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RESUMO 

ALTERAÇÕES MOTORAS E IMUNOHISTOQUÍMICA DA ADMINISTRAÇÃO 
CRÔNICA DE PROPIONATO DE TESTOSTERONA EM RATOS, DE AMBOS OS 
SEXOS, SUBMETIDOS AO MODELO DE PARKINSONISMO INDUZIDO POR 
RESERPINA, José Marcos Meneses Bispo, São Cristóvão, 2016. 

A doença de Parkinson (DP) exibe diferenças sexuais na suscetibilidade, patogênese 
e quadro clinico, sendo a incidência mais comum no sexo masculino, evidenciando os 
hormônios sexuais como potencial fator que contribui para predisposição do indivíduo 
a esta doença. Diante disso, o objetivo do presente trabalho foi avaliar a ação da 
administração crônica de propionato de testosterona (PT) sobre as alterações motoras 
e neuroquímicas no modelo de parkinsonismo induzido por reserpina (RES); além de 
comparar os efeitos da administração de baixas doses de RES entre machos e fêmeas 
(intactas e ovariectomizadas). Foram utilizados 192 ratos Wistar de ambos os sexos, 
6-9 meses, provenientes do Biotério Setorial do Departamento de Fisiologia da 
Universidade Federal de Sergipe. O estudo foi dividido em 3 experimentos: (I) 
administração de propionato de testosterona em ratos intactos, (II) em ratas intactas 
e (III) em ratas ovariectomizadas. Os ratos foram divididos em oito grupos: 1- veículo 
proprionato de testosterona (CTRt)+veículo RES (CTR); 2- 0,1mg/kg de PT 
(0,1PT)+CTR; 3- 1,0 mg/kg de PT (1,0PT)+CTR; 4- 5,0mg/kg de PT (5,0PT)+CTR; 5- 
CTRt+RES; 6- 0,1PT+RES; 7- 1,0PT+RES e 8- 5,0PT+RES. Os animais receberam 
31 injeções, uma a cada dia, de propionato de testosterona ou óleo vegetal (i.m) e 15 
injeções, em dias alternados, de 0,1 mg/kg de RES ou veículo (s.c.). Durante o 
tratamento, os animais foram pesados a cada 4 dias e submetidos a testes 
comportamentais: catalepsia (diariamente) e campo aberto (dia 31). No dia 31, os 
ratos foram anestesiados, perfundidos, seus cérebros removidos e submetidos a 
imunohistoquímica para Tirosina Hidroxilase (TH). Mostramos que a administração de 
RES gera uma resposta sexo-dependente no comportamento de catelepsia e número 
de células TH+ na Área tegumentar ventral (VTA). Em relação a administração 
concomitante de PT e RES, observamos que no teste de catalepsia, o tratamento com 
PT mostrou redução dos efeitos motores, nos machos (exp. I) do grupo 5,0PT+RES, 
enquanto em fêmeas (exp. II e III) esse efeito foi observado já na dose de 1,0 mg/kg 
(1,0PT+RES) e também na de 5,0 mg/kg (5,0PT+ RES). Na atividade motora em 
campo aberto, nenhuma das doses de PT, em nenhum dos experimentos, foi capaz 
de minimizar os efeitos causados pela RES. Em machos intactos (Exp. I), todas as 
doses de PT testadas foram capazes de prevenir a diminuição de células TH+ 
causadas pela RES em VTA, mas não na Substância negra parte compacta. Em 
fêmeas intactas (Exp. II), apenas a dose de 5,0 mg/kg (5,0PT+RES) foi capaz de 
prevenir a diminuição de células TH+ na SNpc. Nas fêmeas ovarectomizadas (Exp. 
III), o tratamento com PT em todas as doses (grupos 0,1PT+RES, 1,0PT+RES e 
5,0PT+RES), foi capaz de manter a intensidade de TH no estriado dorsal, prevenindo 
a redução causada pela RES. O tratamento crônico com PT, no modelo progressivo 
de parkinsonismo induzido por RES, apresentou diferentes efeitos nos testes 
comportamentais e nos animais de sexos e condições diferentes, mostrando possíveis 
mecanismos múltiplos de ação.  

Palavras-chave: Hormônios sexuais; Testosterona; Doença de Parkinson; 
Dopamina. 

 



 
 

 
 

ABSTRACT 

MOTOR AND IMMUNOHISTOCHEMISTRY CHANGES OF CHRONIC 
TESTOSTERONE PROPIONATE ADMINISTRATION IN BOTH GENDER OF RATS, 
SUBMITTED TO PARKINSONISM MODEL INDUCED BY RESERPINE, José 
Marcos Meneses Bispo, São Cristóvão, 2016. 

Parkinson's disease (PD) shows sex differences in susceptibility, pathogenesis and 
clinical condition. The most common incidence in males suggests sex hormones as a 
potential contributing factor to the individual susceptibility to this disease. Thus, the 
purpose of this study was evaluate the effect of chronic testosterone propionate (TP) 
administration on the motor and neurochemical changes in Parkinsonism model 
induced by reserpine (RES);and to compare the effects of administration of low doses 
of RES between males and females (intact and ovariectomized). A hundred ninety-two 
6-9-month-old males and females Wistar rats were used. Animals were obtained from 
vivarium of the Department of Physiology - Federal University of Sergipe. The study 
was divided into three experiments: (I) testosterone propionate administration in intact 
male rats, (II) in intact female rats and (III) in ovariectomized rats. In all experiments, 
the rats were divided into eight groups: 1) testosterone propionate vehicle (CTRt) + 
reserpine vehicle (CTR); 2) 0.1mg / kg of TP (0.1TP) + CTR; 3) 1.0 mg / kg of TP 
(1.0TP) + CTR; 4) 5.0mg / kg of TP (5.0PT) + CTR; 5) CTRt + RES; 6) 0.1TP +RES; 
7) 1.0TP+ RES and 8) 5.0TP + RES. Animals received 31 injections of testosterone 
propionate or vegetable oil (i.m.) daily and 15 injections of 0.1 mg / kg RES or vehicle 
(s.c.) every other day. During the treatment, the animals were weighed every four days 
and submitted to the following behavioral procedures: catalepsy (daily) and open field 
(day 31). On day 31, the rats were anesthetized, perfused and their brains were 
removed and subjected to the immunohistochemistry technique for tyrosine 
hydroxylase (TH). We show that the RES administration generates a sex-dependent 
response in the behavior of catalepsy and number of TH+ cells in the Ventral tegmental 
area (VTA). Regarding the co-administration of PT and RES in the catalepsy test, the 
treatment with TP showed reduced motor effects in males (Exp. I) in 5.0PT+RES 
group, while in females (Exp. II and III) this effect was observed at the dose of 1.0 mg 
/ kg (1.0PT+RES) and 5.0 mg / kg (5.0PT+RES). In the open field, none of the doses 
of TP, in any of the experiments, was able to minimize the effects caused by the RES 
in motor activity. In intact males (Exp. I), all tested doses of TP were able to prevent 
the reduction of TH+cells caused by the RES in VTA, but not in Substantia nigra pars 
compacta. In intact females (Exp. II), only the dose of 5.0 mg / kg (5.0PT+RES) was 
able to prevent the reduction of TH+ cells in the SNpc. In ovariectomized females (Exp. 
III) the treatment with all doses of TP (0.1PT+RES, 1.0PT+RES and 5.0PT+RES) was 
able to maintain the intensity of TH in the dorsal striatum, preventing reduction caused 
by the RES. Taken together our results show that Chronic treatment with TP, in 
progressive model of parkinsonism induced by RES, showed different effects in 
behavioral tests and animals of different sex and conditions, showing multiple possible 
mechanisms of action. 

Keywords: Sex hormones; Testosterone; Parkinson’s disease; Dopamine 
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1. INTRODUÇÃO 

Nas últimas décadas, houve um aumento da expectativa de vida da população 

mundial resultando em um crescimento da população de idosos. Desta forma, 

passamos pela formação de um novo perfil epidemiológico, em que a população está 

envelhecendo, mas trazendo consigo um número crescente de doenças crônicas e 

degenerativas, que são afecções típicas de idades mais avançada. Entre estas 

doenças destaca-se, a Doença de Parkinson (DP), principal doença motora 

neurodegenerativa, que atinge cerca de 1% da população mundial com idade superior 

a 60 anos, tornando-se, por isso, um grave problema de saúde pública. 

A DP atinge principalmente pessoas idosas. Ela acomete ambos os gêneros, 

no entanto, observam-se que a incidência e a prevalência são mais elevadas no sexo 

masculino quando comparado ao sexo feminino. Além disso, estudos epidemiológicos 

mostram que o aparecimento dos sintomas motores ocorrem mais tardiamente no 

sexo feminino e com uma progressão mais lenta. Nesse sentido, tem sido crescente 

o número de estudos que investigam possíveis fatores que desencadeiem uma maior 

prevalência de DP no sexo masculino. Evidências mostram que os hormônios sexuais, 

possivelmente, são os responsáveis pelas diferenças sexuais na fisiopatologia da DP. 

Desta forma, estudos prévios têm correlacionado os hormônios sexuais como um dos 

fatores para determinar a maior prevalência de Parkinson na população masculina.  

Embora já se tenha conhecimento da influência do dimorfismo sexual na 

prevalência e progressão de algumas desordens neurológicas, o mecanismo pelo qual 

os hormônios sexuais atuam na fisiopatologia da DP ainda não está claro. No entanto, 

tem sido mostrado em modelos animais efeitos antagônicos dos hormônios sexuais, 

principalmente, a testosterona no sistema nervoso, ora neuroprotetora, ora 

neurotóxica. Além disso, na clínica, a reposição da testosterona em homens também 

tem apresentado resultados controversos.   

Desta forma, no presente estudo avaliamos os efeitos da administração crônica 

de diferentes doses de propionato de testosterona ao longo do desenvolvimento da 

DP em um modelo animal progressivo de parkinsonismo induzido pela administração 

repetida de baixas doses de reserpina, em animais de três diferentes condições (ratos 

intactos, ratas intactas e ratas ovariectomizadas). Nosso objetivo foi investigar o papel 
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desse hormônio no sistema nervoso central, frente às diferenças sexuais existentes, 

com ênfase nas alterações motoras e neuroquímicas para tirosina hidroxilase (TH). 
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2. JUSTIFICATIVA 

As diferenças sexuais estão sendo cada dia mais reconhecidas como fatores 

que influenciam na incidência e/ou prevalência de algumas desordens neurológicas 

como a DP. Estudos que objetivam entender o (s) motivo (os) pelo (s) qual (is) o sexo 

masculino apresenta uma maior propensão em desenvolver esta patologia, apontam 

que o motivo desta diferença estaria relacionado, principalmente, aos hormônios 

sexuais. Entretanto, é controverso e pouco compreendido o papel da testosterona na 

fisiopatologia da DP, especialmente em relação aos efeitos neuroprotetores e/ou 

neurotóxicos.  

O tratamento com reposição hormonal de testosterona vem sendo testado em 

pacientes do sexo masculino diagnosticados com DP, porém, os resultados obtidos 

ainda são insuficientes e contraditórios a respeito dos efeitos da testosterona sobre o 

sistema dopaminérgico, na presença de injúrias neuronais (MITCHELL; THOMAS; 

BURNET, 2006; OKUN, et al., 2006). Em modelos animais da DP, também tem sido 

testado o efeito dos hormônios sexuais. Entretanto, a grande diversidade de modelos 

disponíveis na literatura baseia-se na administração aguda de drogas que causam o 

parkinsonismo nos animais, o que prejudica a compreensão da natureza progressiva 

da doença. Nesse sentido, nosso grupo de pesquisa tem investido esforços em um 

modelo progressivo da DP, baseado na administração repetida de baixas doses de 

reserpina. Os resultados têm demonstrado que esse seria um bom modelo para testar 

drogas ao longo da evolução da doença, pois o mesmo é capaz de induzir alterações 

motoras, cognitivas e neuroquímicas em roedores (FERNANDES et, al., 2012; 

SANTOS, et al., 2013; LEÃO, et al., 2015). 

Diante do exposto, justifica-se a importância do presente estudo nesse modelo 

progressivo, pois através deste modelo animal poderemos ter um melhor 

entendimento do papel dos androgênios, como o propionato de testosterona, no 

processo de neurodegeneração e/ou neuroproteção presentes na fisiopatologia da 

doença. 
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3. REVISÃO DA LITERATURA 

3.1. Doença de Parkinson (DP) 

A DP é um distúrbio neurodegenerativo, multicêntrico de caráter crônico e 

progressivo, caracterizada principalmente por disfunções motoras, mas também por 

alterações não motoras (SCHAPIRA, 2006; VOON; FOZ, 2007). Sendo marcada pela 

disfunção monoaminérgica múltipla, que inclui o déficit de sistemas dopaminérgicos, 

colinérgicos, noradrenérgicos e serotoninérgicos (TEIVE, 2005). A principal 

anormalidade neuroquímica na DP é o déficit dos níveis de dopamina (DA) na via 

nigroestriatal, atribuída à degeneração de neurônios dopaminérgicos localizados na 

substância negra parte compacta (SNpc) (BRAVO; NASSIF, 2006; LITIM, et al., 2015). 

A perda de 50 a 60% dos neurônios dopaminérgicos na SNpc, juntamente com 

possíveis disfunções nos neurônios dopaminérgicos remanescentes, acarretam a 

redução de 70 a 80% nos níveis de DA no estriado. Outra característica 

neuropatológica da DP é a presença dos corpos de Lewy encontrados em regiões 

mesencefálica. Esses corpúsculos são caracterizados pela presença de inclusões 

citoplasmáticas formadas por deposições proteicas, ricas em α-sinucleína e ubiquitina, 

que são responsáveis por processos de toxicidade e morte celular, principalmente dos 

neurônios dopaminérgicos (KOO et al., 2008; KUMMER, 2009; CICCHETTI; DROUIN-

OUELLET; GROSS, 2009). 

A DP foi descrita pela primeira vez em 1871, pelo médico Inglês James 

Parkinson, em sua publicação intitulada “An Essay on the Shaking Palsy (“Um ensaio 

sobre a paralisia agitante”), em que descreveu a sintomatologia motora da DP em seis 

pacientes (PEARCE, 1989). Outro personagem essencial na descrição desta doença 

foi o neurologista francês Jean-Martin Charcot que, em 1879, apresentou outras 

disfunções, além das motoras, para esta patologia como as alterações autonômicas e 

mentais. Charcot, também, atribuiu à doença o epônimo de seu descritor. Ainda no 

século XIX, foi descoberta a associação entre DP e a Substância Negra (SN). Porém, 

apenas na década de 60 (1960), a dopamina foi descrita como neurotransmissor 

relacionado à doença (HORNYKIEWICZ, 2006; JANKOVIC, 2008).  

Os neurônios dopaminérgicos estão localizados em três grandes núcleos, 

incluindo a SNpc, a área tegumentar ventral (VTA), e o campo retrorubral. A partir das 
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projeções dos feixes de fibras desses núcleos são formadas as vias dopaminérgicas. 

Sendo elas a via nigroestriatal, em que os corpos celulares na SNpc projetam-se para 

o estriado dorsal e atua, principalmente, regulando o controle do movimento voluntário 

como parte do circuito dos núcleos da base, além de envolvimento na aprendizagem; 

Os neurônios dopaminérgicos que se originam em VTA enviam, por sua vez, suas 

projeções para áreas corticais (principalmente o córtex pré-frontal) e para áreas do 

sistema límbico (núcleo acumbens, hipocampo, amígdala, entre outras), formando 

respectivamente, as vias mesocortical e mesolímbica. Estas duas últimas vias estão 

relacionadas às funções cognitivas, incluindo a emoção, motivação, recompensa, e 

comportamentos de dependência; e a via tuberoinfundibular, em que os corpos 

celulares do núcleo arqueado do hipotálamo projetam-se para eminência mediana da 

hipófise, a qual inibe tonicamente a liberação de prolactina pelos lactótrofos da 

hipófise (MACHADO, 2005; BJORKLUND; DUNNETT, 2008; PASQUALINI, et al., 

2009; LUO; HUANG, 2016). A DA atua sobre duas grandes famílias de receptores 

dopaminérgicos, receptores da família D1 e D2. Os receptores da família D1, formada 

por receptores D1 e D5, possui propriedades excitatórias enquanto a família D2, 

formada por receptores D2, D3 e D4, possuem propriedades inibitórias. Ambas as 

famílias de receptores cruciais para o controle dos movimentos (PURVES-TYSON, et 

al., 2014). 

Na DP avanços da lesão nos neurônios dopaminérgicos levam ao surgimento 

das manifestações dos sinais cardinais, que são caracterizados por tremor em 

repouso, rigidez muscular, acinesia (ou bradicinesia) e instabilidade postural. Os 

pacientes também apresentam alterações não motores, que incluem disfunção 

autonômica, distúrbios cognitivos, neurocomportamentais e anormalidades sensoriais 

e do sono (JANKOVIC, 2008; ASAHI, et al., 2014). As alterações motoras são 

relacionadas principalmente com a redução dos níveis de dopamina no estriado 

resultante da degeneração de neurônios da SNpc (HWANG, 2013), enquanto que as 

alterações não-motoras estão associadas à redução neuronal presente em outras 

áreas, tais como área tegumentar ventral, locus coeruleus, núcleos da rafe e núcleo 

basal de Meynert (OBESO et al., 2010; KHASNAVI et al., 2013). 

Apesar da causa desta patologia ainda ser desconhecida, inúmeros fatores têm 

sido relacionados ao processo etiopatogênico. Acredita-se que a origem da DP pode 
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ser decorrente de um conjunto de fatores, sejam eles genéticos ou ambientais, que 

causam o estresse oxidativo, anormalidades mitocondriais e por fim a morte celular. 

Entretanto, a etiologia da DP, até o presente momento é dita idiopática (PERREIRA; 

GARRETT, 2010). Aproximadamente 5-10 % dos casos de DP estão relacionados a 

fatores genéticos, envolvendo mutações nos genes PINK1, parkin (PARK2), 

PARK7(DJ-1), alfa-sinucleína (SNCA), LRRK2 e ATP13A2 (BLUM, et al., 2001; 

DAUER; PRZEDBORSKI, 2003; SCHAPIRA, 2011; BADEMCI; VANCE; WANG, 

2012), enquanto 90 % dos casos parecem estar relacionados à fatores ambientais 

(CICCHETTI; DROUIN-QUELLET; GROSS, 2009; MICHEL; HIRSCH; HUNOT, 2016). 

A DP é a segunda enfermidade neurodegenerativa mais comum no mundo 

(WIRDEFELDT, 2011), com prevalência de aproximadamente 0,3% da população nos 

países industrializados. Esta doença inicia-se, em média, por volta dos 55 anos e a 

incidência aumenta significativamente com a idade, acometendo 1% da população 

com mais de 60 anos e 4 % da população acima dos 80 anos (HALD; LOTHARIUS, 

2005; DEXTER; JENNER, 2013). Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (2000), no Brasil existem aproximadamente 222 mil pessoas portadoras da 

doença de Parkinson, sendo que 2% dos brasileiros acima dos 60 anos são 

acometidos por essa patologia. 

A DP ocorre tanto em homens quanto em mulheres, no entanto, existe uma alta 

incidência e prevalência da PD em homens (SMITH; DAHODWALA, 2014). A 

incidência reportada nos estudos é duas vezes mais elevada nos homens quando 

comparada à mulheres (BALDERESCHI et al., 2000; SHULMAN; BHAT, 2006). As 

mulheres também tendem a desenvolver a doença em idade mais avançada em 

comparação aos homens, e apresentam um maior nível de tremor característico da 

doença, que, por sua vez, está associada a uma progressão mais lenta da doença 

(HAAXMA et al., 2007). Além disso, estudos com modelos animais também indicam 

diferenças entre os sexos em termos de níveis de dopamina, com uma depleção de 

dopamina maior nos machos quando comparado as fêmeas (MELCANGI; GIATTI; 

GARCIA-SEGURA, 2015). Entretanto, os fatores que levam a disparidade sexual na 

DP ainda são poucos entendidos, porém acredita-se que a interação entre fatores 

genéticos, estilo de vida e hormônios sexuais sejam os principais fatores 
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determinantes para suscetibilidade do indivíduo a esta doença (NITKOWSKA, et al., 

2015; LOKE, HARLEY, LEE, 2015). 

 

3.2. Hormônios sexuais  

Os hormônios sexuais são compostos esteroides sintetizados a partir do 

colesterol (Figura 1). Consistem em uma estrutura básica comum, de hidrocarbonetos 

com 17 átomos de carbonos ligados em quatros estruturas cíclicas designada per-

hidro-ciclo-pentano-fenantreno. Sendo a diferença de um esteroide para o outro é 

dada através dos grupos funcionais que se ligam à estrutura básica (VENDRAME, 

1998).  

A síntese dos hormônios sexuais inicia-se através do transporte da molécula 

de colesterol para dentro da mitocôndria, que é facilitado pela proteína reguladora 

aguda da esteroidogênese (StAR) e pela proteína translocadora - TSPO (GIATTI, et 

al., 2015). Dentro da mitocôndria está localizada a primeira enzima esteroidogênica, 

citocromo P450 (P450scc), responsável por clivar a cadeia lateral do colesterol. A 

P450scc é responsável por transformar a molécula de colesterol em pregnenolona, 

que é o precursor de todos os esteroides (Figura 1) (MELCANGI; GARCIA-SEGURA; 

MENSAH-NYAGAN, 2008; MELCANGI; GIATTI; GARCIA-SEGURA, 2015). As etapas 

metabólicas, que ocorrem durante a conversão do colesterol em hormônios sexuais, 

ocorrem principalmente nas gônadas, mas também ocorre síntese no córtex adrenal 

e em algumas células do sistema nervoso. Esta produção no sistema nervoso ocorre 

tanto no sistema nervoso central (SNC), como no sistema nervoso periférico, devido 

a ambos possuírem toda a maquinaria necessária para produção. Estes hormônios 

produzidos no sistema nervoso são denominados de neuroesteroides e compreendem 

a Pregnenolona, Desidroepiandrosterona, Androstenediona, Progesterona, 

Testosterona e 17β-estradiol (MELCANGI; GIATTI; GARCIA-SEGURA, 2015). 
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Figura 1: Via esquemática da biossíntese dos esteroides. Fonte: Adaptado de SÁNCHEZ, et 
al. (2010). 

 

A produção e secreção dos hormônios sexuais são regulados pelos hormônios 

luteinizante (LH) e folículo-estimulante (FSH), que apresentam pulsos em seus níveis 

plasmáticos, por sua vez as secreções de LH e FSH são reguladas pelo Hormônio 

liberador de gonadotrofina (GnRH), sintetizado no hipotálamo (AIRES, 2008; 

CHANDRA, 2010). Juntamente com LH e FSH, os fatores autócrinos e parácrinos 

gonadais são responsáveis pela regulação da produção de hormônio sexual e 

gametogênese (CHANDRA, 2010).  

Os hormônios sexuais atuam por vias genômicas e não genômicas, sendo que 

a ação genômica ocorre através da ligação aos receptores androgênicos (RA) e 

estrogênicos (ERα e ERβ), receptores nucleares que funcionam como ligantes 

ativadores de fatores de transcrição. Já os mecanismos não genômicos envolvem a 

edutase 
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indução de cascatas de segundos mensageiros (MICHELS; HOPPE, 2008; CELEC; 

OSTATNIKOVA; HODOSY, 2015). 

Nos homens, a testosterona é o principal esteroide secretado pelos testículos, 

mas pequenas quantidades de diidrotestosterona e estradiol também são secretadas 

(ANTUNES-RODRIGUES, et al., 2005). Nas mulheres, a produção de progesterona e 

estrogênio ocorre nas células da granulosa e nas células da teca, enquanto pequenas 

quantidades de testosterona são produzidas nas células da teca, nas adrenais e no 

tecido periférico, através da conversão da androstenediona e da 

desidroepiandrosterona (DHEA) em testosterona (NORMAN; LITWACK, 1997; 

MELLON; GRIFFIN; COMPAGNONE, 2001). 

Na circulação sanguínea a testosterona é transportada em três formas: ligada 

à globulina de ligação a hormônios sexuais (SHBG), ligada à albumina e na forma livre 

ou dialisável. Cerca de 60 a 70% da testosterona está fortemente ligada a SHBG e o 

restante está frouxamente ligada à albumina ou na forma livre (BIALEK, et al., 2004). 

A testosterona biologicamente ativa inclui as frações livre e ligada à albumina. O 

SHBC também regula as quantidades circulantes de estradiol bio-disponível, através 

da ligação de uma fração significativa de estradiol circulante (KRONENBERG, et al., 

2010)  

Além das funções reprodutivas, os hormônios sexuais apresentam outras 

inúmeras funções no organismo, incluindo suas ações sobre o sistema nervoso. Estes 

hormônios desempenham papel crucial no desenvolvimento do encéfalo, 

influenciando na diferenciação e maturação das células (KUPPERS, 2001; 

NITKOWSKA, et al., 2014), tem forte influência na função motora, cognitiva, nos 

comportamentos motivacionais e liberação de neurotransmissores em circuitos 

dopaminérgicos no mesencéfalo (PURVES-TYSON, et al., 2012). Os hormônios 

sexuais também parecem atuar na prevalência e sintomatologia de doenças 

neurodegenerativas tais como a DP. Porém, a literatura sobre este assunto ainda 

permanece controversa (SÁNCHEZ, et al., 2010). Embora os mecanismos 

responsáveis pela diferença na prevalência da DP entre homens e mulheres não 

estejam claros, é evidente que os hormônios esteroides sexuais estejam ligados à 

disparidade sexual presente nesta doença (GILLIES, et al., 2004).  
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3.3 Estradiol e doença de Parkinson 

Os estrógenos são substâncias com estrutura de esteróis que consistem de 18 

átomos de carbono, que inclui a estrona, o estriol e o 17β-estradiol (E2) – (Figura 2), 

sendo este último o hormônio mais potente em mamíferos do sexo feminino e o que 

também apresenta maior afinidade pelos receptores estrogênicos (BOURQUE, et al., 

2009; ALMEY; MILNER; BRAKE, 2015). 

. 

 

Figura 2: Estrutura química da molécula de 17β-estradiol, estrona e estriol. Fonte: Site Sigma-
Aldrich®. Disponível em: www.sigmaaldrich.com/brazil. 

 

Os estrogênios, em particular E2, desempenham um papel fundamental na 

regulação da atividade neuronal do cérebro, modulação da expressão de enzimas, 

receptores e proteínas estruturais, além de influenciar na cognição e no 

comportamento (WONG; MOSS, 1992; MURPHY; SEGAL, 1996; MCEWEN, 2002; 

KRAMÁR et al., 2013).  No sistema dopaminérgico o E2 atua em várias fases da 

transmissão, alterando a disponibilidade de dopamina, através da regulação da 

síntese e liberação dessa monoamina (ALMEY; MILNER; BRAKE, 2015). Além disso, 

atua regulando a densidade de receptores dopaminérgicos e a afinidade do 

transportador de dopamina (BOSSE; RIVEST; DI PAOLO, 1997; LANDRY; 



 

26 
 

LEVESQUE; DI PAOLO, 2002). Além de exercer função anti-inflamatória (SUZUKI, et 

al., 2007), anti-apopitótica (WANG, et al., 2011) e possuir propriedade antioxidante 

(BAE, et, al., 2000). Recentemente, também foi mostrado um importante papel 

endógeno do E2 em induzir potencial de longa duração (LTP) no núcleo vestibular 

(SCARDUZIO, et al., 2013), hipocampo (PETTOROSSI, et al., 2013) e no estriado 

(TOZZI, et al., 2015), sendo, desta forma, um modulador essencial na plasticidade 

sináptica. 

Além disso, estudos prévios mostram uma influência hormonal benéfica dos 

estrogênios frente ao desenvolvimento e progressão de doenças neurológicas, como 

a DP. Recentemente, tem sido demonstrado, em estudos clínicos, que uma redução 

nos níveis de estrogênios endógenos aumenta o risco de desenvolvimento desta 

doença em mulheres e, que a exposição ao estrogênio durante a vida deve diminuir o 

risco de desenvolver esta patologia (SMITH; DAHODWALA, 2014). Desta forma, 

fortes evidências apontam que o estrogênio tem papel fundamental para a diferença 

sexual existente na DP (TRIPANICHKUL; SRIPANICHKULCHAI; FINKELSTEIN, 

2006). 

Desta forma, o efeito neuroprotetor do E2 vem sendo amplamente estudado em 

modelos animais, principalmente em modelos de neurodegeneração por 

neurotoxinas. Nos estudos de Murray et al. (2003) e Gillies et al. (2004) é relatado que 

o estrogênio, em níveis fisiológicos, em fêmeas intactas, diminui as lesões provocadas 

por 6-hidroxidopamina (6-OHDA). Baraka, et al. (2011) demonstraram que a 

administração de estradiol, cinco dias antes da administração de 6-OHDA em ratas 

ovariectomizadas, protege as projeções dopaminérgicas nigroestriatais contra 

neurotoxicidade induzida pela 6-OHDA. Entretanto Cordellini, et al. (2011) mostraram 

que o tratamento com E2 em ratas fêmeas ovariectomizadas não foi capaz de diminuir 

o declínio nos níveis de DA provocada pela injeção 6-OHDA na SNpc. No modelo do 

1-metil-4-fenil-1,2,3,6-tetraidropiridina (MPTP) o pré-tratamento com doses de 

estradiol em uma faixa fisiológica foi ativa contra a toxicidade do MPTP em ratos de 

ambos os sexos e contra a toxicidade da metanfetamina (MA) nas fêmeas. No entanto, 

em camundongos machos não foi visto ação neuroprotetora (BOURQUE; DLUZEN; 

DI-PAOLO, 2009). Ookuboa, et al. (2008) mostraram que tratamento subagudo com 

estradiol em baixas doses falhou em proteger os neurônios dopaminérgicos 
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nigroestriatais contra os danos provocados pelo MPTP na linhagem de camundongos 

C57BL/6 machos. Em contrapartida, tratamento agudo com estradiol em alta dose 

protegeu os neurônios estriatais contra os danos provocados pelo MPTP em 

camundongos de ambos os sexos. Nasuti, et al. (2014) mostraram que a 

coadministração de estrogênio e Permetrina (pesticida da família dos piretróide), 

durante 15 dias, em ratos machos, diminuiu os níveis de dopamina no corpo estriado 

de ratos, em comparação aos ratos tratados apenas com permetrina, mostrando um 

efeito deletério desse hormônio no sistema.  Na linhagem de ratos homozigóticos 

“weaver” (um modelo genético de deficiência em DA, em que os neurônios 

dopaminérgicos degeneram gradualmente durante o desenvolvimento), o tratamento 

com E2 teve um efeito neuroprotetor significativo sobre os neurónios dopaminérgicos 

nigroestriatais, baseado na sobrevivência de 54% dos neurônios TH positivos 

(BOTSAKIS, et al., 2016). Em contrapartida, esta ação no sistema nervoso de 

humanos ainda é pouco conhecida, sendo que os estudos mostram resultados 

controversos em relação à eficácia na neuroproteção em humanos. 

Os mecanismos exatos como os hormônios femininos atuam na neuroproteção 

não é bem conhecido, no entanto, estudos mostram que o mecanismo neuroprotetor 

do estradiol não envolve apenas vias de sinalização, mas sim uma íntegra interação 

de proteínas que atuam para potenciar uma ação protetora através de ações 

genômicas e não genômicas, juntamente com a colaboração de diversos tipos de 

células, tais como a interação entre os neurônios e glia (BOURQUE; DLUZEN; DI 

PAOLO, 2012). 

 

3.4.Testosterona e Doença de Parkinson 

Os hormônios androgênicos, a qual pertence a testosterona, são substâncias 

com estrutura de esteróis que consistem de 19 átomos de carbono e estão envolvidos  

na função reprodutiva e no desenvolvimento e manutenção das características 

primária e secundária no sexo masculino (CRISTINA et al., 2014).  Além da forma 

natural, a testosterona apresenta-se em inúmeras composições sintéticas, que são 

derivadas de sua molécula, como é o caso do propionato de testosterona (PT) que é 

derivado da esterificação do grupo 17β-hidroxil da testosterona (figura 3). Tanto a 
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testosterona como o propionato possuem dois metabólitos importantes, sendo 

convertidos pela enzima 5-α-redutase em di-hidrotestosterona e pela enzima 

aromatase em 17-β-estradiol (PFAFF; PHILLIPS; RUBIN, 2004; PARRILLA-

CARRERO, et al., 2009; SHAHIDI, 2001). 

 

 

Figura 3: Estrutura química da molécula de Testosterona e Propionato de testosterona. Fonte: 
Site Sigma-Aldrich®.Disponível em: www.sigmaaldrich.com/brazil. 

 

A testosterona apresenta vários efeitos sobre numerosos tecidos do corpo, 

incluindo o cérebro. Além de sua função no sistema reprodutor, esse hormônio é 

responsável pelo aumento da massa muscular, mineralização óssea, metabolismo da 

gordura, pelos do corpo, desenvolvimento do sistema nervoso, funções cognitivas e 

memória (KAISER; MORLEY, 1995; BIALEK, et al., 2004; ZHENG, 2009; CHANDRA, 

2010). Padrões morfológicos e comportamentais, específicas de gênero do adulto, são 

determinados pela presença ou pela ausência desse hormônio durante certos 

períodos críticos do desenvolvimento do SNC (DAY, 1998). 

A testosterona também atua estimulando a produção de antioxidantes no 

cérebro (CHISU, et al., 2006; FANAEI, et al., 2014), aumenta os níveis de Fator 

Neurotrófico Derivado do Cérebro (BDNF) no soro do sangue e no tecido cerebral, 

além de aumentar a neurogênese (FANAEI, et al., 2014). No sistema dopaminérgico 

nigroestriatal, a testosterona age aumentando a expressão de genes para proteína 

TH, COMT, MAO-A e MAO-B, aumenta a expressão de receptores D1, D2 e D5 além 

de atuar aumentando a expressão dos transportadores vesicular de monoaminas 
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(VMAT-2) e dopamina (DAT) na substância negra (PURVES-TYSON, et al., 2012; 

2014). Em ratos machos neonatos expostos a testosterona ocorre aumento da 

expressão de RNAm para tirosina hidroxilase e para a proteína TH+ na vida adulta, 

além de aumentar os níveis de DA na Sustância negra, VTA e núcleo accumbens 

(ESPINOSA, et al., 2016). 

A ação da testosterona no sistema nervoso, principalmente sob injúria, ainda é 

pouco conhecida, entretanto a literatura relata um efeito antagônico deste hormônio, 

uma vez que existem trabalhos que apontam uma função neuroprotetora da 

testosterona, enquanto que outros relatam um efeito neurotóxico associado à mesma 

(DZULEN; MCDERMOTT, 2006; HOLMES, et al., 2013). Entretanto, também é 

possível encontrar na literatura a presença de ambos os efeitos no mesmo 

experimento, sendo o grau de estresse oxidativo o determinante para a ação 

neuroprotetora ou neurotóxia da testosterona. Holmes, et al. (2013), utilizando células 

dopaminérgicas N27 in vitro concluíram que a testosterona desempenha funções 

distintas nas células dopaminérgicas. Eles mostraram que, quando os níveis de 

estresse oxidativo são baixos, a testosterona atua como neuroproterora sobre essas 

células. Entretanto, quando o estresse oxidativo eleva-se, a testosterona exacerba os 

danos provocados pelo estresse oxidativo, mostrando-se como neurotóxica. Por sua 

vez, Son et al. (2015) mostraram que a testosterona atua como neuroprotetora 

especialmente sob condições de estresse em que ela exerce proteção contra danos 

oxidativo cerebrais.  

No entanto, a testosterona pode provocar danos ao organismo, fato este 

demostrado por Victor et al. (2014), em que a administração de testosterona em ratos 

induziu a um comprometimento mitocondrial e estresse oxidativo. Outros estudos 

também mostram efeitos negativos da administração de testosterona, como no 

trabalho de Lewis e Dluzen, (2008), em que estes relataram que a administração de 

testosterona, 24 horas antes da indução de neurotoxicidade com metanfetamina (MA), 

aumentou significativamente a depleção de DA no estriado em ratos intactos e 

gonadectomizados. Tratamentos similares, administrados à ratas intactas e 

gonactomizados, não alteraram as concentrações de DA estriatais em resposta à MA 

(LEWIS; DLUZEN, 2008). Johnson et. (2010) observaram que a castração de ratos e 

camundongos aumenta o número de células TH-imunorreativas (TH-IR) na SNpc e 
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VTA. Entretanto, em ratos castrados com reposição de testosterona ocorreu redução 

do número de células TH-IR na SNpc e VTA. Mas, em camundongos submetidos ao 

mesmo protocolo, a diminuição do número de células TH-IR foi observada apenas no 

SNpc. Porém, estes dados não corroboram o trabalho de McArthur, McHale e Gillies 

(2007) em que os mesmos não encontraram diferenças entre ratos castrados e 

intactos em relação ao número de células TH-imunorreativas. 

Em humanos, a influência da testosterona sob doenças neurodegenerativas é 

pouco conhecida, no entanto, nas últimas décadas tem sido crescente o tratamento 

com o uso de testosterona como forma de amenizar as alterações provocadas pela 

DP. Contudo, os resultados obtidos até o presente momento, com a reposição de 

testosterona, apresentam efeitos variados (MITCHELL; THOMAS; BURNET, 2006; 

OKUN, et al., 2006). Mitchell, Thomas, Burnet (2006) mostraram que a reposição 

hormonal com testosterona em paciente com DP promoveu uma melhora significativa 

dos sintomas motores, demonstrados pelo aumento da legibilidade de texto 

manuscrito, redução do tremor e escalas de avaliação clínica. No entanto, Okun et al. 

(2006) fizeram aplicações de testosterona em indivíduos portadores da DP e 

verificaram que os indivíduos do grupo tratado não apresentaram melhoras motoras 

significativas quando comparado ao grupo controle. 

Desta forma, a divergência entre os estudos acima pode ter ocorrido devido a 

população amostral, em que os pacientes podem estar em estágios diferentes da DP, 

pela utilização de análogos distintos da testosterona na reposição hormonal e pela via 

de administração. Desta maneira, torna-se necessário mais investigações a respeito 

desses fatores para que possamos entender melhor o papel da testosterona na DP. 

E para esse objetivo o uso de um modelo animal que desenvolvam os sintomas de 

forma progressiva é de extrema importância, uma vez que mimetiza o que ocorre em 

humanos. 

 

3.5 Modelo animal de parkinsonismo induzido por reserpina 

Muitos dos conhecimentos adquiridos sobre as características fisiopatológicas 

e os princípios de tratamentos envolvidos na DP são provenientes de estudos que 



 

31 
 

utilizaram modelos animais. Nesta perspectiva, o uso de reserpina (RES) em roedores 

foi um dos primeiros modelos animais utilizados, sendo fundamental na primeira 

demonstração da eficácia terapêutica da L-DOPA na DP (CARLSSON, 1957; DUTY; 

JENNER, 2011). No entanto, o tratamento repetido com doses baixas de RES (0,1 mg 

/ kg) foi sugerido como um modelo progressivo de DP apenas em 2012 por Fernandes 

et al. (2012). 

A reserpina é um alcaloide extraído da Rauwolfia serpentina e foi usada pela 

primeira vez como um potente agente anti-hipertensivo (FREIS, 1954). A RES 

bloqueia irreversivelmente a proteína transportadora de monoaminas vesiculares 

(VMAT), impedindo a recaptação de neurotransmissores para o interior das vesículas 

e levando à depleção das monoaminas (dopamina, noradrenalina e serotonina) 

(HENRY et al., 1998). O acúmulo de neurotransmissores nos terminais axonais e na 

fenda sináptica pode causar estresse oxidativo através do metabolismo dessas 

moléculas pela monoaminoxidase, que gera a formação de radicais livres (Lohr, 1991; 

DUTY; JENNER, 2011; LEÃO, et al., 2015). Recentemente, também foi demostrado 

por Lee et al. (2015) que a RES inibe o fluxo autofágico, o que provoca a acumulação 

da proteína α-sinucleína. Níveis elevados de α-sinucleína contribui para a morte de 

células neuronais, evidenciando que a RES possivelmente pode causar morte celular. 

Fernandes et al. (2012), mostraram que administração de baixas doses de RES 

induzem ratos a desenvolverem progressivamente alterações motoras observadas no 

campo aberto, teste de catalepsia, e testes de movimento orais. Posteriormente, 

Santos et al. (2013) mostraram que os déficits motores vistos neste modelo são 

seguidos pela diminuição de células TH+ na SNpc, VTA e locus coeruleus, além de 

uma diminuição de fibras TH+ no estriado.  

Desta forma, o modelo da RES é um bom modelo para o entendimento da 

fisiopatologia da DP, uma vez que mimetiza o aparecimento progressivo dos sintomas 

parkisonianos, representando de forma mais relacionada ao observado em humanos. 
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4. OBJETIVOS 

4.1 Objetivo geral 

Avaliar o efeito da administração crônica do Propionato de testosterona sobre 

as alterações motoras e neuroquímica em ratos de ambos os gêneros submetidos ao 

modelo de parkinsonismo induzido por reserpina.  

 

4.2 Objetivos específicos 

 Comparar o efeito da administração de reserpina sobre a atividade motora 

entre machos intactos e fêmeas (intactas e ovariectomizadas); 

 Avaliar o efeito de diferentes doses de Propionato de testosterona sobre a 

atividade motora de animais (ratos intactos, ratas intactas e ovariectomizadas) 

induzidos a parkinsonismo; 

 Verificar os efeitos das diferentes doses de Propionato de testosterona sobre o 

nível de Tirosina Hidroxilase Imunorreativa (TH-IR) em diferentes áreas 

cerebrais de ratos (ratos intactos, ratas intactas e ovariectomizadas) induzidos 

ao parkinsonismo;  
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5. MATERIAL E MÉTODO 

5.1. Animais 

Foram utilizados 192 ratos da linhagem Wistar, de ambos os sexos, pesando 

entre 300 a 500 g, com 6 a 9 meses de idade, provenientes do biotério setorial do 

Departamento de Fisiologia da Universidade Federal do Sergipe (UFS). Os animais 

foram mantidos no biotério alojados em gaiolas plásticas (33 x 40 x 17 cm), com no 

máximo quatro animais por gaiola. Os animais foram mantidos sob ventilação e 

temperatura controladas (22± 2ºC), com ciclo claro/escuro de 12h/12h e acesso livre 

à água e comida. 

Os animais utilizados neste estudo foram tratados de acordo com os princípios 

éticos estabelecidos pela lei brasileira para o uso de animais em pesquisas n° 11.794, 

de 8 de outubro de 2008 (Lei Arouca). Todos os procedimentos experimentais foram 

analisados e previamente aprovados pelo Comitê de Ética em Pesquisa Animal da 

UFS (CEPA/UFS) sob o protocolo de número 46/2015 (Anexo I). Todos os esforços 

foram realizados para minimizar o número de animais usados e o sofrimento dos 

mesmos. 

 

5.2. Drogas 

Foram utilizadas as seguintes drogas: àcido acético glacial (Vetec, Rio de 

Janeiro, BR), 99,7%; Cloridrato de cetamina (Ketamina®, Agener União), Cloridrato 

de xilazina (Calmiun®, Agener União), Aplanol® (Flunixina Meglumina), Ceftriaxona 

(Keftron®), Propionato de testosterona (Androgenol®, Hertape Calier), óleo de 

girassol e Reserpina (Sigma Chemical Co. St. Louis, MO).  

 

5.3. Procedimentos gerais 

Os animais foram submetidos a um período de 5 minutos de manipulação, 

diariamente, durante cinco dias antes do início dos experimentos. A finalidade desse 

procedimento foi habituá-los ao toque e à presença do experimentador. Todos os 
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experimentos foram realizados, preferencialmente, no mesmo horário (8:00 – 12:00 

a.m.) e os animais foram observados alternadamente entre os grupos. Entre as 

sessões comportamentais os aparelhos foram limpos com uma solução de etanol a 

10% para evitar possíveis pistas de odores deixadas por outro animal. Os parâmetros 

comportamentais do teste de campo aberto foram quantificados por um programa de 

rastreamento de animais (Anymaze, Stoelting, USA). 

As diluições das drogas foram realizadas da seguinte maneira: a RES foi 

dissolvida em ácido acético glacial e, em seguida, diluída em água destilada. A 

solução controle consistiu no mesmo volume de ácido acético e água como na solução 

de reserpina, sendo aproximadamente 50µL de ácido acético em 50 mL da solução. 

O PT foi diluído em óleo vegetal (girassol) e a solução controle foi o próprio óleo.  

 

5.3.1 Cirurgia de ovariectomia 

Para a realização da ovariectomia, os animais foram anestesiados com 

cloridrato de cetamina (Ketamina®, Agener União) e cloridrato de xilazina (Calmiun®, 

Agener União) por via intraperitoneal (IP), nas doses 100 mg/kg e 10 mg/kg, 

respectivamente. Posteriormente, os animais foram colocados em decúbito lateral e 

foi realizada a assepsia, para que em seguida fossem realizadas incisões bilaterais 

de aproximadamente 0,5 cm na região lateral do abdômen, entre o bordo superior da 

coxa e a última costela dos animais, até a cavidade abdominal. Através deste orifício, 

o ovário foi identificado e exteriorizado. O útero foi pinçado com uma pinça 

hemostática, logo abaixo do ovário, para que, em seguida, o mesmo pudesse ser 

removido. A pinça foi deixada por dois minutos no local do corte, com a finalidade de 

evitar sangramento, e, em seguida, o músculo e a pele foram suturados com materiais 

próprios de sutura. Como medida profilática de infecção pós-operatória e redução da 

dor, os animais receberam, por via i.m, a dose de 0,1 mg/Kg de antibiótico Ceftriaxona 

(Keftron®) e 10 mg/kg de anti-inflamatório (Aplanol® 1%), respectivamente. Com a 

finalidade de confirmar a ovariectomia, foi realizada a avaliação do ciclo estral dos 

animais, após 2 meses da ovariectomia, por meio de esfregaço do lavado vaginal 

durante quatro dias.  
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5.3.2. Monitoramento do ciclo estral através do esfregaço vaginal 

Para realização deste procedimento foi utilizado uma pipeta de Pasteur de 

polietileno (3 mL) com um volume aproximado de 0,3 mL de solução salina 0,9% em 

sua ponta. Para coleta do material, a ponta da ponteira foi introduzida no orifício 

vaginal, com cuidado para não estimular a cérvix uterina. Uma gota de solução salina 

foi injetada, aspirada, colocada em uma lâmina e a esta adicionado uma gota de azul 

de toluidina para visualização ao microscópio, com magnificação de 10 e 40 vezes 

(MARCONDES; BIANCHI; TANNO, 2002).  

 

5.4. Delineamento experimental 

O presente estudo foi dividido em 3 experimentos: Experimento I- 

Administração de PT em ratos intactos; Experimento II- Administração PT em ratas 

intactas e Experimento III- Administração de propionato de testosterona em ratas 

ovariectomizadas. O delineamento dos três experimentos é semelhante.  

 

5.4.1. Experimento 1:  Administração de Propionato de testosterona em ratos 

intactos. 

Foram utilizados ratos de 6 a 9 meses de idade, pesando entre 350 a 500 g.  

Os animais foram inicialmente divididos aleatoriamente em 8 grupos, com 8 animais 

por grupo: 1- CTRt+CTR; 2- 0,1PT+CTR; 3- 1,0PT+CTR; 4- 5,0PT+CTR; 5- 

CTRt+RES; 6- 0,1PT+RES; 7- 1,0PT+RES; 8- 5,0PT+RES. Os animais receberam 15 

injeções por via subcutânea (s.c.) de veículo ou de RES (0,1 mg/kg), administradas a 

cada 48 horas. A administração de PT ou veículo ocorreu por via intramuscular (i.m), 

diariamente, por trintas dias.  

Ao longo do experimento os animais foram pesados (a cada quatro dias) e 

submetidos a avaliações comportamentais: 1) catalepsia; e 2) teste de campo aberto. 

O teste de catalepsia foi realizado diariamente durante todo o experimento e o teste 

de campo aberto ocorreu 48h após a 15° injeção de RES. Após 48 horas da 
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administração da 15° dose de RES os animais foram eutanasiados, perfundidos e 

seus encéfalos retirados para análise (Figura 4). 

 

 

Figura 4: Ilustração esquemática do delineamento experimental 1. 

 

5.4.2. Experimento 2: Administração de Propionato de testosterona em ratas 

intactas. 

Foram utilizadas fêmeas intactas com 6 meses de idade. O procedimento 

comportamental deste experimento e a divisão dos grupos ocorreram de modo 

semelhante ao do Experimento 1. (Figura 4). 

 

5.4.3. Experimento 3: Administração de Propionato de testosterona em ratas 

ovariectomizadas. 

Foram utilizadas fêmeas ovariectomizadas com 6 meses de idade. As fêmeas 

foram ovariectomizadas conforme descrito no item 5.3.1. Posteriormente o 

procedimento comportamental e a divisão dos grupos deste experimento ocorreram 

de modo semelhante ao do Experimento 1. (Figura 5). 
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Figura 5: Ilustração esquemática do delineamento experimental 3 

 

5.5. Testes comportamentais 

5.5.1. Teste de catalepsia 

A catalepsia é definida como um estado comportamental caracterizado por 

inibição motora e rigidez muscular que pode ser induzido experimentalmente por uma 

depleção de dopamina, o que ocorre após o tratamento com reserpina (GERLACH; 

RIEDERER, 1996). O comportamento de catalepsia foi avaliado diariamente, 

colocando-se o animal com ambas as patas dianteiras sobre uma barra horizontal de 

vidro elevada a 9,0 cm da superfície de apoio das patas traseiras (Figura 6). O tempo 

de permanência nesta posição foi considerado como medida da catalepsia e foi 

mensurada a latência para o animal realizar um movimento, ou seja, sair da posição 

inicial. Os animais foram submetidos três vezes consecutivas ao aparato até um limite 

de 180 segundos e para cada dia foi realizado um média do tempo durante as três 

tentativas (SANTOS, 2013). 



 

38 
 

 

Figura 6: Ilustração do teste de catalepsia. 

 

5.5.2. Atividade geral em Campo Aberto 

O campo aberto é um teste utilizado para avaliar o comportamento locomotor e 

exploratório dos animais. A estrutura do campo aberto é feita com uma caixa d´água 

de acrílico, de interior pintado de preto (para aumentar o contraste e favorecer o 

reconhecimento do animal pelo programa) e com dimensões de 80 cm de diâmetro e 

40 cm de altura (Figura 7). Os animais foram colocados no centro do aparato e 

permaneceram nele por 5 minutos para livre exploração. Uma câmera, conectada a 

um computador, foi colocada sobre o campo aberto a uma altura de 230 cm, e os 

parâmetros comportamentais foram registrados por um programa de rastreamento de 

animais (Anymaze, Stoelting, USA). Os seguintes parâmetros foram avaliados: 1- 

distância total percorrida e 2-número de eventos de rearing. Cada animal foi avaliado 

individualmente e o aparato limpo com uma solução de etanol a 10% entre os testes 

(SANTOS et al, 2013). 

9 cm 



 

39 
 

 

 

Figura 7: Ilustração do teste de Campo Aberto 

 

5.6. Perfusão dos animais  

Ao final dos testes comportamentais realizados no 30° dia, os animais foram 

anestesiados com uma mistura de cloridrato de cetamina (100 mg/Kg) e cloridrato de 

xilazina (10 mg/Kg) intraperitoneal. Com o animal completamente anestesiado e 

imobilizado foi realizado um acesso a cavidade torácica seccionando-se a pele e 

partes moles. Ao se expor a cavidade abdominal foi feita uma incisão no diafragma 

para exposição do coração. Os animais foram perfundidos intracardiamente com  

tampão  fosfato salina ( PBS; pH 7,2-7,4) para a lavagem dos vasos, por 5 minutos, 

e, posteriormente, com paraformaldeído 4% (PFA) em tampão fosfato (PB;  pH  7,4;  

100mM), por  10  minutos, para  fixação  do  tecido. Após a perfusão, os encéfalos 

foram removidos e mergulhados em PFA a 4%, a 4ºC, por 24 horas. Em seguida, os 

encéfalos foram crioprotegidos por 48 horas em sacarose à 30% a 4ºC.  

Após  a  perfusão dos  animais,  as  carcaças  foram  depositadas  em  sacos  

plásticos  apropriados e armazenadas no freezer de coleta de material biológico 

situado no biotério do Departamento  de  Fisiologia  da  UFS,  para  posterior  
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recolhimento durante a coleta de lixo especializada. Os resíduos perfuro-cortantes 

foram armazenados em caixas adequadas e levados até o hospital universitário para 

descarte junto ao material do hospital.  

Os encéfalos foram levados a um criostato à -20 ºC para obtenção de secções 

frontais de 50 µm, as quais foram distribuídas sequencialmente em 5 compartimentos, 

em um meio  líquido  contendo solução anticongelante. Cada um desses 

compartimentos correspondeu a 1 de 5 secções, de maneira que a distância entre 

uma secção e a seguinte era de aproximadamente 300 µm. Estes cortes foram 

armazenados em uma solução anticongelante à base de etilenoglicol e PB e 

posteriormente conservados a 4ºC até as reações de imunohistoquímica. 

 

5.7. Imunohistoquímica para Tirosina Hidroxilase-TH 

Durante  a realização dos procedimentos da imunohistoquimica,  processada  

em  temperatura  ambiente  (22º), as secções encefálicas  foram  lavadas  (cinco  

vezes  por  cinco  minutos  sob agitação automática),  em solução de PB após cada 

etapa de exposição aos reagentes. As secções  de  compartimento  de  cada  animal 

foram pré-tratadas  com  peróxido  de  hidrogênio  a  0,3%  em  PB,  por  20 minutos,  

para  inativação  da  peroxidase  endógena. Os cortes foram colocados em contato 

com um anticorpo primário monoclonal anti-TH, produzidos em coelho (1:5000) 

(AB152 Chemicon, USA), diluído em PB contendo Triton-X 100 a 0,4% (ICN 

Biomedicals) e soro normal de cabra (Sigma Chemical Company) a 2%, durante 24 

horas (22ºC).  Em seguida, as secções foram colocadas em contato com o anticorpo 

secundário biotinilado (cabra anti-coelho), na concentração de 1:1000 (Sigma 

Chemical Company), diluído em Triton-X 100 a 0,4%, por 2 horas.  Após esta etapa, 

os cortes foram incubados numa solução contendo complexo avidina biotina (ABC 

Elite kit, Vector Labs, Burlingame, USA), por 2 horas. Para visualizar a reação, os 

cortes foram colocados em contato com um cromógeno, a diaminobenzidina-DAB 

(Sigma, St Louis, MO, USA), a 2,5% diluída em PB (0,1M / pH 7,4) e 0,01% de H2O2. 

As secções foram montadas em lâmina previamente gelatinizadas, e, em 

seguida, foram desidratadas através da exposição à concentrações crescentes de 
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álcoois, clareadas com xilol e as lamínulas fixadas com Entellan (Merck). As secções 

foram examinadas por iluminação de campo claro (Nikon Eclipse Ci-S,) e as imagens 

capturadas utilizando-se uma câmera digital (Nikon, Ds-fi1c) acoplada ao microscópio 

e as localizações das áreas foram determinadas usando o atlas Paxinos e Watson 

(2007). 

 

5.9. Aquisição de imagens e contagem de células 

As lâminas foram fotografadas em um microscópio óptico (Nikon Eclipse Ci-S, 

Nikon Corporation inc., Japan), com câmera fotográfica digital acoplada (Ds-fi1c, 

Nikon Corporation inc., Japan) e programa de computador específico para essa 

finalidade (Ds-U3, Labconco Corporation inc., USA). Para cada animal analisado, 

foram feitas imagens dos cortes, em aumento de 40x, nas quais foi possível ver em 

detalhes a presença ou ausência de células imunorreativas nos tecidos. A contagem 

de célula foi realizada em 4 secções de cada animal e o número de células para cada 

um deles corresponde à média entre as 4 secções analisadas.  As áreas analisadas 

foram a SNpc e VTA. Todas as células imunorreativas a TH da área de interesse foram 

contadas usando o software Image J (versão 1.46i, NIH) e a delimitação da área foi 

realizada com base no atlas de Paxinos e Watson (2007).  Todas as contagens foram 

realizadas de forma “cega”, em que o experimentador não soube a que grupo 

pertencia cada imagem a ser contada. Os valores para cada animal foram 

normalizados pela média dos valores obtidos nos animais pertencentes ao grupo 

controle de cada etapa. 

 

5.10 Avaliação da Densitometria Óptica Relativa – DOR 

Para a análise da DOR as imagens foram obtidas em um mesmo momento, 

submetidas a uma mesma intensidade de luz, sem passar por qualquer modificação 

de brilho e contraste, uma vez que os valores em pixels encontrados em cada imagem 

correspondem a uma intensidade maior ou menor de marcação de determinada 

substância no tecido analisado. Cada animal foi representado por 4 imagens 

consecutivas para cada área. Na mesma imagem também foi selecionado um campo 
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de igual tamanho em uma área controle, com pouca ou quase nenhuma marcação de 

TH no tecido. O número médio de pixels calculados nos três campos de interesse foi 

subtraído do número de pixels da área controle no mesmo tecido. Assim como na 

contagem de células, os valores para cada animal foram normalizados pela média dos 

valores obtidos nos animais pertencentes ao grupo controle de cada etapa. 

 

5.11. Análise estatística 

Os dados foram submetidos ao teste de normalidade de Shapiro-Wilk e 

apresentaram distribuição normal para todas as variáveis, então foram aplicados 

testes paramétricos apropriados. Para análise das diferenças sexuais na 

administração de RES, sobre o comportamentoo de catalepsia, foi utilizada a ANOVA 

de três vias de medidas repetidas, seguida do pós-teste de Fisher’s. Na ausência de 

interação entre os fatores analisados na ANOVA (Condição e tratamento), teste t 

simples foi utilizado para análise do comportamento de campo aberto (distância 

percorrida e hearing), percentagem de peso corporal, número de células em SNpc e 

densidade óptica relativa no estriado dorsal. Para a análise do número de células em 

VTA foi utilizada a ANOVA de duas vias, seguida do pós-teste de Fisher’s. Para o 

efeito da administração de PT em animais tratados com RES utilizamos a ANOVA de 

duas vias com medidas repetidas, seguida do pós-teste de Fisher’s para avaliar o teste 

de catalepsia. ANOVA de uma via, seguida do pós-teste de Fisher foi utilizada para 

avaliar o comportamento de campo aberto (distância percorrida e hearing), 

percentagem de peso corporal, número de células em VTA e SNpc e densidade óptica 

relativa do estriado. Os dados foram expressos em média ± erro padrão da média (± 

E.P.M.) e nível de significância de p < 0,05 para diferenças estatisticamente 

significativas. Para realização das análises foram utilizados o software Statistica 8.0 e 

o Graphpad Prism 6.0. 
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6 RESULTADOS 

6.1 Efeito da administração repetida da reserpina em animais de sexo e 

condições diferentes  

 Com o intuito de entender o efeito do tratamento repetido com baixas doses de 

reserpina em sexos e condições diferentes (machos intactos, fêmeas intactas e 

fêmeas ovarectomizadas), optamos por apresentar os dados referentes a esse 

objetivo de forma separada dos que envolvem o tratamento paralelo com o PT.  

 

6.1.1 Comportamento de catalepsia 

A ANOVA de três vias com medidas repetidas revelou efeito do tempo (dias de 

tratamento) [F (15,660) = 48,52, p < 0,001], tratamento (RES e CTR) [F (1,44) = 57,87, 

p < 0,001], condição (Machos intactos, Fêmeas intactas e Fêmeas ovariectomizadas) 

[F (2,44) = 8,38, p < 0,001], interação tempo x tratamento [F (15,660) = 40,43, p < 

0,001], interação tempo x condição [F (30,660) = 7,02, p < 0,001], interação condição 

x tratamento [F (2,44) = 7,80, p = 0,001] e interação tempo x condição x tratamento [F 

(30,660) = 7,29, p < 0,001] no comportamento de catalepsia. Quando comparados 

quanto ao tratamento, o Pós-teste de Fisher’s LSD mostrou que em machos, o grupo 

CTRt+RES-machos intactos  apresentou um aumento progressivo no comportamento 

de catalepsia, que se diferenciou significantemente a partir do dia 14 (48 h após a 7ª 

injeção), quando comparado ao seu grupo controle  CTRt+CTR-machos intactos, até 

o fim do tratamento [14p = 0,047 ,p16 = 0,005; p18  < 0,001; p20 < 0,001; p22 < 0,001; p24 

< 0,001; p26 < 0,001; p28 < 0,001 e p30 < 0,001), enquanto as fêmeas das condições 

intactas e ovarectomizadas apresentaram uma maior resistência ao efeito da 

reserpina, apresentando diferença estatisticamente significativa entre o grupos 

CTRt+RES das  Fêmeas intactas e Fêmeas ovarectomizadas, com seus respectivos 

controles (CTRt+CTR-fêmeas intactas e Fêmeas ovareictomizadas), a partir do dia 18 

e 26, permanecendo até o fim do tratamento, respectivamente – Fêmeas intactas [p18 

< 0,001; p20 < 0,001; p22 < 0,001; p24 < 0,001; p26 < 0,001; p28 < 0,001 e p30 < 0,001] e 

Fêmeas ovarectomizadas  [26p = 0,043, 28p = 0,002, 30p < 0,001]. Quando comparados 

quanto à condição, o grupo CTRt+RES-fêmeas intactas apresentou tempo de 

catalepsia maior que o grupo de animais machos (CTRt+RES), a partir do dia 18, 
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permanecendo até o final do tratamento [p18 = 0,001; p20 < 0,001; p22 < 0,001; p24 < 

0,001; p26 < 0,001; p28 < 0,001 e p30 < 0,001; p16 < 0,001]. O grupo CTR+RES-fêmeas 

ovarectomizadas apresentou menor efeito da RES sob o comportamento de 

catalepsia, mostrando um menor tempo desse comportamento, quando comparados 

à animais do mesmo tratamento, mas condições diferentes, diferenciando-se do grupo 

CTRt+RES-machos intactos no dia 20 [ p20 = 0,007; p22 = 0,016; p24 < 0,001; p26 < 

0,001; p28  < 0,001 e p30  < 0,001] e do grupo CTRt+RES-fêmeas intactas no dia 16  

[p16 = 0,007; p18 < 0,001; p20 < 0,001; p22 < 0,001; p24 < 0,001; p26 < 0,001; p28 < 0,001 

e p30 < 0,001], até o final do tratamento (Figura 8). 

 

 

Figura 8: Efeitos da administração repetida de reserpina (0,1 mg/kg) ou veículo no 
comportamento de catalepsia em ratos intactos, ratas intactas e ratas ovariectomizadas. O 
tratamento com reserpina foi capaz de induzir alterações progressivas no comportamento de 
catalepsia nos animais das diferentes condições. Fêmeas ovarectomizadas apresentaram 
uma menor susceptibilidade aos efeitos da reserpina sob o comportamento de catalepsia, 
enquanto as fêmeas intactas, apresentaram uma maior resposta ao tratamento, embora 
tenham apresentado as primeiras alterações em um período mais tardio, quando comparado 
aos machos. Os valores foram expressos como média e E.P.M. *p < 0,05 quando comparado 
o grupo CTRt+RES-machos intactos ao grupo CTRt+CTR-machos intactos; #p < 0,05 quando 
comparado o grupo CTRt+RES-fêmeas intactas ao grupo CTRt+CTR-fêmeas intactas; ¢p < 
0,05 quando comparado o grupo CTRt+RES-fêmeas ovariectomizadas ao grupo CTRt+CTR-
fêmeas ovariectomizadas; &p < 0,05 quando comparado o grupo CTRt+RES-machos intactos 
ao grupo CTRt+RES-fêmeas intactas; §p < 0,05 quando comparado o grupo CTRt+RES-
machos intactos ao grupo CTRt+RES-fêmeas ovariectomizadas; $p < 0,05 quando comparado 
o grupo CTRt+RES-fêmeas intactas ao grupo CTRt+RES-fêmeas ovariectomizadas. (ANOVA 
de três vias com medidas repetidas seguido pelo pós teste de Fisher). 

 

§ 
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6.1.2 Atividade geral em campo aberto 

Para distância total percorrida no campo aberto o teste-t simples revelou 

diminuição deste parâmetro nos grupos CTRt+RES-machos intactos, CTRt+RES-

fêmeas intactas e CTRt+RES-fêmeas ovariectomizadas quando comparado aos seus 

respectivos grupos CTR [t (10) = 5,63, p = 0,001; t (13) = 13,31, p < 0,001; t (12) = 

7,18, p < 0,001, respectivamente] (Figura 9 A). O mesmo efeito foi observado no 

comportamento de Hearing no campo aberto [t (10) = 4,79, p < 0,001; t (13) = 8,90, p 

< 0,001; t (12) = 7,44, p < 0,001, respectivamente] (Figura 9 B). 

 

 

Figura 9: Administração repetida de reserpina (0,1 mg/kg) ou veículo sobre atividade motora 
(distância total percorrida - A e comportamento de hearing (B) em ratos intactos, ratas intactas 
e ratas ovariectomizadas. O tratamento com reserpina mostrou redução na distância 
percorrida e no comportamento de Hearing, para todos os grupos, quando comparados aos 
seus respectivos controles. Os valores são expressos como média e E.P.M. *p < 0,05 quando 
comparado aos seus respectivos controles. (Teste-t para amostras não pareadas). 

 

6.1.3 Peso 

Para a percentagem de peso corporal perdido, o teste-t simples revelou 

diminuição da percentagem de peso nos grupos CTRt+RES-machos intactos, 

CTRt+RES-fêmeas intactas e CTRt+RES-fêmeas ovariectomizadas quando 

comparado aos seus respectivos grupos CTR [t (18) = 3,56, p = 0,002; t (14) = 2,33, 

p = 0,034; t (11) = 3,92, p = 0,002 ] (Figura 10).  

A B
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Figura 10: Administração repetida de reserpina (0,1 mg/kg) ou veículo sobre a percentagem 
de peso corporal em ratos intactos, ratas intactas e ratas ovariectomizadas. O tratamento com 
reserpina mostrou redução no peso corporal (%) para todos os grupos, quando comparados 
aos seus respectivos controles. Os valores são expressos como média e E.P.M. *p < 0,05 
quando comparado aos seus respectivos controles. (Teste-t para amostras não pareadas). 

 

6.1.4 Imunoreatividade para TH+ 

Para o número de neurônios TH+ na SNpc, o teste-t simples revelou diminuição 

do número de células nos grupos CTRt+RES-machos intactos, CTRt+RES-fêmeas 

intactas e CTRt+RES-fêmeas ovariectomizadas quando comparado aos seus 

respectivos grupos CTR [t (10) = 4,82, p < 0,001; t (8) = 3,78, p = 0,005; t (10) = 4,30, 

p = 0,001] (Figura 11 A).  

Em relação ao número de neurônios TH+ em VTA, a ANOVA de duas vias 

revelou efeito do tratamento (CTR e RES) [F (1,30) = 27,80, p < 0,001], condição (ratos 

intactos, ratas intactas e ratas ovariectomizadas) [F (2, 30) = 9,77, p < 0,001] e 

interação condição X tratamento [F (2, 30) = 9,27, p < 0,001]. O pós-teste de Fisher’s 

LSD mostrou uma redução de células TH+ nos grupos CTRt+RES-machos intactos e 

CTRt+RES-fêmeas ovariectomizadas em comparação à seus respectivos controles 

(CTRt+CTR) [p < 0,001 e 0,013, respectivamente]. O grupo CTRt+RES-machos 

intactos apresentou uma redução significativa no número de células TH+ em relação 

aos grupos CTRt+RES-fêmeas intactas e CTRt+RES-fêmeas ovariectomizadas [ p < 

0,001 e p = 0,011]. Já o grupo CTRt+RES-fêmeas ovariectomizadas exibiu uma 
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diminuição no número destas células em relação ao grupo CTRt+RES-fêmeas 

intactas [p = 0,017] (Figura 11 B). 

 

 

Figura 11: Administração crônica e repetida de reserpina (0,1 mg/kg) ou veículo sobre o 
numero de células TH+ na SNpc (A) e VTA (B) em ratos intactos (I), ratas intactas (II) e ratas 
ovariectomizadas (III). Na SNpc, o tratamento com reserpina reduz o número de células TH+ 
para todos os grupos, quando comparados aos seus respectivos controles. Em VTA, apenas 
as fêmeas intactas apresentaram uma resistência ao efeito deletério da reserpina. Os valores 
são expressos como média e E.P.M. *p < 0,05 quando comparado aos seus respectivos 
controles; #p < 0,05 quando comparado aos grupos CTR+RES (II) e CTR+RES (III); &p < 0,05 
quando comparado ao grupo CTR+RES (II) (SNpc :Teste-t para amostras não pareadas; VTA: 
ANOVA de duas vias seguido pelo pós teste de Fisher’s). 

 

Para análise da Densidade Óptica Relativa no estriado dorsal, o teste-t simples 

revelou diminuição da DOR nos grupos CTRt+RES-machos intactos e CTRt+RES-

fêmeas ovariectomizadas quando comparado aos seus respectivos grupos CTR [t (10) 

= 3,26 e t (10) = 4,94, p < 0,001, respectivamente] (Figura 12). 

A B
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Figura 12: Efeitos da administração crônica e repetida de reserpina (0,1 mg/kg) ou veículo 
sobre DOR em ratos intactos, ratas intactas e ratas ovariectomizadas. Apenas as fêmeas 
intactas apresentaram uma resistência ao efeito deletério da reserpina. Os valores são 
expressos como média e E.P.M. *p < 0,05 quando comparado aos seus respectivos controles. 
(Teste-t para amostras não pareadas). 

 

6.2 Efeitos da administração crônica de propionato de testosterona em ratos de 

ambos os sexos submetidos ao modelo de parkinsonismo induzido por 

reserpina. 

Com o intuito de facilitar o entendimento dos resultados, optou-se por omitir do 

texto e dos gráficos os grupos controles da testosterona (0,1PT+CTR; 1,0PT+CTR e 

5,0PT+CTR) que não apresentassem diferenças entre eles ou entre o controle total 

(CTRt+CTR). 

 

6.2.1 Comportamento de catalepsia 

Para ratos intactos, a ANOVA de duas vias com medidas repetidas revelou 

efeito do tempo (dias de tratamento) [F(15,1185) = 72,30, p < 0,001], tratamento 

(CTRt+CTR, 0,1PT+CTR, 1,0PT+CTR, 5,0PT+CTR, CTRt+RES, 0,1PT+RES, 

1,0PT+RES, e 5,0PT+RES) [F (7,79) = 11,54, p < 0,001] e interação tempo x 

tratamento [F(105,1185) = 8,88, p < 0,001] no comportamento de catalepsia. O Pós-

teste de Fisher’s LSD revelou aumento significativo a partir do dia 16 até o final do 
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tratamento (dia 30) no comportamento de catalepsia do grupo CTR+RES quando 

comparado ao grupo CTRt+CTR [p16 = 0,016; p18 = 0,004; p20 < 0,001; p22 < 0,001; p24 

< 0,001; p26 < 0,001; p28 < 0,001 e p30 < 0,001]. O grupo 5,0PT+RES apresentou uma 

diminuição significativa no comportamento de catalepsia, que mostrou diferenças 

significativas quando comparada ao grupo 1,0PT+RES - a partir do dia 10 até o final 

do tratamento [p10 = 0,004; p12 = 0,004; p14 = 0,009; p16 < 0,001; p18 <0,001; p20 < 0,001; 

p22 < 0,001; p24 < 0,001; p26 < 0,001; p28 < 0,001 e p30 < 0,001]; do grupo 0,1PT+RES - 

a partir do dia 16 até o termino do tratamento [p16 = 0,041; p18 = 0,001; p20 < 0,001; p22 

< 0,001; p24 < 0,001; p26 < 0,001; p28 < 0,001 e p30 < 0,001] e do grupo CTR+RES - a 

partir do dia 18 até o final do tratamento [p18 = 0,024; p20 = 0,017; p22 = 0,011; p24 = 

0,005; p26 < 0,001; p28 = 0,001 e p30 < 0,001]. Foi observado também um aumento 

significativo do tempo de catalepsia no grupo 5.0PT+RES em relação ao grupo 

CTRt+CTR - a partir do dia 24 até o final do tratamento [p24 = 0,006; p26 = 0,004; p28 = 

0,006 e p30 = 0,020]. O grupo 0,1PT+RES exibiu uma diminuição significativa no 

comportamento de catalepsia, nos dias 10 [p = 0,021], 12 [p = 0,038], 16 [p = 0,012] 

18 [p = 0,040], 22 [p = 0,001] e 24 [p = 0,028] em relação ao grupo 1,0PT+RES, e um 

aumento significativo desse comportamento a partir do dia 16 até o final do tratamento, 

quando comparado ao grupo CTRt+CTR, [p16 = 0,004; p18 < 0,001; p20 < 0,001; p22 < 

0,001; p24 < 0,001; p26 < 0,001; p28 < 0,001 e p30 < 0,001]. O grupo 1,0PT+RES exibiu 

um aumento progressivo no comportamento de catalepsia em relação ao grupo 

CTRt+CTR - a partir do dia 10 até o final do tratamento [p10 = 0,004; p12 = 0,002; p14 = 

0,002; p16 < 0,001; p18 < 0,001; p20 < 0,001; p22 < 0,001; p24 < 0,001; p26 < 0,001; p28 < 

0,001 e p30 < 0,001] (Figura 13 A). 

Em fêmeas intactas a ANOVA com medidas repetidas revelou efeito do tempo 

(dias de tratamento) [F(15,810) = 49,50, p < 0,001], tratamento [F (7,54) = 14,82, p < 

0,001] e interação tempo x tratamento [F(105,810) = 9,91, p < 0,001] no 

comportamento de catalepsia. O Pós-teste de Fisher’s LSD mostrou que o grupo 

CTRt+RES exibiu um aumento progressivo no comportamento de catalepsia, que 

apresentou diferenças significativas em relação ao grupo CTRt+CTR - a partir do dia 

16 até o final do tratamento [p16 = 0,002; p18 < 0,001; p20 < 0,001; p22 < 0,001; p24 < 

0,001; p26 < 0,001; p28 < 0,001 e p30 < 0,001]. O grupo 5,0PT+RES apresentou um 

menor tempo de permanência na barra em comparação aos grupos CTRt+RES - a 

partir do dia 16 até o final do tratamento [p16 = 0,042; p18 < 0,001; p20 < 0,001; p22 < 
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0,001; p24 < 0,001; p26 < 0,001; p28 < 0,001 e p30 < 0,001]; e a partir do dia 18 até o 

ultimo dia de experimento em relação ao grupo 0,1PT+RES [p18 = 0,041; p20 = 0,005; 

p22 < 0,001; p24 < 0,001; p26 < 0,001; p28 < 0,001 e p30 < 0,001]; e a partir do dia 24 até 

o final do experimento em relação ao grupo 1,0PT+RES [ p24 = 0,011; p26 = 0,042; p28 

= 0,008 e p30 = 0,037]. Entretanto, a partir do dia 28 até o dia 30 o grupo 5,0PT+RES 

exibiu um aumento de permanência na barra em comparação ao grupo CTRt+CTR 

[p28 = 0,029 e p30 = 0,014]. O grupo 0,1PT+RES exibiu um menor tempo de 

permanência na barra, quando comparado ao grupo CTRt+RES nos dias 18 [p = 

0,015], 20 [p = 0,010], 22 [p = 0,043], 26 [ p < 0,001] e 28 [p = 0,036].  No entanto este 

mesmo grupo (0,1PT+RES) apresentou um aumento progressivo no tempo de 

catalepsia em relação aos grupos CTRt+CTR - a partir do dia 14 até o ultimo dia de 

experimento [ p14 = 0,008; p16 = 0,007; p18 < 0,001; p20 < 0,001; p22 < 0,001; p24 < 0,001; 

p26 < 0,001; p28 < 0,001 e p30 < 0,001]; e a partir do dia 22 até o final do experimento 

em relação ao grupo 1,0PT+RES; [p22 = 0,019; p24 = 0,010; p26 < 0,001; p28 = 0,002 e 

p30 < 0,001]. O grupo 1,0PT+RES exibiu um menor tempo de permanência na barra 

quando comparado ao grupo CTRt+RES que apresentou diferenças significativas a 

partir do dia 20 e permaneceu até o dia 30 [p 20 < 0,001; p22 < 0,001; p24 < 0,001; p26 < 

0,001; p28 < 0,001 e p30 < 0,001]; no entanto quando comparado ao grupo CTRt+CTR 

este grupo apresentou um aumento progressivo no tempo de permanência na barra, 

diferenciado a partir do dia 16 até o final do experimento [ p16 = 0,015; p18 < 0,001; p20 

< 0,001; p22 = 0,001; p24 < 0,001; p26 < 0,001; p28 < 0,001 e p30 < 0,001] (Figura 13 B). 

Em relação as fêmeas ovariectomizadas a ANOVA com medidas repetidas 

revelou efeito do tempo (dias de tratamento) [F (15,690) = 27,40, p < 0,001], 

tratamento [F (7,46) = 3,98, p = 0,001] e interação tempo x tratamento [F(105,690) = 

3,23, p < 0,001] no comportamento de catalepsia. O Pós-teste de Fisher’s LSD 

mostrou que o grupo CTRt+RES apresentou um aumento progressivo no 

comportamento de catalepsia, que se diferenciou significamente a partir do dia 16 até 

o final do tratamento (dia 30) em relação ao grupo CTRt+CTR [p16 = 0,039; p18 = 0,001; 

p20 = 0,005; p22 < 0,001; p24 < 0,001; p26 = 0,001; p28 < 0,001 e p30 < 0,001]. O grupo 

5,0PT+RES mostrou uma redução significativa no comportamento de catalepsia, que 

se diferenciou significantemente a partir do dia 28 até o final do tratamento em relação 

ao grupo CTRt+RES [ p28 = 0,002 e p30 < 0,001]; e a partir do dia 26 até o final do 

experimento em relação ao grupo 0,1PT+RES [p26 = 0,007; p28 < 0,001 e p30 = 0,049]. 
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No entanto esse mesmo grupo (5,0PT+RES), apresentou um aumento de 

permanência na barra em relação ao grupo CTRt+CTR, nos dias 28 [p = 0,028] e 30 

[p = 0,007]. O grupo 0,1PT+RES apresentou um aumento no comportamento de 

catalepsia que se diferenciou significantemente a partir do dia 18 até o termino do 

experimento em relação ao grupo CTRt+CTR [p18 = 0,003; p20 < 0,001; p22 < 0,001; p24 

< 0,001; p26 <0,001; p28 < 0,001 e p30 < 0,001]. O grupo 1,0PT+RES apresentou um 

menor tempo de duração na barra quando comparado ao grupo CTRt+RES nos dias 

22 [ p = 0,004], e 30 [ p < 0,001]. Entretanto o grupo 1,0PT+RES exibiu um aumento 

no tempo de permanência na barra em relação ao grupo CTRt+CTR - a partir do dia 

20 até o dia 30 [p20 = 0,023; p22 = 0,012; p24 = 0,025; p26 =0,002; p28 < 0,001 e p30 = 

0,001] (Figura 13 C). 
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Figura 13: Efeitos da administração crônica de diferentes doses (0,1, 1,0 e 5 mg/kg) de 
Propionato de testosterona sobre o comportamento de catalepsia em ratos intactos (A), ratas 
intactas (B) e ratas ovariectomizadas (C) tratados repetidamente com 0,1 mg/kg de RES ou 
veiculo de RES (CTR). O tratamento com 5,0PT em ratos intactos e de 1,0 e 5,0 em fêmeas 
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Fêmeas intactas

Fêmeas ovariectomizadas
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(intactas e ovariectomizadas) reduziu os efeitos deletérios causados pela RES no 
comportamento de catalepsia, enquanto que o tratamento com 1,0PT+RES causou maior 
déficit nesse comportamento em machos intactos. Os valores são expressos como média e 
E.P.M. *p < 0,05 quando comparado o grupo CTRt+RES ao grupo CTRt+CTR; #p < 0,05 
quando comparado o grupo 0,1PT+RES ao grupo CTRt+CTR; $p < 0,05 quando comparado 
o grupo 1,0PT+RES ao grupo CTRt+CTR. @p < 0,05 quando comparado o grupo 5,0PT+RES 
ao grupo CTRt+CTR; §p < 0,05 quando comparado o grupo CTRt+RES ao grupo 0,1PT+RES. 
&p < 0,05 quando comparado o grupo CTRt+RES ao grupo 1,0PT+RES; ¢p < 0,05 quando 
comparado o grupo CTRt+RES ao grupo 5,0PT+RES; ªp < 0,05 quando comparado o grupo 
0,1PT+RES ao grupo 1,0PT+RES;%p < 0,05 quando comparado o grupo 5,0PT+RES ao grupo 
1,0PT+RES; £p < 0,05 quando comparado o grupo 5,0PT+RES ao grupo 0,1PT+RES; 
(ANOVA de duas vias com medidas repetidas seguido pelo pós teste de Fisher’s). 

 

6.2.2 Atividade geral em campo aberto 

6.2.2.1 Distância total percorrida  

Para machos intactos, a ANOVA de uma via mostrou efeito do tratamento na 

distância percorrida [F (7, 28) = 4,59, p = 0,001]. O Pós-teste de Fisher’s LSD mostrou 

que houve uma redução na distância percorrida nos grupos 5,0PT+CTR, CTRt+RES, 

0,1PT+RES, 1,0PT+RES e 5,0PT+RES em relação ao grupo CTRt+CTR [p < 0,001, 

p < 0,001, p < 0,001, p = 0,001, p < 0,001, p < 0,001, respectivamente]. Os grupos 

CTRt+RES e 5,0PT+RES apresentaram uma redução em relação aos grupos 

0,1PT+CTR e 1,0PT+CTR [ p = 0,022, p = 0,025, p = 0,024, p = 0,029, 

respectivamente] (Figura 14 A). 

Em fêmeas intactas, a ANOVA de uma via mostrou efeito do tratamento na 

distância percorrida [F (7, 55) = 69,55, p < 0,001]. O Pós-teste de Fisher’s LSD 

mostrou que houve uma redução na distância percorrida nos grupos CTRt+RES, 

0,1PT+RES, 1,0PT+RES e 5,0PT+RES em comparação ao grupo CTRt+CTR [p < 

0,001; p < 0,001; p < 0,001; p < 0,001] (Figura 14 B). 

Em relação as fêmeas ovariectomizadas, a ANOVA de uma via mostrou efeito 

do tratamento na distância percorrida [F (7, 45) = 24,37, p< 0,001]. O Pós-teste de 

Fisher’s LSD mostrou que houve uma redução na distância percorrida nos grupos 

5,0PT+CTR, CTRt+RES, 0,1PT+RES, 1,0PT+RES e 5,0PT+RES em relação aos 

grupos CTRt+CTR, 0,1PT+CTR e 1,0PT+CTR [p < 0,001, p < 0,001, p = 0,001, p < 

0,001, p < 0,001, p < 0,001, p < 0,001, p < 0,001, p < 0,001, p < 0,001, p < 0,001, p < 

0,001, p < 0,001, p < 0,001, p < 0,001, respectivamente]. Entretanto, os grupos 
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0,1PT+RES e 5,0PT+RES apresentaram também uma redução em relação ao grupo 

5,0PT+CTR [p = 0,022, p = 0,027, respectivamente] (Figura 14 C).  

 

 

Figura 14: Efeitos da administração crônica de diferentes doses (0,1, 1,0 e 5 mg/kg) de 
Propionato de testosterona sobre o comportamento de campo aberto (distância percorrida) 
em ratos intactos (A), ratas intactas (B) e ratas ovariectomizadas (C) tratados repetidamente 
com 0,1 mg/kg de RES ou veiculo de RES (CTR). Nenhuma dose de PT foi capaz de reduzir 
os danos provocados pela RES na distância percorrida nos três experimentos. Os valores são 
expressos como média e E.P.M. *p < 0,05 em comparação ao grupo CTRt+CTR; #p < 0,05 
em comparação ao grupo 5,0PT+CTR; $p < 0,05 em comparação ao grupo 0,1PT+CTR e ao 
grupo 1,0PT+RES; &p < 0,05 em comparação ao grupo 5,0PT+RES (ANOVA de uma via 
seguido pelo pós teste de Fisher’s). 
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6.2.2.2 Comportamento de rearing 

Para machos intactos, a ANOVA de uma via mostrou efeito do tratamento no 

número de eventos de hearing [F (7, 28) = 5,42, p < 0,001]. O Pós-teste de Fisher’s 

LSD mostrou que os grupos 1,0PT+CTR, 5,0PT+CTR, CTRt+RES, 0,1PT+RES, 

1,0PT+RES e 5,0PT+RES apresentaram um menor número de eventos de rearing 

quando comparado ao grupo CTRt+CTR [p = 0,027, p = 0,014, p < 0,001, p < 0,001, 

p < 0,001, p < 0,001, respectivamente]. Porém o grupo 0,1PT+CTR apresentou um 

maior número de eventos de rearing em relação aos grupos CTRt+RES, 0,1PT+RES, 

1,0PT+RES e 5,0PT+RES [ p = 0,012, p = 0,005, p = 0,012, p = 0,010] (Figura 15 A). 

Em fêmeas intactas, a ANOVA de uma via mostrou efeito do tratamento no 

número de eventos de rearing [F (7, 55) = 48,36, p < 0,001]. O Pós-teste de Fisher’s 

LSD mostrou que os grupos CTRt+RES, 0,1PT+RES, 1,0PT+RES e 5,0PT+RES 

exibiram uma diminuição neste comportamento quando comparado ao grupo 

CTRt+CTR [p < 0,001; p < 0,001; p < 0,001; p < 0,001] (Figura 15 B). 

Em relação as fêmeas ovariectomizadas, a ANOVA de uma via mostrou efeito 

do tratamento no número de eventos de rearing [F (7, 45) = 22,12, p< 0,001]. O Pós-

teste de Fisher’s LSD mostrou que os grupos 1,0PT+CTR, 5,0PT+CTR, CTRt+RES, 

0,1PT+RES, 1,0PT+RES e 5,0PT+RES apresentaram um menor número de eventos 

de rearing quando comparado aos grupos CTRt+CTR e 0,1PT+CTR [p = 0,008, p = 

0,031, p :< 0,001, p < 0,001, p < 0,001, p < 0,001, p < 0,001, p < 0,001, p < 0,001, p < 

0,001, p < 0,001, p < 0,001, respectivamente]. Porém os grupos 1,0PT+CTR e 

5,0PT+CTR apresentam um maior número de eventos de rearing em relação aos 

grupos CTRt+RES, 0,1PT+RES, 1,0PT+RES e 5,0PT+RES (Figura 15 C). 
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Figura 15: Efeitos da administração crônica de diferentes doses (0,1, 1,0 e 5 mg/kg) de 

Propionato de testosterona sobre o comportamento de campo aberto (número de eventos de 
hearing) em ratos intactos (A), ratas intactas (B) e ratas ovariectomizadas (C) tratados 
repetidamente com 0,1 mg/kg de RES ou veiculo de RES (CTR). Nenhuma dose de PT 
estudado foi capaz de reduzir os danos provocados pela RES no comportamento de rearing 
nos três experimentos. Os valores são expressos como média e E.P.M. *p < 0,05 em 
comparação ao grupo CTRt+CTR; #p < 0,05 em comparação ao grupo 0,1PT+CTR; £p < 0,05 
em comparação aos grupos CTRt+CTR, 0,1PT+CTR, 1,0PT+CTR e 5,0PT+CTR; §p < 0,05 
em comparação aos grupos CTRt+CTR e 0,1PT+RES; ªp < 0,05 em comparação ao grupo 
1,0PT+CTR (ANOVA de uma via seguido pelo pós teste de Fisher’s). 

 

6.2.3 Peso corporal 

Para machos intactos, a ANOVA de uma via mostrou efeito do tratamento [F 

(7,79) = 7,15 p < 0,001] para percentagem de peso corporal perdido. O Pós-teste de 

Fisher’s LSD mostrou que os grupos CTRt+RES, 0,1PT+RES e 1,0PT+RES 
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apresentaram uma maior percentagem de peso corporal perdido quando comparado 

ao grupo CTRt+CTR [p = 0,005; < 0,001 e < 0,001, respectivamente]. O grupo 

5,0PT+RES exibiu uma menor percentagem de peso corporal perdido em relação aos 

grupos 0,1PT+RES e 1,0PT+RES [p = 0,006 e < 0,001; respectivamente]. O grupo 

1,0PT+RES apresentou uma maior percentagem de peso corporal perdido quando 

comparado ao grupo CTRt+RES [p = 0,021] (Figura 16 A).  

Em relação as fêmeas intactas, a ANOVA de uma via mostrou efeito do 

tratamento [F (7,54) = 6,18 p < 0,001] para percentagem de peso corporal perdido. O 

Pós-teste de Fisher’s LSD mostrou que os grupos CTRt+RES, 1,0PT+RES e 

5,0PT+RES apresentaram uma maior percentagem de peso corporal perdido quando 

comparado ao grupo CTRt+CTR [p= 0,008; p = 0,012; p < 0,001 ]. O grupo 0,1 

PT+RES exibiu uma menor percentagem de peso corporal perdido em relação ao 

grupo 5,0PT+RES [p = 0,017] (Figura 16 B).  

Para fêmeas ovariectomizadas, a ANOVA de uma via mostrou efeito do 

tratamento [F (7,46) = 12,13 p < 0,001] para percentagem de peso corporal perdido. 

O Pós-teste de Fisher’s LSD mostrou que o grupo CTRt+RES exibiu uma maior 

percentagem de peso corporal perdido, quando comparado aos grupos CTRt+CTR, 

0,1PT+CTR, 1,0PT+CTR e 5,0PT+CTR [p < 0,001; p < 0,001; p < 0,001; p < 0,001]. 

Os grupos CTRt+RES, 0,1PT+RES e 5,0PT+RES exibiram uma maior percentagem 

de peso corporal perdido em relação ao grupo 1,0PT+RES [ p < 0,001; p = 0,003; p = 

0,004]. Os grupos 1,0PT+CTR, 5,0PT+CTR, 0,1PT+RES, 5,0PT+RES apresentaram 

uma maior percentagem de peso corporal perdida quando comparado ao grupo 

CTRt+CTR [ p = 0,004; p = 0,027; p = 0,009; p = 0,010]. Os grupos 0,1PT+RES e 

5,0PT+RES exibiram uma maior percentagem de peso corporal perdida quando 

comparado ao grupo 0,1PT+CTR [p < 0,001; p < 0,001]. Os grupos 0,1PT+RES, 

1,0PT+RES e 5,0PT+RES mostraram uma maior percentagem de peso corporal 

perdida quando comparado ao grupo 1,0PT+CTR [ p < 0,001; p = 0,010; p < 0,001]. 

Os grupos 0,1PT+RES e 5,0PT+RES mostraram uma maior percentagem de peso 

corporal perdida quando comparado ao grupo 5,0PT+CTR [p < 0,001; p < 0,001] 

(Figura 16 C). 
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Figura 16: Efeito da administração de diferentes doses (0,1, 1,0 ou 5 mg/kg de Propionato de 
testosterona. em ratos intactos (A), ratas intactas (B) e ratas ovariectomizadas (C) tratados 
repetidamente com 0,1 mg/kg de RES ou veiculo de RES (CTR), sobre a variação de peso 
corporal perdido (%). Os valores são expressos como média e E.P.M. *p < 0,05 quando 
comparado ao grupo CTRt+CTR; #p < 0,05 quando comparado aos grupos 0,1PT+CTR, 
1,0PT+CTR e 5,0PT+CTR &p < 0,05 quando comparado ao grupo 1,0PT+RES; $p < 0,05 
quando comparado ao grupo 0,1PT+RES; %p < 0,05 quando comparado ao grupo CTRt+RES; 
£p < 0,05 quando comparado aos grupos 0,1PT+RES e 1,0PT+RES (ANOVA de uma via 
seguido pelo pós teste de Fisher’s). 

 

6.2.4 Imunoreatividade para TH+ 

Para o número de neurônios TH+ na SNpc em machos intactos, a ANOVA de 

uma via revelou efeito do tratamento [F (4,25) = 18,96, p < 0,001]. O pós-teste de 

Fisher’s LSD mostrou uma redução de células TH+ nos grupos CTRt+RES, 

0,1PT+RES, 1,0PT+RES e 5,0PT+RES em comparação aos grupos CTRt+CTR [ p < 

0,001; p < 0,001; p = 0,001; p < 0,001, respectivamente]. O grupo 1,0PT+RES, apesar 
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de apresentar diferença significativa quando comparado ao CTRt+CTR, apresenta 

valores estatististicamente significativos maiores que os grupos 0,1PT+RES e 

5,0PT+RES [p = 0,001; p < 0,001, respectivamente], o que revela um possível efeito 

protetor da dose de 1,0PT nos animais tratados paralelamente com RES (Figura 17 

A).  

Para fêmeas intactas, a ANOVA de uma via revelou efeito do tratamento [F 

(4,20) = 3,61, p = 0.022] para o número de neurônios TH+ na SNpc. O pós-teste de 

Fisher’s LSD mostrou uma redução de células TH+ nos grupos CTRt+RES, 

0,1PT+RES e 1,0PT+RES em comparação aos grupos CTRt+CTR [ p = 0,032; p = 

0,016; p = 0,014, respectivamente] e 5,0PT+RES [ p = 0,047; p = 0,024; p = 0,021, 

respectivamente] (Figura 17 B). 

Para o número de neurônios TH+ na SNpc em fêmeas ovariectomizadas, a 

ANOVA de uma via revelou efeito do tratamento [F (4,24) = 3,04, p = 0.036]. O pós-

teste de Fisher’s LSD mostrou uma diminuição significativa no número de células TH 

+ nos grupos CTRt+RES e 1,0PT+RES em comparação ao grupo CTRt+CTR [ p = 

0,004; p = 0,014, respectivamente]. Os grupos 0,1PT+RES e 5,0PT+RES, não se 

diferenciam significativamente nem do grupo CTRt+CTR nem do grupo CTRt+RES, o 

que revela um possível efeito protetor destas duas doses nos animais tratados 

paralelamente com RES (Figura 17 C). 
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Figura 17: Efeitos da administração crônica de diferentes doses (0,1, 1,0 e 5 mg/kg) de 
Propionato de testosterona em ratos intactos (A), ratas intactas (B) e ratas ovariectomizadas 
(C) tratados repetidamente com 0,1 mg/kg de RES ou veiculo de RES (CTR) no número de 
neurônios TH+ na SNpc. Em fêmeas intactas, a dose de 5,0 mg/kg foi capaz de evitar o efeito 
deletério da RES no número de células TH+. Os valores são expressos como média e E.P.M. 
*p < 0,05 em comparação ao grupo CTRt+CTR; &p < 0,05 em comparação aos grupos 
0,1PT+RES e 5,0PT+RES. (ANOVA de uma via seguido pelo pós teste de Fisher’s). 
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Figura 18: Imagens representativas do número de neurônios TH+ na Substância Nigra parte compacta dos animais tratados com 
diferentes doses (0,1, 1,0 e 5 mg/kg) de Propionato de testosterona   e reserpina (0,1 mg/kg). Barra de escala: 500 µm. 

 



 

62 
 

Quando analisados os números de neurônios TH+ em VTA para machos 

intactos, a ANOVA de uma via revelou efeito do tratamento [F (4,24) = 6,14, p = 0,001]. 

O pós-teste de Fisher’s LSD mostrou uma redução de células TH+ no grupo 

CTRt+RES em comparação aos grupos CTRt+CTR, 0,1PT+RES, 1,0PT+RES e 

5,0PT+RES [ p = 0,010; p = 0,014; p < 0,001; p < 0,00, respectivamente], indicando 

que todas as doses de PT administradas nesse experimento foram capazes de 

prevenir os efeitos deletérios causados pela RES (Figura 19 A). 

Em relação as fêmeas intactas, a ANOVA de uma via não revelou efeito do 

tratamento [F (4,22) = 2,54, p = 0,06] para os números de neurônios TH+ em VTA 

(Figura 19 B). 

Quando analisado os números de neurônios TH+ em VTA para fêmeas 

ovariectomizadas, a ANOVA de uma via revelou efeito do tratamento [F (4,23) = 2,90, 

p = 0,04]. O pós-teste de Fisher’s LSD mostrou uma diminuição de células TH+ nos 

grupos CTRt+RES, 0,1PT+RES e 5,0PT+RES em comparação ao grupo CTRt+CTR 

[ p = 0,012; p = 0,021; p = 0,004, respectivamente]. No entanto, o grupo 1,0PT+RES 

não se diferencia significativamente nem do grupo CTRt+CTR nem do grupo 

CTRt+RES, o que revela um possível efeito protetor desta dose nos animais tratados 

paralelamente com RES (Figura 19 C). 
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Figura 19: Efeitos da administração crônica de diferentes doses (0,1, 1,0 e 5 mg/kg) de 
Propionato de testosterona em ratos intactos (A), ratas intactas (B) e ratas ovariectomizadas 
(C) tratados repetidamente com 0,1 mg/kg de RES ou veiculo de RES (CTR).no número de 
neurônios TH+ na VTA. Em machos intactos, todas as doses de PT foram capazes de evitar 
o efeito deletério da RES. Os valores são expressos como média e E.P.M.*p < 0,05 em 
comparação ao grupo CTRt+CTR; #p < 0,05 em comparação ao grupo CTRt+RES (ANOVA 
de uma via seguido pelo pós teste de Fisher’s). 
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CTRt+CTR CTRt+RES 0,1PT+RES 1,0PT+RES 5,0PT+RES 

Figura 20: Imagens representativas do número de neurônios TH+ da Área tegmental ventral dos animais tratados com diferentes 
doses (0,1, 1,0 e 5,0 mg/kg) de propionato de testosterona e reserpina (0,1 mg/kg). Barra de escala: 500 µm. 
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Para a análise da DOR no estriado dorsal em machos intactos, a ANOVA de 

uma via revelou efeito do tratamento [F (4,20) = 4,95, p = 0.006]. Através do pós-teste 

de Fisher’s LSD foi observado uma redução da DOR para os grupos CTRt+RES, 

0,1PT+RES e 5,0PT+RES, em relação ao grupo CTRt+CTR [ p = 0,045, p = 0,003, p 

= 0,003, respectivamente ]. O grupo 1,0PT+RES apresentou um aumento da DOR em 

comparação aos grupos 0,1PT+RES e 5,0PT+RES [ p = 0,008; p = 0,007, 

respectivamente] o que revela um possível efeito protetor da dose 1,0PT nos animais 

tratados paralelamente com RES (Figura 21 A). 

 Para fêmeas intactas, a ANOVA de uma via não mostrou efeito do tratamento 

sobre a DOR no estriado dorsal [F (4,23) = 1,64, p = 0,197] (Figura 21 B). 

Em relação as fêmeas ovariectomizadas, a ANOVA de uma via revelou efeito 

do tratamento [F (4,22) = 3,92, p = 0.015], para a análise da DOR no estriado. Através 

do pós-teste de Fisher’s LSD foi observado uma redução da DOR no grupo CTRt+RES 

em comparação ao grupo CTRt+RES [ p = 0,024]. Os grupos 0,1PT+RES, 1,0PT+RES 

e 5,0PT+RES mostraram um aumento na DOR em comparação ao grupo CTRt+RES 

[ p = 0,002; p = 0,004; p = 0,003, respectivamente], o que mostra um efeito protetor 

das três doses testadas nos animais tratados paralelamente com RES (Figura 21 C). 
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Figura 21 Efeitos da administração crônica de diferentes doses (0,1, 1,0 e 5 mg/kg) de 
Propionato de testosterona em ratos intactos (A), ratas intactas (B) e ratas ovariectomizadas 
(C) tratados repetidamente com 0,1 mg/kg de RES ou veiculo de RES (CTR) na densitometria 
óptica relativa (DOR) do estriado dorsal. Em fêmeas ovariectomizadas, todas as doses de PT 
foram capazes de evitar o efeito deletério da RES na DOR. Os valores são expressos como 
média e E.P.M. *p < 0,05 em comparação ao grupo CTRt+CTR; #p < 0,05 em comparação ao 
grupo CTRt+RES; &p < 0,05 em comparação aos grupos 0,1PT+RES e 5,0PT+RES (ANOVA 
de uma via seguido pelo pós teste de Fisher’s)
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Figura 22: Imagens representativas do estriado dorsal dos animais tratados com diferentes doses (0,1, 1,0 e 5 mg/kg) de Propionato de 
testosterona   e reserpina (0,1 mg/kg). Barra de escala: 1000 µm. 



 

68 
 

7. DISCUSSÃO 

7.1 Efeitos da administração repetida da Reserpina em animais de sexo e 

condições diferentes 

Diferenças sexuais foram observadas nas respostas comportamentais ao 

tratamento repetido com baixas doses (0,1mg/kg) de RES. No comportamento de 

catalepsia, os machos intactos apresentaram alterações após um menor número de 

injeções, enquanto que as fêmeas ovarectomizadas apresentaram uma menor 

susceptibilidade ao efeito da RES, quando comparado aos machos e as fêmeas 

intactas, no entanto ao longo do tratamento as fêmeas intactas exibiram um 

comprometimento motor maior nesse teste quando comparado aos machos. No 

comportamento de atividade exploratória em campo aberto (distância percorrida e 

Hearing) e % de peso corporal, os animais tratados com RES mostraram diminuição 

em todos esses parâmetros, no entanto, diferenças sexuais não foram observadas. A 

análise da imunoreatividade para TH mostrou uma redução do número de células TH+ 

nas três condições tratadas com RES para SNpc. Em VTA, somente nas Fêmeas 

intactas, essa redução não foi observada. Semelhante a VTA, na análise da DOR no 

estriado dorsal, somente as fêmeas intactas não apresentaram redução na 

imunoreatividade para TH, quando comparadas ao seu respectivo controle. Além 

disso, diferenças sexuais foram observadas na análise para o número de células TH+ 

em VTA, mas não para o efeito da RES sob a SNpc e o estriado dorsal. 

Diferenças sexuais entre machos e fêmeas influênciam sob inúmeros 

processos biológicos, incluindo suscetibilidade a doenças neurodegenerativas. Que 

por sua vez, pode ser determinado por diferenças na estruturação e funcionalidade do 

encéfalo, através de fatores determinados por padrões genéticos e epigenéticos 

(GILLIES, et al., 2014; GABORY, ATTIG, JUNIEN, 2009). Na DP observa-se uma 

incidência de 1,5 - 2 vezes maior no sexo masculino em comparação ao sexo feminino. 

Além disso, os homens apresentam uma maior prevalência nos sintomas, gravidade 

e progressão da doença (TAYLOR, et al., 2007; PRINGSHEIM, et al., 2014.). Fatores 

ambientais também podem influenciar nas diferenças de gênero na DP, como 

hormônios sexuais e estilo de vida (DAS et al., 2011). Os hormônios sexuais são de 

grande importância para a diferenciação estrutural e funcional do encéfalo entre 

machos e fêmeas, embora também sejam apontados como um dos principais fatores 
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na diferença sexual, quanto a susceptibilidade em desenvolver a DP. (GILLIES, et al., 

2004; MCCARTHY, 2015). 

Esses mesmos efeitos são observados em modelos animais para a DP, 

principalmente nos modelos induzidos por neurotoxinas, que apresentam respostas 

distintas nos sintomas motores e imunohistoquímicos entre machos e fêmeas 

(GILLIES et al., 2004; MCARTHUR; GILLIES, 2011). No modelo da 6-OHDA, a 

administração dessa neurotoxina em ratos leva a uma perda de neurônios 

dopaminérgicos maior do que em ratas (MURRAY et al., 2003; TAMÁS et al., 2005). 

Ratos também apresentam déficits comportamentais mais graves após a lesão com a 

toxina, incluindo diminuição da atividade motora (CASS; PETERS; SMITH, 2005; 

TAMÁS et al., 2005). Diferenças semelhantes também são observadas em 

camundongos tratados com MPTP (GELDENHUYS, et al., 2015). No presente estudo, 

através da indução progressiva de parkinsonismo em ratos, proposta por Fernandes 

et al. (2012) e Santos et al. (2013), mostramos que o tratamento com RES causa 

diferenças na resposta sexual para o comportamento de catalepsia, quando machos 

tratados com essa droga apresentam alterações motoras após um menor número de 

injeções com RES (Figura 8), quando comparados à fêmeas intactas e 

ovariectomizadas. Já as fêmeas ovariectomizadas apresentam uma maior resistência 

ao tratamento com RES. Essa resistência observada nas fêmeas ovariectomizadas 

também foi observada por Tamás et al. (2006) na atividade em campo aberto, em que 

os autores mostraram que fêmeas ovariectomizadas apresentam uma resposta 

menos deletéria após tratamento com 6-OHDA, quando comparadas a machos sob 

mesmo tratamento. Entretanto, na tarefa de rotarod, Antzoulatos et al. (2011) 

mostraram que ratas ovariectomizadas apresentam um menor tempo de permanência 

dos animais no cilindro, o que mostra uma menor resistência aos efeitos neurotóxicos 

da MPTP. As diferenças observadas nos resultados apresentados pelos diferentes 

trabalhos podem estar relacionadas às diferentes drogas utilizadas para a indução de 

Parkinson nos animais, uma vez que a MPTP possui ação específica sobre o sistema 

dopaminérgico, a 6-OHDA possui ação sobre os sistemas dopaminérgico e 

noradrenérgico e a reserpina possui efeito nos sistemas dopaminérgico, 

noradrenérgico e serotoninérgico (ver melhor em TIEU, 2011; HARE, et al., 2013). Um 

outro fator, responsável pelas diferenças observadas, pode ser o momento da 

realização da ovariectomia. No nosso estudo, nós realizamos a ovariectomia na quarta 
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semana de vida das ratas, para evitar possíveis efeitos plásticos da ação dos 

hormônios sexuais femininos sob o desenvolvimento do sistema nervoso desses 

animais. 

 Ainda em nosso estudo, apesar das fêmeas intactas iniciarem as alterações 

motoras após os machos, as ratas apresentaram um comprometimento motor mais 

severo na catalepsia, mostrando uma progressão mais acelerada (Figura 8). Esse 

achado, não corrobora os estudos de Cass, Peters; Smith (2005) e Tamás et al. 

(2005), que mostraram um maior comprometimento motor em machos tratados com 

6-OHDA, quando comparados à fêmeas intactas. As diferenças apresentadas nos 

resultados desses estudos e o nosso, possivelmente, podem estar associadas às 

diferenças entre as tarefas. No presente trabalho, utilizamos a catalepsia na barra, 

enquanto que nos demais foram observadas alterações em tarefas de atividade geral 

em campo aberto e no teste de rotarod.  

Um outro parâmetro motor largamente utilizado para avaliar alterações motoras 

em modelos animais da DP é a tarefa de exploração no campo aberto, em que são 

avaliados parâmetros como distância percorrida e comportamento de hearing. Em 

nosso estudo, observamos uma diminuição da atividade motora nesses dois 

parâmetros para os grupos tratados com RES, quando comparado aos seus 

respectivos controles (Figura 9). Efeitos semelhantes são observados no estudo de 

Araujo et al. (2013) e Nagarajan et al. (2015), em que eles observaram diminuição da 

atividade motora e número de hearing nos grupos lesionados com 6-OHDA e MPTP, 

respectivamente. Diferente dos nossos achados, no comportamento de catalepsia, 

não observamos diferenças sexuais quanto a resposta motora nessa tarefa, sendo a 

mesma realizada apenas no dia 30 (48 h após a última injeção de reserpina). 

Possivelmente, respostas diferentes poderiam ser encontradas se a tarefa fosse 

realizada em fases iniciais do tratamento com reserpina. 

Diferenças sexuais sob o efeito da RES também não foram observadas em 

nosso estudo, quando observada a percentagem de perda de peso corporal ao longo 

do tratamento. Observamos apenas que o tratamento com essa droga causou uma 

diminuição do peso dos animais das diferentes condições, quando comparados aos 

animais dos grupos controles correspondentes (Figura 10). Uma redução no peso 

também é observada em outros modelos animais de DP. Ferro, et al. (2005) e Gálosi, 
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et al. (2015) observaram uma redução significativa do peso dos animais após o 

tratamento com 6-OHDA e MPTP. Em um tratamento semelhante ao nosso, 

Fernandes et al. (2012) não observaram alteração entre o peso dos animais do grupo 

controle e RES. Entretanto, nesse mesmo estudo, os autores realizam uma 

comparação do peso corporal dos animais antes do início do tratamento e ao longo 

do tratamento. No nosso estudo, utilizamos a percentagem de peso dos animais com 

base no peso destes antes do tratamento. Acreditamos que essa variável seja mais 

fidedigna, uma vez que existe uma variabilidade entre o peso dos animais de mesma 

idade e, uma perda de peso semelhante, em gramas, pode resultar em um efeito 

diferente.  

Diferenças de sexo são observadas quanto ao efeito do tratamento com toxinas 

sobre o sistema dopaminérgico (MCARTHUR; GILLIES, 2011; TAMÁS et al., 2006). 

Essa diferença de sexo também foi observada no nosso estudo para o número de 

células TH+ em VTA, em que os machos tratados com RES apresentaram uma maior 

diminuição do número de células e fêmeas intactas não apresentaram alterações no 

número de células TH+, quando comparados ao grupo controle (Figura 11). 

Possivelmente, essa proteção observada nesse núcleo dopaminérgico, pode estar 

relacionada à presença de hormônios sexuais femininos. Inúmeras revisões 

demonstram o efeito protetor do estradiol sobre o sistema dopaminérgico em fêmeas 

tratados com este hormônio (DLUZEN; HORSTINK, 2003; SHULMAN; BHAT, 2006; 

BOURQUE; DLUZEN; DI PAOLO, 2009). Em relação ao número de células TH+ na 

SNpc e na DOR do estriado dorsal, observamos efeito do tratamento em todos os 

grupos analisados, apesar de não encontramos diferenças sexuais quanto ao efeito 

observado (Figura 11 e 12). Analisando os níveis de DA no estriado de animais 

tratados com 6-OHDA, (CASS, PETERS E SMITH, 2005) e com MPTP 

(GELDENHUYS, et al. 2015), esses mesmos autores encontraram diferenças quanto 

ao tratamento, mas não observaram diferença de gênero, corroborando nossos 

resultados. 

Desta forma, na literatura, é bem evidente as diferenças sexuais sobre o 

sistema dopaminérgico em modelos animais da DP. Sendo comprovado o efeito 

neuroprotetor dos estrógenos, em especial o E2 em fêmeas (MURRAY et al., 2003 

GILLIES et al., 2004; BARAKA, et al., 2011). Entretanto, os estudos que avaliam os 
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efeitos da testosterona ou seus análogos em machos ainda permanecem escassos e 

controversos (VICTOR et al., 2014; SON et al., 2015).  

 

7.2 Efeitos da administração crônica de propionato de testosterona em ratos de 

ambos os sexos submetidos ao modelo de parkinsonismo induzido por 

reserpina. 

No presente estudo, investigamos as alterações comportamentais motoras e 

neuroquímicas para TH causadas pela administração crônica de diferentes doses de 

PT no modelo de Parkinsonismo induzido por baixas doses (0,1 mg/kg) de RES em 

ratos intactos (experimento I), ratas intactas (experimento II) e ratas ovariectomizadas 

(experimento III). No experimento I, observamos que a administração de PT na dose 

de 5,0 mg/kg foi capaz de reduzir os efeitos deletérios da RES na catalepsia, enquanto 

que a dose de 1,0 mg/kg de PT, associada ao tratamento com a RES, promoveu um 

maior prejuízo motor. No entanto, nenhuma das doses testadas de PT, associada a 

RES, foram capazes de prevenir o déficit na alteração motora exploratória, no campo 

aberto, causada pela RES. Em relação ao número de células TH+
, observamos que 

nenhuma das doses de PT reduziram os prejuízos causados pela RES na SNpc; no 

entanto todas as doses preveniram a redução de células TH+ em VTA. No 

experimento 2, notamos que a administração de PT nas doses de 1,0 e 5,0 mg/kg 

foram capazes de prevenir os prejuízos motores no comportamento de catalepsia, 

induzidos pela RES em fêmeas intactas. Porém, as doses testadas de PT não foram 

capazes de prevenir o déficit na alteração motora exploratória no campo aberto. Já 

em relação ao número de células TH+ na SNpc, observamos que a administração da 

dose de 5,0 mg/kg de PT associada ao tratamento da RES, foi capaz de reduzir os 

prejuízos causados pelo tratamento com RES, porém em relação ao estriado e VTA 

nenhuma diferença entre os grupos foi encontrada. Já no experimento 3, observamos 

que as doses de 1,0 e 5,0 mg/kg de PT foram capazes de reduzir os efeitos deletérios 

da RES na catalepsia. Entretanto, nenhuma das doses estudadas de PT foram 

capazes de prevenir o déficit na alteração motora exploratória no campo aberto. Em 

relação ao número de células TH+ na SNpc, notamos que apenas a dose de 1,0 mg/kg 

de PT não foi capaz de prevenir os efeitos deletérios da RES. Em VTA, a dose de 1,0 

mg/kg de PT foi capaz de evitar a diminuição destas células, enquanto no estriado 
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todas as doses testadas de PT foram capazes de proteger contra os efeitos deletérios 

da RES.  

No sistema nervoso a ação dos hormônios masculinos, em especial a 

testosterona ainda é pouco conhecida principalmente em situações patológicas. A 

literatura relata um efeito antagônico em modelos animais deste hormônio, uma vez 

que existem trabalhos que apontam uma função neuroprotetora associada a 

testosterona, enquanto que outros relatam um efeito neurotóxico associado a mesma 

(DZULEN; MCDERMOTT, 2006; HOLMES, et al., 2013). Em humanos o efeito da 

reposição de testosterona também apresenta efeitos variados. Mitchell, Thomas, 

Burnet (2005) mostraram que a reposição hormonal com testosterona em paciente 

com DP promoveu uma melhora significativa dos sintomas motores, demonstrados 

pelo aumento da legibilidade de texto manuscrito, redução do tremor e escalas de 

avaliação clínica. No entanto, em um outro estudo, Okun et al. (2006) fizeram 

aplicações de testosterona em indivíduos portadores da DP e verificaram que os 

indivíduos do grupo tratado não apresentaram melhoras motoras significativas quando 

comparado ao grupo controle. No entanto apesar de informações contraditórias a 

respeito dos efeitos da testosterona no sistema nervoso, nas últimas décadas tem sido 

crescente o uso na clínica da reposição hormonal de testosterona em pacientes com 

DP, com o intuito de amenizar as alterações motoras e não motoras provocadas por 

essa enfermidade.  

As alterações motoras da DP apenas são evidentes quando 50-70% dos 

neurônios dopaminérgicos foram danificados ou degenerados (BLUM, et al. 2001) e 

são caracterizadas, principalmente, por tremor em repouso, catalepsia, rigidez 

muscular e instabilidade postural (AERTS, et al., 2012). Alterações motoras 

semelhantes podem ser mimetizados em modelos animais por neurotoxinas como 

MPTP (SINGSAI, et al., 2015) e 6-OHDA (MAHMOUDI, et al., 2012), drogas 

neurolépticas como Haloperidol (MOHAJJEL-NAYEBI; SHEIDAEI, 2010; BHANGALE; 

ACHARYA, 2016) ou drogas que bloqueiem o transportador de monoaminas como a 

RES (FERNANDES et al. 2012; SANTOS et al. 2013; LEÃO et al., 2015).  

Dentre os sintomas mais comuns em pacientes com DP, destaca-se a 

incapacidade de iniciar o movimento e corrigir posturas (GILADI et al., 1992; 

SMULDERS et al., 2015). Em animais, esse comportamento é conhecido como 
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catalepsia e tem sido largamente utilizado para avaliar alterações motoras em 

modelos animais da DP (SANBURG et al., 1988;). No presente estudo, mostramos 

que a administração crônica e de baixas doses (0,1 mg/kg) de reserpina foi capaz de 

causar um aumento progressivo desse comportamento nos animais das diferentes 

condições testadas (machos intactos-exp. I, fêmeas intactas-exp. II e fêmeas 

gonactomizadas-exp. III), corroborando os resultados observados em estudos 

anteriores (FERNANDES, et al., 2012; SANTOS, et al 2013). Em relação ao 

comportamento motor dos ratos tratados concomitantemente com RES e PT, 

mostramos, através dos testes de catalepsia, que o tratamento crônico com o PT na 

dose de 5,0 mg/kg, em machos, e de 1,0 e 5,0 mg/kg, em fêmeas (intactas e 

ovariectomizadas), provocou uma redução do tempo de catalepsia. No entanto, 

também observamos que o tratamento de RES associado ao PT, na dose 1,0 mg/kg, 

em machos aumentou o tempo de de catalepsia (Figura 13). Nossos dados 

corroboram, em parte, os demonstrados por Zolbanin; Zolali; Nayebi, (2014), em que 

eles mostraram que a administração repetida (7 dias) de testosterona na dose de 1,0 

mg/kg reduziu o tempo de catalepsia provocado pela administração de Haloperidol em 

ratos gonadectomizados. Nesse estudo, os autores não avaliaram as diferenças de 

sexo e não realizaram aplicação de testosterona em machos intactos.  

Em animais jovens e adultos, os hormônios androgênicos participam na 

modulação do sistema dopaminérgico (DE SOUZA SILVA et al., 2009), sendo que 

este sistema, mais precisamente através da via nigroestriatal é responsável pelo 

controle do movimento voluntário (LUO; HUANG, 2016). Vários estudos com roedores 

machos gonadectomizados mostram um potencial papel para os hormônios sexuais 

na regulação da atividade motora (JOHNSON, et al., 2010; KHASNAVIS, et al., 2013). 

Nestes estudos, a gonadectomia reduz a atividade motora dos animais, evidenciando 

que a testosterona é essencial para manter o controle da atividade motora. Entretanto 

a regulação da atividade motora pela testosterona pode decorrer por inúmeros 

mecanismo. A testosterona aumenta a síntese e liberação de dopamina, aumenta a 

expressão de DAT e VMAT-2, além de regular a expressão de receptores 

dopaminérgicos (DE SOUZA SILVA et al., 2009; PURVES-TYSON et al., 2012; 

PURVES-TYSON, et al., 2014). No entanto, a melhora vista no nosso estudo, com a 

administração de PT no teste de catalepsia não foi seguida por diferenças no número 

de células TH+ na SNpc em machos, fêmeas ovariectomizadas e fêmeas intactas 
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(exceto a dose de 5,0 mg/kg) em comparação aos grupos tratados com RES 

(CTRt+RES). Desta forma, acreditamos que a melhora encontrada no teste de 

catalepsia tenha ocorrido por mecanismos compensatórios subjacentes aos efeitos do 

PT no sistema dopaminérgico, tais como: I- diminuição do metabolismo de 

degradação de DA; II- ativação de mecanismos compensatórios relacionados com 

glutamato; III- um aumento da liberação de DA dos terminais estriatais proveniente 

tanto do SN e da VTA. A primeira possibilidade é menos provável, uma vez que ratos 

jovens tratados com PT exibem um aumento das enzimas responsáveis pela 

degradação de DA (COMT e MAOA e B) na SNpc (PURVES-TYSON, et al., 2012). 

No sistema glutamatérgico, os hormônios sexuais podem alterar a atividade dessas 

células no cérebro, através da regulação da expressão dos receptores de glutamato 

(D’SOUZA; HARLAN; GARCIA, 2003). Por sua vez, evidencias mostram que o 

sistema glutamatérgico pode regular a liberação de DA (AVSHALUMOV; PATEL; 

RICE, 2008; WILL; HULL; DOMINGUEZ 2014), entretanto este mecanismo é pouco 

conhecido. A terceira possibilidade pode ocorrer tanto por mecanismo androgênico 

como por mecanismo estrogênico, uma vez que a testosterona pode ser aromatizada 

no cérebro, e ambos os hormônios tem a propriedade de modular a liberação de DA 

(ANTZOULATOS, et al., 2011; ALMEY; MILNER; BRAKE, 2015). 

A atividade motora em campo aberto é um outro teste amplamente realizado 

para avaliar as alterações motoras. O efeito da testosterona no comportamento de 

campo aberto é controverso na literatura. Lambadjieva (1998), tratando animais 

intactos com testosterona, observou uma redução da atividade horizontal dos animais. 

Cooper et al. (2014) utilizando ratos machos intactos encontram apenas diminuição 

no número de rearing, porém a atividade motora não foi alterada. Esses achados 

corroboram os encontrados em nosso trabalho. Observamos no experimento I e III 

(ratos intactos e ratas ovariectomizadas, respectivamente) que os animais tratados 

apenas com PT nas doses de 1,0 e 5,0 mg/kg apresentaram redução no número de 

rearing e a administração de PT na dose de 5,0 mg/kg reduziu a distância total 

percorrida (Figura 14 e 15). Em relação aos dados apresentados pelas fêmeas 

intactas, HU et al. (2015) encontraram resultado semelhante ao nosso estudo, em que 

fêmeas intactas também não alteraram a atividade motora no campo aberto após 

tratamento com testosterona. Os mesmos autores ainda mostram que o regime de 

administração da testosterona e a idade dos animais também têm grande impacto nos 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Avshalumov%20MV%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Patel%20JC%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Rice%20ME%5Bauth%5D
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efeitos comportamentais no campo aberto. Onoalapo et al., (2016) mostraram que a 

administração aguda de PT em camundongos pré-púberes leva a um aumento na 

atividade horizontal e comportamento de hearing, porém quando a administração 

ocorreu de forma crônica observou-se uma diminuição desses dois parâmetros, 

contudo em camundongos envelhecidos o inverso foi observado. Em nosso estudo, 

também avaliamos a atividade motora de ratos em campo aberto, após tratamento 

crônico com reserpina e PT. Nenhuma das doses de PT utilizada foram capazes de 

melhorar os parâmetros motores avaliados nos animais tratados concomitantemente 

com RES nos três experimentos. Como mencionado, o tratamento apenas com 

testosterona, por si, foi capaz de causar diminuição da atividade motora dos animais 

(Experimento I e III) nos dois parâmetros analisados e, quando comparados os grupos 

tratados com PT + RES e animais tratados apenas com as mesmas doses de PT, não 

observamos diferenças motoras (Figura 14 e 15). 

Outra característica marcante vista nos pacientes com DP é a perda do peso 

corporal (VAN DER MARCK, et al., 2012). Vários fatores podem contribuir para a 

perda de peso na DP, dentre eles, o aumento do gasto energético devido ao aumento 

da rigidez muscular e o desenvolvimento de discinesia induzida pela L-dopa (principal 

droga utilizada no tratamento da DP) e a desregulação do trato gastrointestinal 

(KASHIHARA, et al., 2006). A perda de peso corporal também é mimetizada em 

modelos animais para DP, em que se observa uma diminuição do peso em ratos 

tratados com 6-OHDA e MPTP (BEM; BRUGUEROLLE, 2000; FERRO, et al., 2005; 

CUNNINGHAM, et al., 2011). Fato este que corrobora os dados encontrados no 

presente estudo, em que os ratos tratados com RES nos três experimentos 

apresentaram redução de peso corporal. Alguns estudos têm mostrado que a 

administração crônica de testosterona em machos e fêmeas intactos induz um 

aumento do peso corporal (ONAOLAPO, et al., 2016; IWASA, et al., 2016). Nesse 

sentido, tratamos os animais das diferentes condições com PT, paralelo ao tratamento 

com RES e não observamos mudanças evidentes no peso corporal dos animais, 

evidenciando que o PT não conseguiu evitar os efeitos deletérios da RES sobre a 

redução de peso. Entretanto, observamos que apenas fêmeas ovariectomizadas 

tratadas exclusivamente com PT nas doses de 1,0 e 5,0 mg/kg apresentaram um 

aumento do peso corporal em comparação ao grupo controle. Acreditamos que as 

doses de PT utilizadas não foram suficientes para provocar um aumento de massa 
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corporal significativa nos animais tratados apenas com PT em machos e fêmeas 

intactas. Porem, em fêmeas ovariectomizadas o aumento observado nos grupos que 

receberam apenas PT pode ser explicado em parte pelo sinergismo do PT e 

gonadectomia, uma vez que, a testosterona apresenta propiedade anabólica, 

possuindo uma função relevante no aumento da massa muscular (CORONA, et al., 

2016). E a gonadectomia provoca um aumento de peso corporal e o acumulo de tecido 

adiposo visceral, visto que os estrogênios desempenham um papel essencial na 

prevenção de ganho de peso corporal através da modificação de fatores centrais e 

periféricos (ver melhor em GAO, et al., 2007; SAITO, et al., 2015) (Figura 16). 

A dopamina (DA) é um neurotransmissor que regula diferentes funções no 

SNC, que vão desde a percepção sensorial, atividade motora, cognição, emoção, 

motivação e termorregulação (PASQUALINI, et al., 2009). Esta catecolamina é 

principalmente sintetizada, armazenada e liberada a partir de neurônios 

dopaminérgicos na substância negra e na área tegmental ventral (JEONG, et al., 

2006). Sua síntese é regulada pela enzima tirosina hidroxilase, responsável por 

converter o aminoácido tirosina em levodopa (L-dopa), constituindo o primeiro passo 

na síntese das catecolaminas e representando a etapa limitante para a síntese das 

catecolaminas (BADEMCI, et al., 2012). A expressão do gene TH é regulada por vários 

sinais fisiológicos, incluindo glicocorticóide, vitamina D e hormônios sexuais, como 

testosterona e estradiol, que regula proeminentemente a expressão deste gene 

(FOSSOM, et al., 1992; THANKY; SON; HERBISON, 2002; JOHNSON, et al., 2010; 

CUI, et al., 2015).  

Na literatura alguns trabalhos mostram que a administração de testosterona ou 

seu derivado sintético PT em ratos machos aumenta o número de células TH+ na SNpc 

e VTA, além dos níveis de DA no estriado (CUI, et al., 2012; ESPINOSA, et al., 2016; 

WANG, et al., 2016). Desta forma, esperávamos que a administração de PT impedisse 

ou reduzisse os danos nas células TH+, provocado pela administração de RES, nos 

animais tratados concomitantemente com PT e RES. Após os tratamentos dos 

animais em diferentes condições, observamos na SNpc um possível efeito protetor do 

PT na dose de 5,0 mg/kg em fêmeas intactas e em fêmeas ovariectomizadas, as 

doses de 0,1 e 5,0 mg/kg não apresentaram diferenças entre os animais controles e 

os animais reserpinados. Em machos, nenhuma das doses foi capaz de causar 
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proteção (Figura 17). Em VTA, observamos no experimento I, que todas as doses de 

PT foram capazes de evitar o efeito deletério da RES. No experimento II não 

encontramos alterações no número de células TH+ provocado pelo tratamento com 

RES e nem com a administração de PT (Figura 19). Possivelmente, essa proteção 

observada nesse núcleo dopaminérgico, pode estar relacionada à presença de 

hormônios sexuais femininos, já que trata-se do grupo de fêmeas intactas, possuindo 

uma maior capacidade de aromatização do PT em estradiol, que já tem sido relatado 

como protetor do sistema dopaminérgico em fêmeas (DLUZEN; HORSTINK, 2003; 

SHULMAN; BHAT, 2006; BOURQUE; DLUZEN; DI PAOLO, 2009). Em fêmeas 

ovariectomizadas, a administração de PT também não consegiu reverter os prejuízos 

provocados pela RES. Em relação a DOR do estriado dorsal, observamos que no 

experimento III, todas as doses de PT foram capazes de evitar os danos provocados 

pela RES, no entanto, não observamos esse mesmo efeito no experimento I (Figura 

21). As ações da testosterona sobre o sistema dopaminérgico em animais tratados 

com neurotoxinas são bastante escassas na literatura, entretanto os poucos estudos 

existentes mostram que, a testosterona não apresenta propriedade neuroprotetora no 

sistema dopaminérgico, fato este evidenciado por Dzluzen, (1996), em que a 

administração de testosterona em camundongos machos gonadectomizados não 

protegeu contra os danos provocados pelo MPTP. Myers, Anderson e Dluzen (2003) 

e Gao e Dluzen (2001) também não encontraram efeitos neuroprotetor da 

administração de testosterona em camundongos machos e fêmeas 

gonadectomizados contra os danos provocados pela metanfetamina. Esses achados 

citados não corroboram os nossos resultados em que, observamos ação 

neuroprotetora da administração de PT em ambos os sexos, inclusive fêmeas 

ovariectomizadas. 

Muitos dos efeitos terapêuticos descobertos com a administração de 

testosterona, incluindo aqueles sobre a cognição e neuroproteção, são mediadas 

através de mecanismos neurais (WANG, et al.,2016). No sistema nervoso, a 

testosterona pode ser transformada em estradiol pela enzima aromatase ou em di-

hidrotestosterona pela 5α-redutase, dependendo da maquinaria enzimática presente 

nas células (CELEC, et al., 2015; BETHEA, et al., 2016). O efeito protetor apresentado 

em nosso estudo, variando em relação à condição (machos intactos, fêmeas intactas 

e fêmeas ovariectomizadas) e ao tratamento, pode estar relacionado ao sinergismo 
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desses três hormônios ou à ação individual de algum deles, visto que, observamos 

efeitos distintos entre as condições trabalhadas. Desta forma, torna-se necessária a 

realização de estudos posteriores com bloqueadores dessas enzimas para que possa 

entender quais hormônios, efetivamente estão envolvidos e através de quais 

mecanismos esses hormônios atuam. 
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8. CONCLUSÃO 

Neste estudo foi demostrado que diferenças sexuais são observadas para o 

efeito do tratamento repetido com baixas doses (0,1 mg/kg) de reserpina. Machos 

intactos apresentaram uma menor resistência aos efeitos deletérios da reserpina. 

Uma vez iniciada as alterações motoras, fêmeas intactas apresentaram uma 

progressão mais acelerada das alterações motoras na catalepsia, enquanto as 

fêmeas ovariectomizadas apresentaram maior resistência e menor progressão. Além 

disso, fêmeas intactas não apresentaram diminuição de TH (número de células em 

VTA e DOR no estriado dorsal) após o tratamento repetido com reserpina. 

Possivelmente, as alterações observadas estão relacionadas aos efeitos dos 

hormônios sexuais. 

O tratamento com diferentes doses de PT causou uma diminuição da atividade 

exploratória, no campo aberto, de machos intactos e fêmeas ovariectomizadas, mas 

não em fêmeas intactas. 

A administração crônica de PT na dose de 5,0 mg/kg em machos e de 1,0 e 5,0 

mg/kg em fêmeas (intactas e ovariectomizadas) provoca uma diminuição dos efeitos 

deletérios da reserpina sobre a atividade motora no comportamento de catalepsia. 

O tratamento repetido com PT, nas três doses testadas, foi capaz de evitar a 

depleção de TH em VTA de machos intactos e no estriado dorsal de fêmeas 

ovariectomizadas. 
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