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RESUMO

____________________________________________________________________________RESUMO

A

doença

de

Parkinson

é

uma

patologia

neurodegenerativa

progressiva, que acomete mais de 1% da população acima de 60
anos, caracterizada pela morte de neurônios dopaminérgicos do
sistema nigroestriatal. O tratamento atualmente disponível não
fornece a cura para a doença de Parkinson. Contudo, a abordagem
interdisciplinar tem sido capaz de melhorar a qualidade de vida dos
indivíduos acometidos. Dados descrevem a relação entre o hábito de
fumar e menor predisposição a esta doença, sugerindo que a nicotina
proteja neurônios dopaminérgicos. Na área experimental, a prática de
exercícios físicos também exerce efeitos benéficos nos modelos de
parkinsonismo. Juntas, estas observações poderiam propor que a
nicotina e o exercício físico atuariam sinergisticamente, de maneira a
preservar os neurônios dopaminérgicos. Cinco grupos de ratos Wistar
foram submetidos ao implante de pastilhas de nicotina ou placebo e
dois destes grupos foram colocados em gaiolas-moradia com acesso
às rodas de correr, durante duas semanas. Os outros grupos
permaneceram em gaiolas-moradia simples. Foi realizada lesão
estriatal unilateral com 6-OHDA em quatro grupos, após a qual os
ratos permaneceram em suas respectivas gaiolas, por outras 5
semanas. Os animais foram submetidos por três vezes a testes
comportamentais, ao longo das 7 semanas. Por fim, as áreas de
interesse foram removidas e processadas para as técnicas de
Western Blotting e PCR em tempo real. Os ratos submetidos à
atividade física espontânea, com ou sem nicotina, não mostraram
déficit na pata contralateral à lesão, contrastando com os ratos
sedentários. A interação nicotina - atividade física mostrou-se
importante para que a síntese de TH e de NF-200 não diminuísse,
além de aumentar os níveis de RNAm do BDNF no corpo estriado e
mesencéfalo ventral ipsilaterais à lesão. Estes resultados sugerem
que a nicotina sistêmica, associada à atividade física, podem induzir
alterações nos núcleos da base, que facilitariam a neuroproteção dos
terminais dopaminérgicos estriatais.
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