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1.5 Projeto: Estratégias farmacológicas e nutricionais para a 
promoção da saúde 
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4 – DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 
 

4.1 Objetivos: (estabelecer correlação com os objetivos do projeto) 
 
Objetivo Geral: 
Avaliar o comportamento de hipersexualidade dos camundongos Aphakia (nocaute) machos tratados com L-DOPA 
bem como avaliar mudanças imunohistológicas de fatores de transcrição e da via dopaminérgica na região 
mesolímbica. 
 
Objetivos específicos: 
- Submeter os camundongos machos Aphakia e selvagem ao tratamento com L-DOPA; 
-Avaliar o comportamento de hipersexualidade induzido pelo tratamento quando expostos a uma fêmea; 
-Avaliar a via dopaminérgica e fatores de transcrição na região mesolímbica por imuno-histoquimica; 
 

4.2 Atividades Realizadas: (listar atividades) 
 
 - Remoção de tecido para genotipagem de camundongos nocaute. 
- Avaliações comportamentais de Atividade locomotora por actimentos, Hipersexualidade induzida por L-dopa (Em 
anexo foto do protocolo e resultados descritos no resumo) 
- Eutanásia e perfusão dos animais. 
- Cortes em vibrátomo de fatias do cérebro perfundido. 
- Montagem das lâminas para imunohistoquimica (foto em anexo) 
-Protocolo de imuno-histoquímica e quantificação  
-Cirurgia esteriotáxica para injeção de vírus 
- Participação de seminários de grupo 
- Disciplina ministrada pela Dra. Moratalla na UAM (Universidad Autônoma de Madrid) (Documento em anexo) 

 
4.3 Resultados e/ou Impactos: 

Ao final deste relatorio esta um resumo do trabalho realizado descrevendo a metodologia, os resultados em forma de 
gráfico e uma breve discussão.  
 
A doença de Parkinson (DP) é uma doença neurodegenerativa complexa e progressiva associada à deficiência de 
dopamina e a déficits motores e não-motores. Atualmente o tratamento utilizando a terapia de reposição de 
dopamina (TRD) como a L-DOPA, apresenta diversos sintomas não motores relacionados a desordens de impulsividade 
como exemplo a hipersexualidade. O objetivo deste trabalho foi avaliar o comportamento de hipersexualidade 
induzido por L-DOPA utilizando camundongos nocaute para DP, e avaliar alterações na via dopaminérgica e fatores de 
transcrição na região mesolímbica. Foram utilizados camundongos selvagens e camundongos Aphakia nocaute (Pitx3-
/-) para DP. Os camundongos foram tratados com salina (NaCl 0,9%, i.p.) ou L-DOPA (5mg/Kg, i.p.) por 15 dias 1 vez ao 
dia e após 20 minutos da administração de Benzeracida (10mg/Kg, i.p.) (n=6 por grupo). Nos últimos 5 dias de 
tratamento os animais foram isolados individualmente em gaiolas. As fêmeas utilizadas no teste de hipersexualidade 
foram tratadas para superovulação com a administração de PMSG (0,15ml/animal, i.p.) 48h antes do teste e HCG 
(0,10ml/animal, i.p.) 10 minutos antes do teste. No dia do teste de hipersexualidade uma fêmea receptiva foi 
adicionada na gaiola do macho e durante 30 minutos foram contabilizado os seguintes parâmetros: Latência para 
primeira farejada, número de farejadas, número de montas e tempo total em montas. Os resultados demonstram uma 
redução no tempo da primeira farejada nos grupos tratados com L-DOPA independente do genótipo e um aumento no 
numero de montas e tempo em montas no grupo Aphakia tratado com L-DOPA. O comportamento de impulsividade 
aqui avaliado é relatado em pacientes com DP e tratados com TRD, porém foi realizado pela primeira vez em estudos 
pré-clínicos o que permite uma melhor compreensão das alterações dopaminérgicas na via mesolímbica para redução 
dos sintomas causados pela TRD o que possibilita uma melhor adesão do paciente ao tratamento. 
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ANEXOS 
 
 
  - Certificado de disciplina cursada: “Bases neurológicas de adição as drogas” ministrada pela Dra. Moratalla. 
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RESUMO 

 

 

AVALIAÇÃO DO COMPORTAMENTO DE HIPERSEXUALIDADE 

INDUZIDO POR L-DOPA EM CAMUNDONGOS APHAKIA 

 

AUTOR: Laura Hautrive Milanesi 

ORIENTADOR NO BRASIL: Profª. Drª. Marilise Escobar Burger 

ORIENTADOR NO EXTERIOR: Profª. Drª. Rosário Moratalla Vilalba 

 

 

 A doença de Parkinson (DP) é uma doença neurodegenerativa complexa e progressiva 

associada à deficiência de dopamina e a déficits motores e não-motores. Atualmente o tratamento 

utilizando a terapia de reposição de dopamina (TRD) como a L-DOPA, apresenta diversos sintomas 

não motores relacionados a desordens de impulsividade como exemplo a hipersexualidade. O 

objetivo deste trabalho foi avaliar o comportamento de hipersexualidade induzido por L-DOPA 

utilizando camundongos nocaute para DP, e avaliar alterações na via dopaminérgica e fatores de 

transcrição na região mesolímbica. Foram utilizados camundongos selvagens e camundongos 

Aphakia nocaute (Pitx3-/-) para DP. Os camundongos foram tratados com salina (NaCl 0,9%, i.p.) 

ou L-DOPA (5mg/Kg, i.p.) por 15 dias 1 vez ao dia e após 20 minutos da administração de 

Benzeracida (10mg/Kg, i.p.) (n=6 por grupo). Nos últimos 5 dias de tratamento os animais foram 

isolados individualmente em gaiolas. As fêmeas utilizadas no teste de hipersexualidade foram 

tratadas para superovulação com a administração de PMSG (0,15ml/animal, i.p.) 48h antes do teste 

e HCG (0,10ml/animal, i.p.) 10 minutos antes do teste. No dia do teste de hipersexualidade uma 

fêmea receptiva foi adicionada na gaiola do macho e durante 30 minutos foram contabilizado os 

seguintes parâmetros: Latência para primeira farejada, número de farejadas, número de montas e 

tempo total em montas. Os resultados demonstram uma redução no tempo da primeira farejada nos 

grupos tratados com L-DOPA independente do genótipo e um aumento no numero de montas e 

tempo em montas no grupo Aphakia tratado com L-DOPA. O comportamento de impulsividade 

aqui avaliado é relatado em pacientes com DP e tratados com TRD, porém foi realizado pela 

primeira vez em estudos pré-clínicos o que permite uma melhor compreensão das alterações 

dopaminérgicas na via mesolímbica para redução dos sintomas causados pela TRD o que possibilita 

uma melhor adesão do paciente ao tratamento. 

 

 

 

Palavras-chaves: Doença de Parkinson, Impulsividade, Sistema dopaminérgico, Pitx3-/-. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A doença de Parkinson (DP) é a segundo doença neurodegenerativa mais prevalente trás a 

Doença de Alzheimer (Espay et al., 2019). A DP é uma doença neurodegenerativa caracterizada 

tanto pela degeneração dos neurônios dopaminérgicos da Substância Negra Pars Compacta (SNpc) 

como a presença de corpos de Lewy contendo agregados de alfa-sinucleína (Voon et al. 2009). O 

processo neurodegenerativo na DP manifesta-se clinicamente com sintomas motores ligados à 

patologia nigro-estriatal e interrupção dopaminérgica. Os sintomas motores, descritos como tremor 

em repouso e bradicinesia, costumam ser responsivos à terapia dopaminérgica (Lopes et al., 2017). 

Os sintomas motores são tratados através da terapia de reposição de dopamina (TRDs) e o padrão 

ouro da TRD é o precursor de dopamina, levodopa (L-DOPA). Embora o tratamento com dopamina 

contribua para prevenir os sintomas motores, ele esta associado com mudanças na via de 

recompensa mesolímbica, a mesma ativada por psicoestimulantes, o que contribui para efeitos 

adversos não motores (Bonuccelli et al., 2009). Apesar da eficácia clínica da terapia dopaminérgica 

para sintomas motores, certos pacientes com DP sofrem alterações na busca por recompensa ou 

comportamento baseado em incentivos, comumente referido como transtorno do controle do 

impulso (TCI) (Lim et al., 2008). 

 Os sintomas não motores associados ao uso da TRD em pacientes com DP incluem desordens 

de comportamento patofisiologicamente semelhantes a apresentadas por pacientes adictos a 

psicoestimulantes como exemplo desordens de impulsividade.  Nos últimos anos tornou-se evidente 

os efeitos colaterais da TRD. A prevalência de desordens de impulsividade em pacientes com TRD 

chega a 17-24%, dos quais 0.4-3% são representadas através de comportamento de hipersexualidade 

(NICE 2017; Weintraub et al., 2013). 

A hipersexualidade é definida como tempo excessivo e frequente gasto fantasiando, 

planejando e tendo vontade de se envolver em comportamento sexual, sem controle para tentar 

reduzir ou interromper esse comportamento. A hipersexualidade refere-se ao envolvimento 

anormalmente aumentado ou extremo em qualquer atividade sexual (Pereira et al, 2013).   A 

etiologia da hipersexualidade é multifatorial, com diagnósticos diferenciais que incluem distúrbios 

psiquiátricos importantes (por exemplo, transtorno bipolar), efeitos adversos de tratamentos (por 

exemplo, tratamento com levodopa), distúrbios induzidos por substâncias (por exemplo, uso de 

substâncias anfetamínicas), distúrbios neuropatológicos (por exemplo, síndrome do lobo frontal), 

entre outros (Kuiper et al., 2017). 

Numerosos neurotransmissores estão implicados na patogênese da hipersexualidade, 
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incluindo a dopamina e a noradrenalina as quais desempenham um papel crucial nas vias de 

recompensa neural e nos circuitos neurais do sistema mesolímbico. O manejo da hipersexualidade é 

determinado pelo princípio de causa efeito; se as causas são tratadas, o efeito pode desaparecer. As 

desordens de impulso em pacientes com DP e TRD parecem estar associadas a alterações funcionais 

nos circuitos que mediam o processamento de recompensas e a tomada de decisão (Cilia 2012).  

Em relação a DP e TRD, pacientes com comportamentos impulsivos são mais propensos a 

correr riscos, tomar decisões mal informadas e perseguir compulsivamente certas atividades 

baseadas em recompensas (Dagher et al., 2009). Nesse sentido o presente estudo tem como objetivo 

a melhor compreensão dos mecanismos neurais que levam a TRD a causar efeitos na impulsividade, 

como a hipersexualidade, para auxiliar na melhora da adesão dos pacientes ao tratamento para DP. 

 

2. OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo geral:  

 

Avaliar o comportamento de hipersexualidade dos camundongos Aphakia machos tratados 

com L-DOPA bem como avaliar mudanças imuno-hitoquímicas da região mesolímbica.  

 

2.2 Objetivos específicos:  

- Submeter os camundongos machos Aphakia e selvagem ao tratamento com L-DOPA; 

-Avaliar o comportamento de hipersexualidade induzido pelo tratamento quando expostos a 

uma fêmea; 

-Avaliar a via dopaminérgica na região mesolímbica por imuno-histoquimica; 

 

3. METAS ALCANÇADAS 

- Aprimoramento das técnicas de comportamento animal utilizando camundongos nocaute; 

-Domínio da técnica de imuno-histoquímica; 

-Trabalho em equipe com os demais alunos e funcionários do Instituto Cajal; 

-Resultados obtidos na técnica de imuno-histoquímica serão submetidos à revista científica sob 

supervisão da coordenadora do exterior Dra. Rosário Moratalla, além de estarem incluídos na tese 

de aluno do Instituto Cajal; 

- Aprimoramento do idioma espanhol;  

- Internacionalização da UFSM (Brasil) com o Instituto Cajal (Espanha); 
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4. JUSTIFICATIVA  

O tratamento com L-DOPA continua sendo o tratamento padrão para pacientes que possuem 

a DP, no entanto apresenta diversos efeitos colaterais incluindo a hipersexualidade destes pacientes 

(Lim et al., 2008). Não existem dados na literatura que demonstrem este comportamento em 

animais de laboratório e, portanto se carece de pesquisas as quais busquem o real mecanismo de 

ação deste comportamento impulsivo que possa resultar na sua resolução. 

O presente estudo teve como objetivo avaliar o comportamento de hipersexualidade 

induzido por L-DOPA em modelo animal geneticamente modificado para DP e observar 

marcadores da via dopaminérgica na região mesolimbica. Descobrir possíveis alterações 

moleculares relativas ao comportamento de hipersexualidade é de extrema importância visto que 

poderá resultar em uma melhoria para o tratamento da enfermidade e uma melhor adesão dos 

pacientes ao tratamento. 

 

5. METODOLOGIA   

 

Animais: 

O estudo foi realizado com 12 camundongos machos Aphakia, 12 camundongos selvagens 

para controle, 12 camundongos fêmeas do tipo Aphakia e 12 camundongos fêmeas selvagens. Os 

camundongos Aphakia são camundongo nocaute para o gene Pitx3 (Pitx3-/-) gerado por 

recombinação homóloga. A manutenção dos animais seguiu as diretrizes da Directiva do Conselho 

da União Européia e os protocolos experimentais foram realizados no Intituto Cajal do CSIC. 

 

Tratamentos:  

Tratamento da DP: Os camundongos machos Aphakia (n=12) e selvagens (n=12) foram 

tratados com salina (NaCl 0,9%, i.p) ou L-DOPA (5mg/kg, i.p.) por 15 dias consecutivos 1 vez ao 

dia.  20 minutos antes da administração de L-DOPA os camundongos eram administrados com 

Benzeracida (10mg/Kg, i.p) a fim de inibir a enzima dopa-descarboxilase, a qual é responsável pela 

degradação da dopamina (Suarez et al., 2018). 

Indução da ovulação: As fêmeas utilizadas no comportamento de hipersexualidade eram 

receptivas aos machos, ou seja, todas apresentavam o mesmo período de ovulação considerado a 

fase reprodutiva. Para isso foi utilizado um protocolo de indução de ovulação que consiste na 

administração intraperitoneal de hormônios. As fêmeas foram administradas com o hormônio 
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PMSG (0.15ml/animal, i.p) 48h antes do contato com o macho e HCG (0.10ml/animal, i.p) 10 

minutos antes do contato com o macho (Kanter et al., 2014) e então expostas ao macho na 

proporção um macho para uma fêmea (1:1) como segue descrito abaixo. 

 

Análise comportamental: 

Avaliação comportamental de hipersexualidade: Este experimento consiste em avaliar o 

comportamento de hipersexualidade de camundongos machos quando expostos a uma fêmea 

receptiva (em fase de reprodução). Os camundongos machos foram tratados com L-DOPA (5mg/kg, 

i.p) por 15 dias consecutivos, 1x ao dia, dos quais os últimos 5 dias de tratamento estes animais 

foram submetidos ao isolamento. O isolamento consistia em deixar os animais em jaulas individuais 

em uma sala isolada sem contato com odores de fêmeas. Durante os 5 dias de isolamento os animais 

seguiram sendo tratados com L-DOPA totalizando 15 dias de tratamento. No 15º dia de tratamento, 

e o 5º dia de isolamento, os animais receberam em suas jaulas individuais uma fêmea receptiva. Os 

camundongos Aphakia receberam uma fêmea receptiva Aphakia e os comundongos selvagens 

receberam uma fêmea receptiva selvagem. O comportamento de hipersexualidade foi gravado por 

30 minutos e então os vídeos foram avaliados as cegas quando aos seguintes parâmetros: Numero 

de montas, duração das montas, tempo em montas, latência para primeira farejada, número de 

farejadas (adaptado de Pitchers et al., 2012). O comportamento de hipersexualidade se refere 

quando o animal apresenta alguma alteração desses parâmetros. A primeira avaliação 

comportamental de hipersexualidade foi realizada 24h após a ultima administração de L-DOPA. O 

objetivo da primeira avaliação comportamental foi remover o instinto natural de um camundongo 

macho frente a uma fêmea receptiva. Após o termino destra primeira avaliação comportamental os 

camundongos machos foram administrados com o tratamento L-DOPA (5mg/Kg, i.p.) e após 3h 

foram submetidos novamente a mesma avaliação comportamental.  

 

Figura 1: Desenho experimental. Camundongos machos Aphakia e selvagens foram utilizados no 
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protocolo de L-DOPA (5 mg/Kg, i.p) 1 vez ao dia durante 15 dias. Nos últimos 5 dias de tratamento 

os machos foram isolados individualmente em suas caixas. 48h antes da análise comportamental 

camundongos fêmeas aphakia e selvagens foram tratadas com PMSG 0,15ml e 10 minutos antes da 

análise comportamental as mesmas fêmeas foram tratadas com HCG 0,10ml. Cada fêmea foi 

adicionada individualmente ao macho em isolamento e durante 30 minutos foi gravado o 

comportamento de hipersexualidade. 

 

Análise moleculare: 

Imuno-histoquimica: Essa técnica foi utilizada para avaliar expressão de diferentes proteínas 

em cortes histológicos dos encéfalos dos animais. Após anestesia (tiopental 50mg/kg, i.p.) os 

animais foram perfundidos transcardiacamente com solução salina e após com paraformaldeído 

diluído em tampão fosfato (PFA 4%).  Após a perfusão transcardiaca, os encéfalos foram removidos 

e fixados na solução de perfusão e após congelados e cortados em vibrátomo. Os cortes foram pré-

tratados com H2O2 3% e após lavados com PBS contendo Triton X100. Os cortes foram incubados 

com anticorpo primário da proteína de interesse (Tirosina hidroxilase-TH) e incubados 

posteriormente em anticorpo secundário conjugado com peroxidase. A reação se revela em meio 

contendo DAB dissolvida em PBS (Granado et al., 2008).  

 

Análises estatística: 

Os dados foram analisados por uma ANOVA de duas vias seguido pelo Pos-hoc de Newman 

Keuls utilizando o programa Statistic 8. Para a confecção dos Gráficos foi utilizado o programa 

GraphPad Prism ® (versão 6). Os dados estão expressos em média ± erro.  

 

 

6. RESULTADOS  

 

Avaliação comportamental de hypersexualidade em camundongos machos aphakia 

tratados com L-DOPA. 

 

 Post hoc de Newman-Keuls revelou em todos os tempos avaliados uma redução do tempo da 

primeira farejada do grupo tratado com L-DOPA em relação ao grupo salina independente do 

genótipo do animal (Fig. 2 A, 3 A, 4 A). O número total de farejadas não mostrou diferença 

significativa em nenhum tempo avaliado (Fig. 2 B, 3 B, 4 B). Em relação ao número de montas foi 
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possível observar o efeito do tratamento com L-DOPA no gene Aphakia onde demonstrou um 

aumento do número de montas em relação do camundongo selvagem e ao grupo salina (Fig. 2 C, 3 

C, 4 C). Da mesma maneira foi possível observar um aumento no tempo em montas no grupo 

Aphakia tratado com L-DOPA (Fig. 2 D, 3 D, 4 D). 

 

Figura 2: Comportamento de hipersexualidade avaliado nos primeiros 10 minutos de gravação. 

*Indica diferença significativa entre os tratamentos no mesmo grupo genético, p<0,05. #Indica 

diferença significativa entre os grupos genéticos do mesmo tratamento, p<0,05. 
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Figura 3: Comportamento de hipersexualidade avaliado em 20 minutos de gravação. *Indica 

diferença significativa entre os tratamentos no mesmo grupo genético, p<0,05. #Indica diferença 

significativa entre os grupos genéticos do mesmo tratamento, p<0,05. 
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Figura 4: Comportamento de hipersexualidade avaliado no tempo total de 30 minutos.  *Indica 

diferença significativa entre os tratamentos no mesmo grupo genético, p<0,05. #Indica diferença 

significativa entre os grupos genéticos do mesmo tratamento, p<0,05. 

 

Análise molecular de imuno-histoquímica: 

Os resultados obtidos através da técnica de imuno-histoquímica fazem parte da tese de um 

aluno de doutorado da Dra Moratalla e não possuo permissão para apresentá-los. A técnica foi 

realizada por mim, alunos de TFM (trabajo de fín de máster) e alunos de doutorado. 

 

7. DISCUSSÃO  

 

Este trabalho teve como objetivo avaliar o comportamento de hipersexualidade em 

camundongos Aphakia (Pitx3-/-) tratados com L-DOPA e a avaliação de marcadores 

dopaminérgicos e fatores de transcrição na via mesolímbica.  Neste estudo foi utilizado o modelo 

genético da doença de Parkinson (DP) onde os ratos Pitx3-/- reproduzem os efeitos 

comportamentais visto em humanos e é um bom sistema para o estudo da remodelação sináptica 

induzida pela dopamina (Suarez et al., 2018). Além disso, foi visto o comportamento de 

hipersexualidade através de uma redução no tempo de primeira farejada induzido por L-DOPA nos 

camundongos selvagens e nocaute, bem como um aumento no número de montas e tempo em 

montas induzido por L-DOPA em camundongos Aphakia. 

Os sintomas motores da DP são tratados através da terapia de reposição de dopamina 

(TRDs) tendo como maior representante a levodopa (L-DOPA), no entanto estes pacientes com DP 

tratados com TRD podem apresentar comportamentos de impulsividade, como exemplo a 

hipersexualidade (Weintraub et al., 2013). Supõe-se amplamente que a fisiopatologia subjacente aos 

comportamentos impulsivos seja caracterizada por uma disfunção de regiões cerebrais específicas, 

principalmente circuitos mesocorticolímbicos, criticamente envolvidos na modulação do 

comportamento, motivação, controle inibitório de tomada de decisão (Probst e van Eimeren, 2013). 

Um estudo em pacientes com DP tratados com TRD e que apresentam comportamento 

impulsivo demonstrou que a administração de levodopa produz amplificação do impacto de 

incentivo de recompensa, medida por aumentos fásicos e maior liberação de dopamina no estriado 

ventral (O'Sullivan et al., 2011). Nesse sentido, no início da DP, o estriado ventral permanece 

relativamente intacto, enquanto o estriado dorsal é afetado anteriormente, uma dada dose de 

levodopa que tem efeitos benéficos para a maioria das tarefas motoras que dependem do estriado 
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dorsal, também pode ter efeitos deletérios em determinadas funções cognitivas e motoras e tarefas 

que dependem especificamente do estriado ventral (Cools, 2006).  

Pacientes com DP não medicados apresentaram preservação relativa do processamento de 

recompensa no estriado ventral, o aprendizado por reforço foi significativamente alterado pela 

TRD, assumindo, assim, que a restauração dos níveis de DA na parte motora (dorsal) do estriado 

com TRD também poderia prejudicar (overdose) a regiões límbicas (ventrais) (Cools et al., 2001; 

2006), dados que corroboram com os obtidos neste experimento de hipersexualidade. Nesse sentido 

comprovamos que o comportamento compulsivo é devido ao tratamento com TRD em paciente 

com DP e não somente pela enfermidade. 

Esse padrão de degeneração estriatal dos segmentos dorsal para ventral com a progressão da 

doença de Parkinson fornece uma base fundamental para a hipótese de overdose de dopamina. As 

regiões estriatais anterior e ventral são relativamente poupadas, pelo menos no estágio inicial da 

doença. Ou seja, regiões menos afetadas no início da doença podem ser superestimuladas pela 

administração exógena de dopamina. Isso levou à 'teoria da overdose', ou seja, o conceito de que os 

circuitos mesocorticolímbicos são tornados disfuncionais por uma DRT de ação sistemática que 

neutraliza eficientemente a deficiência de dopamina relacionada à DP nas alças motoras, mas 

estimula demais os circuitos mesocorticolímbicos relativamente intactos (Cools e Robbins, 2004). 

O comportamento de impulsividade aqui avaliado é relatado em pacientes com DP e tratados 

com TRD, porém este comportamento foi estudado pela primeira em estudos pré-clínicos o que 

permite uma melhor compreensão das alterações dopaminérgicas na via mesolímbica para redução 

dos sintomas causados pela TRD e uma melhor adesão do paciente ao tratamento. 
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  Foto dos animais individualizados: 
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  Fotos das fatias dos cérebros perfundidos para imuno-histoquímica: 
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  Protocolo da avaliação de comportamento de hipersexualidade: 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


