o 

aumento da atividade antioxidante produzido pela melatonina pode ser 

primariamente explicado por sua habilidade de atravessar barreiras 

morfofisiológicas facilmente e assim reduzir o dano oxidativo ao DNA nuclear, 

proteínas citosólicas e lipídios de membrana. 
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SHARMA e colaboradores (2006) visando confirmar a ação 

neuroprotetora da melatonina verificaram que a administração crônica de 

melatonina a ratos parcialmente lesados com a neurotoxina 6-hidroxidopamina 

(6-OHDA) protegeu contra a neurodegeneração induzida pela neurotoxina. De 

modo semelhante, ANTOLÍN e colaboradores (2002) investigaram os efeitos da 

administração de melatonina no modelo animal de parkinsonismo induzido por 

MPTP e verificaram que este hormônio preveniu a morte neuronal induzida 

pela neurotoxina MPTP propondo que esta droga seja um potencial agente 

terapêutico para prevenir a doença ou sua progressão. Entretanto, MORGAN e 

NELSON (2001) demonstraram que a administração crônica de melatonina (16 

µg/ml) na água de beber não produziu nenhum efeito sobre a degeneração da 

via nigroestriatal causada pela administração de MPTP via subcutânea em 

ratos.  

Ainda neste mesmo modelo animal da DP, KHALDY e 

colaboradores (2003) verificaram que a administração de melatonina, mas não 

de selegilina, preveniu o dano oxidativo e a inibição do complexo I mitocondrial 

induzido pelo MPTP e que a selegilina restaurou os níveis de dopamina e a 

atividade da enzima tirosina hidroxilase (TH). Assim, a co-administração deste 

neurohormônio com selegilina resultaria em uma estratégia promissora no 

tratamento da DP. 

Além do MPTP, outros íons provocam parkinsonismo, como o 

manganês e ferro (FAHN e SULZER, 2004). Sabe-se que pacientes com DP 

apresentam níveis cerebrais de ferro elevados (GOLTS et al., 2002). LIN e HO 

(2000), em modelo de neurodegeneração induzida por ferro, demonstraram 

que a infusão de melatonina na substância negra suprimiu o dano oxidativo 

induzido por ferro, que parece ser um importante fator associado à 
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susceptibilidade dos neurônios dopaminérgicos a morte neuronal (JIANG et al., 

2006).  

Baseados nas evidências descritas pela literatura e em nossos 

resultados, acreditamos que a neuroproteção causada pela melatonina 

verificada no teste do campo aberto 24 horas após a lesão decorra da 

associação de vários efeitos produzidos por esta substância, incluindo 

seqüestro de espécies reativas, prevenindo dano celular (CUI et al, 2004), 

upregulation de enzimas antioxidantes, como a glutationa peroxidase, 

downregulation de enzimas pró-oxidantes (NO sintase) e ainda, efeitos 

antiinflamatórios mediados por downregulation de COX-2 (HARDELAND et al., 

2006; CLAUSTRAT et al., 2005). Nosso grupo, em estudo prévio, demonstrou 

que ratos lesados com MPTP 16 horas após a cirurgia exibiram aumento da 

expressão da enzima COX-2 na substância negra (LIMA et al., 2006), 

confirmando o envolvimento do processo inflamatório na morte dos neurônios 

dopaminérgicos nessa região. Considerando que a melatonina apresenta efeito 

antiinflamatório, pode-se supor que este hormônio possa ainda causar 

neuroproteção por inibição da COX-2. 

Sete dias após a lesão com MPTP os animais foram novamente 

expostos ao campo aberto, sendo que o grupo MPTP veículo exibiu 

recuperação da atividade motora geral, não diferindo dos demais grupos. De 

acordo com estudos, essa restauração motora pode ser devida à recuperação 

dos neurônios dopaminergicos (GASPAR et al., 1993), bem como decorrente 

da capacidade do MPTP de causar da lesão apenas parcial (PERRY et al., 

2004). Os mecanismos compensatórios que ocorrem podem envolver a 

redução da captação neuronal, e alteração do número e afinidade dos 

receptores. 
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Pacientes portadores da DP exibem além de sintomas motores, 

outros sintomas classificados como não-motores, tais como ansiedade e 

declínio cognitivo (FAHN e SULZER, 2004; YANAGISAWA, 2006; ZIEMSSEN e 

REICHMANN, 2007). A ocorrência de ansiedade em pacientes com DP é 

bastante comum, com prevalência de aproximadamente 38% (BODIS-

WOLLNER, 2003). 

Neste sentido, procuramos investigar se neste modelo de 

parkinsonismo podem ocorrer comportamentos considerados ansiogênicos. O 

teste do labirinto em cruz elevado consiste num modelo bastante utilizado para 

medir o nível de ansiedade em animais de laboratório e pesquisa de fármacos 

com potencial ansiolítico (BEIJAMINI e GUIMARÃES, 2006). 

De acordo com nossos resultados neste teste, animais tornados 

parkinsonianos pela injeção de MPTP, bem como animais tratados com 

melatonina, não exibiram diferença estatística no nível de ansiedade em 

relação aos animais controles, pois não houve diferença entre os grupos para 

os parâmetros observados: porcentagem de entrada nos braços abertos, 

porcentagem de entrada nos braços fechados e porcentagem de permanência 

nos braços abertos e porcentagem de permanência nos braços fechados. 

 LOISEAU e colaboradores (2006) demonstraram que a 

melatonina e agomelatina, agonista do receptor MT1/2, são desprovidas de 

efeito ansiolítico per se, entretanto quando administradas em associação com 

diazepam, mostraram-se capazes de potenciar o efeito ansiolítico deste último 

por mecanismos farmacológicos ainda não descritos na literatura.     

Pacientes com DP frequentemente apresentam déficit cognitivo 

como, de atenção, planejamento e execução, e ainda de memória 

(YANAGISAWA, 2006). Conforme SHOHAMY e colaboradores (2005) o déficit 
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de memória e aprendizado em pacientes com DP é geralmente caracterizado 

como prejuízo no aprendizado de hábito e procedural, como tarefas de 

associação condicional. 

Conforme alguns autores, o prejuízo cognitivo manifesta-se já em 

estágios iniciais da doença quando a degeneração nigroestriatal ainda não é 

suficiente para o aparecimento de déficits motores (LINDNER et al., 1999).  

O modelo animal de parkinsonismo utilizando o MPTP é 

particularmente vantajoso no estudo da DP por reproduzir prejuízos específicos 

de memória evidenciada nos estágios iniciais da doença (DA CUNHA et al., 

2001; FERRO et al., 2005). Neste sentido, já verificamos que animais lesados 

com MPTP exibem prejuízo cognitivo na realização de alguns testes 

envolvendo aprendizado e memória, como esquiva ativa de duas vias (PERRY 

et al., 2004) e labirinto aquático de Morris (REKSIDLER et al., 2007). 

Baseados na evidência do envolvimento da transmissão 

dopaminérgica nos processos de formação de memória já demonstrada em 

estudos anteriores (BELISSIMO et al., 2004) procuramos investigar o efeito da 

administração de MPTP e melatonina no teste da esquiva ativa de duas vias. 

Nossos resultados neste teste indicaram que os animais lesados com MPTP e 

tratados com veículo apresentavam significante diminuição no número de 

esquivas na sessão teste, quando comparado aos grupos controles e sham, 

demonstrando o prejuízo cognitivo desses animais produzido pela perda 

neuronal induzida pela neurotoxina MPTP. A administração de melatonina 

agudamente mostrou-se incapaz de produzir redução do prejuízo cognitivo dos 

animais que receberam o MPTP. 

SOTO-MOYANO e colaboradores (2006) mostraram que a 

administração de melatonina causou prejuízo na aquisição de memória visuo-
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espacial bem como previniu a indução de LTP (potenciação de longa duração) 

neocortical em ratos. Entretanto, BAYDAS e colaboradores (2006) 

demonstraram que a administração de melatonina foi capaz de reverter o déficit 

de memória e aprendizado produzido por uma mistura de solventes aromáticos 

(tiner) nos testes de esquiva passiva e labirinto aquático de Morris. 

Nossos resultados indicam que nesta dose e esquema 

experimental, a melatonina não melhorou a memória dos animais controle ou 

lesados. Deste modo, o efeito da melatonina em testes que avaliam a memória 

dos animais ainda deve ser melhor explicado. Provavelmente, diferenças na 

dose, tempo e esquema de administração devam contribuir para esta 

discrepância. 

Em nosso estudo, para determinar a quantidade de neurônios 

dopaminérgicos sobreviventes após a infusão de MPTP foi utilizado como 

marcador anticorpos contra TH, já que a TH é a enzima passo-limitante da 

síntese de dopamina e é reduzida após insultos dopaminérgicos tóxicos 

(EMBORG, 2004). Conforme nossos resultados, vinte e quatro horas e uma 

semana após a cirurgia os animais lesados com MPTP e tratados com veículo 

exibiram uma redução significativa, aproximadamente 48 e 45% 

respectivamente, na porcentagem de neurônios dopaminérgicos. A mesma 

análise, nos mesmos tempos (24 horas e 7 dias após a cirurgia) foram 

realizadas no estriado, onde não se verificou depleção no conteúdo de 

neurônios imunorreativos à TH para todos os grupos animais avaliados.  

Diversos trabalhos já demonstraram que animais expostos ao 

MPTP exibem significante morte neuronal dopaminérgica (CUNHA et al., 2001; 

KUROSAKI et al., 2004; DA SHIMOJI et al., 2005; FERRO et al., 2005). 

Entretanto, os animais lesados com MPTP e tratados com melatonina, 24 horas 
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após a cirurgia, não diferiam dos grupos controles na quantidade de neurônios 

sobreviventes na substância negra, evidenciando o papel neuroprotetor agudo 

da melatonina.   

Nossos resultados corroboram com dados da literatura que 

mostram que a melatonina impediu a morte de neurônios imunorreativos à TH 

após a injeção de MPTP, porém é incapaz de restaurar a atividade da enzima 

uma vez que esta tenha sido perdida (LEON et al., 2004). 

Uma semana após a cirurgia os animais lesados com MPTP 

ainda exibiram uma redução significativa na porcentagem de neurônios 

imunorreativos para tirosina hidroxilase (TH) na substância negra, sendo que a 

administração de melatonina agudamente previamente a cirurgia não se 

mostrou suficiente para proteger os neurônios da morte celular sete dias após a 

lesão.  

Nesta linha, JIN e colaboradores (1998) demonstraram que 

animais uma semana após a lesão unilateral da substância negra com MPP+ 

exibiam uma redução de aproximadamente 52% na atividade da enzima TH e 

que a administração prolongada de melatonina produziu uma parcial, mas não 

significativa diferença na atividade da enzima TH. Ainda KHALDY e 

colaboradores (2003) em um estudo envolvendo melatonina e deprenil, 

demonstraram que a administração única de melatonina foi incapaz de reverter 

a depleção de dopamina e a inibição da atividade da enzima TH induzida pelo 

MPTP.  

Até o presente momento, não é possível afirmar com precisão o 

mecanismo farmacológico envolvido na neuroproteção da melatonina, porém 

acreditamos que a administração aguda de melatonina previamente a infusão 

de MPTP foi capaz de inibir a injúria inicial dos neurônios dopaminérgicos ao 
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MPTP, talvez por mecanismos antioxidantes e antiinflamatórios já 

anteriormente descritos, o que explicaria a neuroproteção ocorrida 24 horas 

após a infusão da neurotoxina, mas não aos 7 dias após lesão.   

De acordo com PREZDBORSK (2005) a morte de neurônios 

dopaminergicos na DP iniciaria a partir de uma injúria inicial que resultaria 

então na ativação de uma cascata de eventos deletérios envolvendo a 

produção de radicais livres, disfunção mitocondrial, excitotoxicidade, 

neuroinflamação e apoptose.  

Neste sentido, a ausência de efeito protetor da melatonina na 

porcentagem de neurônios imunorreativos à TH sete dias após a infusão de 

MPTP pode ser explicada pelos baixos níveis de melatonina circulantes, já que 

esta foi administrada uma única vez trinta minutos antes do procedimento 

cirúrgico e uma vez administrada é rapidamente metabolizada, sendo a sua 

meia-vida curta em humanos, aproximadamente 60 minutos (SKENE et al, 

2006), e ainda, pela ativação dessa cascata de eventos deletérios aos 

neurônios frente a um fator etiológico, como o MPTP. 

A neurotoxina MPTP tem sido bastante empregada como modelo 

animal para a doença de Parkinson por sua capacidade de lesar as vias 

dopaminérgicas de forma muito semelhante a que ocorre na DP e assim 

resultar em parkinsonismo em humanos, primatas e outros mamíferos 

(PRZEDBORSKI e VILA, 2001). Conforme nossos resultados, os animais 

lesados com MPTP apresentaram significante perda de neurônios 

dopaminérgicos, entretanto a administração de melatonina previamente a 

infusão de MPTP resultou em proteção neuronal. Essas evidências confirmam 

a importância desta neurotoxina como ferramenta na elucidação dos 
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mecanismos envolvidos na progressão da DP e da melatonina como agente 

neuroprotetor nesta doença. 

Tomados em conjunto nossos dados sugerem uma eficácia 

parcial da melatonina na prevenção dos efeitos neurotóxicos induzidos pelo 

MPTP. Deve-se ressaltar que a melatonina foi administrada uma única vez, 

talvez este fato explique a ausência de efeitos observados em relação ao 

prejuízo cognitivo induzido pelo MPTP. Assim, futuros experimentos 

envolvendo esquemas prolongados de tratamento com a melatonina poderão 

elucidar seus efeitos farmacológicos. 
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6. CONCLUSÕES 

 

� A infusão intranigral de MPTP produziu redução na atividade 

motora geral (freqüência de locomoção e levantar) e aumento do tempo de 

imobilidade e latência para início do movimento dos animais 24 horas após a 

cirurgia estereotáxica. Entretanto, a administração aguda de melatonina (50 

mg/kg), previamente a cirurgia estereotáxica, foi capaz de prevenir as 

alterações motoras produzidas pelo MPTP no teste do campo aberto 24 horas 

após a infusão da neurotoxina. Sete dias após a infusão da neurotoxina os 

animais não apresentaram diferença estatística no teste do campo aberto. 

� Na avaliação de comportamentos ansiogênicos no teste do 

labirinto em cruz elevado, não foi observado diferença estatística entre os 

grupos nos parâmetros avaliados. 

� A morte neuronal induzida pela infusão de MPTP produziu 

prejuízo cognitivo nos animais lesados submetidos ao teste da esquiva ativa de 

duas vias. E ainda, a administração de melatonina agudamente mostrou-se 

incapaz de produzir reversão do prejuízo cognitivo dos animais lesados com 

MPTP. 

� Vinte e quatro horas e sete dias após a cirurgia, animais lesados 

com MPTP exibiram uma redução significativa na porcentagem de neurônio 

dopaminérgicos na substância negra, sendo que a administração de 

melatonina agudamente resultou em efeito neuroprotetor 24 horas, mas não 

sete dias após a cirurgia. Nos mesmos tempos ( 24 h e 7 dias) não se verificou 

depleção no conteúdo de neurônios imunorreativos à TH no estriado para todos 

os grupos animais avaliados.  
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6.1. CONCLUSÃO FINAL 

 

O presente estudo conseguiu reproduzir o modelo animal de 

parkinsonismo induzido pelo MPTP com suas alterações motoras e cognitivas e 

confirmou a importância de tal modelo para a pesquisa de novos fármacos 

capazes de prevenir ou alterar a progressão da doença de Parkinson.   

Nossos resultados também sugerem que a administração de 

melatonina agudamente não alterou o déficit cognitivo, mas apresentou efeito 

neuroprotetor frente ao dano neuronal induzido pelo MPTP 24 horas após a 

lesão, embora o mecanismo pelo qual este efeito ocorra não esteja totalmente 

elucidado. 
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