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Resumo 

 

Estudos demonstraram que o sistema purinérgico está envolvido na modulação da doença de 

Parkinson (DP) devido à colocalização dos receptores de adenosina com neurônios 

dopaminérgicos. Tratamentos com neurotoxinas que causam perda de neurônios 

dopaminérgicos, como Paraquat, mostraram mudanças na locomoção do peixe-zebra 

caracterizando-o como um modelo para estudo da DP. O objetivo deste estudo foi avaliar a 

locomoção e atividades das enzimas nucleosídeo trifosfato difosfoidrolases (NTPDases), ecto-

5´-nucleotidase e adenosina desaminase (ADA) em cérebros de peixe-zebra adultos 

submetidos ao tratamento crônico com Paraquat. Os peixes foram anestesiados para a 

administração do Paraquat via i.p. (6 injeções com intervalos de 2 dias) nas concentrações de 

10 e 20 mg/kg ou salina. A locomoção foi analisada 24 horas após cada injeção. Os 

parâmetros analisados foram: velocidade média; distância percorrida, cruzamentos e tempo na 

zona superior do tanque. Ao final do tratamento, as atividades enzimáticas foram avaliadas 

em membranas e homogeneizados cerebrais de peixe-zebra. Os resultados comportamentais 

demonstraram uma diminuição na velocidade média, distância percorrida e cruzamentos em 

relação ao grupo controle (p < 0,05). Também foi observada uma diferença nas doses 

testadas, sendo que a dose de 20 mg/kg apresentou diminuição na locomoção desde o 

primeiro dia de exposição e a dose de 10mg/Kg apresentou diferença significativa a partir do 

décimo dia. Além disso, a ansiedade dos peixes não foi influenciada por ambas doses de 

Paraquat. Os resultados demostraram que não houve diferença na atividade das NTPDases 

entre os grupos. Entretanto, o tratamento com Paraquat na dose de 20 mg/Kg aumentou 

(43,4%, p<0,05) significativamente a hidrólise de AMP comparado com o controle. Na 

atividade da ADA houve uma diminuição significativa (33,8%; p<0,05) em membranas 
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cerebrais após tratamento com paraquat 10 mg/Kg. Os resultados sugerem que o tratamento 

crônico com Paraquat diminui a locomoção e aumenta os níveis extracelulares de adenosina 

em cérebro de peixe-zebra. Evidências indicam que o antagonismo dos receptores de 

adenosina é neuroprotetor em várias doenças neurodegenerativas, incluindo DP. Portanto, o 

aumento dos níveis de adenosina na fenda sináptica pode ser uma consequência do modelo de 

neurodegeneração induzido por Paraquat, assim como as alterações comportamentais 

observadas em nosso estudo. 
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