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Introdução e objetivos: A resposta inflamatória é a principal causadora da
morte neuronal e possui forte correlação com a progressão da doença de
Parkinson (DP). A resposta imunológica em modelos animais da DP após
exercício físico é desconhecida. A hipótese é que a análise de leucócitos
possa ser útil como marcador biológico na neurorestauração/proteção na DP.
O objetivo deste trabalho foi analisar o percentual de leucócitos em animais
induzidos à DP bilateralmente e submetidos ao treinamento com esteira
ergométrica.

Métodos: Utilizamos camundongos Suíços machos com oito semanas,
submetidos à injeção da neurotoxina 6-hidroxidopamina bilateralmente. Os
animais foram divididos em três grupos (n=3 por grupo): controle exercício
(CTRLEX), parkinsonismo sedentário (DPSED) e parkinsonismo exercício
(DPEX). O treinamento físico foi realizado em esteira ergométrica, com
velocidade de 9 m/min, duas vezes por semana, 50 min/dia por quatro
semanas. A coleta de sangue foi realizada: antes da cirurgia e 30 dias após a
cirurgia e ao final do treinamento. Foram realizados os seguintes testes
comportamentais: campo aberto, teste da haste e impressão das patas, a fim
de observar o grau de comprometimento funcional dos animais.

Resultado: Como resultados preliminares, os animais do grupo DPEX
tiveram uma redução percentual de linfócitos após a cirurgia e este foi
restabelecido após o exercício. Foi observada tendência para o aumento
percentual de neutrófilos após a cirurgia, seguida de redução após o
exercício. No grupo DPSED não houve diferença significativa entre os
valores percentuais de leucócitos, porém houve tendência para a diminuição
do percentual de linfócitos após a injeção da neurotoxina. O grupo CTRLEX
não mostrou diferença após a injeção de salina, porém houve aumento



percentual de linfócitos após o exercício. A melhora funcional dos animais
após o treinamento foi observada nos grupos CTRLEX e DPEX.

Discussão e conclusão: Sugere-se que a injeção da neurotoxina no núcleo
estriado pode atenuar a resposta imunológica (diminuição percentual de
linfócitos), podendo ser restabelecida após o treinamento físico. Esta
mudança no perfil leucocitário reflete em uma melhora funcional dos
animais submetidos ao exercício. Sendo assim, a quantificação de leucócitos
pode ser utilizada como parâmetro para avaliação da eficácia da atividade
física em modelo animal induzido à DP.
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