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INTRODUÇÃO:
A Síndrome das Pernas Inquietas (SPI) é uma doença neurológica sensorial e motora, normalmente

definida pela necessidade de mover os membros inferiores quando em descanso (VENKATESHIAH;
IOACHIMESCU, 2015). A causa da SPI não é totalmente compreendida, mas as evidências sugerem que ela está
relacionada a baixos níveis de ferro no cérebro, à regulação de dopamina e à alterações no sistema
glutamatérgico e adenosinérgico (EARLEY et al., 2014; FERRÉ et al., 2018). Em alguns casos, a SPI também
possui uma causa genética, acometendo pessoas da mesma família. Bem como, também pode estar associada a
outras condições médicas, incluindo baixos níveis de ferro no sangue e insuficiência renal (KHAN et al., 2017).

Esta síndrome afeta de 5% a 10% da população, em sua maioria mulheres acima de 35 anos de idade,
existem ainda agravantes da situação como gravidez e deficiência de ferro (LEE; ZAFFKE; BARATTE-BEEBE,
2001; RIZEK; KUMAR, 2017). A gravidade dos sintomas pode evoluir com o passar da idade (ALOE et al., 2007).
O tratamento da doença pode ser tanto farmacológico através de agentes dopaminérgicos, opioides,
benzodiazepínicos, anticonvulsivantes, bem como não farmacológico, por meio do exercício físico (ESTEVES et
al., 2009; GIANNAKI et al., 2014)

As características da doença em humanos, como as alterações de sono e comportamento, são
reproduzíveis em modelo animal já que os mecanismos fisiopatológicos são bem caraterizados. (SCHMITT;
HIEMKE, 1998; SALMINEN et al, 2021). No modelo animal esperam-se algumas mudanças comportamentais
como o aumento da atividade locomotora que por sua vez pode ser caracterizado como indicador de “necessidade
de se mover”, ou seja, maior locomoção ao longo do dia durante o período de repouso dos roedores, e maior
tempo de atividade desacordada são sinais esperados no fenótipo da síndrome (ROYCE, 1977; SIMON; DUPUIS;
COSTENTIN, 1994). Alguns modelos animais já vêm sendo descritos na literatura para a SPI. Entre eles,
destacamos o modelo de lesão nos núcleos dopaminérgicos A11 com 6 hidroxi dopamina (6-OHDA) que mimetiza
algumas características referentes à síndrome (QU et al., 2007).

Nesse contexto, visto que a pesquisa científica desenvolvida com animais é de grande aplicabilidade e
pode fornecer resultados para futuras aplicações em estudos clínicos, é de fundamental importância a
investigação comportamental e molecular de um modelo animal SPI com lesão do núcleo A11 com 6-OHDA.
Assim, o objetivo deste estudo foi avaliar os receptores dopaminérgicos e o comportamento em um modelo animal
de SPI com lesão do núcleo A11 com 6-OHDA.

MÉTODOS
3.1 Modelo animal
O estudo foi realizado com ratos Wistar machos adultos (n=24), fornecidos pelo Centro Multidisciplinar

para Investigação Biológica na Área da Ciência de Animais de Laboratório (CEMIB) da Unicamp. Durante o
período experimental os animais foram acondicionados no Biotério do Laboratório de Sono e Exercício Físico
(LASEF) da FCA/Unicamp, com ciclo claro-escuro de 12/12 horas, cuja iluminação inicia-se às 6h, em temperatura
controlada de (22 ± 2 ° C) com livre acesso a água e ração ad libitum.

Os animais utilizados neste estudo foram mantidos e tratados em grupos de 3 a 4 animais, posteriormente
isolados após primeira intervenção. Em gaiolas padrão de polipropileno brancas e tampas de aço inox com recuos
para fornecimento de água e ração. Bem como, foram respeitados de acordo com as diretrizes de princípios éticos
e práticos de uso de animais de laboratório (Andersen et al., 2004a). O protocolo experimental foi aprovado pelo
Comitê de Ética do Uso de Animais (CEUA) da UNICAMP- n° 4726-1/(A)2018.

3.2 Desenho experimental
Os ratos foram randomicamente distribuídos em 3 grupos experimentais. Sendo estes, o grupo (controle)

constituído por animais saudáveis e que não recebeu nenhuma intervenção; o grupo (sham), que passou por lesão
no núcleo A11 com salina; o grupo (A11), que recebeu lesão no núcleo A11 com 6-OHDA. Todos os grupos tiveram
o comportamento avaliado (TCA- teste de campo aberto) nos dias basal, 7, 15 e 28, posteriormente foi realizada
avaliação molecular de proteinas relacionadas ao sistema dopaminérgico e SPI. Foi considerado a medida basal o
dia 80 de vida dos animais, e os demais dias são referentes a primeira, segunda, terceira e quarta semana após a
recuperação da cirurgia.

3.3 Procedimentos Experimentais
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3.3.1  Procedimentos cirúrgicos – Lesão no núcleo dopaminérgico A11
Os animais foram anestesiados com isoflurano e procedimentos estereotáxicos foram empregados para

lesão no núcleo dopaminérgico A11 e aplicação de salina ou 6-OHDA. Os animais foram submetidos a uma
tricotomia da região superior da cabeça, e colocados em um aparelho estereotáxico (David KopfTM). O crânio foi
exposto e subsequentemente as coordenadas estereotáxicas foram demarcadas. foram utilizadas as seguintes
coordenadas estereotáxicas para a lesão bilateral do núcleo A11: anteroposterior (AP), -3,0 mm do bregma;
latero-lateral (LL) 0,3 mm da linha média; dorsoventral (DV), -8,0 mm a partir da calota craniana. Os ratos
receberam antibiótico penicilina para prevenir a infecção. Os animais também receberam 10 mg / kg de
diclofenaco de sódio para auxiliar na analgesia pós-operatória e para reduzir a inflamação da ferida cirúrgica. Após
a localização das medidas das coordenadas, o crânio foi perfurado com uma broca dentária e uma agulha de 30
gauge foi introduzida no núcleo A11. A agulha estava ligada a um tubo de polietileno conectado a uma seringa
(Hamilton, EUA) de 10 µl cujo embolo foi impulsionado por uma bomba de microinfusão. Foram invejados um
volume de 2µl a 0,2 da neurotoxina 6-OHDA diluída em 0,01% de ácido ascórbico, utilizando-se um fluxo de 0,5
µl/min.

3.3.2 Teste comportamental – Teste de Campo Aberto
O teste de campo aberto (TCA) foi aplicado antes do início, semanalmente e no final do período de

intervenção. Foi realizado o mesmo protocolo citado por Franco et al, 2020. Os parâmetros analisados, por
contadores manuais, foram locomoção periférica (número de quadrantes, próximo às paredes, percorrida), central
(número total de quadrantes, da área central percorrida) e total (soma do total de quadrantes periféricos e centrais
percorridos); frequência de criação (número de vezes que o animal repousa sobre as patas traseiras); quantidade
de vezes que o animal realiza secreções fisiológicas (número de fezes e urinas) e higiene (número e total de
segundos de boca ou patas no corpo e na cabeça). O último foi medido usando temporizadores.

3.3.3 Análise de imunofluorescência
Secções transversais do cérebro na região do núcleo A11 para imunomarcação foram lavadas com PBS 1

vezes por 3 minutos. Seguido por metanol gelado 15 minutos a 20ºC e em seguida lavada com PBS-T 3 vezes por
5 minutos. Foram adicionados solução de pré-bloqueio de ácido maleico BSA 5% com 1% glicina por um período
de 1 hora. Em seguida foi adicionado solução primária por overnight. Após essa etapa o tecido foi lavado
novamente com PBS-T 3 vezes por 5 minutos. Foi adicionado solução secundária por 1 hora em local sem
nenhuma iluminação e total escuridão. Posteriormente a lâmina foi mergulhada em PBS-T rapidamente e
adicionado 50 ul de sudan black por 1 minuto e meio. A análise morfométrica da imunofluorescência das lâminas
aconteceu em microscópio com uma câmera digital. Para processamento das imagens, foi utilizado os softwares
Metamorph da universal Imaging Corporation e o Image Pro-plus. Entre três e quatro secções do cérebro foram
analisadas em todos os grupos.

3.3.4 Extração de RNA e reação em cadeia da polimerase quantitativa em tempo real (qPCR)
A análise de qPCR foi realizada no tecido estriado e na medula. Foi realizada a extração de RNA total com

reagente Trizol (InVitrogen, São Paulo, Brasil), de acordo com as recomendações do fabricante. Foi utilizado o
mesmo protocolo citado por Franco et al, 2020. Os primers utilizados foram Transportador de dopamina (DAT)
(SLC6A3 Rn00562224_m1), Tirosina Hidroxilase (TH) (Hamp Rn00584987_m1) e do receptor dopaminérgico D2
(Rn00561126_m1).

3.3.5 Western Blotting (WB)
A técnica foi executada no tecido estriado e na medula, utilizando o protocolo citado por Franco et al,

2020. Os resultados foram avaliados através do blotting com anticorpos específicos do DAT, TH, receptor
dopaminérgico D2 e endógeno tubulina. Os anticorpos secundários foram de Rabbit ou Mouse a depender do
primário. O sinal foi detectado por quimioluminecência com kit ECL da Amersham e posterior exposição no foto
documentadora.

3.3.6 Análise estatística
Para as análises inferenciais, foi verificada a distribuição normal e homogeneidade de variância com

Kolmogorov-Smirnov e Levine. Para analise do teste de campo aberto foi utilizado o teste de modelo misto linear
(para tempo, grupo e interação tempo x grupo) com post hoc de bonferroni (p<0,05), e os dados moleculares
foram analisados por ANOVA one-way (p<0,05).
4. RESULTADOS

Figura 1. Análise do comportamento (Teste Campo Aberto) dos animais modelos de SPI. Grupos Controle sem
lesão (CTRL); Lesão com Salina (SHAM); Lesão com 6-OHDA (Lesão), n=8. Analisado por Modelo misto linear e
post hoc de Bonferroni p<0,05; * difere do dia 0.
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Na ambulação total foi encontrado diferença estatística para tempo (F(4,112)= 3,635, p=0,010), com
redução nos dia 7 e 21 após a lesão em relação ao dia zero (dia 7 p=0,039; dia 21 p=0,010). Também foi
encontrado diferença para grupo (F(2,112)= 15,850, p=0,000), aumento da ambulação total para o grupo SHAM e
LESÃO em relação ao CTRL (SHAM p=0,000; LESÃO p=0,015), e aumento do grupo SHAM em relação ao grupo
LESÃO (p=0,031). Nos parâmetros rearing e grooming foi encontrado diferença estatisticamente significativa para
tempo (Rearing F(4,112)= 3,688, p=0,009; Grooming F(4,112)= 5,604, p=0,001), com redução de rearing nos dias
7 e 28 em relação ao dia zero (dia 7 p= 0,045; dia 28 p=0,005) e aumento de grooming nos dias 7 e 14 em relação
ao zero (dia 7 p=0,001; dia 14 p=0,035).

Figura 2 - Imunofluorescência em animais modelos de SPI com lesão de 6-OHDA no núcleo dopaminérgico A11
após 28 dias, n=4. Micrografias confocais representativas mostram a imunorreatividade à tirosina hidroxilase (TH)
(linha central). MERGE é a sobreposição das micrografias DAP/TH na mesma linha. DAPI, são os núcleos
marcados em azul. As barras de escala = 30 μm são comuns para todas as micrografias.

A figura 2 indicou uma diminuição proeminente na expressão de neurônios positivos/imunorreativos para
tirosina hidroxilase (TH), enzima limitante da taxa na síntese de dopamina, na região do núcleo dopaminérgico
A11, após 28 dias de lesão de 6-OHDA.

Figura 3. Expressão gênica no estriado dos animais após 28 dias de intervenção.Grupos Controle sem lesão
(CTRL); Lesão com Salina (SHAM); Lesão com 6-OHDA (Lesão), n=4-5. Dados apresentados em valores
individuais, média e desvio padrão. Analisado por ANOVA one-way (p<0,05).

Não foram encontradas diferenças significantes nos resultados da expressão gênica de D2, DAT e TH no
estriado dos animais após 28 dias de intervenção (figura 3).
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Figura 4. Expressão gênica na medula dos animais após 28 dias de intervenção.Grupos Controle sem lesão
(CTRL); Lesão com Salina (SHAM); Lesão com 6-OHDA (Lesão), n=4-5. Dados apresentados em valores
individuais, média e desvio padrão. Analisado por ANOVA one-way (p<0,05).

Não foram encontradas diferenças significantes nos resultados da expressão gênica de D2, DAT e TH na
medula dos animais após 28 dias de intervenção (figura 4).

Figura 5. Análise do conteúdo proteico no estriado dos animais modelos de SPI. Grupos Controle sem lesão
(CTRL); Lesão com Salina (SHAM); Lesão com 6-OHDA (Lesão), n=4. A; Receptor D2 (D2). B; Transportador de
dopamina (DAT). C; Tirosina hidroxilase (TH). Valores apresentados em média e desvio padrão. Analisado por
ANOVA one-way (p<0,05).

Não foram encontradas diferenças estatisticamente significantes nos conteúdos proteicos de D2, DAT e
TH realizados no estriado dos animais (figura 5).

Figura 6. Análise do conteúdo proteico na medula dos animais modelos de SPI.Grupos Controle sem lesão
(CTRL); Lesão com Salina (SHAM); Lesão com 6-OHDA (Lesão), n=4. A; Receptor D2 (D2). B; Transportador de
dopamina (DAT). C; Tirosina hidroxilase (TH). (*) Diferença dos grupos SHAM e LESÃO do grupo CTRL,
p=0,0031. Valores apresentados em média e desvio padrão. Analisado por ANOVA one-way (p<0,05). Foi
encontrado diferença estatisticamente significante nos conteúdos proteicos de TH no grupo CTRL em relação aos
SHAM e LESÃO.

Foram encontradas diferenças estatisticamente significantes nos conteúdos proteicos de TH no grupo
CTRL em relação ao SHAM e LESÃO realizados na medula (figura 6).

5. DISCUSSÃO
Os valores aumentados de Ambulação Total no grupo LESÃO em comparação ao grupo CTRL

provavelmente ocorreram devido à perda de neurônios e diminuição da síntese de dopamina decorrentes da lesão
no núcleo A11 (ZHAO et al, 2007; DA CUNHA MELO et al, 2009). O aumento da atividade locomotora também é
semelhante em outros modelos animais com lesão A11 ou com privação de ferro, sendo controlada e normalizada
após tratamento com agonista dopaminérgico. No entanto, os valores aumentados de SHAM comparados ao
LESÃO não estão de acordo com outros estudos, uma vez que espera-se que o grupo lesão com salina não sofra
alterações no comportamento locomotor (QU et al, 2007).

A atividade motora aumentada pode ser reforçada pela redução de tirosina hidroxilase (TH) através de
imagens representativas de imunofluorescência e da técnica de Western Blotting na medula (figura 6). Ocorreu
uma redução de TH no grupo SHAM, que não está de acordo com outros estudos (QU et al, 2007), e ocorreu uma
diminuição exacerbada no grupo LESÃO. Sabe-se que a perda de modulação da dopamina no núcleo A11 para a
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coluna dorsal pode resultar na desinibição das entradas sensoriais e, assim, favorece a ocorrência de sensações
musculares anormais, logo uma inquietação muscular semelhante à identificada na SPI (CLEMENS et al, 2006).
No entanto, uma limitação do estudo foi a redução neuronal de dopamina nos núcleos A11 no grupo SHAM após
os 28 dias de lesão.

Não foi encontrada uma diferença significativa na quantidade de D2 expressa tanto na medula quanto no
estriado dos três grupos. De acordo com a fisiopatologia da doença, espera-se que o conteúdo dessa proteína
diminua em ambos os tecidos. Em modelos animais, a lesão no núcleo A11 leva a uma diminuição importante de
D2, o que não ocorreu neste caso. (DAUVILLIERS & WINKELMANN, 2013). A diminuição desse receptor está
associada ao aumento da atividade locomotora, que potencialmente replica a vontade de movimentar as pernas
em humanos. Além disso, a produção de D2 é responsável pela eficiência do tratamento dopaminérgico, uma vez
que leva a diminuição do desconforto (PAULUS et al, 2007). Apesar de um aumento na atividade locomotora ter
sido observada, não houveram mudanças significativas na quantidade de D2.

O DAT (transportador de dopamina) não apresentou mudanças significativas entre os grupos. Estudos em
outros modelos animais da SPI, como de deficiência de ferro, já demonstraram aumento nesse valor (LAI et al,
2017). No entanto, um estudo realizado em 2009 mostrou não haver alteração no conteúdo de DAT estriatal de
pessoas com SPI, o que condiz com os resultados deste projeto (CONNOR et al, 2009).

6. CONCLUSÃO
Em suma, os resultados sugerem que o grupo LESÃO apresentou comportamento semelhante aos

sintomas da SPI, além de redução acentuada de tirosina hidroxilase característica da doença, quando comparada
ao grupo CTRL. No entanto, como foram obtidos resultados contrastantes em relação ao grupo SHAM, novos
experimentos com um melhor refinamento da técnica serão realizados para melhor responder a esse
questionamento.
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