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RESUMO

A doença de Parkinson (DP) é um distúrbio neurodegenerativo do movimento afetando 1% da população na faixa etária de 65 anos, caracterizada 
pela degeneração dos neurônios nigroestriatais dopaminérgicos na substância negra pars compacta. O tratamento atual da DP esta restrito ao 
alívio sintomático, e até o presente momento não existem agentes capazes de diminuir a degeneração neuronal. A Spirulina platensis é uma 
cianobactéria multicelular filamentosa que pode conter até 74% de proteínas, e tendo em vista a importância do aporte protéico no 
envelhecimento e em doenças neurodegenerativas, avaliou-se no trabalho um dos parâmetros presentes na doença, a atividade locomotora dos 
animais submetidos ao hemiparkinsonismo. O objetivo principal é avaliar os efeitos da fração proteica de Spirulina platensis (FPSp) sobre a 
atividade locomotora  de ratos submetidos ao modelo experimental de Doença de Parkinson através do teste campo aberto. O trabalho foi 
aprovado pelo CEUA da Estácio/FMJ (Protocolo nº 2018.01-12) Foram utilizados 4 grupos de ratos machos Wistar (250-300 g) assim distribuídos: 
FO (não-lesionado); lesionado por 6-OHDA injetada por cirurgia estereotáxica no corpo estriado direito, não tratados; lesionados por 6-OHDA e 
tratados, após a cirurgia esterotáxica, com FPSp (5 e 10 mg/kg, v.o.) durante 15 dias. Após esse período, os animais foram submetidos ao teste 
comportamental campo aberto, no qual se avaliou o numero de cruzamentos, em seguida foram eutanaziados. Os resultados foram analisados 
por ANOVA e Newman-Keuls como teste post hoc e significância para p<0,05.  A atividade locomotora, determinada pelo número de cruzamentos 
(NC) em 5 minutos, mostrou uma redução de 53% no grupo lesionado por 6-OHDA não tratado (10,81±0,8, n=12), quando comparado ao FO 
(23,00 ±1,2 n=14). O grupo lesionado tratado com FPSp na dose de 5 (15,17±1,4, n=14), apresentou uma redução de 28% e a dose de 10mg/kg 
(14,21±1,1, n=13) reduziu 23% quando comparado ao grupo 6-OHDA não tratado. Conclui-se que, as doses estudadas já apresentaram proteção, 
mas que são necessários mais estudos para compreender melhor os riscos associados à DP e a possível contribuição do aporte proteico na dieta 
como estratégia terapêutica adicional, no tratamento de doenças neurodegenerativas, como a DP.
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