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RESUMO 

 

 

SASAHARA, T. H. C. Efeitos da neurotoxina MPTP na estrutura do miocárdio de 
camundongos C57/BL. [Effects of the neurotoxin MPTP on the myocardial structure 

in C57/BL mice]. 2010. 80 f. Tese (Doutorado em Ciências) - Faculdade de Medicina 
Veterinária e Zootecnia, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2010. 

 

 

A doença de Parkinson (DP) é uma doença neurodegenerativa caracterizada pela 

progressiva depleção dos neurônios dopaminérgicos da substância negra (pars 

compacta). A DP não ocasiona apenas uma desordem motora, mas também pode 

provocar uma disautonomia cardiovascular. A DP com sintomas similares aos que 

ocorrem em humanos   pode ser experimentalmente induzida em ratos e 

camundongos com a administração das neurotoxinas 1-metil-1-4-fenil-1,2,3,6-

tetrahidropirimidina (MPTP), 6-hidroxidopamina (6-OHDA) e rotenona. Mais, na 

década de 90, camundongos transgênicos que expressam altos níveis de alfa-

sinucleína mutante humana têm sido produzidos e utilizados para investigar a 

possível relação entre a agregação da proteína alfa-sinucleína e a DP, uma vez que 

em humanos, a alta expressão dessa proteína está relacionada ao desenvolvimento 

do parkinsonismo associado à desnervação cardíaca simpática. No entanto, a 

desnervação cardíaca e suas conseqüências no miocárdio na DP não estão 

claramente caracterizadas, pois na literatura os métodos quantitativos empregados 

para tal finalidade têm sua confiabilidade e acurácia questionáveis. Desta forma, 

avaliou-se, no modelo  de indução neurotóxico (MPTP),  o  miocárdio de 

camundongos C57/BL aplicando-se métodos morfoquantitativos tridimensionais 

(estereológicos). Neste trabalho, observamos que o volume da parede ventricular, o 

volume e a densidade de volume do interstício cardíaco foram, respectivamente, 

0,8%, 5,3% e 2,4% maior no grupo MPTP. O volume do lúmen ventricular, o volume 

ventricular, o volume das fibras musculares cardíacas e a sua densidade de volume 

foram, respectivamente, 11,7%, 0,9%, 2,3% e 1,7% maior no grupo controle. O 

número total de núcleos de cardiomiócitos foi 14,8% menor no grupo MPTP bem 

como o número total de cardiomiócitos que foi 19% menor também neste grupo. 

Houve diferença estatística significativa entre os grupos para o parâmetro número de 



cardiomiócitos. Não houve, porém, diferença estatística significativa para os outros 

parâmetros avaliados. 

 

Palavras-chave: Doença de Parkinson. Desnervação cardíaca. Cardiomiopatia. 

MPTP. Estereologia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

 

SASAHARA, T. H. C. Effects of the neurotoxin MPTP on the myocardial structure 
in C57/BL mice. [Efeitos da neurotoxina MPTP na estrutura do miocárdio de 

camundongos C57/BL]. 2010. 80 f. Tese (Doutorado em Ciências) - Faculdade de 
Medicina Veterinária e Zootecnia, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2010. 

 

 

Parkinson’s disease (PD) is a neurodegenerative disorder mostly characterised by a 

profound reduction of  dopamine in the striatum due to a dramatic loss of 

dopaminergic neurons in the substantia nigra (pars compacta).  The disease is not 

only characterised  by a  motor disorder but also present cardiovascular 

dysautonomia. The disease has been chemically induced in rats and mice using 

neurotoxins such as  1-metyl-1-4-phenyl-1,2,3,6-tetrahydropyrimidina (MPTP), 6-

OHDA and rotenone. In the nineties, transgenic α-synuclein mice have recently been 

used as a model of PD  and  alpha-synuclein aggregation, because the 

overexpression of this protein is related to the development of parkinsonism 

associated to the sympathetic cardiac denervation. Although, the cardiac denervation 

in PD and its consequences in myocardium is not well defined because the literature 

reports no reliable quantitative methods. Therefore, the myocardium of the C57/BL 

mice was investigated  in the  neurotoxin animal model (MPTP) applying 

tridimensional morphoquantitative methods (stereological). In this study, we observed 

an increase  of 0,8%, 5,3% and  2,4% in  ventricular  wall  volume, in cardiac interstitial 

volume and in cardiac  interstitial volume density, respectively, in the MPTP group. 

The lumen ventricular volume, the ventricular volume, the cardiac muscle fibre and 

their volume density were,  respectively, 11,7%, 0,9% , 2,3% and 1,7% larger in 

control group. The total number of cardiomyocyte nuclei was 14,8% lower in MPTP 

group as well as the total number of cardiomyocyte that was 19% lower for this group 

too. Significant difference was observed between the groups to the total number of 

cardiomyocyte. No significant difference, however, was detected for the others 

estimated parameters. 

 

Key-words: Parkinson’s disease. Cardiac denervation. Cardiomyopathy. MPTP. 

Stereology 
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1 INTRODUÇÃO   

 

 

 A doença de Parkinson (DP) é caracterizada pela degeneração progressiva de 

neurônios dopaminérgicos na substância negra e um dos sinais clássicos da doença 

é a presença dos corpúsculos de Lewy, uma inclusão fibrilar citoplasmática cujo 

componente principal é a proteína alfa-sinucleína (SPILLANTINI et al., 1998; 

SHIMOJI et al., 2005; TOFARIS et al., 2006).  

 Esta doença não é apenas caracterizada por uma desordem motora, mas uma 

desordem multisistêmica com o envolvimento de vários sistemas extranigrais 

incluindo a degeneração dos sistemas colinérgicos, serotonérgicos e 

catecolaminérgicos. Desordens gastrointestinais, urogenitais, cardiovasculares e 

termoregulatórias são, dessa maneira, freqüentemente observadas em pacientes 

com a doença de Parkinson (PROBST et al., 2008; SCHAPIRA, 2008).  

Na DP, o processo patológico (corpúsculo de Lewy e neuritos) envolve 

precocemente o gânglio simpático cardíaco no curso da doença e continua seguindo 

uma seqüência topográfica: tronco encefálico, locus ceruleus, núcleo motor dorsal 

do vago e o núcleo colinérgico basalis de Meynert seguindo a hipótese proposta por 

Braak (HAENSCH et al., 2009). De acordo com Braak et al. (2006) a patologia de 

corpúsculo de inclusão associada com a DP segue uma seqüência de seis estágios 

em que os sistemas olfatório, autônomo, límbico e somatomotor tornam-se 

progressivamente envolvidos e afetados topograficamente. 

 Numerosos estudos têm demonstrado disfunções na inervação cardíaca 

simpática em pacientes acometidos pela DP e no modelo químico da doença, em 

que há a aplicação da neurotoxina MPTP em camundongos da linhagem C57/BL 

(GOLDSTEIN et al., 2000; LI et al., 2002; REN et al., 2004; METZ et al., 2005; 

HAENSCH et al., 2009). Esta disautonomia cardiovascular também é observada na 

DP que acomete uma mesma família em que o gene que codifica a proteína alfa-

sinucleína sofreu mutação. Os resultados indicaram que tanto o parkinsonismo 

quanto a desnervação cardíaca simpática resultaram da expressão excessiva da 

proteína alfa-sinucleína (SINGLETON et al., 2004). 
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Todos os pacientes apresentaram um decréscimo na inervação cardíaca, 

especialmente na parede lateral do ventrículo esquerdo e esta desnervação 

cardíaca precede a perda neuronal nos gânglios simpáticos. Estes gânglios são 

conhecidos como locais de predileção para ocorrência dos corpúsculos de Lewy 

(ORIMO et al., 2005). 

Embora a desnervação cardíaca tenha sido reportada em pacientes 

acometidos pela DP, há relativamente poucos estudos utilizando métodos 

quantitativos acurados e eficientes. Neste sentido, há poucos experimentos com 

delineamento estereológico empregados no coração.  

O emprego da estereologia tem se limitado, mais particularmente, aos 

neurônios dopaminérgicos no estriado e na substância negra durante o 

envelhecimento (CABELLO et al., 2002) ou durante o advento da DP (MA et 

al.,1997). Não obstante, há estudos baseados em métodos quantitativos 

morfométricos assumindo modelos geométricos e utilizando fatores de correção 

como, por exemplo, o de Abercrombie (1946).  

Desta forma, os resultados reportando uma desnervação cardíaca produzida 

pela DP foram obtidos por técnicas de imaginologia como a cintilografia e a 

tomografia cardíaca ou por meio de estudos eletrofisiológicos, dosagens bioquímicas 

e imunorreatividade em humanos e no modelo animal (TAKATSU et al., 2000; REN 

et al., 2004; AMINO et al., 2005; GOLDSTEIN et al., 2005, HAENSCH et al., 2009, 

ZIEMSSEN; REICHMANN, 2010). 

Assim, este trabalho é inovador uma vez que empregou métodos baseados em 

delineamento estereológico tridimensional, no qual se usa a probabilidade e a 

geometria estocástica para estimar o número total de cardiomiócitos, o número total 

de núcleos de cardiomiócitos, o volume ventricular e o volume de fibras cardíacas e 

do interstício em camundongos C57/BL após a aplicação da neurotoxina MPTP. É 

de se esperar que este tipo de estudo possa nos dar mais informações a respeito do 

processo patogênico presente no coração de camundongos e os resultados nos 

forneçam suporte para o diagnóstico e tratamento da DP para melhorar a qualidade 

de vida dos pacientes portadores desta enfermidade. 
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2 OBJETIVOS  

 

 

2.1 OBJETIVOS INICIAIS 

 

 

Objetivou-se avaliar inicialmente neste projeto: 

 

 

- Inervação cardíaca extrínseca e intrínseca 

 

 - Extrínseca: estimar o número total e tamanho de seus neurônios: população 

neuronal total, neurônios colinérgicos e dopaminérgicos. 

 - Intrínseca: estimar o tamanho e numero total dos neurônios cardíacos:  

população neuronal total, neurônios dopaminérgicos e possíveis neurônios 

colinérgicos. 

 

- Testes de função cardíaca  

  

Avaliar os seguintes parâmetros: 

- Débito cardíaco. 

- Volume sistólico. 

- Freqüência cardíaca. 

- Pressão arterial. 

- Resistência periférica total. 

- Participação do sistema nervoso autônomo na manutenção da freqüência cardíaca 

basal. 

 

- Sistema nigroestriatal dopaminérgico 

 

 

Estimar: 

- Volume da substância negra (pars compacta) e do estriado. 
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- Número total, volume médio e volume total dos neurônios: população neuronal 

inespecífica, neurônios dopaminérgicos. 

  

- Quantificação cromatográfica das catecolaminas cardíacas e do sistema 

nigroestriatal 

 

 

- dosagem de dopamina nigroestriatal e de catecolamina cardíaca 

 

 

2.2 OBJETIVOS EFETIVAMENTE ALCANÇADOS 

 

 

 Objetivou-se descrever, morfoquantitativamente, baseando-se nos métodos 

quantitativos estereológicos, as possíveis alterações no coração (miocárdio) de 

camundongos resultantes da aplicação da neurotoxina MPTP.  

 

 

2.2.1 Coração   

  

 

Os seguintes parâmetros foram estimados: 

- Volume do ventrículo esquerdo (VE): volume da parede do VE e volume do lúmen 

do VE. 

- Número total de núcleos de cardiomiócitos no ventrículo esquerdo. 

- Número total de cardiomiócitos no ventrículo esquerdo. 

- Densidade de volume das fibras musculares cardíacas. 

- Densidade de volume do interstício cardíaco. 

- Volume total de fibras musculares cardíacas. 

- Volume total de interstício cardíaco. 
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3 REVISÃO DA LITERATURA 

 

 

 Para facilitar a compreensão deste estudo, este capítulo de revisão da literatura 

está dividido como se segue abaixo: 

 

 

3.1 MODELOS DE INDUÇÃO DA DP 

 

 

Modelos animais constituem uma ferramenta extremamente valiosa para 

estudar a patogênese e avaliar estratégias de intervenção terapêutica de doenças 

humanas. Como a doença de Parkinson não se desenvolve espontaneamente nos 

animais, esta deve ser mimetizada a partir do uso de agentes tóxicos. O modelo 

ideal, portanto, deve reproduzir a evolução e sinais clínicos similares àqueles da           

doença de Parkinson. Os animais devem, por exemplo, apresentar perda 

progressiva de neurônios dopaminérgicos, deposição de corpúsculos de inclusão no 

cérebro e movimentos descoordenados. Existem três principais toxinas que são 

utilizadas para induzir a doença: 6-hidroxidopamina (6-OHDA), 1-metil-1-4fenil-

1,2,3,6-tetrahidropirimidina (MPTP) e pesticidas/herbicidas rotenona. Todas estas 

drogas provocam a morte de neurônios dopaminérgicos associados com 

parkinsonismo (UVERSKY, 2004). 

 

 

3.1.1 6-Hidroxidopamina (6-OHDA)    

 

 

 A 6-hidroxidopamina (6-OHDA) foi a primeira droga descoberta que induzia a 

destruição seletiva das células catecolaminérgicas. Este modelo tem sido 

empregado em diversas espécies, incluindo camundongos, ratos, felinos, cães e 

primatas não-humanos. O rato tem sido a espécie mais comumente usada devido à 

fácil replicabilidade e estabilidade deste modelo animal (EMBORG, 2004). As lesões 

causadas pela 6-OHDA não resultam na formação do corpúsculo de Lewy na 
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substância negra e pode produzir dano não específico em outros neurônios. A maior 

vantagem desse modelo é a quantificação do déficit motor (rotação) (BEAL., 2001). 

  Turgut et al. (1998) avaliaram a assimetria da atividade simpática em ratos 

após a aplicação da 6-OHDA na porção direita e esquerda da substância negra. Não 

foram encontradas diferenças no número total de células positivas para tirosina 

hidroxilase para ambas as porções da substância negra, no entanto alterações 

hemodinâmicas, eletrocardiográficas e bioquímicas foram observadas. Os resultados 

indicaram que a lesão no lado direito apresentou maiores conseqüências no sistema 

nervoso simpático. Os resultados também sugerem que há efeitos diferentes na 

inervação cardíaca simpática quando realizada a lesão na porção direita da 

substância negra em comparação à lesão na produzida na porção esquerda. 

 

 

3.1.2 Rotenona  

 

 

A rotenona tem sido empregada como pesticida e é também utilizada em lagos 

e reservatórios para erradicar peixes que são considerados pragas. Ela é 

extremamente lipofílica, atravessando livremente as membranas celulares 

independente de qualquer transportador. Desta forma, atravessa facilmente a 

barreira hemato-encefálica, atingindo o cérebro rapidamente, acumulando-se nas 

organelas subcelulares, tais como mitocôndrias. O modelo da rotenona tem sido 

uma ferramenta valiosa para investigações das bases moleculares para a formação 

do corpúsculo de Lewy e a morte dos neurônios dopaminérgicos e também um 

excelente suporte experimental para as hipóteses ambientais da patogênese da 

doença de Parkinson (UVERSKY, 2004).  

 A aplicação da rotenona reproduz os sinais neuroquímicos, neuropatológicos e 

comportamentais da doença de Parkinson. A droga foi administrada diariamente em 

ratos por via intraperitoneal com duas doses diferentes: 1,5mg/kg e 2,5 mg/kg, 

durante dois meses. Este tratamento causou depleção de dopamina no estriado e no 

córtex pré-frontal e também reduziu a imunoreatividade da tirosina hidroxilase no 

estriado (ALAM; SCHMIDT, 2002). 
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 A infusão contínua de rotenona por uma cânula venosa jugular conectada a 

uma minibomba osmótica subcutânea em ratos Sprague-Dawley e Lewis causou 

uma degeneração altamente seletiva dopaminérgica nigroestriatal associada à 

hipocinesia e rigidez. Os neurônios nigrais apresentaram em seu citoplasma 

acúmulo de inclusões fibrilares que continham ubiquitina e alfa-sinucleína, similar ao 

encontrado nos corúsculos de Lewy (BETARBET et al., 2000) 

 

 

3.1.3 1-metil-1-4-fenil-1,2,3,6-tetrahidropiridina (MPTP) 

 

 

 O 1-metil-4-fenil-1,2,3,6-tetrahidropiridina (MPTP) é uma neurotoxina altamente 

lipofílica que atravessa facilmente a barreira hematoencefálica. O MPTP é 

convertido em 1-metil-4-fenilpiridina (MPP
+
) pela enzima monoamina oxidase B 

(MAOB), uma enzima envolvida na degradação de catecolamina. O MPP
+
,
 

o 

metabólito tóxico,
 
é transportado para o terminal dopaminérgico pelo transportador 

de dopamina (DAT), bem como pelos transportadores de norepinefrina e serotonina 

(JAVITCH et al., 1985; MAYER et al., 1986). O MPP
+
 intracelular acumula-se no 

interior da mitocôndria onde inibi o complexo I da cadeia transportadora de elétron, 

reduzindo a geração de ATP.  O efeito, porém, mais danoso é o aumento da 

produção de radicais livres. Como na DP, além da perda de neurônios 

dopaminérgicos da substância negra, a toxina também causa perda em neurônios 

do locus ceruleus (BEAL, 2001). 

 Devido às seqüelas degenerativas que ocorrem após a administração do MPTP 

em animais, este têm sido considerado um bom modelo de parkinsonismo porque 

induz sinais e sintomas clínicos similares aos observados em humanos. As 

mudanças celulares e bioquímicas que ocorrem após a administração da droga são 

similares aos observados na doença de Parkinson idiopática. (SMEYNE; JACKSON-

LEWIS, 2005).  

 Um estudo experimental conduzido em duas linhagens diferentes de 

camundongos (C57/BL e CD-1) demonstrou que após a administração do MPTP 

ocorreu uma redução de 33% no número de neurônios-TH positivos da substância 

negra da linhagem C57/BL que se mostrou altamente sensível ao MPTP. Esta 
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diferença foi observada ao longo do eixo rostrocaudal do mesencéfalo que parece 

estar especificamente implicado na via nigroestriatal mesencefálica ventral 

(MUTHANE et al., 1994). 

 

 

3.1.3.1 Modelo neurotóxico ou químico de estudo da doença de Parkinson e 

deprivação da inervação cardíaca 

 

 

 O modelo químico de indução da DP a partir do uso do MPTP em 

camundongos tem sido reportado como o mais eficiente, de fácil replicação e pouco 

invasivo porque geralmente as vias de aplicação são as sistêmicas: subcutânea, 

intraperitonal, intravenosa e intramuscular (PRZEDBORSKI et al., 2001). No entanto, 

o uso desta neurotoxina requer cuidados e exige responsabilidade e treino por parte 

do pesquisador já que é extremamente tóxica para humanos também (JACKSON-

LEWIS; PRZEDBORSKI, 2007). 

 Ren et al. (2004) avaliaram as propriedades mecânicas dos receptores 

adrenérgicos e do cálcio intracelular em cardiomiócitos isolados in vitro a partir de 

camundongos C57/BL6 induzidos com MPTP e não tratados com a droga. Para a 

avaliação da propriedade mecânica foram aplicadas diferentes freqüências de 

estímulos elétricos nos cardiomiócitos in vitro. Foi observada uma tendência na 

redução da amplitude do pico de encurtamento do cardiomiócito dos camundongos 

tratados com MPTP quando comparado com os animais controle. No entanto, a 

diferença não foi significativa. Este resultado sugere que o armazenamento e a 

liberação do cálcio intracelular estão preservados nos cardiomiócitos dos animais 

tratados.  

 A desnervação cardíaca foi avaliada comparativamente entre pacientes 

humanos com DP e camundongos C57/BL usando a cintilografia cardíaca. A 

redução da metaiodobenzilguanidina radiomarcada (123I-MIBG), um análogo da 

norepinefrina, pode ser usada como um índice da desnervação ou disfunção 

simpática cardíaca. Os pacientes portadores da DP e os camundongos pré-tratados 

com MPTP apresentaram redução na acumulação cardíaca do 123I-MIBG. Esta 

redução sugere que os nervos simpáticos pós-ganglionares foram comprometidos 
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pelo MPTP nos camundongos e na PD nos pacientes humanos (TAKATSU et al., 

2000). A redução do 123I-MIBG em camundongos C57BL pré-tratados com duas 

doses diferentes de MPTP (10 mg/kg e 40 mg/kg) também foi constatada por 

Fukumitsu e colaboradores (2006) que observaram além da diminuição na 

concentração dos transportadores de norepinefrina uma diminuição das 

concentração de norepinefrina em comparação com o grupo controle. A diferença 

não foi significativa, no entanto, entre os dois grupos tratados com doses diferentes 

de MPTP.   

 Foi investigado em corações de camundongos C57/BL por meio das técnicas 

de imunohistoquímica, HPLC and Western-blot as conseqüências da administração 

de MPTP (30 mg/kg/ip duas aplicações com intervalos de 12h). Encontrou-se 

redução nos níveis de dopamina e noradrenalina, sugerindo disfunção simpática. A 

imunoreatividade para sinaptofisina, tirosina hidroxilase e NET foi abundante tanto 

para o grupo controle, que recebeu apenas solução salina, e para o grupo MPTP, 

demonstrando nenhuma diferença aparente entre os grupos. Na análise de Western 

blot também não foi evidenciada diferença na quantidade dessas proteínas. Assim, 

conclui-se que embora as fibras nervosas miocárdicas estivessem preservadas, há 

uma aparente disfunção simpática cardíaca (ANIMO et al., 2008). 

 

  

3.2 DOENÇA DE PARKINSON E ALTERAÇÕES CARDÍACAS 

 

        

 Amino et al. (2005) examinaram a parede anterior do ventrículo esquerdo cujas 

células musculares foram marcadas imunohistoquimicamente com tirosina 

hidroxilase (TH), neurofilamento (NF) e proteína S-100 em pacientes com doença de 

Parkinson e em indivíduos controle para estimarem a densidade de axônios 

imunorreativos por área. Nos portadores da doença, os axônios imunoreativos à TH 

quase desapareceram e os axônios imunorreativos a NF diminuíram e a 

degeneração morfológica dos nervos simpáticos cardíacos na doença de Parkinson 

foi confirmada. A tripla marcação para NF, TH e mielina mostrou claramente o 

profundo envolvimento dos axônios simpáticos na DP.  
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 Goldstein et al. (2005) detectaram, utilizando técnicas de imaginologia, um 

déficit na inervação simpática cardíaca em pacientes com a DP que foi corroborada 

por um decréscimo na reatividade da tirosina hidroxilase na inervação do miocárdio. 

Vários pacientes apresentavam corpúsculo de Lewy ou α-sinucleinopatia nos 

gânglios simpáticos. 

 Neste estudo ainda foi verificado que a disautonomia cardiovascular ocorre 

como parte de um processo que envolve a combinação da falha reflexiva 

cardiovagal, falha na neurocirculação simpática e na desnervação parcial 

extracardíaca noradrenérgica. Esta combinação constitui a patofisiologia da doença 

e mostra que o tratamento das desordens de movimento, usando drogas que direta 

ou indiretamente propiciam a vasodilatação, podem piorar a tolerância ortostática e 

reduzir a pressão sanguínea ortostática, como a reportada pela Levodopa e 

agonistas dos receptores dopaminérgicos. 

 Em um estudo conduzido por Goldstein et al. (2000) todos os pacientes com a 

DP e deficiência neurocirculatória simpática apresentaram evidencias de 

desnervação cardíaca. Os pacientes que também apresentaram atrofia de múltiplo 

sistema e deficiência neurocirculatória simpática apresentaram concomitante 

inervação cardíaca normal. Estes achados sugerem que a falha neurocirculatória em 

pacientes com parkinsonismo resulta de processos que envolvem a perda dos 

terminais nervosos simpáticos. Devido ao fato de que a falha autonômica pode estar 

associada à perda difusa da inervação terminal simpática, sugere-se que a 

desnervação simpática pode ser cardioseletiva na doença de Parkinson. 

 A doença reflete uma anormalidade na função das catecolaminas não só no 

sistema nervoso central, mas também no sistema nervoso periférico. Vários artigos 

suportam a noção de que a perda de células dopaminérgicas nigroestriatais resulta 

de injúrias oxidativas e neurotóxicas. A alta taxa de deaminação oxidativa da 

norepinefrina explica em parte a cardioseletividade da desnervação simpática 

cardíaca. De acordo com os resultados obtidos por Goldstein et al. (2000), somente 

a DP e não a atrofia de múltiplos sistemas está associada a perda do terminal 

nervoso simpático. 

Para confirmar o envolvimento dos terminais simpáticos na inervação cardíaca 

foi realizada a tomografia de emissão de positron 6-[
18

F] fluorodopamina que 

mostrou que os pacientes com a doença de Parkinson apresentaram uma perda 

progressiva da inervação cardíaca ao longo do tempo, especialmente na parede 
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lateral ventricular cardíaca, na qual a radioatividade derivada do 6-[
18

F] 

fluorodopamina reduziu em 30% em uma média de dois anos. Esta taxa na perda 

dos terminais simpáticos foi maior do que a perda dos terminais dopaminérgicos 

nigroestriatais. Metade dos pacientes que não apresentaram hipotensão ortostática 

já apresentavam um decréscimo na concentração de radiação emitida por 6-[
18

F] 

fluorodopamina na parede lateral do ventrículo esquerdo do miocárdio e a outra 

metade dos pacientes apresentou um decréscimo na parede lateral ou ápice do 

ventrículo cardíaco. Como esses pacientes não apresentaram uma perda 

progressiva da radioatividade do 6-[
18

F] fluorodopamina no fígado e no córtex renal, 

mas somente no coração e no baço, isto indica que na doença de Parkinson existe 

uma cardioseletividade na desnervação simpática (LI et al., 2002). 
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4 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 

 Neste capítulo são descritos os materiais utilizados e os métodos empregados 

neste trabalho. 

 

 

4.1 MATERIAIS 

 

 

 Os materiais foram divididos em estudo piloto e estudo propriamente dito. 

 

 

4.1.1 Estudo piloto 

 

 

No estudo piloto foram utilizados 14 camundongos machos da linhagem 

C57/BL, com 2 meses de idade e com peso médio de 20g (± 2DP). Os animais 

foram obtidos no biotério de camundongos isogênicos do Instituto de Ciências 

Biomédica (ICB) (USP). Estes animais foram organizados em três grupos: 

- Grupo controle: Animais injetados com solução salina 0,9% (4 animais). 

- Grupo agudo: Animais induzidos com MPTP (modelo neurotóxico) (5 animais). 

- Grupo crônico: Animais induzidos com MPTP (modelo neurotóxico) (5 animais). 

 

 

4.1.2 Estudo propriamente dito 

 

 

Para este estudo foram utilizados 10 camundongos machos da linhagem 

C57/BL, com 2 meses de idade, com peso médio de 20g (± 2DP) e provenientes do 

Centro de Desenvolvimento de Modelos Experimentais (CEDEME)  (Unifesp), sob a 
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aprovação do comitê de Bioética da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia 

– USP sob o número 1068/2007. De acordo com o tratamento empregado, os 

animais foram assim alocados:  

Grupo I – Animais induzidos com MPTP (modelo neurotóxico) (5 animais) 

Grupo II- Animais controle “sham” (injetados com solução salina 0,9%) (5 animais) 

 

 

4.2 MÉTODOS 

 

 

 Para o melhor entendimento dos procedimentos realizados nesta pesquisa, os 

métodos serão descritos em itens. 

 

 

4.2.1 Modelo químico  

 

 

 No estudo piloto, a neurotoxina 1-metil-1-4fenil-1,2,3,6-tetrahidropiridina (MPTP 

Sigma) foi diluída em 100 ml de solução salina para se obter uma solução 1%. Os 

animais do grupo agudo receberam uma dose de 30mg/kg (i.p) em duas aplicações 

com intervalo de 16h. Os animais do grupo crônico receberam uma dose de 4mg/kg 

(i.p) com aplicações diárias durante 20 dias. O grupo controle recebeu solução 

salina 0,9% (i.p). No trabalho de Takatsu et al. (1999) ficou comprovado que a dose 

de 50mg/kg (i.p) (2 vezes) com intervalo de 16 horas resultou em um maior 

comprometimento da inervação cardíaca. Dessa forma, foi escolhido este último 

protocolo para ser usado neste projeto. Tal escolha será melhor justificada no 

capítulo da discussão. 

 Finalizado o estudo piloto e definido o protocolo, os animais do grupo I (do 

estudo propriamente dito) receberam uma dose de 50mg/kg (i.p) em duas aplicações 

com intervalos de 16 horas. Os animais foram mantidos vivos por sete dias. Esta 

dose tem sido reportada como promotora da depleção quase completa das células 

dopaminérgicas nigroestriatais em estudos prévios (SONSALLA et al., 1986; 

SUNDSTRÖM et al., 1987) e suficiente para provocar alterações cardíacas 
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(TAKATSU et al., 1999; REN et al., 2004 e AMINO et al., 2008). Os animais do grupo 

controle “sham” (grupo II) receberam solução salina (0,9%), na mesma dose e com a 

mesma periodicidade do grupo tratado com MPTP (grupo I) também por via i.p. 

Tanto os animais tratados como aqueles do grupo controle foram eutanasiados no 

sétimo dia. 

 

 

4.2.2 Teste comportamental  

 

 

Para avaliar a atividade locomotora espontânea foi realizado nos animais do 

estudo piloto o teste de campo aberto, cujo protocolo baseou-se no trabalho de 

Glynn et al. (2003), porém com algumas modificações. Cada animal foi avaliado por 

cinco minutos e os seguintes parâmetros foram investigados: locomoção periférica, 

locomoção central e ato de levantar. Para evitar possíveis alterações no resultado, 

os animais foram avaliados no mesmo horário, no mesmo ambiente e a caixa era 

higienizada com álcool 70% antes da avaliação de cada animal. 

 O teste foi aplicado nos três grupos. O teste foi realizado no sétimo dia após a 

última aplicação da droga nos grupos controle e agudo e no grupo crônico foi 

realizado no 20º dia após a última aplicação da droga. Os resultados para a 

locomoção central e para a locomoção periférica foram obtidos contando-se o 

número de vezes que os animais cruzaram as linhas das arenas do círculo externo e 

do círculo interno. Para o parâmetro levantar, foi contado o número de vezes em que 

os animais apoiaram apenas nos membros pélvicos. 

 

 

4.2.3 Eutanásia 

 

 

 Os animais foram eutanasiados com uma sobredose de pentobarbital sódico 

(120 mg/kg/IP) no sétimo dia após a última aplicação da neurotoxina e solução 

salina.  
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Após a constatação do óbito dos animais, a cavidade torácica foi aberta e a 

aorta cranial canalizada a partir de uma abertura pontual mínima do ventrículo 

esquerdo. O sistema foi lavado inicialmente com uma solução contendo tampão 

fosfato salino (PBS) (0.1M, pH 7.4), nitrito de sódio 0.1% e heparina 2%. Para que o 

sistema fosse lavado adequadamente, uma pequena abertura foi feita na aurícula 

direita para permitir o extravasamento de líquido. 

A seguir, a solução fixadora composta por 4% formoldeído em tampão fosfato 

de sódio (PBS) (0.1M, pH 7.4) foi perfundida sistemicamente (via aorta cranial) 

utilizando-se uma bomba perfusora digital (Masterflex ) sob um fluxo pulsátil de 

8ml/min. Para promover uma melhor fixação cardíaca, uma perfusão retrógrada foi 

realizada a partir da aorta cranial. Os corações foram então removidos dos animais e 

imersos na mesma solução fixadora e armazenados a temperatura de 4°C por no 

mínimo 72 horas.  

 

 

4.2.4 Estudo morfoquantitativo (estereológico) do coração 

 

 

 O estudo morfoquantitativo (estereológico) do coração foi dividido nos 

seguintes itens: volume do ventrículo esquerdo, amostragem do VE e microestrutura 

quantitativa do coração seguindo a ordem de procedimentos realizados no coração. 

 

 

4.2.4.1 Volume do ventrículo esquerdo (VE)  

 

 

O volume do VE foi obtido pelo princípio de Cavalieri. O VE foi seccionado 

seriadamente em fatias de 1 mm de espessura. Sobre estas fatias foi sobreposto um 

sistema de pontos. Em cada fatia foi contado o número de pontos que tocavam a 

parede do ventrículo esquerdo e o lúmen (Figura 1). Para se obter o volume da 

parede do VE e do lúmen, a partir do princípio de Cavalieri, foram aplicadas as 

seguintes fórmulas: 
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V(P): Σpp x a(p)x t 

V(L): Σpl x a(p) x t 

 

 

Onde: 

V(P): volume da parede do ventrículo esquerdo. 

Σpp: somatório de pontos que tocaram a parede do VE. 

a(p): área por ponto: 0,518 mm
2
 (para a parede do VE). 

t: espessura do corte: 1mm. 

V(L): volume do lúmen.  

Σpl: somatório de pontos que tocaram o lúmen. 

a(p): área por ponto: 0,038 mm
2
 (para o lúmen).   

t: espessura do corte: 1mm. 

O Volume do VE foi obtido somando-se V(P) e V (L). O coeficiente de erro do 

princípio de Cavalieri foi estimado de acordo com Gundersen et al. (1999). 
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4.2.4.2 Amostragem do VE 

 

 

 A amostragem do VE foi baseada no princípio do “smooth fractionator” 

(GUNDERSEN, 2002). Posteriormente à contagem de pontos para a estimativa do 

 Figura 1 - Fatias do VE de camundongo. Sistema de pontos utilizado para 

a estimativa do volume da parede do VE (A) e lúmen (B) para 

determinar o volume do VE a partir do princípio de Cavalieri. 

Escala de barra: 2mm   
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volume pelo princípio de Cavalieri, as fatias foram seccionadas em fragmentos de 

diferentes tamanhos e organizadas em ordem crescente de tamanho seguindo o 

design do “smooth fractionator” (Figura 2). Os fragmentos de tecido foram 

distribuídos em quatro conjuntos. Esta distribuição baseou-se na amostragem 

sistemática, uniforme e aleatória (SURS) e seguindo uma fração de ¼. 

O primeiro conjunto de fragmentos de tecido foi destinado para se estimar o 

número total de núcleos de cardiomiócitos. O segundo conjunto foi embebido em 

parafina para estimar o número médio de núcleos de cardiomiócitos por célula. O 

terceiro e o quarto conjunto foram mantidos armazenados. Para criar uma orientação 

isotrópica, os fragmentos foram embebidos em ágar e isotropizada em “i-sectors” 

(NYENGAARD; GUNDERSEN, 1992). 
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 Figura 2 - Amostragem do VE. Coração (A) a partir do qual foi isolado o VE. Fatias do VE (B) obtidas com o 

uso do “tissue slicer” (C). Fragmentos de diferentes tamanhos do VE (D). Fragmentos do VE 

organizados em ordem crescente de tamanho de acordo com o princípio do “smooth fractionator” 

(E) 
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4.2.4.3 Microestrutura quantitativa do coração 

 

 

 A microestrutura quantitativa do coração foi separada em: número total de 

núcleos de cardiomiócitos, número médio de núcleos de cardiomiócitos, número total 

de cardiomiócitos, volume total das fibras musculares cardíacas e volume total do 

interstício cardíaco. 

 

 

4.2.4.3.1 Número total de núcleos de cardiomiócitos (Nn) 

 

 

Para a estimativa do número total de núcleos de cardiomiócitos foi usado o 

princípio do fractionator óptico. Este método consiste em multiplicar o número de 

núcleos amostrados (Q
-
) pelo inverso das sucessivas frações de amostragem do VE, 

ou seja, blocos de tecido (F1), secções histológicas (F2), área de contagem (F4) e 

altura de contagem (F5). A partir do primeiro conjunto de fragmentos foram 

realizados cortes com 40 µm de espessura em criostato e corados com cresil violeta. 

As secções foram amostradas seguindo uma fração (1/24) e de acordo com o 

princípio SURS. A contagem de núcleos de cardiomiócitos foi realizada utilizando-se 

o software estereológico CAST (versão 3.4.1.0). Seguindo o mesmo princípio SURS, 

os núcleos de cardiomiócitos foram amostrados nos disectors ópticos. Conforme se 

aprofundava no eixo z, aqueles núcleos que estavam dentro ou que tocavam a linha 

de inclusão da “frame” de contagem eram contados (Figura 3). A fração da área de 

contagem foi obtida dividindo-se a área da “frame” de contagem, cuja área foi de 

1600 µm², pelo deslocamento em µm da “frame”  no eixo x e no eixo y (375,16 µm 

no eixo x e 375,16 µm no eixo y). A fração da altura de contagem foi estimada 

dividindo-se a altura do disector (10 µm para o grupo controle e 15 µm para o grupo 

MPTP) pela espessura média total das secções (40 µm). O coeficiente de erro da 

estimativa do numero total de núcleos de cardiomiócitos (CE(N)) foi estimado 

conforme Gundersen et al. (1999).  
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4.2.4.3.2 Número médio de núcleos de cardiomiócitos por célula 

 

 

 Para a estimativa do número médio de cardiomiócitos por célula foi necessário 

definir os limites dos cardiomiócitos. Para tanto, a reação de imunohistoquímica 

usando-se dois anticorpos foi aplicada em secções seqüenciais e isotropizadas do 

ventrículo esquerdo.  

 Para a isotropização, os fragmentos de VE foram embebidos em isectors 

(NYENGAARD; GUNDERSEN, 1992). Os fragmentos de tecido foram colocados 

dentro de um molde de silicone cuja cavidade foi preenchida com ágar a 10% 

(Figura 4). Os isectors foram lançados em uma superfície plana antes de serem 

embedidos na parafina. Cortes seqüenciais de 2µm de espessura foram realizados. 

Figura 3 - Fotomicrografia do VE mostrando a “frame” de 

contagem. A linha verde é de inclusão e a vermelha 

de exclusão. Os núcleos de cardiomiócitos (A) que 

estavam dentro da “frame” ou que tocavam a linha 

verde foram contados. Coloração:cresil violeta. 

Escala de barra: 10µm 

 



41 

 

 

 

 

 

Para a visualização do disco intercalar foi usado o anticorpo policlonal de 

coelho contra pan-caderina (H-300, Santa Cruz Biotechnology, California, USA) e 

para a visualização das membranas do cardiomiócito foi usado o anticorpo policlonal 

de coelho contra distrofina (Abcam, Cambridge, UK). Em uma descrição breve, as 

secções foram desparafinizadas com xilol e em série decrescente de etanol e 

posteriormente submetidas ao processo de desmascaramento antigênico. O 

bloqueio da peroxidase endógena foi realizado com solução aquosa de peróxido de 

hidrogênio a 0,3% por 30 minutos. Em seguida, foram incubadas em soro normal 

caprino a 10% também por 30 minutos. Os anticorpos foram incubados 

separadamente overnight a temperatura ambiente. O primeiro anticorpo incubado foi 

a pan-caderina (1:500) e o segundo anticorpo a distrofina (1:200). A seguir, foram 

incubadas em anticorpo secundário IgG caprino anti-coelho (1:200) conjugado com 

HRP por uma hora e trinta minutos. O controle negativo da reação foi conduzido 

omitindo-se o anticorpo primário e mantendo-se o anticorpo secundário. O complexo 

peroxidase foi visualizado com incubação em 3,3-diaminobenzidina tetraclorada 

(DAB) (Figura 5). 

 

Figura 4 - Isector contendo fragmento de VE embebido em ágar (A,B) 
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4.2.4.3.3 Número total de cardiomiócitos (Nc) 

 

 

 O número total de cardiomiócitos foi obtido dividindo-se o número total de 

núcleos de cardiomiócitos pelo numero médio de núcleos por cardiomiócito, o qual 

foi obtido por seqüenciamento de uma mesma célula marcada por 

imunohistoquímica. O numero médio de núcleos por cardiomiócito foi de 1,88 para o 

grupo controle e 2,03 para o grupo MPTP. 

 

 

 

 Figura 5 - Imunomarcação para pan-caderina e distrofina (A). Controle negativo da reação (B). Escala de 

barra: 10µm 
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4.2.4.3.4 Densidade de volume das fibras musculares cardíacas e do interstício 

cardíaco (Vv) 

 

 

 Para determinar o Vv (FMC) e Vv (IC) as secções foram selecionadas de 

acordo com o princípio de amostragem SURS. Diante das secções selecionadas, um 

sistema de pontos eqüidistantes, gerado pelo software estereológico CAST (versão 

3.4.1.0) foi sobreposto aleatoriamente à imagem das secções. Os pontos que 

tocavam as FMC foram contados bem como os pontos que tocavam o IC. A fórmula 

usada para o cálculo de Vv foi: 

 

 

Vv(FMC):= ∑p (FMC)/ ∑p(P) 

                      Vv(IC):= ∑p (IC)/ ∑p(P) 

 

Onde:  

∑p (FMC): somatório de pontos que tocaram a fibra muscular cardíaca. 

∑p (IC): somatório de pontos que tocaram o interstício cardíaco. 

∑p(P): somatório de pontos que tocaram todos os estratos da parede do ventrículo 

esquerdo. 

 

O CE foi calculado de acordo com Gundersen et al. (1999) e Nyengaard 

(1999). O CE para o grupo controle e MPTP foi respectivamente 0,09 para FMC e 

0,11 para IC. 

 

 

4.2.4.3.5 Volume total de fibras musculares cardíacas (V(FMC) 

 

 

O Volume total de fibras musculares cardíacas foi calculado multiplicando-se o 

Vv (FMC) pelo volume da parede do ventrículo esquerdo (V(P). 
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V(FMC):= Vv(FMC) x V (P) 

 

 

4.2.4.3.6 Volume total do interstício cardíaco (V(IC) 

 

 

O volume total do interstício cardíaco foi calculado multiplicando-se o Vv (IC) 

pelo volume da parede do ventrículo esquerdo (V(P). 

 

V(IC):= Vv(IC) x V (P) 

 

 

 

4.2.5 Análise estatística 

 

 

Para a análise estatística foi aplicado o “2-sample T-test” e “GLM-ANOVA”, 

realizada no software MINITAB 15 (2007). Diferenças entre grupos foram 

consideradas significativas quando (p<0,05). Os seguintes testes de comparação 

múltipla foram aplicados: Tukey, Sidak, Fisher e Bonferroni. 

Os resultados são expressos pela média seguida pelo coeficiente de variação 

(CV) calculado pela razão entre o desvio padrão e a média.  
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5 RESULTADOS 

 

 

 Os resultados foram divididos em estudo piloto e estudo propriamente dito. 

 

 

5.1 ESTUDO PILOTO 

 

 

 Os resultados do estudo piloto são apresentados a seguir. 

 

 

5.1.1 Teste comportamental 

 

 

 No teste de campo aberto, para o parâmetro locomoção periférica, o número 

médio de vezes que os animais dos grupos controle, agudo e crônico cruzaram a 

linha periférica foi respectivamente 67,5 (2,35), 84 (3,35) e 96 (7,57). Não foi 

detectada diferença estatística significativa (p=0,21) (Tabela 1). Para o parâmetro 

locomoção central, o número médio de vezes que os animais dos três grupos 

cruzaram a linha central foi respectivamente 8,25 (2,76), 12,8 (2,85) e 11 (1,71). 

Para este parâmetro também não foi observada diferença estatística significativa 

(p=0,42). A freqüência para ambos os parâmetros foi demonstrada na figura 6. 

 Para o parâmetro ato de levantar, o número médio de vezes que os animais 

dos três grupos experimentais executaram este movimento foi respectivamente 30,5 

(2,36), 35,4 (6,33) e 41,6 (5,86) (Tabela 2). Não foi observada diferença estatística 

significativa para este parâmetro (p=0,21). A sua freqüência foi registrada na figura 

7. 

 

 

 

 



47 

 

 

 

 

 

 

Número de cruzamentos (crossing) Controle Agudo Crônico p 

Locomoção periférica 

Locomoção central 

67,5(2,35)
a 

   8,25 (2,76)
b 

84 (3,35)
a 

96 (7,57)
a 

11 (1,71)
b 

     0,21 

     0,42 12,8 (2,85)
b 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 1 - Número de cruzamentos: número médio de vezes em que os animais cruzaram linhas 

referentes à região periférica e central do campo aberto (média, CV). A diferença entre os 

grupos não foi significativa 

 

  Figura 6 - Frequência dos cruzamentos dos animais nas linhas referente à região central 

(A) e à região periférica (B) do campo aberto para os três grupos  

  



48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       

   

 

 

 

 

 

 

 

Ato de Levantar  Controle Agudo Crônico 

 

p  

  30,5 (2,36)
a 

35,4 (6,33)
a 

41,6 (5,86)
a 

 

0,21 

  Tabela 2 - Levantar: número médio de vezes em que os animais    

permeceram apoiados com os membros pélvicos (média, 

CV). A diferença entre os grupos não foi significativa  

 Figura 7 - Freqüência com que os animais ficaram 

apoiados nos os membros pélvicos  
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5.2 ESTUDO PROPRIAMENTE DITO 

 

 

Os resultados do estudo propriamente dito são descritos como se segue. 

 

 

 

5.2.1 Volumes do ventrículo esquerdo - V(VE) 

 

 

O volume da parede do VE foi para o grupo controle e tratado com MPTP 

respectivamente 73,25 mm³ (0,05) e 73,87 mm³ (0,09). A diferença entre os grupos 

não foi estatisticamente significativa (p=0,864). O volume do lúmen foi para o grupo 

controle 13,58 mm³ (0,49) e para o grupo MPTP 12,15 mm³ (0,22). Essa diferença 

não foi estatisticamente significativa (p=0, 674). O volume do VE, calculado a partir 

do princípio de Cavalieri, foi para o grupo controle de 86,83 mm³ (0,09) e para o 

grupo MPTP, 86,02 mm³ (0,10). A diferença de volume do VE entre os animais 

controle e tratados com a neurotoxina não foi estatisticamente significativa (p=0,879) 

(Figura 8) (Figura.14). 
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5.2.2 Número total de núcleos de cardiomiócitos (Nn) 

 

 

O número total de núcleos de cardiomiócitos foi para o grupo controle e para o 

grupo que recebeu o MPTP respectivamente 10,67x10
6
 (0,31) e 9,30x10

6 
(0,44). Não 

foi detectada diferença estatística significativa entre os grupos para o Nn (p=0,571) 

(Figura. 9). O CE (Nn) foi 0,06 para o grupo controle e 0,05 para o grupo MPTP. 

 

        

 

 

 

 Figura 8 - Volumes da parede do ventrículo (V(P), do lúmen (V(L) e do ventrículo 

esquerdo (V(VE) estimados pelo princípio de Cavalieri. A diferença entre os 

grupos para o V(P) não foi estatisticamente significativa (p=0,864). Para o 

volume do lúmen não foi detectada diferença estatística entre os grupos 

(p=0,674) e para o volume de VE também não foi detectada diferença 

estatística (p=0,879). Os triângulos representam os valores individuais e a 

barra horizontal a média 
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5.2.3 Número total de cardiomiócitos (Nc) 

  

 

 O número total de cardiomiócitos foi para o grupo controle e MPTP 

respectivamente, 5,67x10
6
 (0,31) e 4,57x10

6
 (0,44). Diferença entre grupos foi 

significativa (p=0,0319) (Figura.10). O CE (Nc) foi 0,06 para o grupo controle e 0,05 

para o grupo MPTP. 

 

 

 

 

 Figura 9 - Número total de núcleos de cardiomiócitos no VE (Nn). Não houve diferença 

estatística significativa entre os grupos para o Nn (p=0,571). Os triângulos 

representam os valores individuais e a barra horizontal a média 
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5.2.4 Densidade de volume da fibra muscular cardíaca (FMC) e do interstício 

cardíaco (IC) 

 

 

A densidade de volume da FMC para o grupo controle foi de 0,59 (0,10) e para 

o grupo MPTP foi de 0,58 (0,15). Para IC, a densidade de volume foi de 0,41 (0,14) 

para o grupo controle e para o grupo MPTP foi de 0,42 (0,23). Não houve diferença 

estatística significativa entre os grupos para FMC (p= 0,786) e para IC (p=0,786) 

(Figura 11) (Figura 12). 

 

    

  

Figura 10 - Número total de cardiomiócitos no VE (Nc). Houve diferença estatística 

significativa entre os grupos para o Nc (p=0,0319). Os triângulos 

representam os valores individuais e a barra horizontal a média 
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Figura 11 - Densidade de volume das fibras musculares cardíacas (FMC) e do 

interstício cardíaco (IC) para o grupo controle e MPTP. Não houve 

diferença estatística significativa entre os grupos para FMC (p=0,786) 

e para IC (p=0,786). Os triângulos representam os valores individuais 

e a barra horizontal a média 
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5.2.5 Volume total de fibra muscular cardíaca e volume total do interstício 

cardíaco 

 

 

O volume total de fibra muscular cardíaca foi para o grupo controle 43,17 mm³ 

(0,12) e 42,20 mm³ (0,12) para o grupo MPTP. O volume total de IC para o grupo 

controle foi de 30,07 mm³ (0,14) e 31,70 mm³ (0,26) para o grupo MPTP. Não foi 

encontrada diferença estatística significativa entre o grupo controle e MPTP para 

volume total de FMC (p=0,773) e para volume total de IC (p=0,723) (Figura 13) 

(Figura 14). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12 - Densidade de volume em valores percentuais de FMC e IC para 

os grupos controle e MPTP  
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 Figura 13 - Volume total de FMC e IC para os grupos controle e MPTP. Não 

houve diferença estatística significativa entre os grupos para volume 

total de FMC (p=0,773) e para IC (p=0,723). Os triângulos 

representam os valores individuais e a barra horizontal a média 
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Figura 14 - Comparação entre os volumes do miocárdio para os grupos controle e 

MPTP. Volume do ventrículo esquerdo (V(VE), volume do lúmen 

(V(L), volume da parede do ventrículo esquerdo (V(P), volume total da 

fibra muscular cardíaca (V(FMC) e volume total do interstício cardíaco 

(V(IC)  
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6 DISCUSSÃO 

 

 

 A discussão foi separada nos seguintes tópicos: padronização do protocolo de 

indução, MPTP e a quantificação tridimensional estereológica e estudo 

morfoquantitativo do miocárdio. 

 

 

6.1 PADRONIZAÇÃO DO PROTOCOLO DE INDUÇÃO 

 

 

 De acordo com trabalhos de Sonsalla e Heikkila (1986); Przedborski et al. 

(2001); Emborg (2004) e Luchtman et al. (2009) os efeitos do MPTP variam de 

acordo com a linhagem do camundongo, sexo, idade, dose e intervalos de 

aplicação. A linhagem mais susceptível de acordo com Sonsalla e Heikkila (1986); 

Sundström et al. (1987) e Muthane et al. (1994) é a C57/BL, sendo os camundongos 

machos com idade entre 8 a 10 semanas os são mais susceptíveis (PRZEDBORSKI 

et al., 2001; EMBORG, 2004). Dois esquemas de aplicação da droga têm sido 

adotados em camundongos: o agudo e o crônico (EMBORG, 2004). Ambos causam 

a redução de neurônios dopaminérgicos nigroestriatais bem como a diminuição dos 

níveis de dopamina (SONSALLA; HEIKKILA, 1986; LUCHTMAN et al., 2009). O 

modelo agudo induz a perda de neurônio nigral principalmente pelos mecanismos de 

necrose celular, apresenta um índice maior de mortalidade e testes 

comportamentais podem ser detectados com testes específicos. O modelo crônico 

induz a morte celular principalmente pela apoptose e quase não se detecta alteração 

comportamental (EMBORG, 2004).  

Em nosso estudo piloto testamos os dois modelos de indução, o agudo e o 

crônico. O protocolo usado para o modelo agudo baseou-se nos resultados do 

trabalho de Haobam et al. (2005). Neste estudo foram comparadas diferentes doses 

de aplicação de MPTP (10, 20 e 30 mg/kg, duas aplicações com 16 horas de 

intervalo)  em duas linhagens de camundongos, a Swiss e a C57/BL. Foi 

demonstrado que os camundongos C57/BL que receberam a dose total de 60mg/kg 

tiveram uma redução maior no nível de dopamina estriatal, cerca de 67%, bem como 

um rendimento menor no teste comportamental quando comparado com as outras 
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duas doses e com os camundongos Swiss. Na tentativa de reproduzir uma 

degeneração progressiva e contínua dos neurônios dopaminérgicos, como ocorre na 

DP, utilizamos o modelo crônico cujo protocolo de aplicação (4 mg/kg, aplicações 

únicas por 20 dias) foi baseado no estudo de Bezard et al. (1997). 

No nosso estudo piloto não encontramos diferenças no teste comportamental 

para ambos os modelos e embora tenha sido reportada na literatura perda neuronal 

nigroestriatal e redução do nível de dopamina para estes protocolos, não foi relatada 

alteração cardíaca. Assim, como os modelos usados no estudo piloto não 

satisfaziam este propósito, buscamos um protocolo de indução que resultasse 

também em comprometimento cardíaco.    

Na literatura, os trabalhos que investigaram o modelo químico com uso de 

MPTP e as conseqüências no coração utilizaram o modelo agudo com aplicação da 

dose de 30 a 50mg/kg (2 vezes) com intervalos de 12 a 16 horas (TAKATSU et al., 

1999, 2001; REN et al., 2004; AMINO et al., 2008). Para definir qual seria a dose e a 

periodicidade de aplicação do MPTP a ser utilizada, de fato, neste projeto nos 

baseamos no trabalho de Takatsu et al. (1999). Neste estudo, em que o autor 

mimetizou a fase pré-motora da DP, foram utilizadas três doses diferentes: 5mg/kg 

(aplicação única), 5mg/kg (2 aplicações) e 50 mg/kg (2 aplicações) ambas as doses 

com intervalos de aplicação de 16 horas. Como resultado, observou-se que no grupo 

que recebeu 50mg/kg (2 aplicações com intervalo de 16 horas) houve uma maior 

redução do 123-I-MIBG, um análogo da norepinefrina, indicando um maior dano 

cardíaco. Diante desta constatação, resolvemos selecionar este protocolo de 

indução. 

  

 

6.2 MPTP E A QUANTIFICAÇÃO TRIDIMENSIONAL ESTEREOLÓGICA 

 

 

Em camundongos da linhagem C57/BL, o MPTP causa seletiva degeneração 

dos neurônios dopaminérgicos (SONSALLA; HEIKKILA, 1986; SUNDSTRÖM et al., 

1987) e a administração de agentes de imaginologia simpatoneuronal como o I-

MIBG (TAKATSU et al., 2000; FUKUMITSU et al., 2006) e 6-[18
F
] fluorodopamina 

(GOLDSTEIN et al., 2000) e eletrofisiológicos, bioquímicos e moleculares (REN et 

al., 2004) comprovam o comprometimento da disfunção cardíaca, similar ao que 
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ocorre em pacientes humanos. No entanto, são nulos ou quase escassos os 

trabalhos que aplicam a quantificação tridimensional em modelos animais e mesmo 

em pacientes humanos para o estudo cardíaco na doença de Parkinson, 

restringindo-se apenas ao sistema nervoso central, em particular aos neurônios da 

substância negra (MA et al., 1997; CABELLO et al., 2000) e do neocórtex 

(PEDERSEN et al., 2005). A estereologia, contudo, tem sido amplamente utilizada 

para a quantificação das estruturas cardíacas e de sua inervação (WULFSON et al., 

2004; BRÜEL et al., 2005, 2007; BRÜEL; NYENGAARD, 2005; TANG et al., 2009; 

CAVALCANTI et al., 2009; MÜHLFELD et al., 2009). Ao que tudo nos indica, este 

trabalho é pioneiro no uso do delineamento estereológico tridimensional para 

investigar as conseqüências do MPTP no miocárdio de camundongos.  

Os parâmetros estimados com o uso da estereologia estão fortemente 

vinculados aos princípios de amostragem estatística. Assim, a tendenciosidade e o 

erro são uma conseqüência direta da amostragem (GUNDERSEN, 2002). Para 

minimizar o erro e promover a aleatoriedade foi escolhido como método de 

amostragem neste trabalho o “smooth fractionator” que até o momento, segundo 

Gundersen (2002), é provavelmente a estratégia de amostragem mais eficiente na 

Estereologia. 

O Princípio do fractionator é uma maneira elegante e direta de amostragem 

para a quantificação, o qual elimina os potenciais erros devido à retração durante o 

procedimento e embebição do tecido (GUNDERSEN, 1986; MÜHFELD et al., 2009). 

O fractionator óptico usado neste trabalho permitiu estimar o número de núcleos de 

cardiomiócitos sem a necessidade de se conhecer o volume referência e a 

densidade numérica de núcleos de cardiomiócitos como foi realizado nos trabalhos 

de Wulfsohn et al. (2004); Brüel e Nyengaard (2005) e Tang et al. (2009).  

 

 

6.3 ESTUDO MORFOQUANTITATIVO DO MIOCÁRDIO 

 

 

 O estudo morfoquantitativo está discutido a seguir conforme itens abaixo: 
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6.3.1 Volume do ventrículo esquerdo 

 

 

O método de Cavalieri apesar de demandar um tempo maior para a sua 

execução tem sido reportado como sendo um método eficiente e acurado 

(GUNDERSEN; JENSEN, 1987; GUNDERSEN et al., 1988; GRAVES; DOMMETT, 

2000; YAN et al., 2003; VAN VRÉ et al., 2007) e o mais indicado para estimar o 

volume de órgãos cavitários, apesar de na literatura ter sido encontrado trabalhos 

que determinam o peso do coração ou de seus compartimentos utilizando-se o 

método de Scherle (ÁGUILA et al., 1998; MEDEIROS et al., 2005). O método de 

Scherle consiste em determinar o peso de um órgão ou fragmento pela imersão 

(SCHERLE, 1970).  

Nesse trabalho em particular, além do volume do VE, pudemos determinar o 

volume de outros dois componentes do ventrículo cardíaco, a parede ventricular e o 

lúmen, o que nos permitiu obter mais informações e tecer possíveis conclusões 

sobre as conseqüências do MPTP sobre o VE ao nível macroscópico. Neste estudo, 

embora não foi constatada diferença estatística significativa para os volumes do VE, 

parede e lúmen, verificou-se que o grupo controle apresentou um volume de VE 

0,9% maior do que o grupo MPTP. O volume do lúmen apresentou-se 11,7% maior 

no grupo controle do que no grupo MPTP e o volume da parede foi 0,8% maior no 

grupo MPTP do que no grupo controle. Apesar de o grupo MPTP ter apresentado 

um volume maior de parede quando comparado ao grupo controle, o seu volume de 

VE foi menor. Isso nos leva a crer que o houve um processo de espessamento da 

parede neste grupo, mesmo que muito pequeno, que pode ser devido a uma 

hipertrofia ou hiperplasia de um ou de vários tipos celulares da parede do VE. Como 

o volume de VE foi estimado somando-se o VL e o VP, este fenômeno implicou na 

redução do espaço luminal, ou seja, na redução de VL o que refletiu em um volume 

menor de VE no grupo MPTP (Figura 12).  
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6.3.2 Densidade de volume e volume total das fibras musculares cardíacas 

(FMC) e do interstício cardíaco (IC) 

 

 

Verificamos que a densidade de volume da FMC foi 1,7% maior no grupo 

controle. Para IC, a densidade de volume foi 2,4% maior para o grupo MPTP. O 

volume total de FMC foi 2,3% maior no grupo controle e o volume de IC foi 5,3% 

maior no grupo MPTP. Apesar destes parâmetros não apresentarem diferenças 

estatísticas significativa, sugere-se que no grupo MPTP o espaço ocupado antes por 

fibras musculares foi substituído por outros tipos celulares do IC. Neste estudo 

estimamos o volume total do IC e não individualizando os seus tipos celulares. 

Segundo Espira e Czubryt (2009) a matriz extracelular está longe de ser apenas um 

suporte estrutural do coração, atualmente é reconhecida por ter um papel importante 

no desenvolvimento, na morfologia e na sinalização celular do coração. É uma rede 

que está ao redor e serve como suporte aos constituintes celulares do miocárdio 

incluindo os miócitos, fibroblastos e células endoteliais e células musculares lisas. O 

fibroblasto intersticial tem sido reconhecido como o tipo celular responsável por 

produzir e modificar a matriz extracelular do miocárdio. É fato que outras atividades 

dos fibroblastos podem afetar significativamente o desenvolvimento, a função e a 

patologia cardíaca (BAUDINO et al., 2006; PORTER; TURNER, 2009).  

O coração está sujeito a uma grande variedade de demanda fisiológica o que 

pode resultar em um dramático efeito na estrutura e função cardíaca indicando que a 

interação célula-matriz está alterada o que contribui para fibroses patológicas e 

insuficiência cardíaca (ESPIRA; CZUBRYT, 2009). Uma das causas mais comuns de 

insuficiência e remodelamento cardíaco é o infarto do miocárdio. Uma seqüência de 

eventos ocorre resultando em hipertrofia e perda de miócitos, fibrose reativa e 

reparadora do interstício cardíaco, dilatação e alteração da forma ventricular. Estas 

alterações são progressivas e resultam em disfunção sistólica e diastólica (REMME, 

2003). A perda da musculatura ventricular durante o infarto do miocárdio e a 

subseqüente alteração da arquitetura envolvendo tanto o miocárdio infartado como o 

não infartado contribuem para a evolução da insuficiência cardíaca. A dilatação 

ventricular pode ser um mecanismo compensatório para manter o volume de ejeção 

depois da perda de tecido contrátil (VAN DEN BORNE et al., 2010). 
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6.3.3 Número total de núcleos de cardiomiócitos e número total de 

cardiomiócitos 

 

 

Em nosso trabalho, o número total de núcleos de cardiomiócitos foi 14,8% 

menor no grupo MPTP do que no grupo controle e esta diferença foi de 19% para o 

número total de cardiomiócitos. A redução no número total de cardiomiócitos sem, 

contudo alterar o volume ventricular nos indica que há uma reação ou adaptação do 

tecido cardíaco à ação do agente agressor, o MPTP. Este mecanismo nos sugere 

que a reposição da perda dos cardiomiócitos ocorre pela proliferação de células do 

interstício cardíaco, indicando um processo de fibrose. A injúria provocada pelo 

MPTP, semelhante à injúria pós-isquêmica, inicia uma resposta inflamatória a qual 

envolve a degradação da matriz extracelular, inibição da proliferação tissular e 

liberação dos mediadores inflamatórios. Em seguida, inicia-se a fase da reparação 

em que há o aumento da síntese da matriz, proliferação de fibroblastos e liberação 

de promotores da fibrose (FRANTZ et al., 2009). Segundo Nadal-Ginard et al. 

(2003), a morte e a regeneração de cardiomiócitos são os maiores determinantes da 

homeostasia cardíaca e de alterações na anatomia e função ventricular em estados 

fisiológicos e patológicos. A perda de cardiomiócitos acompanhada pela diminuição 

da função do ventrículo esquerdo parece ser um importante componente da 

remodelação ventricular em diversos tipos de problemas cardíacos (KAJSTURA et 

al., 1995; OLIVETTI et al., 1997). Em ratos que desenvolveram espontaneamente 

hipertensão e apresentaram insuficiência cardíaca entre os 18 e 35 meses de idade 

nasceram com um número menor de cardiomiócitos ventriculares quando 

comparados aos ratos normotensivos. A hipertensão é um fator de risco para 

alterações patológicas cardíacas, incluindo a perda de cardiomiócitos e o aumento 

da fibrose (VAN DER LAARSE et al., 1987; DIEZ et al., 1998). Tem sido reportado 

que a sobrecarga de pressão e volume está associada com a ativação da formação 

de novos cardiomiócitos e a concomitante morte de cardiomiócitos pela apoptose e 

necrose, evidenciando que existe um ciclo celular dinâmico (NADAL-GINARD et al., 

2003). 

Brüel et al. (2002a) ao aplicar o hormônio de crescimento em ratos jovens e 

senis, constatou que o número de núcleos de cardiomiócitos aumentou no grupo 

jovem, mas não no grupo senil. Em ratos adultos, verificou um aumento de 25% no 
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número de núcleos de cardiomiócitos. (BRÜEL; OXLUND; NYENGAARD, 2002b). A 

proliferação de núcleos de cardiomiócitos e o acúmulo de tecido conjuntivo têm sido 

o maior determinante da remodelação ventricular em corações hipertróficos no 

processo de envelhecimento (OLIVETTI et al., 1994). Águila et al. (1998), no 

entanto, observou que no envelhecimento ocorre um perda de miócitos e uma 

hipertrofia das células remanescentes. 

 

 

6.3.4 MPTP como modelo para o estudo morfoquantitativo do miocárdio 

 

 

É fato que o MPTP causa desnervação simpática no coração de camundongos, 

como reportado nos trabalhos de Takatsu et al. (2000); Ren et al. (2004) e Amino et 

al. (2008). Que existe uma redução de 67% da expressão de receptores β-

adrenérgicos na membrana do miocárdio e uma diminuição na resposta dos 

cardiomiócitos a norepinefrina, reportando que há uma disfunção cardíaca 

substancial que provavelmente se deve a uma redução à resposta adrenérgica (REN 

et al., 2004). Estudos da toxicidade do MPTP em camundongos sugerem a 

vulnerabilidade seletiva pela população de células monoaminas. Estas células 

apresentam transportadores que permitem a entrada do MPP+ no interior da célula. 

Assim, por meio desses transportadores, o MPP+ poderia ter acesso aos nervos 

simpáticos pós-ganglionares e destruí-los (TAKATSU et al., 2000). A ação tóxica do 

MPTP no coração parece não ser dependente da conversão do MPTP em MPP+ em 

camundongos. A ação direta de pequenas doses da droga exaure a norepinefrina 

cardíaca e não é prevenido por inibidores da enzima MAO-B como ocorre em células 

catecolaminérgicas no sistema nervoso central (FULLER et al., 1988). 

Diversos estudos, conduzidos em pacientes humanos, também se referem a 

uma alteração da inervação simpática do coração do ponto de vista funcional e 

anatômico (GOLDSTEIN et al., 2000; LI et al., 2002; AMINO et al., 2005; 

GOLDSTEIN et al., 2005, ORIMO et al., 2008; GHEBREMEDHIN et al., 2009). No 

entanto, ao nosso conhecimento, na literatura não há trabalhos que investigaram 

morfoquantitativamente o miocárdio. Este trabalhou investigou o miocárdio a partir 

de um modelo químico que mimetizou a fase pré-motora ou não motora da DP 

(TAKATSU et al., 2000), portanto, os resultados obtidos refletem este estágio da 
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doença. Não sabemos, no entanto, se em pacientes humanos portadores da doença 

de Parkinson, principalmente na fase pré-motora, em que são observados os 

primeiros sinais de comprometimento cardíaco (PROBST et al., 2008; POEWE; 

MAHLKNECHT, 2009), existe de fato alguma alteração morfoquantitativa do 

miocárdio ou se estas se tornam mais severas e críticas com a evolução da doença. 

Portanto, estudos que avaliem o miocárdio de pacientes humanos sob o enfoque 

quantitativo tridimensional seriam de grande contribuição para a investigação da 

cardiomiopatia secundária a DP. Estes resultados aliados ao reconhecimento das 

manifestações pré-motoras permitiriam um diagnóstico precoce da DP e 

promoveriam ajustes terapêuticos para a melhoria na qualidade de vida desses 

indivíduos.  
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7 JUSTIFICATIVA PARA AS MUDANÇAS DOS OBJETIVOS INICIAIS DO 

PROJETO 

 

 

No período de julho de 2008 a maio de 2009 a doutoranda (Tais Harumi de 

Castro Sasahara) realizou doutorado sandwich financiado pela Capes no Brain 

Repair Centre na Universidade de Cambridge (UK). 

 Neste, a doutoranda trabalhou com camundongos transgênicos que são o 

modelo genético da Doença de Parkinson, uma vez que expressam a proteína alfa-

sinucleína humana truncada 1-120. Nestes animais, a aluna estudou a inervação 

simpática extrínseca e intrínseca, bem como a detecção da proteína alfa-sinucleína.   

Para tanto, a doutoranda aprendeu técnicas de imunohistoquímica e de western blot. 

No tocante à inervação extrínseca foram quantificados os neurônios positivos 

para a tirosina hidroxilase e alfa-sinucleína do gânglio estrelado. Na inervação 

intrínseca, um estudo qualitativo foi realizado para investigar os neurônios 

intrínsecos cardíacos positivos para tirosina hidroxilase (TH) e alfa-sinucleína.  

 A distribuição das fibras cardíacas positivas para tirosina hidroxilase também 

foi avaliada, bem como a extração de proteína total dos ventrículos e átrios para 

aplicação da técnica de western blot.  

Estes dados obtidos nos animais transgênicos de Cambridge não foram 

incluídos nesta tese, pois, por questões éticas, estes resultados pertencem ao grupo 

de pesquisa do Brain Repair Centre. 

Durante este período de estágio, a doutoranda pôde conhecer a rotina de um 

centro de pesquisa voltado para a investigação e estudo da neurociência, em 

especial as doenças neurodegenerativas.  

Tendo em vista esta interrupção para o estágio sandwich, após a volta da aluna 

ao Brasil em Maio de 2009, a aluna tinha apenas 12 meses para finalizar sua tese 

de doutorado nos país. Desta forma, a aluna concentrou suas atividades nos efeitos 

da neurotoxina MPTP na estrutura do miocárdio de camundongos, constituindo este 

um do modelo químico importante para a doença de Parkinson. Ao focar o estudo 

neste novo rationale, a aluna obteve resultados morfológicos inéditos que merecem 

ser publicados rapidamente, os quais adicionam ao nosso entendimento sobre a 

morfopatogênese da forma cardíaca da doença de Parkinson. 
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8 CONCLUSÕES  

 

 

De acordo com os métodos empregados (indução com MPTP e delinemanto 

estereológico estocástico) e resultados obtidos pode-se concluir que: 

 

 O MPTP induziu uma modificação importante da arquitetura do miocárdio 

quanto a: 

o Redução no número de cardiomiócitos. 

 

 Outros parâmetros do VE que não foram no entanto alterados com a 

aplicação do MPTP: 

o Parede ventricular. 

o Lúmen ventricular. 

o Fibra muscular cardíaca. 

o Interstício cardíaco. 

o Número total de núcleos de cardiomiócitos. 
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