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Introdução e objetivos: Na doença de Parkinson (DP) há distúrbios de
movimento por degeneração progressiva dos neurônios dopaminérgicos,
com tremor em repouso, rigidez e bradicinesia. O Ácido-α-Lipóico (AL) é
encontrado na mitocôndria e, assim como as carnitinas, possui efeitos
neuroprotetores ao facilitarem transporte de ácidos graxos de cadeia longa
em toda a membrana mitocondrial para oxidação. Objetivou-se investigar o
efeito experimental do AL e da L-Carnitina em ratos Wistar na DP.

Métodos: Estudo experimental (CEPA-UFC nº 068/11) com 30 ratos Wistar,
machos e adultos, divididos em: 1) Sham negativo, 2) Sham positivo (lesado
com 6-OHDA), 3) L-Carnitina 100mg/kg, v.o. + 6-OHDA, 4) AL 100mg/kg, v.o.
+ 6-OHDA, 5) L-DOPA 50mg/kg, i.p. + 6-OHDA. Os tratamentos com AL, L-
Carnitina, e L-DOPA foram por 4 semanas, logo após submetidos à lesão
nigroestriatal com injeção estereotáxica unilateral de 6-OHDA. Cinco dias
após a lesão, fez-se testes comportamentais.

Resultado: No Teste Rotacional (movimentação espontânea) os grupos 1, 3,
4 e 5 apresentaram significância estatística diante do grupo 2. No Crossing
(atividade locomotora) os grupos 2, 3, 4 e 5 foram estatisticamente
significantes diante do grupo 1. Já em Rearing e Climbing (atividade
locomotora) os grupos 2, 3, 4 e 5 mostraram resultados significativos
quando comparados ao grupo 1. No Grooming (atividade do sistema
gabaérgico e ansiedade) notou-se que o grupo 3 apresentou 5.8 rotações em
1 hora. No Teste Bolos Fecais (atividade do Sistema Nervoso Autônomo e
ansiedade) o grupo 2 apresentou maior quantidade desses durante 1 hora,
mas nenhum resultado foi significativo.

Discussão e conclusão: AL e a L-Carnitina reduziram, individualmente, de
forma significativa, danos da degeneração de 6-OHDA em neurônios
dopaminérgicos mesencéfalicos de ratos adultos. O AL potente antioxidante,
removendo radicais livres e aumentando outros antioxidantes naturais, como
glutationa, tocoferol, e ácido ascórbico. A L-Carnitina impede o estresse
oxidativo e danos induzidos por metanfetamina, aumentando a atividade da
glutationa com prevenção lipídica em ratos no envelhecimento.
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