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Resumo 

A privação de sono (PS) durante a semana seguida pela compensação dessa perda 

nos finais de semana tem se tornado uma conduta freqüente na sociedade. Sendo o 

sono REM predominante na segunda metade da noite, pessoas que dormem menos do 

que necessitariam perdem grande quantidade dessa fase do sono. O objetivo desse 

trabalho foi avaliar as alterações no padrão de sono e na densidade do transportador 

de dopamina (DAT) no estriado após duas noites de PS total ou quatro noites de PS 

REM, seguidas de três noites de rebote de sono, comparadas a um grupo controle. A 

densidade de DAT no estriado dos voluntários foi obtida por meio de Tomografia 

Computadorizada por Emissão de Fóton Único cerebral utilizando como radiotraçador o 

[99mTc]TRODAT- nas condições basal, após o período de PS e de rebote. Coletas 

diárias de sangue foram realizadas a para avaliar as concentrações de prolactina e 

estradiol, hormônios relacionados com a atividade dopaminérgica. Nossos resultados 

mostraram que o grupo PS total exibiu aumento marcante na porcentagem de sono de 

ondas lentas na primeira noite de rebote de sono. Esses voluntários já apresentaram 

seu padrão de sono regular na segunda noite de rebote. A PS REM promoveu 

repercussões mais duradouras na arquitetura e homeostase do sono quando 

comparada a de PS total. Esse grupo continuou apresentando aumento de sono REM 

até a terceira noite de recuperação. Ambos os protocolos de PS não provocaram 

alterações significativas na densidade do DAT e nas concentrações hormonais em 

nenhum dos grupos experimentais. Nossos resultados corroboram com recentes 

estudos indicando a importância do sistema dopaminérgico na regulação do sono REM.  
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Abstract 

One inherent repercussion to societal development is the sleep deprivation (SD) during 

the week followed by sleep compensation on weekends. Because REM sleep 

predominates in the latter half of the night, people who sleep less may lose REM sleep. 

Here, we report whether two nights of total SD or four nights of selective REM SD 

followed by three nights of sleep recovery changes polysomnographic pattern of sleep 

and dopamine transporter (DAT) density compared to a control group. Single positron 

emission computed tomography and [99mTc]TRODAT-1 were used to assess cerebral 

DAT density in the striatum at baseline, after total and REM SD and sleep recovery in 

healthy volunteers (n=10/group). Blood was collected daily in order to examine prolactin 

and estradiol levels and correlate these markers with dopaminergic activity. The total 

SD group exhibited a marked increased in slow wave sleep during the first night of 

recovery and regular sleep architecture was restored after the first night. However, the 

REM SD group had longer lasting effects on percentage of REM sleep seen during all 

the recovery period. Neither total and REM SD affected DAT density in striatum or the 

levels of cortisol, estradiol and prolactin during the protocol. Because DA activity has 

been related to REM sleep and selective loss of REM sleep creates a greater imbalance 

in sleep architecture than total SD, these findings are consistent with recent studies that 

indicate a novel role for DA in regulating REM sleep. 
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INTRODUÇÃO 

Aspectos Gerais do Sono 

Desde 1930, os mecanismos envolvidos no ciclo vigília-sono vêm sendo 

estudados a fim de elucidar a participação fisiológica do sono sobre o próprio 

sistema nervoso central (SNC), bem como na modulação dos diversos sistemas 

funcionais do organismo. Apesar de sua indiscutível importância, a vantagem 

adaptativa pela qual dedicamos um terço de nossas vidas dormindo ainda 

permanece obscura.  

O sono é uma manifestação biológica na qual se observa a alternância 

periódica entre atividade elétrica cerebral sincronizada e dessincronizada. A 

ocorrência de períodos de sono com dessincronização da atividade eletrocortical 

foi descrita em 1953 por Aserinsky e Kleitman. Esses autores também associaram 

a ocorrência dessa fase do sono aos movimentos oculares rápidos (em inglês 

Rapid Eye Movement – REM). A determinação desses eventos concomitante a 

ocorrência dos sonhos foi observada por Dement e Kleitman quatro anos depois 

(Dement e Kleitman, 1957). Assim, a partir de então os efeitos da privação seletiva 

dessa fase do sono, que se concentra na segunda metade da noite em humanos, 

passou a despertar o interesse de diversos pesquisadores. 

Atualmente a restrição crônica de sono tornou-se um problema comum, 

principalmente nas sociedades industrializadas, afetando cerca de 45% dos 

adultos (Bonnet e Arand, 1995). Estudos epidemiológicos indicam que o tempo 

total de sono de um adulto no ano de 1960 era de 8,0 a 8,9 horas por noite 

(Kripke, 1979), enquanto que em 2000 esse período foi progressivamente 
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reduzido para 6,9 a 7,0 horas (National Sleep Foundation, 2002). Acredita-se que 

essa alteração no comportamento social da população deva-se principalmente à 

exposição constante à luz artificial e as atividades interativas, como a televisão e a 

internet, associadas às pressões socioeconômicas presentes na sociedade.  

A privação de sono (PS) provoca diversas alterações comportamentais, 

hormonais e neuroquímicas (Vogel, 1975; de Paula e Hoshino, 2004; Silva et al., 

2004; Hipólide et al., 2005; Andersen et al., 2005a, 2006; Antunes et al., 2006; 

Araújo et al., 2006; Perry et al., 2007; Martins et al., 2007, 2008; Luber et al., 

2008). Na literatura encontra-se documentada uma variedade muito ampla de 

efeitos negativos da PS culminando, inclusive, na redução da longevidade 

(McCann et al., 1992; Quigley et al., 2000; Williams, 2002; Chee et al., 2006). 

Dentre eles os mais comumente observados são a sonolência excessiva diurna e 

o rebote de sono após o período de PS. Estudos realizados com voluntários 

privados de sono revelam que após esse período pode-se observar uma 

diminuição da capacidade cognitiva e da consolidação da memória (Giuditta et al., 

1985; Smith et al., 1995). Além disso, a falta de sono provoca efeitos em diversos 

parâmetros hormonais, sobretudo na concentração de cortisol e insulina (Spiegel 

et al., 1999; Tasali et al., 2008), além de comprometer significativamente o sistema 

imunológico (Everson, 1989; Lange et al., 2003). 

Contudo, aspectos positivos da PS já foram intensivamente estudados, 

entre eles destacam-se o efeito antidepressivo (Tilley e Empson, 1978; Siegel, 

2001) e o mecanismo facilitatório sobre a ocorrência de reflexos genitais em ratos 

machos (Andersen et al., 2002, 2003, 2004). Estudos recentes realizados por 

nosso grupo demonstraram que ratos PS REM e, posteriormente, desafiados com 
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cocaína apresentaram hipersexualidade (Andersen et al., 2005ab, 2006, 2007). A 

análise dos neurônios dopaminérgicos realizada pela técnica da autorradiografia 

sugere que o sistema dopaminérgico estaria envolvido com os reflexos genitais 

apresentados após a PS REM (Andersen et al., 2005c). 

Estudos utilizando drogas farmacológicas, lesões estruturais e, 

recentemente, camundongos knock out, sugerem que os neurotransmissores 

químicos são os responsáveis pela manutenção dos diversos sistemas neuronais 

(Jones, 2005). Entretanto, esses sistemas transmissores são extremamente 

dependentes, e apenas a integração de todos possibilita a perfeita geração e 

manutenção do sono (Jones, 2005). No início do século XX, Pieron demonstrou 

que a transferência do fluido cérebroespinhal de cães privados de sono em cães 

controles provocava sonolência, indicando que algum fator neuroquímico 

acumulado no cérebro durante a vigília estaria envolvido na geração do sono 

(Pieron, 1913).  

Registros polissonográficos indicam que após períodos de PS, ocorrem 

mudanças na estrutura do sono. Dentre as mais comuns destacam-se: diminuição 

da duração do estágio 2 do sono, aumento na porcentagem total do estágio 4 e de 

sono REM, além da diminuição da latência para o primeiro episódio de REM e 

diminuição do intervalo entre os episódios (Kales, 1970). 
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Estrutura do Sono 

O sono é um comportamento biológico essencial na manutenção de 

diversas funções vitais do organismo. Fisiologicamente, é considerado como um 

estado funcional, cíclico e reversível que está presente em todas as faixas etárias 

e na maioria das espécies animais. Entretanto, a arquitetura do sono depende da 

integridade anatômica e neuronal do cérebro, assim, o estudo dos sistemas 

neuromodulatórios do SNC no controle do ciclo vigília-sono torna-se fundamental.  

A fim de desvendar a estrutura do sono, no início do século XX Berger 

desenvolveu o eletroencefalógrafo, capaz de registrar a atividade elétrica cerebral, 

o que possibilitou diferenciar o estado de sono da vigília (Berger, 1969).  

A primeira fase de sono que se manifesta em indivíduos normais é o 

NREM. Essa fase do sono é composta por quatro estágios nos quais ocorre 

progressiva lentificação da freqüência e aumento da amplitude de onda observada 

no eletroencefalograma (EEG) (Rechtscaffen e Kales, 1968).  

Estágio 1: é considerado uma fase de transição entre a vigília e o sono 

podendo ser alcançado após alguns minutos do início do registro. Nesse estágio 

nota-se o desaparecimento do ritmo alfa (característico da vigilia), a atenuação da 

atividade elétrica cerebral caracterizada pela presença do ritmo teta (3 a 7 Hz) 

(Fig. 1) e a presença de movimentos oculares lentos. No estágio 1 do sono 

também pode-se observar ondas agudas occipitais (OCC) com amplitude de 20 a 

75 microvolts e com duração de 80 a 120 milissegundos. A transição do estágio 1 

para o estágio 2 é caracterizada pelo aparecimento das ondas agudas do vértice, 
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que são ondas com projeção nas regiões centrais, com duração de 50 a 20 

milissegundos e com amplitude maior que 250 microvolts (Yasoshima et al., 1984). 

Estágio 2: é caracterizado pela sincronização da atividade elétrica cerebral 

e ocorrência de grafoelementos típicos, como os fusos do sono e os complexos K 

(Fig. 1). Os fusos do sono têm origem no tálamo e são disparos neuronais súbitos 

(de 0,5 a 1,5 segundo) com freqüência entre 11,5 e 14,5Hz (Elingson, 1982; Werth 

et al., 1997). O complexo K consiste numa seqüência de ondas com duas ou três 

fases, com morfologia aguda, duração maior do que 0,5 segundo, amplitude 

geralmente maior que 75µV e apresenta projeções nas regiões centrais. 

Estágios 3 e 4 (sono de ondas lentas - SOL): o EEG é caracterizado pelo 

ritmo delta (0,5 a 2Hz) e pela baixa atividade neuronal. A presença de 20 a 50% 

de ondas delta com amplitude superior a 75µV caracteriza o estágio 3 e a 

presença de mais de 50% dessas ondas determina o estágio 4 (Fig.1). 

Sono REM: a hipotonia, que pode progressivamente acentuar-se desde o 

início do sono, atinge seu máximo após 70 a 120 minutos, quando se inicia o sono 

REM. Pode-se observar um padrão eletroencefalográfico nessa fase, denominado 

ondas em dente de serra, de freqüência entre 2 e 6Hz, e com maior amplitude nas 

regiões centrais (Schwartz, 1962; Yasoshima et al., 1984). Esse estágio do sono 

apresenta eventos tônicos (presentes durante todo o episódio de sono REM) e 

fásicos (intermitentes). Os principais eventos tônicos são: a atonia muscular, a 

dessincronização do EEG e a perda do controle autonômico da temperatura. O 

evento fásico característico do sono REM é o movimento ocular rápido, mas, além 

desse, pequenos abalos musculares, ondas ponto-genículo-occipitais (PGO) 

também podem ser observados (Aserinsky e Kleitman, 1953; Dement e Kleitman, 
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1957). A freqüência e a duração dos episódios de sono REM aumentam ao longo 

da noite podendo durar até uma hora no final do período de sono (Fig. 1). 

Dessa maneira, a arquitetura do sono pode ser definida como o padrão 

característico de alteração e alternância dos estágios do sono durante uma noite 

obtido por meio da utilização da técnica de polissonografia. Assim, no início do 

registro polissonográfico observa-se um sono superficial, caracterizado pelos 

estágios 1 e 2, seguido pelo sono profundo (estágios 3 e 4)  e então pelo sono 

REM, formando o primeiro ciclo de sono. Durante o decorrer da noite de sono 

observam-se em média de 4 a 6 ciclos de sono com duração entre 90 e 110 

minutos. A maior parte da noite de sono (aproximadamente 55%) é constituida 

pelos estágios 1 e 2. O sono profundo ocupa cerca de 25% da noite, sendo o 

restante do tempo (20%) dedicado ao sono REM. 

 

Figura 2: Registro eletroencefalográfico das fases do ciclo vigília-sono em seres humanos. 

 

Os sinais eletrofisiológicos registrados no EEG são gerados a partir da ação  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Hipnograma das fases do ciclo vigília-sono em seres humanos. 
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Os sinais eletrofisiológicos registrados no EEG (Fig. 2) são gerados a partir 

da ação excitatória (na qual os canais iônicos se abrem, levando à 

despolarização) ou inibitória (a movimentação iônica seletiva provoca 

hiperpolarização) dos neurotransmissores sinápticos.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Registro eletroencefalográfico das fases do ciclo vigília-sono em seres humanos. 
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Privação de Sono REM e os Neurotransmissores Cerebrais 

Muitas das funções do sono têm sido inferidas a partir de alterações 

fisiológicas observadas em organismos submetidos à privação crônica ou aguda 

de sono. Com a identificação do sono REM em seres humanos por Aserinsky e 

Kleitman (1953) foi possível iniciar uma série de estudos envolvendo a privação 

seletiva dessa fase do sono. 

A necessidade do sono REM para a manutenção da arquitetura normal do 

sono bem como no exercício das atividades diárias pode se comprovada mediante 

a supressão dessa fase do sono. Em todos os estudos sobre PS REM em seres 

humanos observa-se aumento no número e intensidade de intervenções para 

impedir a ocorrência desse estágio do sono (Dement, 1960). Além disso, nas 

noites de recuperação o sujeito despende uma porcentagem maior de tempo 

nessa fase do sono, comparado com o sono basal. Com isso, pode-se inferir que o 

sujeito tem a necessidade de certa quantidade de sono REM e, quando privado 

dessa fase compensará essa perda por meio de um rebote de sono, no qual 

observa-se aumento nas horas de sono e diminuição da latência para o primeiro 

episódio de REM (Lavie, 1996). 

Em virtude do sono de ser gerado por mecanismos ativos do tronco cerebral 

(Jouvet, 1972) e manter a função de catecolaminas (Stern e Morgane, 1974), pode-

se prever que as alterações comportamentais observadas após PS REM sejam 

resultantes das alterações na funcionalidade dos neurotransmissores. Acredita-se 

que muitas das conseqüências da PS estejam sob o controle dos sistemas de 

neurotransmissores. Assim, a dopamina (DA), a noradrenalina (NA), a acetilcolina 
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(ACh) e a serotonina (5-HT), entre outros, têm sido implicadas nas diversas 

alterações comportamentais. Cada um desses circuitos cerebrais apresenta 

características específicas e emitem projeções para diferentes regiões cerebrais 

evocando, portanto, efeitos distintos e simultâneos. Portanto, a atividade neuronal 

dessas moléculas químicas é alterada de acordo com a fase do ciclo vigília-sono 

em que o organismo se encontra.   
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Mecanismo de Ação da Dopamina  

A DA é um neurotransmissor que controla funções emocionais, cognitivas e 

motoras. Essa catecolamina é sintetizada por neurônios dopaminérgicos 

localizados em diversas regiões, entre elas, na parte compacta da substância 

negra que emite projeções para o estriado (STR), constituindo a via nigro-estriatal.  

Diversos sítios de captação neurais são responsáveis pela captação desse 

neurotransmissor na fenda sináptica. Dentre eles, o transportador de DA (DAT) é 

uma molécula localizada no neurônio pré-sináptico que modula a captação de DA 

por meio de um mecanismo elétrico acoplado a Na+ e Cl-. Desta maneira, o DAT é 

um regulador dos níveis de DA disponíveis na fenda sináptica (Fig. 3). Assim, as 

concentrações de DAT refletem o tônus homeostático do sistema dopaminérgico 

(Jaber et al., 1997; Jones et al., 1998).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3: Fórmula estrutural da dopamina e sinapse dopaminérgica. 
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Após a liberação de DA na fenda sináptica observa-se estimulação pós-

sináptica de receptores D2 (Wooten e Collins, 1983) (Fig. 3). O término da fase de 

estimulação é concluído pela remoção desse neurotransmissor da fenda sináptica, 

70% pela recaptação pelo DAT e 30% pela degradação enzimática pela 

monoamino oxidase (Reith, 1997).  

A utilização de traçadores que avaliam a densidade dos DAT, como o 

TRODAT-1 tem se mostrado uma técnica bastante apropriada na investigação da 

neurotransmissão dopaminérgica em seres humanos. O TRODAT-1 é derivado de 

cocaína (composto com alta afinidade pelos DAT) e, associado ao composto 

radioativo Tecnécio 99 meta-instável (99mTc) pertecnetato (Tco4+), permite a 

quantificação da concentração desse transportador através da Tomografia 

Computadorizada por Emissão de Fóton Único (SPECT) cerebral. Uma vez que 

esse sistema neurotransmissor se ajusta às alterações nas condições ambientais 

e comportamentais, torna-se fundamental a condução de estudos visando 

investigar os efeitos da PS e do período rebote na modulação do DAT.  

Estudos indicam que a densidade de DAT é influenciada pela concentração 

sanguínea de estradiol (Lammers et al., 1999). Outro hormônio que exerce 

influência na transmissão dopaminérgica e tem seus níveis diminuídos após a PS 

é a prolactina (Kasper et al., 1988; Baumgartner et al., 1990). Contudo, apesar das 

evidências indicando a participação do sistema dopaminérgico na regulação do 

sono, até o presente momento, nenhum estudo avaliou os efeitos da PS na 

modulação dos DAT em seres humanos sadios.  
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Privação de Sono e Dopamina  

Apesar das bases neuroquímicas para as diversas alterações 

comportamentais observadas após a PS não estarem totalmente elucidadas, 

muitas observações sugerem um papel central para a DA nesses processos. 

Nesse sentido, Tufik e colaboradores desde a década de 70 vêm demonstrando 

indicações de supersensibilidade nos receptores dopaminérgicos em ratos PS 

REM (Tufik et al., 1978, 1981; Nunes et al., 1994; Andersen et al., 2005b; Lima et 

al., 2007). Assim, após 72 horas de privação seletiva desse estágio do sono 

seguida de desafio farmacológico com apomorfina (um agonista dopaminérgico) 

os ratos exibiam aumento do comportamento agressivo e da estereotipia quando 

comparados aos ratos controle (Tufik et al., 1978). Prosseguindo com essa linha 

de estudo, em 1981, esse mesmo grupo demonstrou que a PS REM 

potencializava o comportamento agressivo e a estereotipia em ratos desafiados 

com dois outros agonistas dopaminérgicos (bromocriptina e piribedil) (Tufik, 1981). 

Assim, a fim de investigar os mecanismos neuroquímicos envolvidos no processo 

de PS outros estudos foram conduzidos pelo nosso grupo buscando identificar 

alterações nos receptores neurais (Tufik et al., 1978, 1987; Nunes et al., 1994; 

Moreira et al., 2003; Hipólide et al., 2005; Andersen et al., 2005ac; Lima et al., 

2007, 2008). Em particular, Nunes e colaboradores (1994), usando a análise 

autorradiográfica demonstraram que a PS REM aumentou a afinidade do 

radioligante ao receptor D2 nos núcleos accumbens e caudado-putâmen (45% e 13 

a 23%, respectivamente) sugerindo que os receptores D2 possam ser responsáveis 

pelas alterações previamente relatadas nos comportamentos induzidos pela 
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apomorfina após PS REM. Entretanto, utilizando também a técnica de 

autorradiografia nosso grupo demonstrou que o DAT não era afetado pela PS REM 

em ratos (Andersen et al., 2005c). Recentemente, verificou-se que camundongos 

que sofreram depleção nas concentrações de DA apresentaram completa 

supressão de sono REM (Dzirasa et al., 2006). Além disso, camundongos com o 

gene do DAT deletado apresentaram aumento no tempo de vigília e redução na 

porcentagem de SOL (Wisor et al., 2001).  

A DA parece exercer uma importante função na promoção da vigília. Nesse 

sentido, um estudo utilizando a técnica de microdiálise acoplada ao registro 

eletrocorticográfico verificou um aumento significativo na concentração de DA 

durante a vigília e o SP em relação ao SOL (Lena et al., 2005). Além disso, a 

administração de um bloqueador de DAT (GBR12909) com alta afinidade promoveu 

estado de vigília em camundongos (Heikkila e Manzino, 1984).  

Um recente estudo utilizando imagem molecular em homens PS por 24 

horas sugere que após essa intervenção ocorre aumento na liberação de DA, o 

que não acarretou redução na recaptação desse neurotransmissor ou 

subsensibilidade/down-regulation de DAT (Volkow et al., 2008). Entretanto, 

embora a recuperação de períodos de PS seja marcada por diversas alterações 

neuroquímicas (Benington, 2002) e estudos têm sugerido que o sono REM tem 

função primordial na modulação do sistema dopaminérgico (Stern, 1974; Tufik et 

al., 1978, 1987; Nunes et al., 1994; Andersen et al., 2005ac; Lena et al., 2005; 

Lima et al., 2007, 2008), a associação entre períodos prolongados de PS REM e a 

avaliação polissonográfica do rebote de sono, bem como a concentração de DAT 

nesses momentos ainda não foi alvo de estudos.  
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Estudos utilizando neuroimagem funcional para avaliação da função 

dopaminérgica indicam que a PS provoca efeitos similares aos das drogas 

psicoestimulantes como cocaína e anfetamina em pacientes depressivos, 

modulando o metabolismo basal do sistema dopaminérgico (Grasby et al., 1993; 

Kapur et al., 1994; Potkin et al., 1994). Nesse contexto, após administração de 

drogas psicoestimulantes (cocaína e anfetamina) em camundongos knock-out 

para o DAT, verificou-se que esses animais não apresentaram o comportamento 

estereotipado característico da ativação dopaminérgica (Eells, 2003). Outras 

evidências sugerem o envolvimento do sistema dopaminérgico no estado de vigília 

induzido pelos psicoestimulantes (Heikkila, 1984).  

Com isso, sugere-se que a PS acarrete uma diminuição nas concentrações 

sinápticas de DA (Tufik et al., 1978, Andersen et al., 2005bc) e essas alterações 

culminem na supersensibilidade dos receptores D2 pós-sinápticos (Tufik et al., 

1978; Nunes et al., 1994) e na subsensibilidade do DAT (Tufik et al., 1978, 1987). 

Acredita-se que uma das principais funções do período de rebote de sono seja 

restaurar a função do sistema catecolaminérgico, restituindo as concentrações 

basais de DA na fenda sináptica (Stern e Mogane, 1974).  
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Radiotraçador [99mTc]-TRODAT-1 

O TRODAT-1 (do inglês Tropane Dopamine Transporter) é um complexo 

neutro e lipofílico derivado do tropano desenvolvido na década de 90 cuja 

estrutura molecular é semelhante à da cocaína, contendo bis-(aminoetanetiol) com 

uma metade do seu complexo neutra para a ligação de [99mTc]O3+ como 

marcador de transportador dopaminérgico (Kung et al., 1996) (Fig. 3). Esta série 

de compostos pode fornecer uma conveniente fonte de agentes de imagem de 

meia-vida curta para diagnóstico de rotina de doenças do SNC, que cursam com 

alteração na densidade do DAT (Meltzer e Madras, 1997). Também foi 

demonstrado que este traçador se liga ao transportador de 5-HT na área central 

do cérebro (hipotálamo mesencéfalo) com menor afinidade (Dresel et al., 1999). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Kit do TRODAT-1 e fórmula química do radiofármaco. 
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Biodistribuição do TRODAT-1 em Seres Humanos 

O método descrito por Mu e colaboradores (1999) caracteriza-se pela 

realização da extração do traçador a partir do solvente, oferecendo uma técnica 

fácil e segura para quantificar os níveis plasmáticos do [99mTc]-TRODAT-1 em 

seres humanos. Medidas repetidas de [99mTc]-TRODAT-1 no plasma mostraram 

que o composto apresenta estabilidade e o seu metabolismo não interfere na 

aquisição das imagens. No estudo de biodistribuição realizado por Mozley e 

colaboradores (1998), nenhum dos voluntários apresentou efeito farmacológico do 

radiotraçador, uma vez que este é administrado em doses muito pequenas 

(nanomolares). Imagens planares demonstram uma distribuição do traçador por 

todo o corpo humano, com maior captação na mucosa nasal, intestino e 

estômago. A análise das imagens demonstrou uma excreção renal de 20 a 32% 

da dose injetada durante as primeiras 22 a 28 horas. Depois desse período não se 

registrou mais atividade significativa na urina. A dose crítica para humanos é 

baseada na captação pelo fígado, a qual apresentou uma média de 

0,046mGy/MBq (0,17 rad/mCi, variando de 0,14 a 0,22 rad/mCi), esse resultado 

indica que o TRODAT-1 é seguro nas doses injetadas.  
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Farmacocinética Intracerebral do TRODAT-1 

O [99mTc]-TRODAT-1 é injetado na veia periférica, possui uma porção 

lipofílica que cruza a barreira hematoencefálica e após sua conversão nas fases 

hidrofílicas, aproximadamente 1,5% deste traçador fixa-se no corpo STR. Devido à 

existência de vários centros girais nesta molécula, a formação de vários 

diastereômeros após complexação no centro core com o metal (V)-

oxo(M=99mTc,Re) pode ser criado. Dois diasterômeros foram achados com 

afinidades distintas para o DAT, sendo o que o primeiro grupo é mais lipofílico que 

o segundo e diferem na captação cerebral em dois minutos pós-injeção (0,5% e 

0,28% dose/órgão, respectivamente) e 60 minutos pós-injeção. A captação 

específica foi medida pelas seguintes fórmulas: [STR-cerebelo]/cerebelo ou 

[putâmen-cerebelo]/cerebelo (Kung et al., 1997). A técnica de cálculo simples para 

obter a medida quantitativa da ligação específica é bem correlacionada com o 

modelo cinético tecidual de referência, usando análise de regressão não-linear e 

análise gráfica (Acton et al., 2000). O traçador permite discriminar pequenas 

diferenças na densidade de DAT (Acton et al., 1999) e para que o traçador atinja o 

equilíbrio, recomenda-se que as imagens sejam obtidas após 4 horas da injeção 

(Kao et al., 2001).  

A eletroseletividade do [99mTc]-TRODAT-1 em relação ao DAT foi 

demonstrada in vivo em estudos de biodistribuição e desafios farmacológicos com 

drogas que competem pelo mesmo sítio de ligação do DAT e agonistas de 

receptores dopaminérgicos (L-DOPA, gama-hidroxibutirolactona, alfa-metil-p-

tirosina, apomorfina e bromocriptina) (Dresel et al., 1998; Hwang et al., 2002).
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JUSTIFICATIVA 

A privação de sono (PS) é uma das principais conseqüências da pressão 

exercida pela sociedade sobre os indivíduos, levando a repercussões nítidas 

sobre a nossa saúde e bem-estar. Encontra-se documentada na literatura uma 

variedade ampla de efeitos da PS sobre o desempenho psicomotor e cognitivo, 

variações de humor, alterações comportamentais e neuronais. Muitas dessas 

podem ser atribuídas ao sistema dopaminérgico. Nesse sentido, desde a década 

de 70, experimentos conduzidos por nosso grupo sugerem que a PS REM 

acarrete aumento na concentração de DA. Fato este, que recentemente foi alvo de 

estudos em humanos submetidos a PS total por uma noite. No entanto, observa-

se grande carência de estudos avaliando os efeitos da PS seletiva de sono REM 

sobre o sistema dopaminérgico em seres humanos.  

Sabe-se que a PS total e aguda provoca diminuição na disponibilidade de 

receptores D2 pós-sinápticos em humanos, porém não altera a densidade de DAT 

no STR. Esse transportador é caracterizado por ser o responsável pela regulação 

da concentração extracelular de DA e sua expressão na superfície do neurônio 

pode ser modulada rapidamente. O SPECT associado à utilização de 

radiotraçadores que avaliam a densidade do DAT, como o [99mTc]-TRODAT-1, é 

uma técnica apropriada na investigação da neurotransmissão dopaminérgica em 

seres humanos. Portanto, a quantificação da densidade de DAT após a PS total e 

seletiva de sono REM e após o período rebote de sono, associada ao registro 

polissonográfico mostra-se adequada para o conhecimento das funções 

neurofisiológicas e neuroquímicas do sono. 
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OBJETIVOS 

 

1. Avaliar a densidade de transportadores de dopamina em homens adultos 

imediatamente após a privação total de sono ou privação seletiva de sono REM e 

durante o período de rebote de sono.  

2. Monitorar a compensação de sono por meio da polissonografia nas 72 horas 

que sucedem a privação de sono. 

3. Verificar as concentrações sanguíneas de cortisol, estradiol e prolactina durante 

todo protocolo experimental. 
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HIPÓTESES 

 

As hipóteses deste trabalho são: 

1) A privação prolongada e seletiva de sono REM poderá alterar a 

densidade de transportadores de dopamina pré-sinápticos. 

2) A fase REM do sono é responsável pela modulação na sinapse 

dopaminérgica observada após a privação de sono. 
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MATERIAL E MÉTODOS 

 
Voluntários 

Todos os voluntários que preencheram os critérios para o estudo foram 

previamente informados sobre os procedimentos e os riscos envolvidos na 

pesquisa e assinaram um termo de consentimento aprovado pelo Comitê de Ética 

em Pesquisa do Hospital São Paulo (UNIFESP) e pelo Núcleo de Proteção 

Radiológica da UNIFESP (#1676/06) (Anexo 1).  

 

Critérios de Inclusão de Voluntários: 

 Homens; 

 Idade entre 19 e 29 anos1; 

 Ritmo de sono normal com media de duração de 7 a 9 horas dormidas; 

 Ausência de antecedentes neurológicos, psiquiátricos ou de uso de 

medicação psicotrópica; 

 Outorga por escrito de consentimento informado para participar do estudo; 

 Resultados dos questionários de Qualidade de Sono de Pittsburgh, da 

Escala de Sonolência de Epworth e do Inventário de Depressão de Beck 

dentro dos parâmetros normais. 

 

 

                                                 
1
 A faixa-etária entre 10 anos foi estipulada baseada em estudos utilizando neuroimagem funcional que 

demonstraram que a densidade do DAT estriatal diminui a cada década de vida (van Dyck et al., 1995, 2002). 
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Critérios de Exclusão de Voluntários: 

 Dependência química (álcool, cigarro ou drogas ilícitas); 

 Indivíduos com distúrbios de sono;  

 Trabalhadores de turno; 

 Matutinos ou vespertinos extremos; 

 Doença orgânica grave não controlada que possa interferir na condução do 

estudo, como neoplasias, cardiopatias, patologias digestivas, diabetes 

mellitus;  

 Preenchimento de qualquer critério de contra-indicação ao exame de 

SPECT-TRODAT-1 (por exemplo, alergia a Tc). 

 

Aspectos Éticos 

 As informações relevantes geradas neste projeto de pesquisa foram 

tratadas como dados confidenciais. A identidade dos voluntários foi e será 

protegida em toda e qualquer publicação ou outras formas de divulgações 

científicas geradas a partir do estudo. 

 Os sujeitos foram ressarcidos pelos gastos com transporte e alimentação 

durante a realização do estudo, mesmo que decidam por interromper os 

procedimentos. 
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Grupos 

 30 voluntários: 

 Grupo Controle: 10 voluntários controles  

 Grupo PS REM: 10 voluntários submetidos a quatro noites de PS REM 

 Grupo PS Total: 10 voluntários submetidos a duas noites de PS total 

 
O presente estudo utilizou dois protocolos distintos de PS: 

 Duas noites de PS total: tem por objetivo simular situações em que 

indivíduos, principalmente devido à pressão socioeconômica, passam por 

longos períodos ativos em vigília.  

 Quatro noites de PS REM: Visa simular situações em que indivíduos 

apresentam rebote de sono nos finais de semana na tentativa fisiológica de 

recuperar a privação de sono ocorrida durante a semana.  

 
A etapa experimental do presente estudo foi realizada no Instituto do 

Sono. Todos os voluntários2 foram submetidos a exames de SPECT com 

[99mTc]-TRODAT-1 no Setor de Medicina Nuclear do Hospital São Paulo e 

as polissonografias (PSG) foram realizadas no Instituto do Sono. Os 

voluntários foram pareados de acordo com a lateralidade, idade e grau de 

escolaridade a fim de diminuir as variáveis entre os grupos controle, PS 

REM e PS total. 

                                                 
2
 O recrutamento de voluntários foi realizado por meio de anúncio na comunidade (jornal e cartazes) e seguiu 

os critérios de inclusão e exclusão. 
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Desenho do Estudo 

 

Durante a semana que precedeu o estudo, assim como durante o período 

no qual os voluntários permaneceram no Instituto do Sono (Fig. 5), todos os 

participantes foram instruídos a não consumirem álcool, cafeína, e derivados e 

manterem sua rotina de sono regular.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Esquema do protocolo de estudo utilizado. PSG: polissonografia; A: noite de adaptação; 

B: noite basal; R1: primeira noite de rebote de sono; R2: segunda noite de rebote de sono; R3: 

terceira noite de rebote de sono. 

 

Foram oferecidas quatro refeições diárias para os voluntários (08:30, 12:00, 

16:00 e 20:00 horas), além disso, o grupo PS total recebeu um lanche às 00:00 

hora durante as noites de PS. Os participantes foram instruídos a dormir entre 

23:00 e 08:00 horas, e foi registrado o padrão de sono de todas as noites por meio 

de PSG. Cochilos não foram permitidos em nenhum dos grupos. Estresse 

comportamental e exercícios físicos foram evitados durante todo o protocolo 

experimental. 
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PS TOTAL: 2 noites 
PS REM: 4 noites 

7 dias de diário de sono 

1º SPECT 

R1 R2 R3 

PSG 
coleta 

de sangue 

B A 



Material e Métodos 

 30 

Seleção dos Voluntários: Foi realizada uma PSG associada a um questionário 

clínico de qualidade de sono, coletas de sangue e urina a fim de verificar se os 

voluntários estavam aptos à participação no projeto. 

 
Noite de Adaptação à PSG: Os voluntários chegaram por volta das 21:00 horas no 

Instituto do Sono e foram, em seguida, encaminhados para o registro 

polissonográfico. Essa noite se fez necessária para habituação às condições 

ambientais e ao monitoramento da PSG por meio de eletrodos no Instituto de 

Sono. Na manhã seguinte, os voluntários responderam um questionário para 

avaliar, subjetivamente, a qualidade do sono da noite anterior. 

 
A partir da PSG basal os voluntários permaneceram até o final do experimento no Instituto do 

Sono para que tivessem sua rotina controlada e pudessem ser acompanhados pelos médicos 

e profissionais responsáveis.  

 

PSG Basal: Os voluntários chegaram por volta das 21:00 horas no Instituto do 

Sono, onde responderam a questionários e foram, em seguida, encaminhados 

para o registro polissonográfico. Na manhã seguinte foi aplicado um questionário 

para o voluntário avaliar, subjetivamente, a qualidade do sono da noite anterior. 

 
Distribuição dos Voluntários nos Grupos Experimentais: Após a noite basal, os 30 

voluntários realizaram o SPECT basal e foram em seguida distribuídos 

randomicamente em três grupos distintos (n=10 por grupo): controle, duas noites 

de PS total e quatro noites de PS REM. Foram realizados exames de sangue para 

dosagem de prolactina, estradiol e cortisol diariamente nos três grupos. 
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Grupo Controle: Os voluntários desse grupo dormiram regularmente durante todo 

o protocolo experimental. Esses voluntários realizaram os três SPECT cerebrais 

em intervalos de dois, três ou quarto dias.  

 
Os períodos de PS foram realizados com assistência de profissionais 

especializados. 

  
Grupo Privado de Sono Total: Os voluntários PS total permaneceram alerta e 

ativos durante 48 horas consecutivas. A fim de garantir que todos os voluntários 

permanecessem em vigília durante todo o período, pesquisadores permaneceram 

durante todo o protocolo monitorando-os visualmente. Durante o período de PS 

voluntários realizavam atividades como ler livros e revistas, jogar video-games, 

cartas, assistir televisão e também tinham acesso à Internet. Após 

aproximadamente 48 horas de PS os voluntários do grupo em questão foram 

submetidos ao 2º SPECT cerebral. Após o término dos exames os voluntários 

retornaram ao Instituto do Sono, onde o registro polissonográfico de rebote de 

sono por três noites foi efetuado. Ao final desse período todos os voluntários 

desse grupo realizaram o SPECT de 72 horas de rebote de sono.  
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Grupo Privado de Sono REM: Os voluntários desse grupo permaneceram ativos 

durante o dia e no período noturno tiveram seu sono registrado por meio de PSG 

durante quatro noites. A privação seletiva de sono REM foi realizada pelo método 

descrito por Dement em 1960 (Dement, 1960). Ao primeiro sinal de aparecimento 

dessa fase do sono esses voluntários eram acordados pelos técnicos de PSG, que 

os chamavam pelo nome através de um interfone. Caso não houvesse resposta o 

técnico entrava no quarto e gentilmente estimulava o voluntário até que alguma 

resposta fosse percebida. A determinação desse estágio era realizada por 

inspeção visual constante em intervalos de 30 segundos observados na tela do 

computador de aquisição do registro polissonográfico a cada noite (Fig. 6). Os 

critérios para intervenção eram dessincronização do EEG sem espículas onda ou 

complexos K concomitantes com a redução do tônus muscular, verificada por meio 

da redução da amplitude do EMG. Após o despertar os voluntários eram mantidos 

acordados por tempo suficiente para evitar que houvesse episódios de REM 

imediatos e, portanto freqüentes intervenções. Na primeira metade da noite, 

período no qual se concentra o SOL e a pressão para o sono REM é relativamente 

baixa, o voluntário foi despertado a cada episódio de REM. Na segunda metade 

da noite, os voluntários foram acordados até o momento em que se pôde evitar o 

aparecimento de episódios de sono REM consecutivos após o despertar. Quando 

a pressão para o aparecimento do somo REM se tornava insustentável o 

voluntário era convidado a se retirar da cama e permanecer acordado. Após 

aproximadamente 96 horas de PS REM os voluntários foram submetidos ao 2º 

SPECT cerebral. Após o término dos exames os voluntários retornaram ao 

Instituto, onde o registro polissonográfico de rebote de sono por três noites foi 



Material e Métodos 

 33 

efetuado. Ao final desse período todos os voluntários desse grupo realizaram o 

SPECT de 72 horas de rebote de sono.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Computador de aquisição do registro polissonográfico e vídeo monitorando o voluntário 

durante a noite de sono. 
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Polissonografia 

Os parâmetros do sono foram registrados utilizando-se o polígrafo Embla 

Digital A10 Recording/amplificador com software Somnologica (Flaga h.f., 

Requijavique, Islândia) que consiste de um sistema integrado de coleta de dados 

amplificados e computadorizados. As épocas de 30 segundos foram classificadas 

em vigília, estágios 1, 2, 3 e 4 do sono NREM e sono REM, de acordo com critério 

padronizado por Rechtschaffen e Kales (1968).  

A fim de registrar múltiplas variáveis fisiológicas que ocorrem 

concomitantemente em uma noite de sono espontânea, foi associado ao EEG o 

registro do eletroculograma (EOG), eletromiograma de mento (EMG), movimentos 

dos membros inferiores, fluxo aéreo nasal e bucal, movimentos respiratórios, 

saturação da oxi-hemolgobina e eletrocardiograma (ECG) (Fig. 7).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 7: Voluntário preparado para o registro polissonográfico. 



Material e Métodos 

 35 

Registro da Atividade Elétrica Cerebral 

 Os eletrodos para registro da atividade elétrica cerebral foram colocados no 

couro cabeludo após limpeza do local e aplicando-se pasta condutora. Para que 

os eletrodos permanecessem fixados durante toda a noite de registro, utilizou-se 

colódio elástico, que foi seco com ar comprimido. A disposição dos eletrodos no 

couro cabeludo obedeceu ao sistema convencional denominado de “sistema 

internacional 10-20 de colocação de eletrodos” (Jasper, 1958), baseado em 

distâncias relativas (10 e 20%) a partir de pontos pré-estabelecidos na cabeça.  

Utilizou-se os seguintes eletrodos: central esquerdo (C3) e central direito 

(C4), referenciados com a orelha contra lateral (C3-A2 e C4-A1). Também foram 

utilizados eletrodos OCC (O1 e O2) (Fig. 8). 

 

 

 

 

 
 

Figura 8: Eletrodos para registro do eletroencefalograma. 

 

Registro dos Movimentos Oculares 

 Para o registro dos movimentos oculares, foram colocados eletrodos 1cm 

lateralmente à fenda palpebral, 1cm abaixo e 1cm acima, respectivamente, do 

lado esquerdo e direito, captando, dessa forma, movimentos oculares horizontais, 

verticais e oblíquos. Esses eletrodos registram a diferença a diferença de potencial 
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existente entre a região anterior e posterior do globo ocular, sendo a córnea 

positiva em relação à retina. Os eletrodos foram referenciados com a orelha 

contralateral na seguinte montagem: olho direito-A1 e olho esquerdo-A2 (Fig. 9). 

Essa disposição dos eletrodos permite identificar os movimentos oculares em 

deflexões fora de fase do sinal.  

 
Registro do Tônus Muscular 

 O registro do tônus muscular mentoniano é fundamental no estagiamento 

do sono REM, caracterizado pela atonia muscular. Para o registro da contração 

muscular, foram colocados eletrodos, aderidos nas regiões mentonianas e 

submentonianas e um eletrodo reserva caso um dos anteriores apresentassem 

problemas na aquisição do sinal durante a noite (Fig. 9).  

 Para o registro do movimento das pernas, eletrodos foram aderidos em 

ambos os membros inferiores na região do músculo tibial anterior, com a distância 

de 10cm de um para outro. Para registro de distúrbios de sono, utilizou-se 

eletrodos aderidos na região dos músculos masseteres. 

 

 

 

 

 

 
Figura 9: Eletrodos para registro do eletroculograma e eletromiograma de mento. 
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Monitoramento Respiratório  

 O monitoramento respiratório foi realizado por meio de sensores de 

temperatura para registro do fluxo aéreo nasal e bucal, considerando que o ar 

inspirado e expirado apresentam temperaturas diferentes. Para diferenciação das 

apnéias/hipopnéias obstrutivas das centrais foi avaliado o esforço respiratório. 

Foram selecionados para participar do projeto voluntários que apresentaram 

menos de 10 eventos de apnéias/hipopnéias por hora. Os movimentos 

respiratórios foram avaliados pelo registro do EMG intercostal e pela utilização de 

cintas e sensores torácicos e abdominais. A saturação do oxigênio foi fornecida 

por meio do oxímetro que registra a saturação da oxi-hemoglobina por intermédio 

de sensores fixados no dedo da mão dos voluntários. O decúbito do paciente na 

cama foi monitorado por sensores de posição e o registro do ronco por sensores 

apropriados.
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Parâmetros de Sono 

 
Latência para Início do Sono 

 Define-se latência de sono como o tempo compreendido desde o início do 

registro até o começo do sono. O primeiro, mais comumente critério utilizado para 

definir o sono, baseia-se no manual de Rechtschaffen e Kales (1968), que 

consiste em estabelecer o início do sono como as primeiras três épocas 

consecutivas de estágio 1 (1,5 minuto de sono) ou uma época de qualquer outro 

estágio do sono. 

 
Latência de Sono REM 

 Define-se latência de sono REM como o tempo compreendido desde o 

início do sono até a primeira época de sono REM, sendo que o tempo normal deve 

estar compreendido entre 70 e 120 minutos.  

 
Eficiência de Sono  

 A eficiência de sono consiste na porcentagem do tempo total sobre o tempo 

total de registro, sendo, em geral, maior que 85%. Esta nos mostra o tempo efetivo 

de sono durante o tempo total na cama. A redução na eficiência de sono pode ser 

decorrente do aumento da latência de sono, ou seja, do tempo entre o início do 

registro e o adormecer, ou dos despertares maiores que 15 segundos que 

ocorrem durante a noite.  
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Arquitetura de Sono 

 A arquitetura do sono é obtida a partir dos dados de EEG, EOG e EMG. Em 

uma noite normal de sono espera-se observar até 5% de estágio 1, 50% de 

estágio 2, 8% de estágio 3, até 15% de estágio 4 e de 22% de sono REM (Fig. 

10A). O primeiro período de sono REM ocorre, em geral, 90 minutos depois do 

início do sono e após um período de estágio 2. O hipnograma fornece uma visão 

global de uma noite de sono com a distribuição de todos os estágios e despertares 

completos (maiores que 15 segundos) durante a noite de registro (Fig. 10B). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10: A: distribuição normal dos estágios de sono durante uma noite em adultos. B: 

hipnograma de uma noite normal de sono.  
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Análise da Urina 

Antes de serem efetivamente selecionados para participarem do estudo os 

voluntários foram submetidos a uma coleta de urina para realização da triagem 

das seguintes drogas de abuso: anfetamina, metanfetamina, cocaína, 

tetraidrocanabinol (THC), barbitúricos, opiáceos e benzodiazepínicos. As análises 

bioquímicas foram realizadas pelo Laboratório da Associação Fundo de Incentivo 

à Psicofarmacologia (AFIP). As amostras de urina foram colhidas em um frasco de 

plástico limpo e refrigeradas (2 a 8°C) até o momento da análise.  

A cocaína injetada, tomada oralmente ou inalada é excretada na urina 

primariamente como benzoilecgonina. Esse composto tem meia-vida biológica de 

5-8 horas e pode ser detectado por 24-60 horas após a exposição à cocaína 

(Stewart et al., 1979; Ambre, 1985). A concentração de cocaína na urina foi obtida 

a partir imunoensaio de fase-sólida de passo-único para detecção qualitativa de 

benzoilecgonina (Syva RapidTest cocaina, Dade Behring Inc., CA, EUA).  

O principal metabólito do THC excretado na urina é o 11-nor-∆9-THC-9-

COOH (Wyngarrden e Smith, 1988). Ele permanece detectável durante 3 a 9 dias 

após a inalação da droga. A detecção de canabinóides na urina dos voluntários foi 

obtida a partir imunoensaio de fase-sólida de passo-único (Syva RapidTest 

COCAINA, Dade Behring Inc., CA, EUA).  

A concentração de barbitúricos (Secobarbital, 4-30 dias), opiódes (Morfina), 

benzodiazepínicos (Oxazepan, 7 dias), anfetamina e metanfetamina na urina 

foram obtidas a partir imunoensaio de fase-sólida de passo-único (Syva 

RapidTest, Dade Behring Inc., CA, EUA).  
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Análise Sanguínea  

Os voluntários foram submetidos a coletas diárias de sangue no período 

das 08:00 às 09:00 horas (desde o dia basal até 72 horas após o rebote de sono) 

para dosagem de cortisol, estradiol e prolactina.  

As análises bioquímicas foram realizadas pelo Laboratório da AFIP. As 

coletas sanguíneas foram realizadas por meio de punção periférica da veia do 

antebraço após, por no mínimo 8 e no máximo 12 horas de jejum do voluntário. As 

amostras de sangue foram centrifugadas imediatamente após a coleta a 4°C, 

sendo que o plasma e o soro foram armazenados a -80°C até sua análise. A 

concentração sérica de cortisol foi avaliada utilizando imunoesaio competitivo de 

fase sólida de enzimas quimico-luminosas (coeficiente de variação (CV): 5,3% - 

Immulite 2000, DPC Corporation, EUA). Os valores de normalidade para esse 

hormônio foram estipulados entre 4,3 e 22,4 µg/dl. As concentrações plasmáticas 

de prolactina e estradiol foram dosadas por ensaio de quimioluminescência 

imunométrica (CV da prolactina: 5,7% e CV do estradiol: 6,7% - Advia Centaur, 

Bayer Corporation, EUA). Os valores de referência para prolactina foram 

estipulados entre 2,1 e 17,7 ng/ml e de estradiol valores inferiores a 52 pg/ml 

foram considerados normais.  
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[99mTc]-TRODAT-1  

O [99mTc]-TRODAT-1 foi o primeiro agente marcado com 99mTc a produzir 

imagem de sítio-específico do DAT (Meegalla et al., 1997). Ele oferece grandes 

vantagens em relação aos outros traçadores, pois apresenta a mesma eficiência 

com custo muito menor. Esses radiotraçadores avaliam a densidade do DAT em 

seres humanos através de SPECT. Eles são derivados de compostos com 

afinidade pelo DAT, tais como a cocaína e o metilfenidato.  

É um radiofármaco já em uso clínico em diversos países, e já foi aprovado 

pela Food Drug Administration (FDA-IND#56,623). O uso do TRODAT-1 está 

documentado em mais de 60 artigos científicos realizados em diversos países do 

mundo incluindo Europa, Ásia e Estados Unidos e publicado em revistas 

internacionais. Não há relato de reações adversas ou efeitos colaterais relativo ao 

uso do traçador. A utilização do TRODAT-1 tem um risco mínimo, uma vez que a 

exposição à radiação é irrisória.  

O TRODAT-1 foi marcado com 99mTc de acordo com a técnica de 

desenvolvida por Kung e colaboradores (2003) e Mosley e colaboradores (1998). 

O Tco4+ foi obtido de um Gerador de 99Mo (99Molebidenio) do Instituto de 

Pesquisas Energéticas e Nucleares (IPEN-SP) com eluição recente. TRODAT-1 

foi obtido em forma de kit do Laboratório do Instituto de Energia Nuclear (Long-

Tan, Taiwan, República Oriental da China). O processo de marcação consiste em 

injetar, 66mCi de eluato de Tco4+ num frasco estéril contendo 5 ml de solução 

salina, em seguida, se procede a re-esterilização e marcação submetendo o kit a 

pressão de 1,4 atmosferas e temperatura de 124ºC durante 30 minutos. 
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Posteriormente, a solução de [99mTc]-TRODAT-1 foi resfriada até atingir 

temperatura ambiente estando, então, pronta para aplicação. A pureza 

radioquímica foi determinada no Instituto de Pesquisa em Energia Nuclear por 

meio de Cromatografia Líquida em Camada Delgada. Níveis superiores a 90% de 

pureza radioquímica foram exigidos para injeção do traçador.  
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Cromatografia Líquida em Camada Delgada (CLCD) 

A fim de determinar a pureza radioquímica de TRODAT-1 foi aplicada a 

técnica de CLCD (Robbins, 1984). A cromatografia é um método de separação de 

misturas dependente da diferença entre o comportamento dos analitos entre a 

fase móvel e a fase estacionária. É uma técnica de adsorção que utiliza um líquido 

e um sólido na qual os componentes de uma mistura são transportados para 

diferentes distâncias em uma fita recoberta com uma fina camada de sílica gel.  

Uma pequena alíquota da amostra foi aplicada na região de partida da fita. 

A fita de CLCD foi então colocada em uma cuba, a qual continha a solução de 

salina. No desenvolvimento cromatográfico, os componentes da amostra são 

influenciados pela ação de duas forças, opostas entre si: 

Capilaridade: responsável pelo avanço da solução ou fase móvel sobre a fase 

estacionária que contém a amostra. 

Interação: tão logo se inicia a migração da fase móvel, a amostra foi dissolvida e 

começou a ser arrastada pela fase móvel. Neste momento aparecem forças de 

interação entre os componentes da amostra e a fase estacionária. Essas forças de 

interação se opõem à força de arraste da fase móvel retardando o avanço dos 

componentes da amostra. Forças de interação como dipolo induzido, pontes de 

hidrogênio, forças de Van der Waals participam neste processo, fazendo ocorrer 

fenômenos de separação como adsorção, dispersão e troca iônica. 
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Para pesquisa seletiva de 99mTc reduzido e hidrolisado, utilizou-se fita de 

sílica gel (25 TLC aluminium sheets, 20X20, sílica gel 60, Merck, EUA) com salina 

como solução. Neste sistema tanto o pertecnetato quanto o 99mTc-difosfonato 

migram com a frente da solução, enquanto que o 99mTc marcado com o 

radiofármaco permanecem na origem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11: Método para realização da cromatografia líquida em camada delgada.  

 

Rf =   distância de migração do soluto 

Rf = distância de migração do solvente 

 

A distância de migração da amostra comparada à distância de migração do 

padrão diz respeito à “qualidade da amostra”. Isto é calculado através do Rf (fator 

de relação) (Figs. 11 e 12). 
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Figura 12: Cálculo da migração da amostra.  

  
Após o término da corrida as fitas de alumínio foram devidamente secas em 

estufa e cortadas em tiras de 1 cm de comprimento para análise quantitativa da 

amostra em um contador gama.  

Temperatura: O desenvolvimento do cromatograma deve ocorrer em temperatura 

ambiente. Temperaturas entre 20°C e 25°C não são críticas para este 

procedimento.  

Umidade: Logo após o término da corrida as fitas são secas à temperatura de 

120°C de modo a ativar a sílica gel.  
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SPECT com [99mTc]-TRODAT-1 

Para a aquisição das imagens foi empregado uma Gama Câmara Hawkeye 

(General Elétrica Medical System, EUA), provida de duas cabeças retangulares 

53,3 cm X 38,7 cm utilizando colimadores „fan-beam‟ de ultra-alta resolução (Fig. 

13). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 13: Tomografia por Emissão de Fóton Único realizada em um voluntário.  
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Procedimento do Exame 

A injeção intravenosa foi efetuada sem restrição alimentar (Fig 14). Depois 

de a solução ter resfriado até a temperatura ambiente injeta-se 2 ml contendo 

740MBq (20 mCi) de [99mTc]-TRODAT-1 por meio de punção periférica da veia do 

antebraço. Quatro horas após a injeção intravenosa se inicia a aquisição de 

imagens na câmara de SPECT (Fig. 14). Os sujeitos foram posicionados em uma 

maca apropriada para o exame, na qual o voluntário permaneceu na posição 

supina com a cabeça apoiada em um suporte localizado no centro de rotação da 

câmara. Uma almofada foi colocada debaixo dos joelhos e os braços foram 

apoiados ao lado do corpo para deixar os sujeitos mais relaxados e diminuir a 

movimentação. Durante os 35 minutos de aquisição das imagens os voluntários de 

todos os grupos permaneceram acordados com os olhos abertos na presença de 

um dos experimentadores. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 14: [

99m
Tc]-TRODAT-1 sendo injetado no voluntário e realização do SPECT 4 horas depois.  



Material e Métodos 

 49 

Técnica de Aquisição 

Para a aquisição SPECT utilizou-se o software Xeleris Funcional Imaging 

Workstation (Fig. 15) colocando a janela de energia 140 Kev m uma largura de 

20%. A matriz foi de 128 x 128 usando uma órbita circular com movimentos ‘step e 

shoot’ com 64 passos de cada cabeça, onde o grau de rotação é de 360º. O 

tempo da aquisição por projeção foi de 30 segundos com um fator de zoom 1,45 e 

ao término da aquisição se verifica o estudo no modo cine. Os colimadores 

permanecem durante todo o exame afastados 16,5 cm do centro de rotação do 

SPECT. Um sinograma foi utilizado para controle de qualidade da presença de 

possíveis movimentos dos pacientes durante a aquisição.  

 
Figura 15: Computadores de aquisição (à direita) e processamento (à esquerda) das imagens. 
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Processamento e Análise das Imagens de SPECT  

A reconstrução das imagens de SPECT foi obtida empregando um 

algoritmo de filtro retroprojeção filtrada e um filtro de corte Butterworth 0,45 “cut 

off” c/px de ordem 10. Imagens com matriz de aquisição de 128 x 128 foram 

obtidas e imagens tridimensionais em forma de cortes transaxiais, coronais e 

sagitais com espessura de 1,95mm (Fig. 16). Os algoritmos de correção de 

atenuação tendem a homologar a concentração nos núcleos basais à 

concentração no córtex cerebral (Kung et al., 1997). A correção de atenuação foi 

realizada utilizando o método de correção de Chang com coeficiente de atenuação 

de 0,11 cm−1 (Chang, 1978). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16: Imagens brutas (sem processamento prévio) nos corte: sagital, transversal e coronal, 

obtidas a partir do SPECT cerebral de um voluntário.  
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A avaliação dos estudos SPECT com [99mTc]-TRODAT-1 consiste em 

inspeção visual e semiquantitativa de regiões de interesse (ROI) (Fig. 17). Foram 

considerados os cortes transaxiais do corpo STR (região onde se concentram os 

neurônios dopaminérgicos) e do OCC (região de referência sem ligação especifica 

de neurônios dopaminérgicos), com espessura de 1,95mm. Para avaliação 

quantitativa dos DAT foi calculado o potencial de ligação (PL), PL= [STR-

OCC]/OCC e [STR-OCC]/OCC. ROIs de diferentes formatos (alguns mais 

arredondados outros mais oblongos) foram desenhados manualmente sobre as 

estruturas de interesse. Os ROIs localizados no STR apresentavam de 7 a 14 

pixels e os localizados na região do OCC de 390 a 410 pixels. O valor final do PL 

era obtido por meio da media dos PLs nas três imagens consecutivas de maior 

atividade visual do TRODAT.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17: Áreas de interesse para avaliação da densidade de DAT. 
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Riscos envolvidos 

 Punção venosa: pode acarretar incômodo aos sujeitos e, eventualmente flebite; 

 Exposição à radiação: a dose efetiva de radiação administrada a cada sujeito 

não ultrapassou o limite de 7 mSv, que é comparável ao grau de exposição em 

outros procedimentos diagnósticos de baixo risco, tais como o enema baritado. 

Esse nível de exposição à radiação encontra-se dentro dos limites 

recomendados pela Organização Mundial de Saúde (OMS) para sujeitos 

maiores que 18 anos dentro de projetos de pesquisa (entre 5m e 50mSv). Essa 

dose é consideravelmente mais baixa do que o limite anual de exposição total 

a radiação recomendada pela OMS a indivíduos que participem de projetos de 

pesquisa.  

 
Medidas de proteção e minimização dos riscos  

 O manejo dos materiais radioativos e dos rejeitos foi feito de acordo com as 

normas da Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN) por profissional 

capacitado. 

 Apesar de das reações ao traçador serem muito improváveis, o 

acompanhamento pela equipe médica durante todo o procedimento facilita o 

diagnóstico precoce de eventuais reações alérgicas ao traçador e o tratamento 

precoce, minimizando o incômodo para os sujeitos. 

 Flebite: um profissional altamente capacitado realizou a punção venosa com 

medidas de assepsia apropriadas. 
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ANÁLISE ESTATÍSTICA 

A comparação da densidade de DAT, dos parâmetros polissonográficos e 

das concentrações hormonais entre os valores basais e os respectivos valores 

pós-PS e do período rebote de sono dos voluntários foram realizadas por meio da 

análise de variância (ANOVA de uma via) para medidas repetidas. As variáveis 

que apresentaram diferenças significativas foram avaliadas utilizando o teste 

posthoc de Tukey com nível de significância p<0,05.  
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RESUMO 

A privação de sono (PS) durante a semana seguida pela compensação 

dessa perda nos finais de semana tem se tornado freqüente na sociedade 

moderna. Sendo o sono REM predominante na segunda metade da noite, pessoas 

que dormem menos do que necessitariam perdem grande parte dessa fase. O 

objetivo desse trabalho foi avaliar as alterações no padrão de sono e na densidade 

do transportador de dopamina (DAT) no STR após quatro noites de PS REM 

seguida de três noites de rebote de sono comparado a um grupo controle e um PS 

total por duas noites. A densidade de DAT no estriado (STR) dos voluntários foi 

obtida por meio de Tomografia Computadorizada por Emissão de Fóton Único 

cerebral utilizando como radiotraçador o [99mTc]TRODAT- nas condições basal, 

após o período de PS e de rebote. Coletas diárias de sangue foram realizadas a 

fim de avaliar as concentrações de prolactina e estradiol, hormônios relacionados 

com a atividade dopaminérgica. Nossos resultados mostraram que a PS REM 

promoveu repercussões mais duradouras na arquitetura e homeostase do sono 

quando comparada a de PS total. Assim, enquanto no grupo PS total verificou-se 

aumento na porcentagem de sono de ondas lentas foi apenas observado durante 

a primeira noite de rebote, o grupo submetido à PS REM continuou apresentando 

aumento de sono REM até a terceira noite de recuperação. Ambos os protocolos 

de PS não provocaram alterações significativas na densidade do DAT e nas 

concentrações hormonais em nenhum dos grupos experimentais. Nossos 

resultados corroboram estudos recentes indicando a importância do sistema 

dopaminérgico na regulação do sono REM.  
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Abstract 

An inherent repercussion to societal development is sleep deprivation (SD) during 

the week followed by sleep compensation on weekends. Because REM sleep 

predominates in the latter half of the night, people who sleep less may lose REM 

sleep. We report changes in the polysomnographic pattern of sleep and dopamine 

transporter (DAT) density after four nights of selective REM SD protocol followed 

by three nights of sleep recovery compared to a control group and a group who 

received two nights of total SD. Single positron emission computed tomography 

and [99mTc]TRODAT-1 were used to assess cerebral DAT density in the striatum at 

baseline, after REM SD and total SD, and after sleep recovery in healthy 

volunteers (n=10/group). Blood was collected daily to examine prolactin and 

estradiol levels and correlate these markers with dopaminergic activity. The REM 

SD group had longer lasting effects on the percentage of REM sleep seen during 

the recovery period. The total SD group exhibited a marked increase in slow wave 

sleep during the first night of recovery, and regular sleep architecture was restored 

after the first night. Neither REM nor total SD affected DAT density in the striatum 

or the levels of cortisol, estradiol, and prolactin during the protocol. Because DA 

activity has been related to REM sleep and selective loss of REM sleep creates a 

greater imbalance in sleep architecture than total SD. Our findings are consistent 

with recent studies indicating a more prominent participation of D2/D3 receptors 

rather than a pre-synaptic DAT in regulating REM sleep. 

Keywords: Sleep deprivation, recovery, SPECT, dopamine, hormones, TRODAT.
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Introduction  

Chronic sleep loss is increasingly common in industrialized societies, 

affecting about 45% of adults (Bonnet and Arand, 1995). Sleep deprivation (SD) 

induces several behavioral, hormonal, and neurochemical alterations (Tufik et al., 

1978; Spiegel et al., 1999; de Paula and Hoshino, 2004; Andersen et al., 2005a, 

2006; Antunes et al., 2006; Martins et al., 2008). The stress inherent to SD causes 

changes in the concentration of hormones such as cortisol, (Spiegel et al., 1999; 

Tasali et al., 2008) and prolactin and estradiol, hormones that influence 

dopaminergic transmission (Kasper et al., 1988; Lammers et al., 1999).  

Studies have suggested that dopamine (DA) is responsible for the 

behavioral changes observed after SD. Since the 1970s Tufik and colleagues have 

demonstrated an enhancement in DA receptor sensitivity after rapid eye movement 

(REM) SD in rats (Tufik et al., 1978, 1981). Specifically, REM SD has been related 

to changes in D2 post-synaptic receptor sensitivity in rat striatum (Nunes et al., 

1994; Lima et al., 2008). Recently a study using microdialysis coupled with 

electrophysiologic recordings reported increase in DA concentrations during 

wakefulness and REM sleep, compared to the concentration during slow wave 

sleep (SWS) in rats (Lena et al., 2005). Profound DA depletion in mice promotes a 

complete suppression of REM sleep (Dzirasa et al., 2006), and DA transporter 

(DAT) knockout mice exhibit increased wakefulness and less SWS (Wisor et al., 

2001). An autoradiographic study in REM SD rats showed an increase in DA post-

synaptic receptor sensitivity (Nunes et al., 1994), rather than alterations in DAT 

(Andersen et al., 2005b). A recent imaging study suggested that DA increases after 

24 hours of total SD in humans, which is reflected by DA cell firing and/or release 
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rather than reduced DA reuptake (Volkow et al., 2008). However, although the 

recovery of SD is marked by several neurochemical alterations (Benington, 2002) 

and studies have suggested that REM sleep is the main modulator of the 

catecholaminergic system (Stern, 1974), the link between a longer period of 

selective REM SD and an assessment of sleep recovery, associated with 

electroencephalographic measurements, has not been evaluated so far.  

Therefore, we set to assess DAT density in the human brain after four nights 

of REM SD and three nights of sleep recovery using single positron emission 

computed tomography (SPECT) and [99mTc]TRODAT-1, a selective DAT imaging 

agent. The reproducibility of the DAT density was ensured by a control group that 

slept regularly and had SPECT imaging conducted at three time-points (baseline, 

after SD, and after recovery). Moreover, because a recently published study 

showed that DAT was not affected by one night of total SD (Volkow et al., 2008), 

the REM SD group was compared with volunteers who had undergone total SD for 

two nights. We monitored sleep architecture and measured cortisol, prolactin, and 

estradiol levels of the volunteers during the entire experimental protocol. The 

working hypotheses were: (1) REM sleep would induce increase in dopaminergic 

activity after SD and (2) selective REM SD for a prolonged period would result 

down-regulation of DAT, enhancing DA neurotransmission.  
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Material and Methods 

Participants. The study was conducted at the Sleep Laboratory of the Department 

of Psychobiology in the Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) with the 

approval of the Ethics Committee of the University and the Radiation Protection 

Center (#1676/06). Thirty healthy male volunteers ranging from 19 to 29 years 

were randomized in three protocols after giving written informed consent (10 non-

SD, 10 total SD, and 10 REM SD). The 10-year age range was chosen based on 

neuroimaging studies that have documented an age-related decline in striatal DAT 

(van Dyck et al., 1995, 2002). Volunteers were carefully screened with a detailed 

medical history, physical, and neurological examination, routine blood tests, and 

urine toxicology for psychotropic drugs to ensure they fulfilled inclusion and 

exclusion criteria. Exclusion criteria were as follows: shift work, sleep disorders, 

extreme morningness-eveningness, a history of neurological or psychiatric 

diseases and medical conditions, smoking, and alcohol or substance abuse. 

Volunteers underwent urine analysis to detect amphetamine, methamphetamine, 

cocaine, tetrahydrocannabinol, barbiturics, opiates or benzodiazepines. All 

participants had normal results on validated questionnaires, including the 

Pittsburgh Sleep Quality Index, the Epworth Sleepiness Scale, and the Beck 

Depression Inventory. Normal sleep wake rhythms and average sleep durations 

(between 7 and 9 hours of sleep per night, with morning wake time between 0600h 

and 0900 hours) were verified by a sleep diary and actigraphy for a period of one 

week before participation in the study. Volunteers underwent a polysomnography 

recording to verify if they had any kind of sleep disturbance. This screening night 
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also helped the volunteers to adapt to the recording equipment and the study 

environment. 

Experimental protocol. During the week preceding the study as well as during the 

study period, participants were asked to abstain from alcohol, chocolate, and 

caffeinated beverages and to maintain a standardized bedtime schedule in 

accordance with their regular habits. Subjects received four meals per day (0830, 

1200, 1600, and 2000 hours) plus a late evening snack at 0000 hours for the total 

SD group during the SD period. The volunteers wore a wrist activity monitor 

(Actiwatch, MiniMitter Co., USA) to verify the compliance of the subjects with 

scheduled bedtimes one week before and during the entire experimental protocol. 

All subjects underwent an adaptation night followed by a baseline 

polysomnography at the Sleep Institute. In the laboratory, subjects were instructed 

to be in bed between 2300 and 0800 hours, and sleep was recorded each night. 

The control subjects had regular nights of sleep monitored by polysomnography 

during the entire experimental protocol, and naps were not permitted. All subjects 

had their first [99mTc]-TRODAT-1 injection after the baseline night between 0800 

and 1300 under identical conditions and were scanned four hours after the 

injection. The control group underwent three trials of SPECT at intervals of two, 

three, or four days. The twenty SD volunteers performed a SPECT prior to the SD, 

a second scan after two nights of total SD (N1 and N2), or four nights of REM SD 

(N1, N2, N3, and N4). The last scan was performed after three nights of sleep 

recovery (R1, R2, and R3). Fasting blood samples were collected once in the 

mornings to measure cortisol, prolactin, and estradiol levels.  
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Polysomnography. Sleep recordings were performed using the digital 

electroencephalogram (EEG) acquisition system Embla Digital A10 

recording/amplifier with Somnologica software (Flaga h.f., Reykjavik, Iceland). 

Surface electrodes were used to record EEG signals (two central electrodes (C3-

A2 and C4-A1), and two occipital electrodes (O1-A2 and O2-A1), bilateral 

electrooculograms (EOG), and submental electromyogram (EMG). Recordings 

included oronasal airflow signal by thermocouple, airway pressure using a cannula, 

respiratory effort signal by thoracic and abdominal piezoelectric belts, leg 

movements by tibial EMG, and arterial oxygen saturation by pulse oximetry. Sleep 

recordings were visually scored at 30-s intervals as wakefulness, REM, or stages 

1, 2, and SWS (Rechtscaffen and Kales, 1968). Respiratory events (American 

Academy of Sleep Medicine, 1999), periodic limb movements (American Sleep 

Disorders Association, 1993), and arousals (American Sleep Disorders 

Association, 1992) were scored according to established criteria. During the 

acquisition, EEG signals were filtered (0.3-70 Hz) and sampled at 200 Hz with a 

16-bit resolution.  

SD and rested wakefulness (non-SD) procedures. REM SD subjects were 

awakened by having their names called over an intercom at the first sign of REM 

sleep. If there was no response, the experimenter entered the room and gently 

shook the subject until a response was seen. This stage was determined by visual 

polysomnographic inspection in an on-line recording interval. The criteria for 

intervention were desynchronized EEG without spindles or K complexes and the 

concomitant reduction of the tonic EMG amplitude. The volunteers were kept 

awake for sufficient time to avoid an immediate relapse into REM sleep while 
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keeping the waking episodes short enough to allow for frequent interventions. 

Throughout the protocol, SD volunteers could read, play games, watch television, 

or ambulate within the building to help them stay awake. Vigorous or stressful 

levels of exercise were avoided. To ensure that subjects would not fall asleep 

during the study, investigators were continuously present to monitor wakefulness. 

SPECT  imaging. An intravenous catheter was placed in an antecubital vein and 

capped with a well that contained normal saline. Emission scans were started 4 

hours after the intravenous injection of 740MBq (20 mCi) of [99mTc]TRODAT-1. 

TRODAT-1 kits were produced by the Institute of Nuclear Energy Research (INER-

Taiwan R.O.C.) and labeled according to Shih et al. (2006). At the start of the scan, 

individuals were placed at rest on the imaging table in the supine position. All 

images were acquired on a double-headed gamma camera equipped with fan 

beam collimators (General Electric Medical System, Hawkeye USA). The energy 

window was 140±14 keV, and a matrix of 128 x 128 in circular orbit with step and 

shoot movements of 64 steps was used for each head, with diameter and degree 

of rotation of 30 cm and 360º, respectively, and a slice thickness of 1.95 mm. 

Acquisition time for the projection was 30 seconds, with a zoom of 1.45. During the 

35-minute period of SPECT data acquisition, all subjects were requested to stay 

awake and keep their eyes open. Sleep-deprived subjects were monitored by staff 

members throughout the recording time; when subjects closed their eyes for a 

longer period than usual, they were instructed not to sleep and to open their eyes 

again. 

Image analysis. The SPECT images were reconstructed through a filter algorithm 

of filtered retroprojection and a Butterworth filter of 0.4 cut-off with pixels of the 10th 
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order. Photon attenuation correction was performed using Chang‟s first order 

correction method with an attenuation coefficient of 0.11 cm−1 (Chang, 1978). The 

SPECT studies with [99mTc]TRODAT-1 were evaluated through visual inspection 

and quantitative evaluation of the regions of interest (ROI). The ROIs were different 

shapes (some more round and some more oblong and ranged from 7 to 14 pixels) 

to accommodate the different structures, including striatum and occipital region 

(OCC). The average striatum images placed on three consecutive slice ROIs were 

used to estimate the concentration of DAT in the striatal body (STR) (right and left). 

An elliptical ROI was placed on three consecutive slices in the occipital cortex, an 

area used for reference of non-specific DAT binding. To quantitatively evaluate 

DAT, the binding potential (BP), where BP = [STR-OCC]/OCC was calculated 

(Chou et al., 2004).  

Blood Sampling. Blood samples were collected every morning from each volunteer 

during the experimental protocol in order to evaluate if SD promoted changes in 

cortisol, prolactin, and estradiol levels (hormones related to dopaminergic activity 

and stress). Blood samples were centrifuged immediately at 4°C, and serum and 

plasma were stored at -80°C until the end of the study. Serum cortisol (coefficient 

of variation (CV): 5.3% - Immulite 2000, DPC Corporation, USA) and plasma 

prolactin and estradiol were measured with the chemiluminescence method 

(prolactin CV: 5.7% and estradiol CV: 6.7% - Advia Centaur, Bayer Corporation, 

USA).  

Statistical analysis. Average values are given as means ± SD. Statistical 

significance was assessed by an analysis of variance (ANOVA) for repeated 
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measurements. If the day by group interaction showed a significant effect (p<0.05) 

post-hoc Tukey tests were used for comparison. 
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Results 

Effects of SD on Sleep Pattern  

The analysis of sleep in the control, total, and REM SD groups included 

REM and SWS sleep latency, sleep efficiency, and sleep stage percentages (Fig. 

1).  

Sleep pattern in the control group throughout the protocol. The control group 

exhibited no statistical differences in any polysomnographic variables analyzed 

across all days of the experimental protocol, as shown in Figure 1. 

Sleep pattern in REM SD group throughout the protocol. An increase in the amount 

of NREM stage 2 sleep was seen during the first night of REM sleep deprivation 

(p<0.03), as depicted in Figure 1A. The duration spent in this stage was decreased 

in the recovery period and only reached baseline levels during the third night of 

recovery (R3) (p<0.03).  A significant decrease in sleep efficiency was observed 

during the SD nights compared to baseline (93.1±1.4% vs. 81.7±1.8%, p<0.01) 

(Fig. 1B). No significant differences in the percentage of sleep time spent in SWS 

were induced by four nights of REM SD, as depicted in Figure 1C. Relative to the 

baseline, four nights of REM SD promoted a pronounced decrease (~70%) in the 

amount of REM sleep during the interrupted nights (p<0.0001) (Fig. 1D). On 

average, the percentage of REM sleep diminished from 19±1.6 at baseline to 5±1.2 

during the SD nights (Fig. 1D). During the recovery nights the amount of REM 

sleep increased by only 50% (18.4±1.6% vs. 26.5±0.7%, p<0.05) and did not return 

to baseline values even after 3 nights of sleep recovery (Fig. 1D). During the first 

night of SD, volunteers showed an increase in REM sleep latency in relation to 

their respective baseline (p<0.001) (Fig. 1F). No significant changes in SWS 
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latency were promoted by four nights of REM SD during the protocol in the REM 

SD group (Fig. 1F).  

Sleep pattern of the total SD group during the protocol. The total SD group 

presented consistent signs of sleep recovery during the first recovery night (R1). 

No significant differences in NREM stage 2 sleep were seen during the 

experimental protocol in this group (Fig. 1A). The total SD group was the only 

group that showed a statistical significance in NREM stage 2 sleep compared to 

baseline (R1, p<0.01) (Fig. 1B). Regarding SWS, this stage strongly recoveryed 

during the first recovery night (20±1.8% vs. 31.1±1.6%, p<0.01) (Fig. 1C). During 

R3 there was significant increase in the percentage of REM sleep in relation to the 

R1 (p<0.01), as shown in Figure 1D. Indeed, this group showed an 80% increase 

in REM sleep latency during the first night of recovery when compared to the 

baseline (79±11.1% vs. 160.5±30.9%, p<0.01) and second and third nights of 

recovery (p<0.01) (Fig. 1E). The difference in SWS latency between the first 

recovery day and baseline did not reach statistical significance (p<0.09). 

Comparisons between control and SD groups. The three experimental groups 

showed no changes between them in any sleep variables analyzed when 

compared during the baseline (Fig. 1). The percentage of REM sleep during four 

nights of REM SD was significantly lower than this stage in the control group at the 

respective time-points (p<0.0001). During the first night of selective REM SD, 

volunteers showed an increase in REM sleep latency in relation to the control 

group (p<0.02) (Fig. 1F). The total SD group exhibited a pronounced increase in 

REM sleep latency during the first night of recovery compared to the respective 

time-points in the control (p<0.01) and REM SD (p<0.001) groups (Fig. 1E). 
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Fig. 1. Sleep architecture during the experimental protocol in control and sleep deprived (SD) 

groups on baseline (B), first night of total/SD (N1), second night of total/REM SD (N2), third night of 

REM SD (N3), fourth night of REM SD (N4), and nights of sleep recovery (R1, R2, R3). The data 

are means ± SEM (n=10 volunteers per group). *significant differences vs. baseline; 
#
significant 

different vs. R1; 
¥
significant differences vs. control group in the respective time-point; and 

†
significant different vs. REM SD group in the respective time-point (ANOVA for repeated 

measures, followed by Tukey-Kramer test, see text for p-values). Percentage of NREM stage 2 
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sleep (A); percentage of sleep efficiency (B); percentage of slow wave sleep (SWS) (C); percentage 

of REM sleep (D); minutes of REM sleep latency (E); and minutes of SWS latency (F). 

 

Effects of SD on hormonal profile  

The results showed no statistical differences after either two nights of total SD or 

four nights of selective suppression of REM sleep in prolactin, estradiol and cortisol 

levels (Table 1).  

 

Table 1. Hormonal concentrations of prolactin, estradiol, and cortisol during the 

protocol in control and SD groups at baseline (B), first night of total sleep 

deprivation (SD) (N1), second night of total/REM SD (N2), third night of REM SD 

(N3), fourth night of REM SD (N4), and nights of sleep recovery (R1, R2, R3). 

The data are means ± SD (n=10 volunteers per group). No significant differences were detected.  
 

 

Effects of SD on DAT density 

The DAT density in the striatum exhibited no statistically significant intra- or 

inter-group differences among baseline, total, or REM SD and recovery period 

samples in representative ROIs. 

 

B N1 N2 N3 N4 R1 R2 R3

Control 12 ± 3 13.6 ± 5 13 ± 4 14.7 ± 5 13.9 ± 5 14.6 ± 6 12 ± 4 16.3 ± 10

REM SD 13 ± 4 10.1 ± 4 10.8 ± 4 10.1 ± 3 9.6 ± 3 14.5 ± 5 13.2 ± 5 11.7 ± 2

Total SD 8.8 ± 4 7.7 ± 5 8.2 ± 4 12 ± 6 11.3 ± 6 11.8 ± 6

Control 22.9 ± 7 23.5 ± 9 18.4 ± 7 24.5 ± 11 26.3 ± 11 20.9 ± 10 30.4 ± 15 25.1 ± 14

REM SD 22.3 ± 8 21 ± 9 23.3 ± 14 19.7 ± 8 24.8 ± 10 20.8 ± 11 20.2 ± 11 19.9 ± 11

Total SD 26.8 ± 11 23.1 ± 8 22.7 ± 9 27.9 ± 11 29.2 ± 12 29.7 ± 13

Control 16.2 ± 3 17.7 ± 6 16.2 ± 3 17.2 ± 4 15.5 ± 3 15.2 ± 5 14.9 ± 5 14.1 ± 5

REM SD 18.7 ± 3 14.8 ± 3 14.9 ± 4 14.7 ± 4 14.1 ± 2 15.7 ± 4 15.3 ± 5 15.2 ± 4

Total SD 16.9 ± 6 16.8 ± 5 16.1 ± 5 18 ± 6 17.8 ± 5 17.8 ± 5

Estradiol

(pg/ml)

Cortisol

(µg/dl)

Prolactin

(ng/ml)
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Table 2. The average of distribution volume ratio (DVR) proportional to the counts 

per pixel in the right (R) and left (L) striatum of control and sleep deprived (SD) 

groups. The scans were done at baseline, after the respective total or REM SD 

protocol, and after three nights of sleep recovery. 

 

 

 

 

 

The data are means ± SD (n=10 volunteers per group) (left). Averaged brain images of the 

distribution volume ratio (DVR) for [99mTc]TRODAT-1 at the level of the striatum in a REM SD 

volunteer in the baseline, post-SD and post-sleep recovery (right). The transversal images were 

acquired at 240 minutes after injection of 20 mCi of radiotracer. 

 

Baseline SD Recovery

Control 2.3 ± 0.2 2.3 ± 0.2 2.1 ± 0.2

R Striatum REM SD 2.2 ± 0.3 2.1 ± 0.3 2.1 ± 0.3

Total SD 2.4 ± 0.2 2.3 ± 0.3 2.3 ± 0.3

Control 2.2 ± 0.3 2.3 ± 0.2 2.1 ± 0.3

L Striatum REM SD 2.2 ± 0.3 2.1 ± 0.2 2.2 ± 0.3

Total SD 2.5 ± 0.3 2.4 ± 0.4 2.3 ± 0.4

Baseline Post-REM SD 

Post-REM SD 
Recovery 

High 

Low 
DVR 
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Discussion 

The major finding reported here is that four nights of REM SD had longer 

lasting effects on sleep physiology than two nights of total SD. Distinct and 

heterogeneous patterns of sleep recovery were observed between the groups. 

There were no changes in DAT density or blood concentrations of prolactin and 

estradiol after SD and sleep recovery in both experimental protocols. 

Sleep is regulated through both homeostatic and circadian mechanisms 

(Borbély, 1982). The importance of observed alterations in sleep architecture 

caused by SD is not fully known, but SWS and sleep efficiency could mean better 

sleep quality (Keklund and Åkerstedt, 1997). The current polysomnographic 

findings showed that SWS was the first and most markedly stage to recover after a 

prolonged period of wakefulness. The increase in the REM latency observed 

during the first recovery night in the total SD group (Fig. 1E) may partly be a 

consequence of the inhibitory action of the enhanced SWS propensity (Endo et al., 

1998). The significant increase in SWS during the first night of the sleep recovery 

period might reflect the homeostatic process after extended wakefulness (Borbély, 

1982). Indeed, the total SD protocol was able to significantly increase sleep 

efficiency during the recovery period. In this sense, the polysomnographic results 

showed that this group did not present any decreases in the percentage of SWS, 

even during the REM SD period. Otherwise, the pattern of sleep recovery in REM 

SD volunteers was marked by a selective increase in REM sleep that persisted 

throughout the three recovery nights, though the last recovery day exhibited a 

smaller percentage of this stage than the first day of recovery, indicating a gradual 

recuperation. Notably, the pressure for this recovery was not enough to decrease 
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REM latency or decrease the percentage of SWS; instead, it promoted a significant 

decrease in NREM stage 2 in the first and second recovery nights. These findings 

are in accordance with the hypothesis that SWS is a priority for sleep (Dement and 

Greenberg, 1966). 

Deprivation of sleep is a stressful intervention that has multiple effects on 

neuroendocrine function. In particular, studies often show that SD and sleep 

restriction are accompanied by increased cortisol levels in the afternoon and 

evening (Copinschi, 2005), although a recent study that suppressed SWS for three 

nights did not show this pattern (Tasali et al., 2008). In the present study, cortisol 

concentrations were assessed in the morning (before the radioactive injection), and 

no significant changes were observed. 

Many brain centers are involved in maintenance of wakefulness. A large 

body of experimental evidence suggests that DA controls some sleep disturbances 

(de Mello et al., 1999; Chen et al., 2005) and plays a role in sleep-arousal 

mechanisms (Tufik et al., 1978, 1981; Nunes et la., 1994; de Mello et al., 1999; 

Andersen et al., 2005b; Dziraza et al., 2006; Lima et al., 2007; Monti and Monti 

2007; Volkow et al., 2008). Wake-promoting substances and psychostimulant 

drugs act on the dopaminergic system and promote changes in DAT density 

(Szobot et al., 2008). These drugs, have acute and chronic effects on sleep 

architecture, indicating that DA is involved in sleep regulation (Morgan et al., 2006). 

Psychostimulant drug abusers often have an increased propensity for REM sleep 

during periods of acute and subacute withdrawal, which has been attributed to a 

state of relative functional DA depletion in the brain during abstinence (Gillin et al., 

1994). Moreover, narcoleptic patients, who show excessive sleepiness with early 
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and frequent REM episodes, show a compensatory increase in brain D2-like 

receptors, suggesting reduced levels of DA (Okura et al., 2000; Nishino et al., 

2001). In addition, an experimental model using knockout DAT flies, which leads to 

an increase in extracellular DA, presented prolonged arousal once active and did 

not show a significant recovery in response to SD (Kume et al., 2005). However, a 

recent imaging study showed that DA D2/D3 post-synaptic receptors, but not DAT, 

are affected by one night of total SD in humans, suggesting that sleep deficit 

promotes increases in DA cell firing and/or DA release (Volkow et al., 2008). 

Because dopaminergic neurons present in the ventral tegmental area and in the 

substantia nigra are associated with the regulation of REM sleep (Dahan et al., 

2007; Lima et al., 2007), our study extended these findings to show that longer 

total SD periods as well as selective REM SD periods were not able to change 

DAT density in the striatum of healthy humans.  

Parkinson‟s disease patients, who have reduced dopaminergic activity often 

complain of sleepiness. When treated with DA-enhancing drugs they recover from 

sleepiness, but they exhibit insomnia with excessive doses of medication 

(Clarenbach, 2000; Arnulf et al., 2002). A growing body of research has examined 

the modulation of brain dopaminergic systems by estrogen (for a review, see Di 

Paolo 1994). Specifically, striatal DAT activity in rats has been correlated with 

concentrations of estradiol (Morissette and Di Paolo, 1993; Rivest et al., 1995). 

Nevertheless, divergent results for gender differences in DAT density due to 

estradiol levels have been reported in humans (van Dyck et al., 1995; Kuikka et al., 

1997; Lavalaye et al., 2000; Best et al., 2005). Adaptive hormonal responses, 

including changes in estradiol levels, have also been associated with SD 
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(González-Santos et al., 1989). In the present study, control as well as SD 

volunteers did not present any change in estradiol levels throughout the 

experimental protocol (Table 1). Perhaps the strongest relationship between 

estradiol and DA is the possible neuroprotective effect that estrogens exert in the 

dopaminergic system. An acute intervention, as performed in this protocol, might 

not be sufficient to modulate this system.  

Although SD promotes impairments in several physiological variables, some 

studies have shown that sleep-wake manipulations can be useful in improving 

some dopaminergic behaviors (Andersen et al., 2005c) or the mood of patients 

with major depression (Leibenluft and Wehr, 1992; Wirz-Justice and Van der 

Hoofdakker, 1999). Neuroendocrinological studies have hypothesized that the 

antidepressant effect of SD is mediated by enhanced DA release, resulting in an 

amphetamine-like effect (Ebert and Berger, 1998). The primary mechanism 

through which DA levels are regulated at the synapse is via DA reuptake by the 

DAT, which is a target of a variety of neuroactive drugs, including antidepressants 

(Bannon, 2005). In depressed patients a higher striatal DA release in response to 

SD has been shown in positron emission tomography (PET) and SPECT studies 

(Ebert et al., 1994). Due to the fact that prolactin is primarily regulated by 

dopaminergic influence (Flückiger et al., 1982), some studies have linked blood 

levels of this hormone with depression and SD. However, there are controversies 

concerning changes in prolactin levels after SD. It is well-known that the 

tuberoinfundibular dopaminergic neuronal population is crucial in regulating 

prolactin release in humans (Leong et al., 1983; Ben-Jonathan and Hnasko, 2001), 

but it is still not clear if this pathway is affected by SD. In agreement with Lal and 
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colleagues (1981) we did not find any changes in prolactin levels after total and 

REM SD as well as after the recovery period.  

In conclusion, selective loss of REM sleep exerts longer lasting effects on 

neurophysiologic parameters compared to total SD. Our results are consistent with 

recent studies in humans and animals showing that no differences in DAT density 

or in hormones related with the transporter concentrations were observed after SD 

periods. Because DA activity has been related with REM sleep and patients with 

REM sleep disorders show an imbalance in the dopaminergic system, our study 

suggests that selective REM SD in humans is involved in the regulation of the 

dopaminergic system, especially modulating post synaptic D2/D3 receptors rather 

than pre-synaptic DAT. 
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Study limitations 

1. The fact that sleep nights were limited to 8 hours may have obscured a 

recovery that would have appeared during extended sleep. However, 

permitting unlimited sleep during the first recovery night would have led to 

large individual variations in sleep duration, which would have made it 

difficult to assess the changes during the second and third night and 

possibly impaired the volunteers‟ sleep cycles. 

2. The restricted spatial resolution of SPECT did not allow us to measure small 

regions of [99mTc]TRODAT-1 labeling. 

3. The blood samples were collected once a day at 0800; we cannot exclude 

that the hormones assessed did not lose their periodic pattern of excretion 

during sleep loss. Because the volunteers were injected with a radioactive 

isotope in order to do the SPECT, more blood samples to assess the 

hormone levels were not recommended after this intervention.   
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DISCUSSÃO 

O presente estudo mostrou que quatro noites de PS REM promoveram 

repercussões mais duradouras na arquitetura e homeostase do sono quando 

comparada a duas noites de PS total. Ainda, os dois protocolos de PS geraram 

padrões distintos de recuperação em resposta à perda de sono. Os dois modelos 

de PS não acarretaram alterações significativas na densidade do DAT e nas 

concentrações sanguíneas de prolactina, estradiol e cortisol após os períodos de 

PS e de rebote de sono. 

O sono é regulado por meio de mecanismos homeostáticos e circadianos 

(Borbély, 1982). Embora a importância prática das alterações na arquitetura do 

sono observadas após períodos de PS não estejam completamente elucidadas, 

sabe-se que o SOL, a eficiência de sono e o índice de despertares são variáveis 

polissonográficas indicadoras de um sono reparador e de boa qualidade (Keklund 

e Åkerstedt, 1997, De Gennaro et al., 2001).  

Em adultos, despertares espontâneos dependem da associação entre 

processos circadianos e influências homeostáticas (Åkerstedt et al., 2002) e da 

fase do ciclo REM-NREM do sono (Barbato e Wehr, 1998). Sugere-se que o 

aumento para a pressão do sono após a PS seja responsável pela diminuição na 

responsividade cortical aos estímulos externos reduzindo o número de 

despertares, principalmente durante o estágio 2 do sono (De Gennaro et al., 

2001). Essa diminuição no número de despertares nas noites de rebote parece 

contribuir tanto para facilitar a manutenção do SOL quanto para aumentar a 

eficiência de sono. Nesse sentido, nossos achados polissonográficos mostraram 
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que o protocolo de PS total foi o único capaz de provocar aumento significativo na 

eficiência de sono durante o período de rebote de sono. 

Estudos indicam que após períodos de PS total em humanos observa-se 

aumento na porcentagem de SOL na primeira noite de rebote sem alteração na 

porcentagem de sono REM (Borbely et al., 1981; Dijk et al., 1993; Achermann et 

al., 1993; Brunner et al., 1993). Similarmente, no presente estudo observamos que 

na primeira noite após duas noites consecutivas de PS total, o SOL foi o estágio 

que exibiu maior pressão para ser recuperado. Assim, o aumento na latência para 

o sono REM observado na primeira noite de rebote do grupo PS total pode ter sido 

ocasionado por uma possível ação inibitória gerada pelo aumento na propensão 

para o SOL (Endo et al., 1998).  

Nossos achados também estão de acordo com a hipótese que Dement e 

Greenberg (1966) sugerindo que o SOL teria função prioritária para a recuperação 

do sono. Embora funções cognitivas estejam associadas a essa fase do sono, 

como por exemplo, a consolidação da memória (Stickgold, 2005; Marshall et al., 

2006), sabe-se que o SOL tem como função primordial a restauração das funções 

fisiológicas do organismo (Tasali et al., 2008). O SOL está associado a mudanças 

nas taxas metabólicas, hormonais e na homeostase da glicose. Essas alterações 

incluem diminuição na taxa de consumo cerebral de glicose (Madsen e Vorstrup, 

1991; Hofle et al., 1997), na estimulação na liberação do hormônio de 

crescimento, na inibição da atividade corticotrófica (Antonijevic et al., 1999), 

diminuição da atividade nervosa simpática e aumento do tônus vagal.  

Seguindo o preceito que o SOL exerce função prioritária na recuperação do 

organismo, os resultados polissonográficos desse estudo mostraram que, mesmo 
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o aumento na pressão para o rebote de sono REM no grupo PS REM, não 

acarretou diminuição na porcentagem de SOL durante as noites de rebote de 

sono. Ainda, observamos aumento na porcentagem de sono REM nos voluntários 

do grupo PS REM, que ocorreu em detrimento do estágio 2 do sono na primeira e 

na segunda noites de rebote. Assim, durante as duas primeiras noites de rebote, a 

porcentagem dessa fase do sono nesses voluntários diminuiu em média 20% em 

relação aos valores basais. O período de rebote de sono desse grupo foi 

caracterizado pelo aumento seletivo na porcentagem de sono REM, que persistiu 

até a terceira noite de rebote. Entretanto, na última noite de rebote de sono a 

porcentagem dessa fase do sono foi significativamente menor que durante a 

primeira noite de rebote, indicativo de sua recuperação gradual.  

A importância do sono REM pode ser inferida por meio da supressão dessa 

fase. Em estudos utilizando PS tanto em humanos como em animais observa-se 

aumento no número de intervenções necessárias para impedir a ocorrência dessa 

fase com o passar do tempo de PS. Embora protocolos de PS REM superiores a 

quatro noites já tenham sido anteriormente relatados, essa é a primeira vez que se 

observam os efeitos de quatro noites de PS REM seguido por três noites de rebote 

de sono. Era esperado que os efeitos da PS REM fossem mais brandos que os da 

PS total, uma vez que a PS total tem efeitos mais intensos quando comparada a 

privações de fases específicas do sono (De Gennaro et al., 2001). Nesse sentido, 

nosso estudo permitiu-nos observar que os voluntários do grupo PS total 

apresentavam-se visivelmente tanto física quanto psicologicamente mais abalados 

pela experiência que o grupo PS REM. 
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O REM é uma fase do sono homeostaticamente regulada sendo que a 

propensão para essa fase é maior durante a segunda metade da noite (Maron et 

al., 1964; Borbely, 1980; Zulley, 1980; Endo et al., 1981; Bes et al., 1996). As 

tentativas para iniciar o sono REM aumentam significativamente durante a PS de 

sono REM, sendo que o tempo despendido em cada episódio dessa fase é 

aumentado em relação aos valores basais no período de recuperação de sono 

(Dement, 1960; Agnew et al., 1967; Morden et al., 1967; Beersma et al., 1990; 

Benington et al., 1994; Endo et al., 1997). 

Em um dos primeiros trabalhos científicos da literatura com PS REM em 

humanos Dement demonstrou que após cinco noites de privação seletiva dessa 

fase os indivíduos PS iniciam o sono no estágio REM (Dement, 1960). Observou-

se, porém, no presente estudo, que a pressão para a recuperação do sono REM 

não foi suficiente o bastante para reduzir a latência para essa fase do sono ou 

diminuir a porcentagem de SOL durante as noites de rebote. Entretanto, no estudo 

de Dement de 1960 a porcentagem de sono REM durante o período de PS foi 

aproximadamente 10% maior do que o observado em nosso trabalho. Além disso, 

embora os mecanismos regulatórios dos processos homeostáticos do sono não 

variem entre pequenos e grandes dormidores, foi constatado que a pressão para o 

sono REM é maior nas pessoas que dormem menos de 6 horas por noite 

(Aeschbach et al., 1996). Assim, no presente estudo foram realizadas triagens 

rigorosas na busca de homogeneizar o grupo amostral de voluntários permitindo 

apenas que dormidores com duração de sono entre 7 e 9 horas por noite 

participassem do estudo. Com isso, o fato dos voluntários terem sido submetidos a 

uma PS REM eficiente e terem como característica dormirem em média 8 horas 
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por noite com ritmo de sono normal pode ter contribuído para que a perda de sono 

fosse compensada primariamente pelo SOL. Assim, essa preferência fisiológica 

pela recuperação do sono por meio do SOL pode ter impossibilitado a diminuição 

na latência de REM nesses voluntários. 

Além de alterar significativamente os parâmetros polissonográficos sabe-se 

que a PS acarreta inúmeras repercussões nas funções neuroendócrinas. Na 

literatura encontram-se relatados de maneira distinta os efeitos 

neurocomportamentais decorrentes da restrição de sono, da fragmentação de 

sono e da PS (Jones e Harrison, 2001). A restrição de sono se refere a uma 

situação na qual o indivíduo dorme menos tempo do que sua real necessidade 

fisiológica seja porque dorme mais tarde do que deveria ou porque acorda mais 

cedo. Dá-se o nome de fragmentação do sono aos casos em que a pessoa é 

permitida dormir, mas que, por perturbações do ambiente externo ou por distúrbios 

de sono, desperta freqüentemente diversas vezes durante a noite. Finalmente, é 

denominado PS condições extremas nas quais o indivíduo, como por exemplo, 

devido a eventos sócio-econômicos, mantêm-se em vigília por períodos 

prolongados e ininterruptos.  

A distinção entre esses três eventos tem valor meramente heurístico e 

parece não assumir nenhuma implicação qualitativamente diferente em relação a 

seus efeitos neurocomportamentais. Assim, as três formas de intervenção no 

padrão e arquitetura normais do sono acarretam efeitos muito similares no que diz 

respeito à sonolência, desempenho psicomotor e alterações hormomais (Bonnet e 

Arand, 2003). 
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A falta ou perturbação da rotina habitual de sono afeta o desempenho diário 

e a saúde dos indivíduos (Colten e Altevogt, 2006). A perda da atenção e a 

sonolência contribuem significativamente para os erros e aumento do risco de 

acidentes nos locais de trabalho, isto pode afetar as operações industriais, 

plataformas petroquímicas e sistemas de transportes (Dinges, 1995; Santos et al., 

2004; Moreno e Louzada, 2004; Leibowitz et al., 2006). Além disso, as 

repercussões financeiras da PS para a saúde pública são vastas incluindo, 

sobretudo gastos associados a condições médicas como hipertensão, obesidade, 

diabetes, depressão e comprometimento do sistema imunológico e hormonal 

(Colten e Altevogt, 2006).  

A PS tem como fator inerente o estresse, que muitas vezes é responsável 

pelas alterações fisiológicas decorrentes da intervenção. O eixo hipotálamo-

pituitária-adrenal (HPA) modula a reação ao estresse físico e psicológico. O 

estresse é um pré-requisito para a sobrevivência do organismo sendo que ele se 

inicia por meio da secreção do hormônio liberador de corticotrofina. A liberação da 

corticotrofina é seguida da secreção do cortisol pela adrenal. O aumento na 

concentração de cortisol na corrente sanguinea está associado à manutenção da 

condição de vigília e da fragmentação do sono (Follenius et al., 1992; Vgontzas e 

Chrousos, 2002).  

O início do sono está associado à inibição na liberação do cortisol, 

enquanto que o final do período de sono é seguido pelo aumento da secreção 

desse hormônio. Estudos científicos freqüentemente relatam que tanto a privação 

quanto a restrição de sono provocam aumento significativo na concentração de 

cortisol (Lac e Chamoux, 2003; Voderholzer et al., 2004; Copinschi, 2005). 
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Diversos estudos têm avaliado as concentrações de cortisol após períodos de 

restrição e PS, sendo que alguns deles revelaram que esse hormônio é 

significante, embora modestamente alterado após a intervenção (Weitzman et al., 

1983; Van Cauter et al., 1991) e outros estudos não encontraram diferenças em 

relação às condições basais (Salin-Pascual, 1988; Pietrowsky et al., 1994; Weibel 

et al., 1995; Davidson, 1999). Um trabalho recente, no qual voluntários saudáveis 

foram submetidos a três noites consecutivas de privação seletiva de SOL, 

nenhuma alteração no padrão de liberação desse hormônio foi observada (Tasali 

et al., 2008). No presente estudo, as concentrações de cortisol nos três grupos 

(PS total, PS REM e controle) foram realizadas diariamente pela manhã (antes da 

injeção do radioisótopo), e nenhuma diferença significativa foi observada em 

relação aos valores basais e ao grupo controle.  

Sabe-se que, devido provavelmente a uma resposta adaptativa, a 

concentração de cortisol pela manhã, logo após o despertar, encontra-se 

significativamente aumentada (Born et al., 1999). Assim, esse pico de atividade do 

eixo HPA no período em que as coletas de sangue foram realizadas pode explicar 

o fato de não termos encontrado aumento de cortisol nos voluntários após a PS 

total ou PS REM (Van Cauter, 2005). 

Respostas hormonais adaptativas, incluindo mudanças nas concentrações 

de estradiol têm sido associadas à PS (González-Santos et al., 1989). 

Observamos que tanto os voluntários do grupo controle quanto os que foram 

submetidos aos dois diferentes protocolos de PS não apresentaram mudanças na 

concentração desse hormônio durante o experimento. De acordo com os atuais 

estudos na literatura científica, provavelmente o estradiol seja um dos fatores 
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envolvidos na neuroproteção do sistema dopaminérgico. Assim, uma intervenção 

aguda, como nesse protocolo, pode não ter sido suficiente para promover 

alterações significativas na modulação desse sistema.  

Um crescente número de pesquisadores tem se dedicado a estudar a 

influência dos estrógenos na neurotransmissão dopaminérgica (para revisão veja 

Di Paolo, 1994). Resultados divergentes vêm sendo encontrados no que diz 

respeito a essa associação. Em humanos, um estudo mostrou que mulheres 

apresentavam maior heterogeneidade na densidade de DAT quando comparadas 

aos homens, indicando que a variação do ciclo hormonal influenciaria nesses 

valores (Kuikka et al., 1997). Aumento na densidade de DAT no STR de mulheres 

em relação aos homens também foi encontrado por Lavalaye e colaboradores em 

um estudo utilizando [123I]FP-CIT e SPECT em 45 voluntários saudáveis (23 

homens e 22 mulheres) com idade entre 18 e 83 anos (Lavalaye et al., 2000). 

Entretanto, Van Dyck e colaboradores utilizando [123I]β-CIT e SPECT não 

encontraram nenhuma diferença na densidade de DAT entre homens e mulheres 

saudáveis (Van Dick et al., 1995). Corroborando com esse achado, recentemente 

um estudo avaliou a densidade de DAT em 70 homens e 52 mulheres entre 18 e 

88 anos e não encontrou nenhuma diferença em relação ao gênero e ao ciclo 

menstrual das 10 mulheres em idade fértil (Best et al., 2005).  

Especificamente, a densidade de DAT estriatal em ratas tem sido 

relacionada à concentração sanguínea de estradiol (Morissette e Di Paolo, 1993; 

Rivest et al., 1995). Nesse sentido, um estudo autorradiográfico realizado em ratos 

mostrou que a densidade de DAT variava de acordo com o ciclo estral, sendo 

maior na manhã de proestro em relação às outras fases. Além disso, fêmeas 
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intactas apresentam maior densidade de DAT que ratas ovariectomizadas ou 

machos (Morissette e Di Paolo, 1993). 

Animais que apresentam deleção de determinados genes vêm sendo 

utilizados de maneira difundida na busca de desvendar as bases de diversos 

comportamentos fisiológicos. Nesse sentido, baseado em um estudo realizado por 

Jouvet, no qual a administração exógena de prolactina aumentava a porcentagem 

de sono REM em gatos (Jouvet et al., 1986), um estudo recente utilizando 

camundongos knockout para prolactina mostrou que esses animais apresentavam 

diminuição dessa fase do sono quando comparados a uma linhagem selvagem 

(Obal et al., 2005).  

Diversos estudos mostram evidências que a prolactina seja um hormônio 

que exerça modulação na regulação do sono REM (Roky et al., 1995; Obal e 

Krueger, 2000). Em humanos, a concentração plamática de prolactina está 

relacionada à ocorrência do sono REM, sendo que seus valores encontram-se 

mais elavados nas primeiras horas da manhã, horário no qual se concentra a 

maior quantidade de sono REM (para revisão Roky et al., 1995; Obal e Krueger, 

2000).  

Visto que a prolactina também influencia a regulação do tônus 

dopaminérgico (Fluckiger et al., 1982), alguns estudos têm relacionado a 

concentração sanguínea desse hormônio com pacientes depressivos após PS. 

Entretanto, existem controversias na literatura no que diz respeito à mudança no 

padrão de liberação desse hormônio após períodos de PS em voluntários 

saudáveis. Sabe-se que a principal via dopaminérgica responsável pela regulação 

da liberação de prolactina é a população neuronal localizada na via 
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tuberoinfundibular (Leong et al., 1983; Ben-Jonathan e Hnasko, 2001), porém 

ainda não está clara se essa via é afetada significativamente pela PS. 

Corroborando com os achados de Lal e colaboradores (1981), os voluntários do 

presente estudo não exibiram diferenças significativas na concentração de 

prolactina após os períodos de privação total e REM e durante o rebote de sono.  

Evidências clínicas e experimentais indicam que após períodos de PS 

ocorra liberação de DA. Em animais, a PS é responsável pelo surgimento de 

diversas alterações que parecem mimetizar os efeitos causados por drogas 

psicoestimulantes, em especial àquelas que atuam no sistema dopaminérgico. 

Assim, manipulações no ciclo vigília-sono podem ser eficientes na intensificação 

de comportamentos estimulantes como agressividade, estereotipia, ereção e 

ejaculação (Tufik et al., 1978, 1981, 1987; Gessa et al., 1995; Andersen et al., 

2005c).  

Além disso, a PS vem sendo relacionada à melhora do humor de pacientes 

com episódio depressivo maior (Leibenluft e Wehr, 1992; Wirz-Justice e Van der 

Hoofdakker, 1999). Estudos neurofisiológicos têm sugerido que o comportamento 

antidepressivo observado após períodos de PS total seja mediado pelo aumento 

na liberação de DA durante esse procedimento (Ebert e Berger, 1998). Nesse 

sentido, aumento na liberação de DA estriatal foi observado em pacientes 

depressivos que responderam à intervenção por meio de PET e SPECT (Ebert et 

al., 1991, 1994).  

Assim como os antidepressivos, substâncias promotoras de vigília que 

agem no sistema dopaminérgico, como as drogas psicoestimulantes, afetam 

aguda e cronicamente a arquitetura do sono, indicando que esse neurotransmissor 
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está intimamente envolvido na modulação desses estados fisiológicos (Morgan et 

al., 2006). Sabe-se que usuários de drogas psicoestimulantes freqüentemente 

apresentam aumento na propensão para o sono REM durante os períodos de 

abstinência aguda e subaguda da droga. Esse quadro tem sido atribuído ao 

estado de relativa depleção da atividade funcional dopaminérgica no cérebro 

durante esse período (Gillin et al., 1994).  

O DAT pré-sináptico é a principal proteína responsável pela modulação da 

concentração sináptica de DA, sendo que as principais drogas psicoestimulantes 

têm seu mecanismo de ação baseado na atividade desse transportador (Bannon, 

2005). Assim, os efeitos estimulantes da cocaína devem-se à inibição do DAT 

(Johanson e Fischman, 1989) o que acarreta aumento na concentração de DA na 

região do STR. Anfetaminas, além de agirem de maneira mais efetiva no bloqueio 

do DAT, quando comparadas à cocaína, também promovem aumento na liberação 

DA pelo neurônio pré-sináptico (Ritz e Kuhar, 1989). Devido aos efeitos cognitivos 

indesejáveis dessas duas drogas psicoestimulantes, o modafinil (uma droga 

alternativa não-ilícita que promove vigília) passou a ser prescrito de maneira 

difundida na tentativa de combater os efeitos da sonolência excessiva diurna (Roth 

et al., 2007). Evidências farmacológicas a respeito do mecanismo de ação dessa 

droga ainda permanecem obscuras, mas há estudos sugerindo que o modafinil 

atue por meio do bloqueio do DAT (Mignot et al., 1994) o que acarreta aumento na 

concentração extracelular de DA (de Saint Hilaire et al., 2001; Murillo-Rodriguez et 

al., 2007).  

Como a PS modula o sistema dopaminérgico (Tufik et al., 1978, 1981, 

1987; Nunes et al., 1994; Andersen et al., 2005) e substâncias psicoestimulantes 
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aumentam a liberação de DA, recentemente, nosso grupo avaliou os efeitos da PS 

REM associada ao uso de psicoestimulantes (Martins et al., 2008). O objetivo do 

estudo foi comparar o efeito de três drogas estimulantes (cocaina, metanfetamina 

ou modafinil) no padrão de sono de ratos PS REM por 96 horas. Após 96 horas de 

PS REM os ratos desafiados com psicoestimulantes apresentaram menores 

porcentagens de sono REM e rebote tardio de SOL quando comparados aos os 

ratos PS REM desafiados com salina (Martins et al., 2008). O grupo desafiado 

com metanfetamina apresentou menores porcentagens de sono REM comparado 

aos demais grupos indicando que essa droga afetou mais intensamente o padrão 

sono diminuindo significativamente a sonolência desses ratos após a PS.  

Diversas regiões cerebrais estão envolvidas na manutenção do ciclo vigília-

sono. Estudos experimentais indicam que a DA é um dos principais 

neurotransmissores envolvidos no controle de alguns distúrbios de sono (de Mello 

et al., 1999; Chen et al., 2005) e exerça função na regulação dos mecanismos 

neuroquímicos responsáveis pela vigília (Tufik et al., 1978, 1981; Nunes et al., 

1994; de Mello et al., 1999; Andersen et al., 2005b; Dziraza et al., 2006; Lima et 

al., 2007; Monti e Monti 2007; Martins et al., 2008; Volkow et al., 2008). 

Pacientes parkinsonianos, os quais apresentam morte de neurônios 

dopaminérgicos e, portanto, reduzida atividade dopaminérgica e densidade de 

DAT, sobretudo na via nigro-estriatal, freqüentemente se queixam de sonolência. 

Quando tratados com drogas que aumentam o tônus dopaminérgico esses 

pacientes se recuperam rapidamente da sonolência, mas, quando a dosagem da 

medicação é excedida passam a apresentar insônia (Clarenbach, 2000; Arnulf et 

al., 2002).  
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Pacientes narcolépticos, caracterizados por sonolência excessiva diurna e 

episódios freqüentes de sono REM durante o dia, apresentam aumento 

compensatório nos receptores tipo D2 cerebrais, sugerindo redução na 

concentração cerebral de DA (Okura et al., 2000; Nishino et al., 2001). Por outro 

lado, aumento na concentração de DA extracelular foi observado em modelos 

experimentais de drosófilas knockout para o gene do DAT. Assim, o acréscimo na 

concentração cerebral de DA nessa espécie é responsável pelo aumento no 

tempo e na atividade em vigília. Além disso, quando submetidas à PS, as 

drosófilas não exibem o característico rebote de sono (Kume et al., 2005).  

Em 1978, Tufik e colaboradores iniciaram os primeiros estudos no Brasil 

investigando a participação da DA na regulação do sono. Os autores iniciaram 

essa linha de pesquisa a fim de investigar por meio de qual mecanismo ratos PS 

REM por 72 horas e desafiados com apomorfina (um agoninsta dopaminérgico de 

receptores D1/D2) apresentavam aumento no comportamento agressivo e 

estereotipado quando comparados ao grupo que permanecia na gaiola-moradia 

(Tufik et al., 1978). A fim de consolidar a hipótese que a PS REM induz 

supersensibilidade de receptores dopaminérgicos pós-sinápticos no cérebro, três 

anos após o primeiro estudo, esse mesmo grupo desafiou ratos PS por três ou 

quatro dias a injeções de outras duas drogas agonistas dopaminérgicas (Tufik, 

1981). Após a injeção de bromocriptina (agonista D2) e piribedil (agonista D2/D3) 

os ratos PS apresentaram potencialização dos efeitos das drogas, assim como 

observado em 1978. 

A fim de verificar a sensibilidade de receptores D2 pré-sinápticos após a PS 

Tufik e colaboradores avaliaram a resposta de ratos PS REM por 96 horas à 
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injeção de baixas doses de apomorfina (Tufik et al., 1987). Estudos prévios 

indicavam que a estimulação de um tipo específico de receptores D2 pré-

sinápticos mais sensíveis era responsável pela indução de bocejo em ratos (Serra 

et al., 1986). Os resultados obtidos no trabalho de 1987 mostraram que animais 

PS REM por 96 horas e desafiados com baixas doses de agonistas 

dopaminérgicos apresentaram diminuição de número de bocejos (Tufik et al., 

1987). Visto que o bocejo é um comportamento dopaminérgico que caracteriza um 

estado inicial de PS, os autores sugerem que a PS REM induza subsensibilidade 

de receptores D2 pré-sinápticos (Tufik et al., 1987). 

Prosseguindo com os achados da década de 80, em 1994, utilizando a 

técnica de análise autorradiografica, Nunes e colaboradores avaliaram a 

densidade de receptores D1/D2 pós-sinápticos no cérebro de ratos PS REM por 

quatro dias (Nunes et al., 1994). Os resultados desse estudo mostraram que após 

96 horas de PS os ratos apresentavam supersensibilidade de receptores D2 no 

núcleo acumbens, no caudado e no putamen. Esse resultado sugere que a 

potencialização dos efeitos dos agonistas dopaminérgicos após a PS observada 

nos estudos anteriores do grupo era resultado da modulação dos receptores D2 

pós-sinápticos (Tufik et al., 1978, Tufik, 1981) .  

Mais recentemente, na busca de avaliar se as alterações dopaminérgicas 

ocasionadas pela PS afetavam o neurônio pré-sináptico, utilizando também a 

técnica de autorradiografia Andersen e colaboradores submeteram ratos ao 

protocolo de PS REM por 96 horas (Andersen et al., 2005c). Nesse estudo os 

autores verificaram que após a PS e após 24 horas de rebote de sono esses 

animais não apresentaram nenhuma alteração no DAT pré-sináptico. 
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Com o advento das técnicas de imagem funcional molecular tornou-se 

possível extrapolar os dados obtidos em relação ao sistema dopaminérgico em 

animais para seres humanos. No entanto, essa técnica avalia o estado funcional 

do sistema neurotransmissor. Assim, não se pode inferir se uma possível redução 

na atividade é resultado da diminuição da afinidade do radioligante ou do aumento 

de neurotransmissores competindo pela ligação aos receptores. A principal 

vantagem da utilização das técnicas de PET e SPECT é o fato desses exames 

serem realizados de maneira não-invasiva in vivo e, portanto, representarem o 

tônus dopaminérgico no exato momento em que a imagem está sendo adquirida. 

Radioligantes para o DAT vêm sendo utilizados de maneira difundida 

principalmente pelo fato desse transportador pré-sináptico ser a principal proteína 

responsável pela regulação da concentração de DA na fenda. Atualmente, 

pesquisadores têm empregado tanto exames de PET como de SPECT para 

avaliar a densidade do DAT, principalmente no STR de seres humanos, nos mais 

diversos contextos experimentais.  

Os estudos com PET utilizam radiotraçadores emissores de pósitrons 

considerados de baixa meia-vida, como, por exemplo, o 18F. Como o princípio de 

decaimento desse tipo de isótopo radioativo consiste na emissão de dois pósitrons 

simultaneamente em sentidos opostos, os quais são adquiridos pelos colimadores 

do tomógrafo, o PET é considerado um exame de alta resolução espacial. A 

principal desvantagem desse tipo de técnica que limita consideravelmente sua 

difusão na medicina diagnóstica é seu alto custo e a dificuldade na obtenção do 

radioisótopo, que deve ser sintetizado, por meio de um cíclotron, imediatamente 

antes do exame ser iniciado. Este equipamento é formado por um grande magneto 
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que funciona como um acelerador de prótons e possui tecnologia bastante 

sofisticada, sendo, portanto de alto custo. Assim, é preciso uma logística 

apropriada e perfeitamente coordenada para que a produção do radioisótopo no 

laboratório, seu transporte e recebimento sejam eficientes e sua aplicação no 

paciente ocorra na dose correta. 

Assim como nos exames utilizando PET, a técnica de SPECT é baseada na 

utilização de isótopos radioativos. Entretanto, o tipo de energia captada pelas 

câmaras de SPECT é a radiação γ. Durante a aquisição das imagens os 

colimadores da γ-camâra captam todos os fótons que atingem o cristal 

perpendicularmente, independente da liberação de outro fóton simultaneamente 

em sentido oposto. Assim, a qualidade da resolução espacial das imagens nesse 

tipo de exame é relativamente inferior ao PET. A principal vantagem dessa técnica 

e que a tem tornado difundida em hospitais do mundo todo é a facilidade na 

obtenção do isótopo 99mTc, que é eluído diariamente dentro do próprio serviço de 

medicina nuclear por meio de um gerador. Com isso, o emprego dessa técnica 

torna-se mais prático e com custo muito menos elevado quando comparado a 

utilização do PET. 

Uma vez que diversos sistemas neurotransmissores desempenham 

funções importantes na regulação do sono, a utilização de radiotraçadores, como 

o [99mTc]-TRODAT-1, aliada à técnica de neuroimagem funcional é singularmente 

adequada e vêm sendo empregada de maneira difundida no estudo das 

conseqüências neuroquímicas da PS ou dos distúrbios de sono.    

Recente e similarmente a metodologia do presente estudo, Volkow e 

colaboradores realizaram um estudo no qual utilizaram uma técnica de 
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neuroimagem funcional e radiotraçadores para avaliar a sinapse dopaminérgica 

em 15 voluntários submetidos a apenas uma noite de PS total (Volkow et al., 

2008). Nesse estudo, os voluntários foram submetidos aos exames de PET após 

uma noite de sono basal e após uma noite de PS total. Os autores, utilizando o 

traçador [11C]raclopride para avaliar a densidade de receptores D2/D3 pós-

sinápticos e [11C]cocaine, um traçador para DAT constataram que o potencial de 

ligação para o [11C]raclopride no STR e no tálamo dos voluntários estava reduzido 

após a PS total, sendo que a magnitude dessa redução estava correlacionada 

com o aumento da fadiga e a diminuição no desempenho cognitivo dos indivíduos. 

Por outro lado, assim como o observado em nosso estudo, esse protocolo de PS 

não promoveu mudanças significativas no potencial de ligação do marcador para 

DAT no STR de voluntários saudáveis. Como o [11C]raclopride compete com a DA 

endógena pela ligação com os receptores D2/D3 os autores consideram que a 

diminuição observada era resultado do aumento de DA na fenda sináptica após a 

PS (Volkow et al., 2008). Entretanto, torna-se importante destacar que, não se 

pode excluir a possibilidade dessa diminuição na ligação do [11C]raclopride nos 

receptores seja devido à diminuição no número de receptores ou em sua 

afinidade.  

Com esse resultado, os autores sugerem que a falta de sono e, portanto, 

aumento no tempo de vigília, promova aumento na liberação neuronal de DA, fato 

que refletiu na modulação dos receptores D2/D3 pós-sinápticos ao invés de 

diminuir a recaptação desse neurotransmissor, o que resultaria na modulação 

imediata do DAT (Volkow et al., 2008).  
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Visto que a regulação do sono REM vem sendo atribuída aos neurônios 

dopaminérgicos localizados na substância negra (Dahan et al., 2007; Lima et al., 

2007; Santos et al., 2008), o presente estudo contribuiu com esses achados 

anteriores e mostrou que duas noites de PS total e quatro noites de PS REM não 

foram suficientes para provocar modulação do DAT no STR de homens saudáveis.  

Em vista dos resultados obtidos em nosso estudo, conclui-se que o 

protocolo de privação seletiva de sono REM exerceu repercussões mais 

duradouras nos parâmetros neurofisiológicos do sono quando comparada à PS 

total. Nossos resultados corroboram e complementam estudos recentes da 

literatura mostrando que, em animais e humanos, tanto a PS total quanto a PS 

REM não modulam a densidade dos DAT na região do STR. Ainda, esse achado 

foi confirmado com a dosagem diária dos hormônios relacionados à atividade 

dopaminérgica, que também não foram alterados após a intervenção.
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CONCLUSÕES 

 

1. Os resultados obtidos no presente estudo indicam que duas noites de privação 

total de sono e quatro noites de privação de sono REM não promoveram 

alterações significativas na densidade de transportadores de dopamina na região 

do estriado do cérebro de voluntários saudáveis. As imagens funcionais de 

SPECT cerebral revelaram que a densidade desse transportador também não foi 

alterada no período de rebote de sono.  

 

2. As polissonografias realizadas durante o protocolo experimental revelaram que 

a privação de sono REM promoveu repercussões mais duradouras na arquitetura 

do sono quando comparada a de privação de sono total. Enquanto no grupo 

privado de sono total observou-se aumento na porcentagem de sono de ondas 

lentas apenas na primeira noite de rebote, o grupo submetido à privação de sono 

REM continuou apresentando aumento de sono REM até a terceira noite de 

recuperação. 

 

3. Nossos resultados mostraram que, quando dosados no início da manhã, as 

concentrações hormonais de cortisol, estradiol e prolactina não se alteram durante 

duas noites de privação de sono total ou ao longo de quatro noites de privação 

seletiva de sono REM. Ainda, verificamos que a dosagem sanguínea desses 

hormônios se mantém dentro dos padrões de normalidade também nas 72 horas 

que sucedem o período de privação de sono. 
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ANEXO 2 

Controle de Qualidade do [99mTc]-TRODAT-1 

Cromatografia Líquida de Camada Delgada (CLCD) 

A fim de comprovar a pureza do kit de TRODAT-1 e sua eficiência de 

ligação com o 99mTc foi realizado um controle de qualidade do radiofármaco por 

meio de CLCD. Todas as etapas do processo foram realizadas no IPEN sob a 

supervisão de profissionais do setor de Controle de Qualidade da Instituição.  

Após 3 horas da marcação do kit de TRODAT-1 com 99mTcO4
- uma gota do 

[99mTc]-TRODAT-1 foi colocada sob uma fita de sílica gel e alumínio (25 TLC 

aluminium sheets, 20X20, sílica gel 60, Merck, EUA) a fim de verificar a 

porcentagem de 99mTcO4
- (99mTc que não foi reduzido pelo estanho presente na 

composição do kit e, portanto, não se encontra ligado ao TRODAT-1) na amostra. 

Essa fita foi então colocada em contato com uma solução de NaCl 0,9%. Após 

aproximadamente 30 minutos a fase líquida da solução (salina) foi totalmente 

absorvida pela fita arrastando o radiofármaco (que foi depositado no ponto de 

origem). Como o TRODAT-1 é um fármaco de característica lipofílica ele não é 

carregado pela solução de salina (permanece no primeiro centímetro da fita (Fig. 

8). Assim toda radiação detectada pelo contador gama nos últimos segmentos da 

fita é proveniente do 99mTcO4
- (Fig. 18).  

A pureza radioquímica recomendada para a administração do fármaco é de 

acima de 90%. Nossos experimentos demonstraram que a concentração de 

99mTcO4
- na amostra de [99mTc]-TRODAT-1 foi inferior a 5%, indicando uma pureza 

de 95%. 
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Figura 18: Pureza radioquímica do [

99m
Tc]-TRODAT-1.  
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Biodistribuição do [99mTc]-TRODAT-1 

Diante dos resultados adequados obtidos na etapa in vitro do controle de 

qualidade do [99mTc]-TRODAT-1 realizamos imagens de varredura de um 

voluntário participante do estudo a fim de avaliar se a biodistribuição do 

radiotraçador utilizado no estudo encontrava-se dentro dos padrões normais. 

Foram realizadas imagens de varredura anteriores e posteriores de corpo inteiro 

do voluntário saudável em condições basais após uma e cinco horas da 

administração intravenosa do fármaco. Com isso pudemos verificar que a 

biodistribuição do mesmo apresentava-se adequada nas condições oferecidas. As 

imagens demonstram elevada captação de [99mTc]-TRODAT-1 no fígado e no 

epitélio da mucosa intestinal. Outros sítios de ligação em ordem decrescente 

incluíram: língua, glândulas lacrimais, glândulas salivares, glândulas tireoidianas, 

pulmões, medula óssea e bexiga. A excreção foi primariamente pela via urinária 

(Fig. 19).  
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Figura 19: Imagem de varredura de corpo inteiro um dos voluntários após uma horas da injeção do 

[
99m

Tc]-TRODAT-1.  
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