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“A ciência não é uma ilusão, mas seria uma ilusão acreditar que poderemos 

encontrar noutro lugar o que ela não nos pode dar”. 

Sigmund Freud 

http://pensador.uol.com.br/autor/Sigmund_Freud/


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Se parássemos de encarar a vida e as pessoas como um jogo e milhões de 

adversários, muito provavelmente sofreríamos menos, compreenderíamos mais os 

problemas alheios e encontraríamos muito mais conforto no abraço de cada um. 

Mas infelizmente, nos enxergamos como rivais, como se estivéssemos em busca de 

um tesouro tão pequeno que só poderia fazer vitorioso a uma única pessoa. 

O maior prêmio de nossa existência está na capacidade de compartilharmos a vida!” 

Autor desconhecido 
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RESUMO

 
 

Objetivo: O objetivo do presente estudo foi avaliar nos ratos a presença dos 

Movimentos de Patas e dos Movimentos Periódicos das Patas durante o ciclo sono-

vigília, em um modelo animal da SPI, induzido pela lesão do núcleo dopaminérgico 

A11, com a neurotoxina (6-OHDA), reproduzindo assim a característica fenotípica 

motora da SPI. Métodos: Foram implantados eletrodos nos ratos para os registros 

eletrocorticográfico e eletromiográfico. As gravações foram monitoradas durante o 

período claro e escuro, com a duração de 12 horas cada e, foram avaliadas nos dias 

7, 15 e 28 após a injeção da 6-hidroxidopamina (Lesão) ou solução salina 

tamponada (SHAM). Um grupo controle (CTRL), que não recebeu nenhuma droga, 

também foi incluído no experimento. As porcentagens de vigília (VIG) foram 

divididas em segmentos de 4 horas no período escuro. Além disto, as porcentagens 

de Eficiência do Sono (ES), o Sono de Ondas Lentas (SOL), o Sono Paradoxal (SP), 

a VIG, os Movimentos das Patas (MP) e os Movimentos Períodicos das Patas (MPP) 

foram avaliados no período claro e escuro. Resultados: Os resultados 

demonstraram que, como seriam esperados para um modelo animal da SPI, todos 

os ratos A11 lesionados apresentavam um aumento no percentual da VIG durante o 

último bloco do período escuro. O grupo Lesão comparado ao grupo CTRL e SHAM 

apresentaram um aumento das freqüências dos MP e dos MPP, no período claro, 

principal período de sono dos ratos. Conclusão: A lesão bilateral nos núcleos A11 

em ratos, provoca uma alteração na arquitetura do sono e nos resultados 

eletromiográficos da musculatura das patas, correspondendo assim com 

características consistentes encontrada na SPI e no MPP em humanos.
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1. INTRODUÇÃO 

A Síndrome das Pernas Inquietas (SPI) e os Movimentos Periódicos das 

Pernas (MPP) são distúrbios do movimento associados ao sono e que apresentam 

uma estreita relação. Sabe-se que a SPI e os MPP são patologias com 

características distintas que afetam aproximadamente 11% da população em geral 

(1).  

A característica mais comum da SPI é a necessidade irresistível e intensa de 

mover as pernas, geralmente acompanhada por sensações parestésicas 

desagradáveis entre o tornozelo e o joelho, iniciando durante período de repouso ou 

inatividade, com o paciente sentado ou deitado (2). Esta inquietação leva à insônia, 

irritabilidade, cansaço mental e a associação destes prejuízos, freqüentemente 

resulta em uma piora na qualidade de vida desta população (3). 

Já os MPP se caracterizam por uma extensão rítmica dos membros inferiores, 

seguidos de uma dorsiflexão do tornozelo, ocasionando uma flexão dos joelhos 

seguido de uma ativação motora generalizada nos membros inferiores. Estudos 

polissonográficos demonstram a existência dos MPP em 70 a 90% de pacientes com 

a SPI, mas apenas 30% de pacientes com os MPP apresentam a SPI (4). 

Apesar da fisiopatologia da SPI ainda não estar totalmente esclarecida, 

acredita-se que haja uma complexa interação de fatores centrais e periféricos, 

levando a crer que sua origem é devido a uma disfunção do Sistema Nervoso 

Central (SNC) (5).  

Até o presente momento, os modelos animais existentes para induzir o 

fenótipo da SPI e dos MPP foram lesões no núcleo diencefálico espinhal A11 (6), 

lesão na medula espinhal (7) utilização de manipulações farmacológicas (8) e/ou 

manipulações dietéticas (9). 
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A SPI e os MPP apresentam como característica principal uma boa resposta 

ao tratamento dopaminérgico (10-13).  

O componente sensorial presente sugere a relação de desinibição das vias 

aferentes, sendo que os MPP se apresentam associados ao sistema nervoso 

autonômico e, a flutuação circadiana dos sintomas da SPI piorando noite, sugerem 

alguma conexão aos centros de controle circadiano (14).  Esse conjunto de fatores 

conduziu à hipótese de que a via diencéfalo-espinhal (conjunto de neurônios 

dopaminérgicos A11 do SNC) podem estar envolvidos na patogênese da SPI, visto 

que o sistema dopaminérgico, o controle autonômico, as vias sensoriais e a medula 

espinhal estão interligadas anatomicamente e são influenciados pelo núcleo 

supraquiasmático (15). 

No entanto, no que se refere aos modelos animais da SPI induzidos pela 

lesão com a neurotoxina 6-hidroxidopamina (6-OHDA), até o presente momento não 

foram avaliadas as conseqüências no padrão do sono ou no movimento das patas 

(MP) em ratos (6, 16).  

Assim, se forma uma lacuna em relação as abordagens metodológicas para 

avaliação dos indivíduos que apresentam a SPI e que também apresentam os MPP. 

Desta maneira, é de suma importância verificar se no modelo animal de SPI 

utilizando a lesão com 6-OHDA também irá ocorrer à reprodução das características 

dos MPP. Esta investigação nos possibilitará fornecer evidências para futuras 

pesquisas e medidas terapêuticas corroborando com os diversos estudos que já 

vem sendo desenvolvidos nessa área de pesquisa dos distúrbios de movimento 

relacionados ao sono. 
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2.     REVISÃO DA LITERATURA 

2.1 Sono  

O sono é considerado um estado comportamental ativo e complexo, é 

também uma função biológica ativamente regulada e organizada, a qual consiste de 

3 processos: o homeostático, determinado pela quantidade de sono e de vigília; o 

circadiano, que organiza as alternâncias entre o sono e a vigília durante as 24 horas 

do dia; e o ultradiano, que controla essa alternância entre os estágios do sono. 

Quando, porém, este padrão de ciclo vigília-sono é alterado, podem surgir alguns 

efeitos decorrentes como a diminuição do nível de vigilância e o prejuízo das 

atividades que requerem atenção, a concentração, além dos efeitos neurológicos 

como a irritabilidade, a tensão, a depressão, a ansiedade e a confusão (17).  

Na década de 30 (séc. XX), Loomis, Harvey e Hobart utilizaram o 

eletroencefalograma (EEG) para o estudo do sono nos seres humanos, tendo 

observado que o sono se caracterizava por estágios distintos, os quais se 

alternavam espontaneamente à noite (18). A pesquisa sobre o sono seguiu com 

Aserinsky e Kleitman (19), que identificaram os movimentos oculares rápidos (sono 

REM, do inglês rapid eye movements) e, posteriormente, Dement e Kleitman (20) 

demonstraram que a atividade ocular rápida ocorria durante o período onírico do 

sono.  

A evolução dos potenciais eletroencefalográficos durante o sono reflete a 

existência das várias fases, as quais se agrupam em dois estados distintos: o sono 

não-REM (sono NREM, do inglês non rapid eye movements) ou de ondas lentas 

(SOL), caracterizado pela sincronização dos potenciais; e o sono REM ou paradoxal 

(SP), caracterizado pelo predomínio de potenciais de baixa voltagem e alta 

freqüência (21). 
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2.2 Sono em Humanos 

Os três testes necessários para se definir os estágios do sono são a 

eletroencefalografia (EEG), eletromiografia (EMG) e o eletrooculografia (EOG). Em 

humanos, as duas fases do sono se alternam durante a noite em ciclos de 

aproximadamente 90 minutos, sendo que na primeira metade da noite predomina o 

sono NREM e na segunda metade o sono REM (22). 

O sono NREM apresenta 4 estágios, nos quais se nota a diminuição 

progressiva e o aumento da amplitude do EEG. O estágio 1 é a transição entre a 

vigília e o sono, caracterizado pela redução do EEG e surgimento do ritmo teta, com 

freqüência de 3 a 7 Hz. No segundo estágio surgem os fusos, que são rajadas de 

disparo neuronal com freqüência de 12-14 Hz que ocorrem esporadicamente e os 

complexos K, que são ondas de alta voltagem e alta amplitude. Nos estágios 3 e 4, 

mais profundos (considerando-se o limiar para o despertar), diminui a freqüência de 

surgimento dos fusos e o EEG é caracterizado pelo ritmo delta, com freqüência entre 

0,5 e 2 Hz e amplitude em torno de 75 mV(22). 

Nesta fase, a atividade neuronal é baixa, diminui o tônus muscular, a taxa 

metabólica e a temperatura corporal atingem seus menores níveis. Há um 

decréscimo na atividade simpática, com diminuição da freqüência cardíaca e da 

pressão arterial. Por outro lado, há um aumento na atividade neuroendócrina, com 

picos de secreção de alguns hormônios como o GH e hormônios ligados à 

maturação sexual (21). 

O sono REM ou sono paradoxal (SP) não tem estágios, mas apresenta 

eventos fásicos (intermitentes, mas repetitivos) e eventos tônicos (constantes 

durante todo o episódio de SP). Os eventos fásicos são os movimentos oculares 

rápidos (REM), flutuações cardiorrespiratórias, ereções penianas e entumescimento 



Revisão da Literatura 
 

6 

 

clitoriano, pequenos abalos musculares e as ondas ponto-genículo-occipitais (PGO) 

no EEG. Os eventos tônicos são a atonia muscular, a dessincronização do EEG (que 

se torna semelhante ao da vigília), a perda do controle autonômico da temperatura e 

a ocorrência do ritmo teta hipocampal (17). 

 

2.3 Sono nos Ratos 

O rato apresenta sono polifásico e possui o seu período de repouso 

concentrado durante o dia. Ele dorme cerca de 60% do período claro e 33% do 

escuro e, durante a vigília, realiza as suas atividades vitais e sociais (alimentação, 

procriação, interação social e exploração do ambiente). Somando-se os períodos de 

sono, verifica-se que os roedores dormem cerca de 50% das 24 horas, divididas em 

sono leve (fases 1 e 2), sono profundo (sono de ondas lentas propriamente dito) e 

sono paradoxal (23), havendo um predomínio maior de sono durante as 3 primeiras 

horas do claro, portanto no período de maior concentração das ondas lentas (24, 25), e 

havendo entre as 12 e as 15 horas um maior predomínio de sono paradoxal (26). 

Um estudo sistemático a respeito do sono de ratos foi realizado por Timo-Iaria 

e colaboradores (1970). Estes pesquisadores relataram que, durante o estado de 

alerta, o eletrocorticograma (ECoG) caracterizou-se pelo traçado dessincronizado, 

em que se verificou um ritmo de ondas de baixa amplitude (<50V) e alta freqüência 

(>25Hz), no qual podia aparecer um padrão de onda de baixa freqüência, conhecido 

como ritmo teta (4,5 – 8,5 Hz) oriundo das regiões mediais do córtex cerebral e 

característico de certos comportamentos de atenção. O EMG mostrou-se ativo 

durante a vigília, mesmo quando o animal estava quieto, apresentando um traçado 

de alta amplitude (>40V). À medida que o animal permanecia em um estado 

comportamental quiescente, ocorria uma diminuição das ondas do ECoG (27).  Ao 



Revisão da Literatura 
 

7 

 

iniciar do sono, começavam a aparecer ondas lentas irregulares e fusos, 

principalmente nas regiões frontal e parietal. A freqüência destas ondas variou entre 

os 6 aos 25Hz, com uma maior amplitude nos dois canais corticais, entre os 50 e os 

300V,  e a diminuição na freqüência da onda (<25Hz). O EMG também mostrou um 

tônus considerável, embora com uma amplitude mais reduzida (20 a 50V) (27). No 

sono dessincronizado, observou-se uma substituição abrupta do ritmo de ondas 

lentas do ECoG por um de ondas de alta freqüência e de baixa amplitude (<50V), 

além de aumento na freqüência da onda (>40Hz). O segundo canal apresentou um 

padrão de onda de ritmo theta (4,5 a 8,5Hz), praticamente monotônico e semelhante 

ao estado de alerta. Esta dessincronização foi comum às regiões parietal e frontal, 

mas também se registrou a existência do ritmo na região medial do córtex cerebral e 

na região dorsal do hipocampo. Nesse momento, a atividade do EMG foi muito baixa 

e teve uma amplitude quase nula (<20V) (27, 28). 

O sono NREM humano, por exemplo, caracteriza-se pela presença de fusos e 

de ondas delta, que também ocorrem nas áreas frontais do cérebro do rato. 

Comparando-se a porcentagem média do sono paradoxal observada no rato durante 

o tempo total de sono, há similaridade àquela verificada nos seres humanos no 

período de 8 horas de sono (29). Logo, é significativo avaliar a importância das 

conseqüências das diversas variáveis, ainda pouco estudadas, que possam afetar o 

sono, levando-se em conta a relevância dos modelos animais e a sua validação. 

 

2.4. Distúrbios do Sono 

Os distúrbios do sono são condições clínicas caracterizadas pela alteração na 

normalidade do padrão do sono. Sabe-se que diversos desses distúrbios interferem 

nas funções física, mental e emocional. O espectro dos distúrbios do sono é 
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extremamente amplo o e complexo, e engloba, desde queixas leves até dramáticos 

casos de morte súbita em recém-nascidos, insônia familiar fatal e acidentes 

automobilísticos decorrentes do excesso de sonolência diurna (30). 

Vários fatores contribuem para o surgimento dos distúrbios do sono 

específicos como, por exemplo, a ansiedade, a dor, o abuso de drogas, as 

mudanças nos hábitos de sono e a obesidade. Visto que estes fatores são cada vez 

mais observados na sociedade, as queixas relacionadas à qualidade do sono vêm 

se tornando cada vez mais prevalentes. Em razão dos inúmeros distúrbios de sono 

descritos, foi posto em prática a Classificação Internacional de Distúrbios do Sono 

(International Classification of Sleep Disorders – ICSD (31).  

Esta classificação tem como objetivo descrever os distúrbios do sono e dos 

despertares, baseando-se em evidências científicas e clínicas. A ICSD-2005 fornece 

a descrição detalhada de 88 distúrbios do sono, apresentando oito categorias 

principais: 

 Insônias; 

 Distúrbios Respiratórios relacionados ao sono; 

 Hipersonias de origem central, não causadas pelos distúrbios do ritmo 

circadiano do sono; 

 Distúrbios respiratórios relacionados ao sono ou outras causas da interrupção 

do sono noturno; 

 Distúrbios do ritmo circadiano do sono; 

 Parassonias; 

 Distúrbios do movimento relacionados ao sono; 

 Sintomas isolados, variantes aparentemente normais e de importância não 

resolvida. 
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Entre os principais distúrbios de sono que afetam a população destacam-se a 

insônia, a apnéia, a narcolepsia, o bruxismo, a SPI, os MPP e as parassonias. 

 

2.5.  Síndrome das Pernas Inquietas 

Thomas Willis, em 1685, descreveu inicialmente os sintomas de uma doença 

desconhecida que hoje se caracteriza como a SPI (32). Karl Ekbom, em 1944, 

começou a analisar os sintomas em detalhe e, em 1945, concebeu o nome da 

síndrome, um nome indicativo de acordo com seu principal sintoma (33, 34). Os MPP 

compõem o principal sintoma clínico comumente associado à SPI e é observado 

como um movimento rítmico periódico das pernas. Esse sintoma, que já foi 

conhecido como mioclonia noturna (35), foi reavaliado por Lugaresi em 1960  e 

denominado de MPP (36). 

Os sintomas clínicos da SPI, que foram descritos pelo Grupo de Estudo 

Internacional (IRLSSG), se tornaram os critérios mundialmente aceitos para o 

diagnóstico clínico da síndrome (37). Algumas normas publicadas pela Academia de 

Medicina do Sono lista três principais marcadores diagnóstico: 

1) Ocorrência à noite;  

2) Desagradáveis sensações sensoriais,   

3) Redução destas sensações por movimento. 

Os sintomas começam geralmente no inicio da noite (após 18:00) ou durante 

a noite, mas,  nos casos mais graves, os sintomas podem aparecer mais cedo ou 

durante todo o dia (38-40).   

A SPI pode ser classificada em primária e secundária. Há uma forte influência 

genética na SPI primária. Na formas secundária está associada à deficiência de 

ferro, gravidez, e insuficiência renal. O diagnóstico é essencialmente por 
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história clínica, e dependendo da gravidade,  pode se optar entre o tratamento não 

farmocológico ou farmacológico (41).  

Apesar de ainda não estar completamente claro, a insuficiência da 

transmissão da dopamina (DA) parece ter um papel importante na fisiopatologia, 

uma vez que os sintomas pioram à noite quando os níveis da dopamina diminuem 

(42), e melhoram com a medicação dopaminérgica, havendo exacerbação dos 

sintomas com alguns antagonistas da dopamina (43).  

 

2.6. Movimentos Periódicos das Pernas 

Os MPP são movimentos rítmicos nas extremidades inferiores ou superiores, 

que podem ser medidos durante o sono e que podem ter ou não relevância clínica 

(30). Os movimentos podem ser registrados por meio de eletrodos posicionados no 

músculo tibial anterior, nas pernas, durante a PSG, em 80 a 90% dos casos dos 

pacientes com a SPI (44). A importância desse registro aumenta a precisão do 

diagnóstico da SPI (45).  

Os movimentos que resultam em microdespertares quer sejam ou não 

perceptíveis pelo doente, são a principal queixa clínica. Quando esta atividade 

motora é associada ao completo despertar do sono, o paciente queixa-se de insônia, 

mas quando ocorre apenas breves despertares, as queixas são de fragmentação do 

sono e de hipersonolência diurna (46). 

Os MPP podem ser observados em três níveis de gravidade: Leve: quando 

ocorrem de 5 a 24 movimentos por hora, resultando em sonolência diurna; 

Moderado: quando ocorrem de 25 a 49 movimentos por hora, resultando em insônia 

e sonolência moderada a grave; Grave: quando ocorrem mais de 50 movimentos 

por hora com 25 despertares por hora, ocasionando sonolência e insônia graves (38).  
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Os MPP podem ocorrer associados à SPI, mas pode ocorrer também como 

um distúrbio independente (47). Uma clara associação existente entre a SPI e o MPP 

tem sido descrita na literatura. A maioria dos pacientes (70 a 80%) com a SPI têm 

MPP, mas apenas uma pequena proporção dos pacientes com o MMP reclama 

sentir os sintomas da SPI (3).  

 

2.7. Mecanismo de ação  

A fisiopatologia da SPI continua incerta e pouco conhecida. No entanto, 

através de análises dos resultados terapêuticos obtidos com a utilização de 

agonistas dopaminérgicos, sugere-se ocorrer um forte envolvimento nas disfunções 

do sistema dopaminérgico afetando diretamente o SNC (48).  

A etiologia dos MPP não é ainda totalmente conhecida, mas a sua ocorrência 

nos doentes com lesão total da medula espinhal indica que os mecanismos 

espinhais estão presentes, sendo discutida principalmente a disfunção do sistema 

diencéfalo espinhal(49). Várias são as hipóteses envolvendo o SNC, o sistema 

nervoso periférico e os componentes genéticos (3, 50). Alguns estudos vêm sendo 

realizados na tentativa de relacionar os MPP com as atividades corticais, 

subcorticais, medulares e periféricas (7, 43, 44).  

Algumas patologias relacionadas à insuficiência do ferro podem também estar 

associada à presença da síndrome. Os níveis séricos da ferritina e o 

armazenamento do ferro têm sido inversamente correlacionados com a gravidade da 

SPI e dos MPP (51, 52). 
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2.7.1. Dopamina 

A DA é um neurotransmissor catecolaminérgico que está presente 

principalmente, no encéfalo. Seu papel como um neurotransmissor central foi 

descoberta, em 1957, por Arvid Carlsson (53, 54). A DA é sintetizada, primeiro pela 

hidroxilação do aminoácido L-tirosina, que se transforma em L-DOPA por meio da 

enzima tirosina hidroxilase (TH).  A L-DOPA por sua vez é descarboxilada pela 

descarboxilase do ácido L-aminoácidos aromáticos (AADC) (54).  

Em alguns neurônios catecolaminérgicos, a DA é processada como 

noradrenalina pela dopamina-β hidroxilase (DBH). Após a síntese, a DA fica 

armazenada em vesículas, sendo transportada pelo transportador vesicular 

monoaminérgico-2, sendo depois liberada na sinapse como resposta a um potencial 

de ação pré-sináptico. Em seguida, a DA pode ligar-se em receptores D1, D2, D3, 

D4 e D5, dependendo da sua localização (54).  

A recaptação da DA é realizada pelo transportador da dopamina (DAT) e por 

um mecanismo de auto-regulação, sendo decomposta em metabólitos inativos. A DA 

após sua liberação é degradada em ácido 3,4-diidróxi-fenilacético (DOPAC), 

metabólito majoritário nos ratos, pela monoamina oxidase (MAO) ou em ácido 

homovanílico (HVA) pela ação da catecol-O-metil-transferase (COMT) (55). 

Os principais metabólitos encontrados no organismo humano da DA no SNC 

são o HVA, o DOPAC e o 3-metoxitiramina (3-MT), sendo que o HVA pode ser 

detectado na urina sendo usado para detectar alterações das vias dopaminérgicas 

(55). 
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Figura 1. Ilustração esquemática de uma sinapse dopaminérgica genérica. 

 
 

De acordo com a nomenclatura de Dahlstrom e Fuxe (56), há, no encéfalo, um 

total de nove conjuntos de neurônios dopaminérgicos que vão do A8 ao A16. Os 

núcleos de A8 ao A10 estão localizados no mesencéfalo ventral (vMB), e respondem 

por 75% do número total dos neurônios da DA. Os núcleos do A11 ao A15 estão 

localizados no diencéfalo e o núcleo A16 no bulbo olfatório (57).  

Os três grupos de neurônios DAérgicos mesencéfalo estão localizados na 

substancia negra pars compacta (SNc: A9), na área tegmental ventral (ATV: A10) e 

no campo retrorubral (RRF: A8) (57). Anatomicamente, a SNc é situada em uma 

posição mais rostral e lateral do vMB, em comparação com a VTA, e o RRF está 

localizado dorsalmente e caudalmente à SNc (Figura 2A). 

Os neurônios DAérgicos do grupo A9 enervam principalmente o estriado 

dorsolateral (sensório), formando a via mesoestriatal, desempenhando um papel 
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fundamental na regulação do movimento voluntário. Os neurônios do grupo A10 

presentes nas vias mesolímbica e mesocortical, projetam-se para o córtex frontal e 

para o núcleo accumbens. Eles regulam o processo da recompensa, a tóxico 

dependência, a aprendizagem e a memória (57-59).   

Os neurônios do grupo A8 se projetam para o SNc e para a VTA, parecendo 

que fazem parte da interligação destas duas áreas. Eles também se projetam para o 

estriado dorsal pela via nigroestriatal (Figura 2B) (60-62). 

 

 

Figura 2-  (A) Distribuição dos nove grupos de neurônios da DA no cérebro do roedor em 

desenvolvimento com A8-10 localizado no mesencéfalo ventral (vMB). (B) no cérebro de roedores 

adultos, esses grupos de células DA estão posicionados mais distantes. As projeções específicas dos 

diferentes grupos de neurônios DA para seus destinos são exibidos por setas. LGE: Lateral eminência 

ganglionar . (Esta imagem é uma adaptação da Björklund) 
(57). 

 

 

2.8. Tratamento  

Os pacientes com a SPI são divididos em três grupos: aqueles com sintomas 

intermitentes, aqueles com sintomas diários, e aqueles cujos sintomas são 

refratários aos tratamentos padrão (63). Os efeitos terapêuticos da L-dopa e de 

agonista dopaminérgicos na SPI e nos MPP dão força à hipótese de que a dopamina 



Revisão da Literatura 
 

15 

 

central pode estar envolvida na fisiopatologia destas condições. Os antagonistas da 

dopamina normalmente pioram os sintomas da SPI e podem aumentar os MPP (64). 

 

2.8.1. Abordagem Não-Farmacológica  

Um objetivo importante de intervenções não-farmacológicas é a melhora da 

higiene do sono. Os pacientes devem ser encorajados a estruturar uma rotina no seu 

horário do sono, com horários regulares para dormir e acordar (63). Evitar atividades, 

tais como o exercício intenso próximo ao horário de dormir.  O ambiente deve ser 

mantido silencioso e confortável (65).  

As modificações no estilo de vida também são importantes. Álcool, cafeína e 

consumo de nicotina podem piorar a SPI, e por isso devem ser evitados. 

Medicamentos como antidepressivos (tricíclicos), anti-histamínicos, bloqueadores da 

DAérgicos (neurolépticos ou metoclopramida) podem provocar a piora dos sintomas 

(63). 

Indivíduos incorporando um nível moderado de exercício em sua rotina diária 

podem experimentar seu benefício. Em geral, pacientes com a SPI são 

aconselhados a seguir um estilo de vida saudável com uma dieta equilibrada e 

atividade física adequada (66).  

 

2.8.2. Abordagem Farmacológica  

As estratégias não-farmacológicas podem não ser eficazes para pacientes 

com sintomas moderados a graves. Os sintomas intermitentes podem ser 

beneficiados usando a carbidopa /levodopa, (25/100 mg) tomado antes de deitar. 

Sendo um precursor da dopamina, aumenta o nível da dopamina na sinapse 

nervosa, é efetiva no tratamento dos sintomas noturnos, porém somente compatível 
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com a meia vida da droga (duração da ação de 2-4 horas) (67). A Levodopa tem uso 

limitado, devido a complicações tais como a piora dos sintomas(68) ou o efeito rebote 

(rebound) que é a orrência dos sintomas de manhã (69). 

Os opióides de baixa potência (codeína 30-60 mg) ou agonistas do receptor 

opióide, cloridrato de propoxifeno (65-130 mg) ou tramadol (50-100 mg) são os mais 

utilizados. No entanto, seu uso diário pode ser associado a efeitos adversos, tais 

como a constipação ou náuseas (41). A função dos opióides na SPI e no MPP pode 

ser explicada pelo seu papel na inibição das vias aferente do reflexo flexor, inibindo 

assim a geração de locomoção rítmica. Provavelmente seus receptores agem na 

coluna dorsal onde regulam as informações nociceptivas. Os opióides são altamente 

encontrados também em áreas em torno da substância cinza periaquedutal e nos 

gânglios da base (estriado e substância negra) cada uma destas áreas poderia ser o 

local no qual os opióides agem para melhorar os sintomas da SPI (70).  

Os benzodiazepínicos (triazolam 0,125-0,5 mg) são mais úteis porque os seus 

efeitos hipnóticos podem tratar a insônia causada pelo início da SPI. A atividade no 

sistema nervoso central dos benzodiazepínicos ocorre principalmente pelo aumento 

do ácido gama aminobutírico (GABA), um neurotransmissor inibitório. Outro 

mecanismo, tal como um aumento na síntese central da serotonina, pode também 

ser responsável por sua atividade, mas os mecanismos pelos quais os 

benzodiazepínicos melhoram a SPI não estão elucidados ainda 
(71). 

Os anticonvulsivantes como a Gabapentina parecem úteis para tratar a SPI, 

particularmente nos pacientes que relatam dor  (72).  

As drogas dopaminérgicos são usados como agentes de primeira linha de 

tratamento pela sua eficácia em aliviar os sintomas subjetivos e objetivos da SPI, 
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atuam ativando os receptores centrais da dopamina localizados pré e pós-sinapse. (1, 

68, 73, 74).  

Em pacientes com sintomas diários os agonistas da dopamina têm ação mais 

rápida, podendo ser classificados como derivados de ergot ou não derivados de 

ergot (2, 75). 

Os agonistas dopaminérgicos derivados de ergot (cabergolina 1mg\dia) agem 

diretamente nos receptores D2 e parcialmente nos receptores D1 da dopamina. 

Todos eles parecem ter afinidade com os receptores D3 e D4 (76). 

Os agonistas dopaminérgicos não ergot (pramipexole 0,125-2 mg /dia ou 

ropinirole 0,125-4 mg /dia) agem predominantemente no receptor D3, seguido pelo 

D2 e D4.  Nenhum medicamento parece ter efeito nos receptores D1 (43). 

 

2.9. Modelo Animal da Síndrome das Pernas Inquietas e dos 

Movimentos Periódicos de Patas 

Em um modelo animal podem ser reproduzidas todas as principais 

características das doenças humanas. A qualidade de um modelo animal é 

caracterizada pela sua confiabilidade e pela sua validade (77). Os modelos animais 

desempenham um papel central em todas as áreas da investigação biomédica.  

Vários modelos foram desenvolvidos visando simular sintomas semelhantes 

ao da SPI humana. Estes incluem modelos com lesão, modelos genéticos, modelos 

farmacológicos e com privação nutricional (6-8, 78-80). Uma das principais 

características da SPI é o desejo de se mover (81). Este sintoma é significativamente 

mais difícil de simular em um modelo animal devido à falta de retorno subjetivo dos 

sintomas.  
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Mais importante ainda, uma maior atenção deve ser empregada na obtenção 

de dados sensoriais, a fim de se estabelecerem novos métodos para testar as 

diferenças sensoriais em um modelo animal. Obviamente, os esforços devem ser 

focados em gerar um modelo unificado, porém uma atenção especial deve ser dada 

para decidir qual o melhor grupo de testes para mostrar o fenótipo desejado em um 

animal.  

Vários modelos animais têm sido propostos (Tabela 2) com o objetivo de 

reproduzir os sintomas da SPI. Devido à complexidade da elaboração de um modelo 

animal válido, vem-se tentando recriar mais de um sintoma, ou seja, um componente 

sensorial e um componente motor, igual ao existente nos seres humanos. O difícil é 

assegurar que o início dos sintomas ocorra em um padrão circadiano, portanto, em 

horários específicos e não em todas as horas do dia e da noite.  

Alguns estudos usando EMG e/ou EEG, têm elucidado o aparecimento de um 

padrão circadiano dos sintomas, mostrando ocorrer um aumento da vigília antes do 

início do período claro, correspondendo à noite dos animais, e antes do período de 

sono (período escuro) nos seres humanos (9). Outros estudos também fazem uso da 

caixa de atividade para observar o animal durante a noite, mas apenas por um curto 

período de tempo (6, 16, 82).  

O método mais comum para induzir aos sinais da SPI, em um modelo animal, 

é a lesão por 6-OHDA ou a lesão com ácido N-metil-D-aspártico (NMDA), duas 

neurotoxinas, que são aplicadas respectivamente ao núcleo diencéfalico A11 ou na 

região da junção mesopontina (VMPJ). A lesão nestas regiões indica a importância 

do sistema dopaminérgico na indução de mudanças na atividade motora, porém 

foram utilizados horários inadequados para a realização dos testes (sensorial e 

motor), (16, 82), disfarçando os efeitos da diminuição da dopamina no núcleo A11. 
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Uma ênfase em uma abordagem genética na produção de um 

modelo animal adequado para a SPI também já foi feita. Identificou-se 4 variáveis 

que juntas contribuem aproximadamente em 80% da SPI na população em geral: o 

MEIS1(chr 2p14), o BTBD9(chr 6p21.2), o genes MAP2K5/LBXCOR1(chr 15q23) e o 

PTPRD(chr 9p23-24) (83-85).  
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Modelo 
Gênero / 

Linhagem /Sexo 
Abordagem Testes Motores 

Padrão 

Circadiano 

 

Outras 

Observações 

Autores 

Genético 

Mus / Bl/6 

knockout receptor 

D3 
(-\-)

 da 

dopamina  

Campo aberto 

Período Claro- Hiperatividade 

(13:00h-18:00h) 

- 
 

Marcha e coordenação normal. 

(Accili et al., 1996)
(86)

 

Mus / Bl/6 RD3 
(-/-)

 in-vitro 

A dopamina diminuiu a 

excitabilidade espinhal 

durante  a vigília e aumentou 

a D3 
(- /-)

 nos ratos. 

- - 

(Clemens and 

Hochman, 2004)
(79)

 

Lesão 

Rattus / Sprague- 

Dawley / fêmea 

Lesão dos 

neurônios A11 pela 

6-OHDA 

 

Caixa de atividade, 

aumento da atividade no 

período claro, e redução do 

tempo de sono (08:00h, 

10:00h, 14:00h) 

- 

Neurônios anti TH estão 

reduzidos no A11, porém 

inalterados na SNc e na VTA. 

(Ondo et al., 2000)
(6)

 

Rattus / Wistar / 

Macho 

Lesão dos 

neurônios A10 pela 

6-OHDA 

 

Movimento voluntário na roda 

de corrida, com 

diminuição da atividade no 

período escuro 

- - 

(Isobe and Nishino, 

2001)
(87)
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Rattus / Wistar / 

Macho 

Lesão medular do 

segmento T9 

 

EMG, aumento dos 

movimentos das patas. 

EEG 

Início dos 

movimentos 

durante o sono 

O exame histológico, após lesão 

na T9, revelou alterações 

morfológicas na medula 

espinhal. 

(Esteves et al., 2004)
(7)

 

Mus / Bl/6 / macho 

Lesão dos 

neurônios A11 pela 

6-OHDA 

 

Caixa de atividade mostrou 

aumento da atividade no 

período escuro (09:00hr-

12:00hr) 

- 

 

Após oito semanas da dieta, 

houve uma diminuição do teor 

de ferro na medula espinhal. 

O nível da DA estava reduzido 

na medula espinhal lombar. 

Na medula espinhal lombar 

houve  um aumento do D1 no 

mRNA e  uma diminuição do D2 

e do D3 no mRNA. 

(Zhao et al., 2007)
(82)

 

Mus / Bl/6 / macho 

Lesão dos 

neurônios A11 pela 

6-OHDA 

 

Caixa de atividade mostrou 

aumento da atividade no 

período claro (09:00h-12:00h) 

- 

 

 Após 4 semanas de dieta o 

nível sérico do ferro se reduziu 

no cérebro e após 8 semanas 

da dieta, reduziu na medula. 

(Qu et al., 2007)
(16)

 

Felus / fêmea  
EMG, aumento da atividade 

motora com hiperatividade. 

EEG 

Início dos 

- (Lai et al., 2008)
(88)
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movimentos 

durante sono, 

aumento da 

vigília. 

Intervenção 

Dietética 

 

Rattus / Sprague- 

Dawley / macho 

Dieta privada do 

ferro (4-8 semanas) 

Atividade na roda de corrida 

demonstrou que o ciclo ficou 

invertido nos ratos privados do 

ferro. 

O aumento da 

atividade se dá 

durante o periodo 

claro, quando 

comparado ao 

período escuro 

em ratos privados 

do ferro. 

- (Youdim et al., 1981)
(78)

 

Mus / Bl/6 / macho 
Dieta privada do 

ferro (3-5 semanas) 
- 

EMG / EEG, 

redução do sono 

e aumento da 

vigília se dá 4 

horas antes da 

fase inicial do 

sono 

- (Dean et al., 2006)
(9)

 

Mus / Bl/6 / macho 

Lesão dos 

neurônios A11 pela 

6-OHDA 

Caixa de atividade mostrou 

aumento da atividade no 

período escuro (09:00h-

- 

 

Após oito semanas da dieta, 

houve uma diminuição do teor 

(Zhao et al., 2007)
(82)
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 12:00h) de ferro na medulqa espinhal. 

O nível da DA estava reduzido 

na medula espinhal lombar. 

Na medula espinhal lombar 

houve  um aumento do D1 no 

mRNA e  uma diminuição do D2 

e do D3 no mRNA. 

Mus / Bl/6 / macho 

Lesão dos 

neurônios A11 pela 

6-OHDA 

 

Caixa de atividade mostrou 

aumento da atividade no 

período claro (09:00h-12:00h) 

- 

 

 Após 4 semanas de dieta o 

nível sérico do ferro se reduziu 

no cérebro e após 8 semanas 

da dieta, reduziu na medula. 

(Qu et al., 2007)
(16)

 

Efeito do 

envelhecimento 

Rattus / Wistar / 

macho 

Efeito do movimento 

das patas no sono  

e no envelhecimento 

EMG, 

aumento espontâneo do 

movimento peridodico das 

patas nos ratos idosos 

EEG, 

 início dos 

movimentos 

durante o sono 

 

- (Baier et al., 2002)
(8)

 

Tabela 2 -  Modelos animais existentes da SPI. Modelos animais aos quais foram aplicadas as estratégias usadas para induzir os sintomas da SPI. Os testes 

motores e circadianos, que estão comumente associados à SPI humana. (-) representa que esta abordagem não foi realizada.
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3. JUSTIFICATIVA 

Apesar da alta prevalência e gravidade da SPI, os esforços realizados para 

compreensão de sua etiologia, bem como os mecanismos em comum de ação dos 

MPP e da SPI, têm sido insuficientes na tentativa de um melhor entendimento da 

fisiopatologia desses distúrbios do movimento relacionados ao sono. A lesão 

bilateral dos núcleos dopaminérgicos A11 em um modelo animal parece ser uma boa 

alternativa para reproduzir os MPP. O conhecimento detalhado e as características 

do modelo animal a ser utilizado podem ajudar a definir qual modelo é mais 

adequado para se estudar uma fase específica ou uma característica particular da 

doença.  

A definição de um modelo animal da SPI e dos MPP é de suma importância 

para que em estudos futuros possam ser avaliadas alternativas farmacológicas e/ou 

não farmacológicas para o tratamento dos principais sintomas desse distúrbio. 
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4. HIPÓTESE 

A hipótese deste estudo preconiza que a lesão bilateral dos núcleos A11 nos 

ratos, promoveria um padrão comportamental motor compatível com aquele dos 

pacientes que apresentam a SPI, com enfâse principalmente na presença dos MPP 

e a dificuldade para iniciar o sono durante as últimas horas da vigília.  
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5. OBJETIVO 

O objetivo do presente estudo foi avaliar, nos ratos a presença dos 

Movimentos de Patas e dos Movimentos Periódicos das Patas durante o ciclo sono-

vigília, em um modelo animal da SPI, induzido pela lesão do núcleo dopaminérgico 

A11, com a neurotoxina (6-OHDA), reproduzindo assim a característica fenotípica 

motora da SPI. 
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6. MATERIAIS E MÉTODOS 

6.1. Animais 

No presente estudo foram utilizados ratos Wistar machos a partir dos 90 dias 

de idade (250-350 gramas). Os animais foram provenientes do Centro de 

Desenvolvimento de Modelos Experimentais para Medicina e Biologia (CEDEME) da 

Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP). Os ratos foram mantidos em uma 

sala com a temperatura controlada (2310C), com 12 horas horas de ciclo claro e 12 

horas de ciclo escuro (luzes acesas às 07:00) e água e comida ad libitum. Todo o 

estudo foi conduzido segundo os princípios éticos e práticos da Utilização de 

Diretrizes Animais de Laboratório (89), tendo o protocolo experimental sido aprovado 

pelo Comitê de Ética da UNIFESP (CEP º 0479/08) (Anexo I). 

O máximo de esforço foi desprendido para minimizar os possíveis 

desconfortos causados aos animais. Além disto, em todos os experimentos do 

presente estudo aplicou-se a filosofia dos “3Rs”, que tem como objetivo reduzir o 

tamanho da amostra sem comprometer as análises estatísticas e a interpretação dos 

resultados (90).  

 

6.2. Delineamento Experimental 

Os ratos foram distribuídos em 5 grupos experimentais para o estudo do 

ECoG e do EMG:  

- Grupo Controle (CTRL) 

- Grupo SHAM 

- Grupo Lesão 7 (L7);  

- Grupo Lesão15 (L15); 

- Grupo Lesão 28 (L28); 
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Para o grupo SHAM, a solução salina foi injetada na mesma região dos 

grupos lesão, enquanto que o grupo controle (CTRL) não recebeu qualquer solução. 

A saúde geral dos animais foi monitorada diariamente. Os registros do ECoG e do 

EMG foram realizados no 7º, 15º e 28º dia após a lesão. No total, foram utilizados 43 

animais (Figura 3). 

 

Figura 3 - Delineamento experimental 

 

6.3. Cirurgia Estereotáxica 

Após o estabelecimento da anestesia por ketamina e xilazina 

respectivamente, nas doses de 40 mg/kg e 20 mg/kg, (i.p.), realizou-se uma 

tricotomia da região dorsal do crânio e os animais foram fixados ao aparelho 

estereotáxico (David Kopf, modelo 957L). Como hemostático, administrou-se 

xilocaína (2% mais vasoconstrictor) na região já mencionada e nos meatos 
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auriculares. Em primeiro lugar, uma incisão circular mediana foi feita na pele sobre o 

crânio, até a exposição do periósteo. (entrar com a parte do sono 6.3). 

Para o registro da atividade elétrica ECoG dos animais, foram feitas duas 

derivações corticais bipolares longas e ipsilaterais. Uma de localização lateral no 

plano sagital, para o registro com uma mínima atividade theta, e outra de localização 

mais medial no plano sagital, para o registro do ECoG com máxima atividade theta 

(27) . Em seguida, foram demarcadas as coordenadas estereotáxicas da lesão do 

núcleo A11 de acordo com as indicações de Bergmann e colaboradores (1989) (91): 

Eletrodo 1: 1 mm posterior ao Bregma e 3 mm à esquerda da sutura Sagital. 

Eletrodo 2: 3 mm anterior ao Bregma e 1 mm à direita da sutura Sagital. 

Eletrodo 3: 1 mm anterior ao Lambda e 4 mm à esquerda da sutura Sagital. 

Eletrodo 4: 4 mm anterior ao Lambda e 1 mm à direita da sutura Sagital. 

 

Figura 4 - Posições dos eletrodos usados para o registro ECoG. 1, eletrodo frontal esquerdo; 2, 

eletrodo frontal direito; 3, eletrodo occipital esquerdo; 4, eletrodo occipital direito. 

 

Foram utilizadas as seguintes coordenadas estereotáxicas para a lesão 

bilateral do núcleo A11: anteroposterior (AP), -3,0 mm do bregma; latero-lateral (LL) 

± 0,3 mm da linha média; dorsoventral (DV), - 8,0 mm a partir da calota craniana (6).  
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Após a localização das medidas das coordenadas, o crânio foi perfurado com 

uma broca dentária e uma agulha de 30 gauge foi introduzida no núcleo A11. A 

agulha estava ligada a um tubo de polietileno conectado a uma seringa (Hamilton, 

EUA) de 10 μl cujo embolo era impulsionado por uma bomba de microinfusão 

(Harvard Apparatus, EUA), sendo injetado um volume de 2 μl a 0,2% da neurotoxina 

6-OHDA diluída em 0,01% de ácido ascórbico, utilizando-se um fluxo de 0,5 μl/min. 

Nos orifícios corticais demarcados para as coordenadas do registro do sono foram 

atarraxados quatro micro parafusos (diâmetro 1,0 mm) de aço inoxidável. 

Todos os eletrodos corticais foram ligados por meio de fios de níquel-cromo, 

revestidos com Teflon (Califórnia Fine Wire EUA, diâmetro 0,008mm), e 

montados em dois pares paralelos em um conector, o qual foi fixado ao crânio do 

animal com acrílico autopolimerizante odontológico. Os animais foram suturados e, 

finalmente, liberados do aparelho estereotáxico.  

 Também foram implantados na musculatura eletrodos feitos de fio níquel-

cromo revestidos com Teflon (Califórnia Fine Wire EUA, diâmetro 0,004mm), um 

par fixado ao músculo dorsal do pescoço (trapézio), sendo um do lado direito e o 

outro do lado esquerdo, e dois pares fixados ao músculo tibial anterior nas patas, 

possibilitando assim o registro do EMG, que também é necessário para a 

caracterização das fases do sono e dos movimento das patas. 

Os ratos receberam 0,5 ml/kg i.m. de uma dose de suspensão poli-antibiótica 

com estreptomicinas e penicilinas (Pentabiótico Wyeth, Brasil) e 10mg/kg, i.p., de 

diclofenaco sódico (Novafarma, Brasil), com o intuito de promover uma analgesia 

pós-operatória e diminuir a possibilidade de um processo inflamatório local. 

Em seguida, os ratos foram levados para uma gaiola aquecida por 

aproximadamente 24 horas, a fim de evitar um choque hipotérmico, comum no 
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período pós-anestésico. Após esse período, os animais foram levados para suas 

gaiolas individuais, com livre acesso a água e comida, onde permaneceram por 7 

dias antes de qualquer intervenção experimental e 3 dias conectados ao cabo de 

registro. Durante o registro, as gaiolas e foram protegidas por Faraday. As gaiolas de 

Faraday são utilizadas para minimizar as influências eletrostáticas externas. Durante 

o registro, os animais permaneceram em salas isoladas acusticamente e 

climatizadas. 

 

6.4. Registro Eletrocorticográfico  

Os ratos foram conectados ao polígrafo por meio de cabos blindados para 

EEG, que eram revestidos com uma malha flexível de aço inoxidável, para evitar a 

ruptura dos mesmos pelo animal. Na extremidade de cada cabo foi colocado um 

conector tipo “macho-fêmea”, apropriado para o encaixe com aquele fixado nos 

crânios dos animais. A outra extremidade do cabo foi conectada ao painel de 

entrada do aparelho, de acordo com a montagem preconizada anteriormente. É 

importante salientar que o cabo de conexão foi projetado para dar conforto e 

liberdade de movimentação ao animal, reduzindo assim mais este fator estressante 

que poderia influenciar os parâmetros a serem observados. 

Os ratos foram registrados por polígrafos digitais Nihon-Kohden de 32 

canais, modelo QP-223A (Japão). Cada animal foi registrado através de 5 canais, 

sendo dois para o registro do ECoG e três do EMG. A aquisição do sinal foi 

automaticamente digitalizada e armazenada até a sua leitura em disco rígido.  

A freqüência de amostragem do sinal foi de 200Hz; a calibração padronizada 

em 50V; a sensibilidade ou ganho de 15V para o ECoG e de 30V para o EMG; a 

constante de tempo ou filtro “passa baixo“ de 0,1s para o ECoG e de 0,03s para o 
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EMG; o filtro ”passa alto“ ajustado para 35Hz para o ECoG e 70Hz  para o EMG; o 

filtro de corrente alternada ajustado para 60Hz.  

O registro foi considerado como vigília quando os dois canais corticais (canal 

1: eletrodos 1 e 2; canal 2: eletrodos 3 e 4) mostravam um traçado dessincronizado, 

de alta freqüência (>25Hz) e amplitude baixa (<50V), podendo aparecer o ritmo 

theta (5 a 8Hz) no segundo canal cortical, e quando o canal do EMG mostrou um 

traçado de alta amplitude (>40V), exceto na vigília quieta, em que a amplitude do 

EMG pode estar tão reduzida quanto no SOL.  

O SOL foi caracterizado quando os dois canais corticais mostraram um 

aumento na amplitude (>50V) e uma diminuição na freqüência da onda (<25Hz), e 

quando o EMG apresentou uma amplitude mais reduzida (20 a 50V). O SP foi 

caracterizado quando o primeiro canal cortical mostrou uma redução na amplitude 

(<50V) e um aumento na freqüência da onda (>40Hz), o segundo canal cortical 

mostrou um padrão de onda de ritmo theta (5 a 8Hz) praticamente monotônico, e o 

EMG mostrou uma amplitude quase nula (<20V) (27, 28).  

Os traços do ECoG e do EMG foram analisados visualmente e manualmente 

em épocas de 10 segundos. As análises foram divididas em 12 horas no período 

claro e 12 horas no escuro. Posteriormente foram realizadas sub-análises de 4h, 

totalizando 3 sub-blocos no período claro: C0-4 (07:00-11:00), C4-8 (11:00-15:00) e 

C8-12 (15:00-19:00) e 3 sub-blocos no escuro: E0-4 (19:00-23:00), E4-8 (23:00-

03:00) e E8-12 (03:00-07:00). Todos os registros do sono foram analisados por um 

único pesquisador, garantindo assim a consistência dos dados. As épocas de sono 

foram identificadas e pontuadas de acordo com a descrição de Timo-Iaria (1970) (27).  

Os parâmetros de sono avaliados foram: tempo total do sono (TTS), eficiência 

do sono (EFIS, porcentagem do tempo total de sono sobre o tempo de registro); 
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despertares (eventos, atividade de grande amplitude EMG seguido por SOL); sono 

de ondas lentas (SOL, porcentagem de sono profundo sobre o tempo total de sono); 

sono paradoxal (SP, porcentagem do sono paradoxal sobre o  tempo total de sono), 

vigília (VIG, ondas de baixa amplitude e rápida ativação do ECoG e do EMG). 

 

6.5. Registro dos Movimentos das Patas e dos Movimentos 

Periódicos das Patas 

A análise dos MP e dos MPP foram realizadas através dos eletrodos 

implantados em ambas as patas posteriores dos animais, sendo caracterizado como 

MP a flexão e a extensão das patas posteriores, e como MPP quando ocorria uma 

série de pelo menos quatro MP estando separados por intervalos de 50 a 90 

segundos (92), ocorridos durante o SOL e o REM, estando estes dois estágios do 

sono associados ao aumento da amplitude no EMG. Um número de cinco ou mais 

MPP por hora por tempo total de sono é considerado anormal (31). (Figura 5) 

No fim da análise, os parâmetros do sono, dos MP e dos MPP foram 

quantificados pelo programa Rem Logic 2.0 Software. 
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Figura 5. Exemplo de epóca de registro EMG dos movimentos de patas e dos 

movimentos periódicos de patas, durante o sono de ondas lentas (SOL). 1 e 2: 
ECoG; 3: EMG do pescoço, 4: EMG das patas direita e esquerda, respectivamente. 
 
 

6.6. Perfusão 

Após o registro do ECoG e do EMG, os ratos foram perfundidos com uma 

solução de paraformaldeído a 2%. Os encéfalos foram mantidos no mesmo fixador 

durante a noite a 4°C e, após serem retirados, foram colocados em uma solução de 

sacarose a 30% para crioproteção por um período de 36 horas (93). 

 

6.7. Técnica Imunohistoquímica Anti-Tirosina Hidroxilase 

Os encéfalosos dos ratos foram seccionados em criostato a -20°C. Os cortes 

coronais da região do diencéfalo caudal, contendo o grupo de células 

dopaminérgicas A11, foram cortados com 30µm de espessura. Para verificar se a 

SNc e a VTA foram afetadas pela injeção da 6-OHDA na região A11, o mesencéfalo 

também foi cortado em 30µm de espessura (94).  

Os cortes inicialmente foram incubados por 5 minutos em solução de 

PBS+glicina e, após a sua lavagem, foi aplicado H²O² a 1% para o bloqueio da 

peróxidase endógena. Depois da lavagem por 5 minutos em PBS, foi aplicado o soro 

para bloqueio e incubado por 1 hora à temperatura ambiente. Na sequência foi 

usado o Blocking Kit (Vector, SP-2001) e, após retirar o excesso, aplicou-se o 1º 

anticorpo Tirosina Hidroxilase (ABCAM- AB112) diluído a 1:700 e incubado durante a 

noite a 4ºC em câmara úmida (95).  

Depois dos cortes serem lavados, foi aplicado o 2º anticorpo Goat Anti-Rabbit 

IgG-B (Santa Cruz- SC-2040), 1:200 e, em seguida, foi aplicado o kit ABC 

(Vectastain (Rabbit IgG) Vector, PK-4001) (95).  
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Para finalizar os cortes foram revelados com DAB e corados com azul de 

metileno 10 l (3%) em 10 ml H2O (95). As lâminas foram montadas antes de serem 

fotografadas em um microscópio Olympus DP71 com uma câmera digital colorida 

anexada. 

 

6.8. Análise dos Dados 

O software utilizado para as análises foi o STATISTICA (Statsoft, Inc, versão 

7.0). Todos os dados foram inicialmente avaliados por meio do teste Shapiro-Wilk’s e 

Levenne quanto à normalidade e a homogeneidade das amostras, a fim de 

classificá-los em variáveis paramétricas ou não-paramétricas. As variáveis 

paramétricas (TTS, ES, Despertar, SOL, SP e VIG) foram analisadas por ANOVA 

one way para comparação das médias entre o período de 12 horas no claro e 12 no 

escuro, e a ANOVA para as medidas repetidas foi utilizada para a comparação das 

médias dos blocos de 4 horas nos períodos claro e escuro, seguida do teste post-

hoc de Bonferroni quando necessário. As variáveis não-paramétricas (MP e MPP) 

foram ajustadas por meio da transformação logarítmica (log10). Os resultados foram 

apresentados como média  erro padrão (EP) e o nível de significância estabelecido 

foi de p≤0,05. 
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7. RESULTADOS 

 

7.1. Padrão do Sono 

A Tabela 1 mostra os padrões de sono dos grupos CTRL, SHAM,  e lesão 

(L7, L15 e L28) durante os períodos claro e escuro (12 horas).  

No período claro (12horas), os grupos L15 e L28 [F(4, 38)= 13,274, p<0,01]  

apresentaram um aumento significativo nos despertares comparado ao grupo CTRL.  

No período escuro, observou-se uma redução significativa nos despertares 

entre os grupos L7 e L28 [F(4, 38)= 6,002, p<0,01], comparado ao grupo CTRL; uma 

redução no sono paradoxal entre os grupos L7, L15 e L28 [F(4, 38)= 9,5931, p<0,01] 

comparados ao grupo CTRL e SHAM (Tabela 1). 

 

7.2.  Movimentos das Patas e Movimentos Periódicos das Patas 

Foi demonstrado no período claro um um aumento dos MP [F(4, 38)= 77,351 

p<0,01] e dos MPP [F(4, 38)= 22,170 p<0,01] nos grupos L7, L15 e L28 comparado 

aos grupos CTRL e SHAM. Já no período escuro o número de MP aumento no 

grupo L7 [F(4, 38)= 3,9796, p<0,01] em comparação com os grupos CTRL e SHAM 

e o número dos MPP apresentou um aumento nos grupos L7 e L15 L7 [F(4, 38)= 

13,985, p<0,01], comparados aos grupos CTRL e SHAM (Tabela 1). 
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Tabela 1.  Padrão de sono durante o período claro e escuro (12h) nos grupos CTRL, SHAM e Lesão A11 nos dias 7, 15 e 28. 

PADRÃO DE 

SONO 

 
PERÍODO 

 GRUPOS  ANOVA 

  CTRL SHAM 
LESÃO A11 

L7 
LESÃO A11 

L15 
LESÃO A11 

L28 
 F (4,38) p 

TTS (min) 
 CLARO  434.2 ± 21.9 408.5 ± 33.6 402.3 ± 19.4 394.5 ± 15.9 375.8 ± 24.4  0.753 

ns 
 ESCURO  27.1 ± 20.0 275,0 ± 19.5 290.8 ± 17.9 279.7 ± 47.2 218.1 ± 20.7  1.133 

ES (%) 
 CLARO  61.2 ± 3.0 56.5 ± 4.5 56.0 ± 2.7 54.6 ± 2.3 52.0 ± 3.3  1.01 

ns 
 ESCURO  38.5 ± 2.7 38.0 ± 2.6 40.5 ± 2.5 38.9 ± 6.5 30.4 ± 2.9  1.115 

DESPERTARES 

(ev/h) 

 CLARO  54.0 ± 6.6 45.8 ± 3.2 63.3 ± 5.2 85.5 ± 4.6* 84.9 ± 4.3*  13.274 
<0.01 

 ESCURO  52.6 ± 3.3 48.6 ± 3.8 36.4 ± 4.1* 38.9 ± 2.8 34.1 ± 1.2*  6.002 

SOL (%) 
 CLARO  50.9 ± 3.0 46.4 ± 4.4 44.6 ± 2.7 42.3 ± 2.1 40.4 ± 3.3  1.349 

ns 
 ESCURO  31.8 ± 3.3 33.8 ± 2.7 36.9 ± 2.4 33.5 ± 6.6 25.5 ± 2.8  1.209 

SP (%) 
 CLARO  11.0 ± 0.5 10.9 ± 0.7 11.7 ± 0.8 11.7 ± 0.4 12.2 ± 0.4  0.850 ns 

 ESCURO  9.5 ± 0.9 7.6 ± 0.6 5.5 ± 0.5* 5.5 ± 0.3* 5.7 ± 0.3*  9.5931 <0.01 

VIGILIA (%) 
 CLARO  38.1 ± 3.1 42.7 ± 4.6 43.7 ± 2.7 42.0 ± 2.3 47.4 ± 3.5  0,963 

ns 
 ESCURO  58.7 ± 2.9 58.6 ± 2.9 57.6 ± 2.4 61.0 ± 6.5 68.7 ± 2.8  1,461 

MP  

(ev/h) 

 CLARO  10.8 ± 2.2 19.7 ± 2.4 85.7 ± 3.3*
#
 71.0 ± 5.8*

#
 44.4 ± 4.4*

#
  77.351 

<0.01 
 ESCURO  7.1 ± 0.6 8.1 ± 0.9 12.6 ± 1.3*

#
 9.2 ± 1.1 8.6 ± 1.0  4.382 

MPP 

(ev/h) 

 CLARO  2.5 ± 0.2 1.6 ± 0.5 24.5 ± 4.4*
#
 20.6 ± 1.6*

#
 16.1 ± 1.6*

#
  22.170 

<0.01 
 ESCURO  2.2 ± 0.5 3.1 ± 0.5 12.2 ± 1.7*

#
 8.9 ± 1.6 5.3 ± 0.8*

#
  13.985 

Média±Erro Padrão. TTS: Tempo Total de Sono; ES: Eficiência do Sono; SOL: Sono de Ondas lentas; SP: Sono Paradoxal; MP: 
Movimentos das Patas; MPP: Movimentos Periódicos das Patas. (ANOVA, One-Way seguido de teste Post-Hoc de Bonferroni, 
p<0.05). CTRL (n=9), SHAM (n=9), Lesão 7 dias (n=9), Lesão 15 dias (n=8), Lesão 28 dias (n=8).* diferente do grupo CTRL, #  

diferente do grupo SHAM. 
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7.3. Tempo Total de Vigília 

A ANOVA de medidas repetidas ao longo dos 3 blocos de gravação durante o 

período escuro indicou diferenças significativas para o fator grupo [F (4,38) = 39,051, 

p <0,01] e tempo de registro [F (2,76) = 33,188, p < 0,01], assim como um efeito da 

interação entre esses dois fatores [F (8,76) = 2,351, p <0,03].  

O percentual de tempo total de vigilia nos blocos escuro foi significativamente 

maior nos grupos L7 L15, L28 e comparado com o CTRL e grupos SHAM (p <0,01). 

Além disso, o grupo L28 teve um nível significativamente maior de vigilia durante o 

último bloco do período escuro (03:00-07:00) comparado aos blocos (19:00-23:00) e 

(23:00-03:00). Estes resultados são mostrados na Figura 6. 

 

 

 

 

Figura 6. Avaliação da Vigília (%), em três blocos de gravação no período escuro. 

ANOVA medidas repetidas, post hoc Bonferroni p <0,01. * difere do grupo CTRL; # 
difere do grupo SHAM; difere § partir de blocos de 11/07 horas e onze horas - três 
horas. 
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7.4. Imunohistoquímica Anti- Tirosina Hidroxilase 

A figura 7 apresenta a análise da expressão da TH no núcleo A11, na SN e na 

VTA, após o procedimento de infusão de 6-OHDA, ao longo dos tempos observados. 

Os neurônios dopaminergicos A11, estão distribuídos em áreas do hipotálamo 

na região dorsal posterior. Foram imunocorados com anti-TH os neurônios 

encontrados no diencéfalo, com a maioria deles localizados entre o terceiro 

ventrículo e o corpo mamilotalâmico. Houve visível perda de células nos núcleos A11 

nos grupos L7, L15 e L28 após a lesão com 6-OHDA. O número total de neurônios 

positivos nos grupos CTRL e SHAM foi visivelmente maior do que no do grupo lesão. 

Não houve perda neuronal visual na VTA e nem na substância negra SN após a 

identificação  anti-TH. 
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Figura 7.  Imunohistoquímica anti-Tirosina-Hidroxilase após lesão dos neurônios 

dopaminérgico no núcleo A11. Lesão 7 dias  (A = CTRL, B = SHAM, C = L7),  Lesão 
15 dias (D = CTRL, E = SHAM, F = L15) e Lesão 28 dias (G = CTRL H = SHAM, I = 
L28 ) após a injeção de 6-OHDA. (J = SN e VTA) Controle positivo anti-TH. Setas 
pretas = localização dos neurônios do núcleo A11. Escala = 10 μm. 
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8. DISCUSSÃO 

No presente estudo, a principal hipótese era que a lesão bilateral nos núcleos 

dopaminérgicos A11, causada pela neurotoxina 6-OHDA, provocaria padrões ECoG 

e EMG comparáveis ao registrado nos pacientes com a SPI, apresentando uma 

maior atividade com a presença dos MP e dos MPP durante o sono (ou seja, na fase 

clara para ratos). De fato, os resultados demonstraram que, nos ratos com lesões, 

houve um aumento significativo dos MP e dos MPP durante o sono. Além disto - e 

reforçando a validade de face desse modelo da SPI -  houve, um forte aumento na 

vigília durante o último bloco do período escuro nos ratos lesionados com a 6-OHDA, 

correspondendo ao período anterior à fase inicial do sono nos ratos. 

As alterações EcoG e EMG duraram pelo menos 28 dias após a lesão do 

A11, no entanto, a freqüência dos MP e dos MPP foi máxima no sétimo dia após a 

lesão com a 6-OHDA e, em seguida, diminuiu progressivamente. Alguns estudos 

têm demonstrado que há um efeito de compensação, por meio do qual a TH 

aumenta a expressão nos neurônios remanescentes da DA, resultando no aumento 

dos níveis da DA, 3 semanas após a lesão (96, 97). 

Para determinar sistematicamente se os MPP ou se fenômenos semelhantes 

ocorrem em roedores, Baier e colaboradores (2002) realizaram  uma PSG em ratos 

jovens e velhos. Os registros do EEG e do EMG foram realizados durante o sono, 

mas os MPP foram registrados com um dispositivo magneto-indutivo. Os estágios do 

sono e dos MPP no sono foram pontuados de acordo com critérios semelhantes aos 

aplicados nos registros do sono humano. Em humanos, sabe-se que a ocorrência e 

o número dos MPP aumentam com a idade. Curiosamente, apenas os ratos mais 

idosos exibiram movimentação espontânea das patas durante o sono, preenchendo 

os critérios para se diagnosticar os  MPP. O presente estudo amplia esses 
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resultados, demonstrando que o MP e os MPP podem ser mensurados nos ratos e 

que, após a lesão nos núcleos A11, os animais podem apresentar esses 

movimentos das patas durante o sono (8). 

Na literatura há muitos estudos realizados com roedores que descrevem 

mudanças na atividade comportamental, porém mostram resultados mistos. Um 

primeiro estudo com ratos mostrou que a deficiência de ferro induziu a uma completa 

inversão do ciclo circadiano noturno, resultando em uma maior atividade durante o 

período claro (78). Esta atividade não foi observada no presente estudo, nem em um 

outro realizado com roedores (98). Outro também mostrou que, após a lesão da 

região A11 com 6-OHDA, houve um aumento na atividade locomotora dos 

camundongos. No entanto, o aumento da atividade foi observada somente no início 

do período escuro, não sendo compatível com os sintomas dos seres humanos (82).  

Apenas um estudo, até à presente data, demonstrou que, nos roedores, a 

deficiência de ferro aumenta a movimentação em um período antes do início da fase 

de repouso, que corresponde ao período em que os sintomas ocorrem nos seres 

humanos, medida pelo EEG, 4 horas antes da fase de repouso (9).  

Os resultados desta dissertação confirmaram a ocorrência de uma maior 

atividade motora, registrada pela PSG, e, também que a atividade aumentava no 

último período da vigília, o que se corresponde ao momento em que surgem os 

sintomas motores nos humanos. 

Acredita-se que a deficiência dopaminérgica reduz a atividade da síntese da 

enzima TH (99). Este faz crer que a redução da dopamina, nesta região especifica do 

núcleo A11 e que se estende até à medula espinhal, seja um componente 

importante a ser investigado, isto porque a dopamina controla a atividade locomotora 

normal. Sabe-se que o A11 lesado em ratos aumenta a locomoção e o tempo de 
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atividade (82). A redução da produção da dopamina nessa região pode resultar em 

um aumento da excitabilidade medular (80). Por outro lado, isso explica por que no 

presente estudo houve um aumento da atividade motora, principalmente no 3º bloco 

(03:00h-07:00h) do período escuro. Novamente, isto se correlaciona com os 

benefícios clínicos do uso de agonistas dopaminérgicos para o tratamento dos 

sintomas da SPI (68, 100). 

Outro modelo animal de SPI foi sugerido por Esteves e colaboradores (2004), 

que relataram que as lesões da medula espinhal levavam a um elevado número de 

movimentos das patas durante o sono, enquanto o grupo controle, durante a 

realização de PSG por 8 dias, não mostrou movimentos dos membros durante um 

período de sono. Esta observação está de acordo com as observações feitas nos 

humanos, em que os MPP e a SPI iniciam após a lesão da medula espinhal (7, 101).  

A escolha das lesões dos núcleos A11 como modelo animal para o presente 

estudo, foi devida ao fato de que este modelo já foi mencionado na literatura, não 

havendo evidências consistentes sobre a validade do modelo (6). 

A injeção da neurotoxina 6-OHDA no núcleo A11 leva à morte neuronal após 

24 horas (102). Os estudos com modelos animais da SPI após a lesão com 6-OHDA, 

têm mostrado que há em determinados momentos do dia, um aumento da atividade 

locomotora nos animais. No entanto, esses estudos não têm associado uma relação 

entre a SPI e os  MPP (5, 16, 82).  

No presente estudo, demonstrou-se que a lesão do núcleo A11 com a 6-

OHDA mimetiza vários aspectos clínicos da SPI. De fato, nota-se que houve um 

aumento dos MPP nos grupos L7, L15 e L28, em relação aos grupos CTRL e SHAM, 

assim como um aumento no percentual de vigilia no último bloco do período escuro 

(03-07 horas). Este bloco é anterior ao príodo claro, período do início do sono dos 
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ratos, porque eles têm um ciclo vigília-sono oposto ao dos seres humanos. Esta 

conclusão está em perfeita consonância com a insônia severa que incomoda os 

pacientes com a SPI (15). Curiosamente, os ratos submetidos a lesões nos núcleos 

A11, durante a fase escura do ciclo, tiveram uma diminuição nos despertares e um 

percentual reduzido no SP, o que poderia estar relacionado com o aumento da 

vigília durante o último bloco desta fase. 

Até à presente data, uma das principais limitações da modelagem da SPI em 

animais é o fato de que não há nenhum fenótipo do ECoG e do EMG da SPI, nem 

uma condição fisiopatológica totalmente compreendida do que causa esse 

transtorno. O presente estudo mostrou, pela primeira vez, um fenótipo claro da 

patologia da SPI, observação que reforça a hipótese da participação dos neurônios 

do núcleo A11 nesta síndrome. Os resultados também reforçaram que o modelo da 

indução à lesão com a 6-OHDA é um modelo confiável, o qual pode ser usado como 

base para novas pesquisas que determinem os mecanismos para reverter ou tratar a 

doença por meio de tratamentos farmacológicos ou não-farmacológicos. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSÃO



Conclusão 

52 

 

 

9. CONCLUSÃO 

Em conclusão, os resultados demonstraram nos ratos que há um aumento 

significativo dos MP e dos MPP durante o sono, após a lesão com a 6-OHDA nos 

núcleos dopaminérgicos A11, bem com um aumento da vigília no período escuro 

que antecede o sono dos animais (03:00-07:00h). 
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ABSTRACT

 
 

Background: Restless Legs Syndrome (RLS) is a major healthcare burden of 

increasing prevalence. It has been demonstrated that periodic limb movements in 

sleep (PLM) can occur as an isolated phenomenon, but they are often associated 

with RLS and represent the only symptom of this disorder that can be measured 

electrophysiologically. The aim of this study was to examine the sleep–wake behavior 

and the presence of PLM in a rat model of RLS induced by lesioning the A11 

dopaminergic nuclei with the neurotoxin 6-hydroxydopamine (6-OHDA). Methods: 

Rats were implanted with electrodes for electrocorticography and electromyography. 

Sleep recordings were monitored during light and dark periods lasting 12 h each and 

were evaluated on days 7 (L7 group), 15 (L15 group) and 28 (L28 group) after 

injection of 6-OHDA or PBS (SHAM group). A control (CTRL) group that did not 

receive any injection was also included in the experiment. Wakefulness (WK) 

percentages were generated for 4-h segments of the dark period, yielding the 

following 3 bins: 7 to 11 pm, 11 pm to 3 am and 3 to 7 pm. Additionally, sleep 

efficiency, slow wave sleep, paradoxical sleep, WK, limb movements (LM) and PLM 

percentages were evaluated for the entire 12 h of the light and dark phases. Results: 

The results demonstrated that all the A11-lesioned rats exhibited an increased 

percentage of WK during the last block of the dark period, as would be expected for 

an animal model of RLS. In addition, at all time points after A11 lesioning, groups 

presented increased frequencies of LM and PLM most during light periods. 

Conclusions: Thus, this model has characteristics strikingly consistent with PLM in 

humans, including coexistence with RLS symptoms. 
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Abstract 

Restless Legs Syndrome (RLS) is a major healthcare burden of increasing 

prevalence. It has been demonstrated that periodic limb movements in sleep (PLM) 

can occur as an isolated phenomenon, but they are often associated with RLS and 

represent the only symptom of this disorder that can be measured 

electrophysiologically. The aim of this study was to examine the sleep–wake behavior 

and the presence of PLM in a rat model of RLS induced by lesioning the A11 

dopaminergic nuclei with the neurotoxin 6-hydroxydopamine (6-OHDA). Rats were 

implanted with electrodes for electrocorticography and electromyography. Sleep 

recordings were monitored during light and dark periods lasting 12 h each and were 

evaluated on days 7 (L7 group), 15 (L15 group) and 28 (L28 group) after injection of 

6-OHDA or PBS (SHAM group). A control (CTRL) group that did not receive any 

injection was also included in the experiment. Wakefulness (WK) percentages were 

generated for 4-h segments of the dark period, yielding the following 3 bins: 7 to 11 

pm, 11 pm to 3 am and 3 to 7 pm. Additionally, sleep efficiency, slow wave sleep, 

paradoxical sleep, WK, limb movements (LM) and PLM percentages were evaluated 

for the entire 12 h of the light and dark phases. The results demonstrated that all the 

A11-lesioned rats exhibited an increased percentage of WK during the last block of 

the dark period, as would be expected for an animal model of RLS. In addition, at all 

time points after A11 lesioning, groups presented increased frequencies of LM and 

PLM during both the light and the dark periods. Thus, this model has characteristics 

strikingly consistent with PLM in humans, including coexistence with RLS symptoms. 

Keywords: sleep disorders, restless legs syndrome, periodic limb movements in 

sleep, rats  
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INTRODUCTION 

Periodic limb movements (PLM) during sleep were first described in patients 

with restless legs syndrome (RLS). The movements were detected during 

polysomnography (PSG) as short leg jerks during sleep[1;2]. Today, it is known that 

PLM can occur as an isolated phenomenon that, however, is often associated with 

RLS and represents the only symptom of this disorder that can be measured 

electrophysiologically[3]. 

The American Academy of Sleep Medicine (AASM) Scoring Manual defines 

leg movements electrophysiologically as increases in electromyography (EMG) 

recordings from the anterior tibialis muscle that have a duration of 0.5 to 10 seconds 

and a minimum amplitude of 8 µV above the resting baseline [4]. For the leg 

movements to be considered periodic, there must be a minimum of 4 repetitive 

eligible limb movements reoccurring every 5 to 90 seconds. Movements are most 

pronounced in stages 1 and 2 of sleep and exhibit a circadian rhythm such that the 

movements are maximal in the late evening/early night and decrease in intensity and 

frequency as sleep deepens; PLM may persist during rapid eye movement (REM) 

sleep[5]. 

Restless Legs Syndrome is a sensory-motor disorder characterized by leg 

dysesthesia and restlessness while awake but inactive[6]. It affects 5 to 10% of the 

adult population, and 80% of RLS patients also have PLM. One of the defining 

clinical features of RLS is a characteristic circadian evolution of symptoms with 

nocturnal worsening, leading to severe insomnia. It is known that a variety of 

dopaminergic and opioidergic drugs can be used successfully for alleviation of both 

RLS and PLM[7]. These observations suggest that the dopaminergic system is 

involved in the genesis of PLM and RLS, but the pathophysiological mechanisms and 
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biochemical interactions through which it contributes to the disorders are not yet 

known. 

The first published approach to create an animal model of RLS using the 

pathophysiological dopaminergic hypothesis of RLS/PLM was performed by Ondo et 

al[8]. In a stereotaxic operation, the neurotoxin 6-hydroxydopamine (6-OHDA) was 

injected in rats bilaterally in a specific diencephalospinal dopaminergic tract – the A11 

cell group – and some behavioral correlates similar to RLS in humans were 

observed.  

The compound 6-OHDA is a selective catecholaminergic neurotoxin[9]. The 

specificity of neurotoxicity has been associated with its uptake and accumulation 

through a transport mechanism specific for catecholaminergic neurons [10]. Within this 

context, there is accumulating evidence suggesting that a dysfunction of the A11 

nuclei might contribute to RLS[11-14]. The A11 cell group in the hypothalamus is a 

major source of descending dopaminergic projections to the spinal cord and the 

major source of spinal dopamine (DA), with main projections to the sympathetic 

preganglionic neurons (SPNs) in the intermediolateral nucleus and direct projections 

to the suprachiasmatic nuclei (SCNs). The neuronal link between the SCNs and the 

SPNs via A11 neurons suggests that spinal DA actions are under circadian influence. 

It is believed that some of the diencephalospinal neurons form a sympathetic-

excitatory system. Perturbation of this system might result in clinical PLM[15; 16]. 

Although 6-OHDA-induced lesions of the A11 area in rats has predictive and 

construct validity as an animal model of RLS, its face validity can be questioned by 

the absence of polysomnographic characterization. Thus, the aim of this study was to 

examine the sleep–wake behavior and the presence of PLM in this rat model of RLS. 
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As an additional objective, we investigated the time-course of the 

polysomnographic alterations induced by 6-OHDA-induced A11 lesions to evaluate 

the temporal profile of this animal model.      

       

METHODS 

The study was performed using adult male Wistar rats (250 to 350 g) that were 

bred in the animal facility of Model Development Center 

For Experimental Medicine and Biology of Universidade Federal de São Paulo 

(CEDEME-UNIFESP, Brasil). Rats were housed in standard polypropylene cages 

and were maintained in a temperature-controlled room (23 ± 1 ºC) with a 12:12-h 

light-dark cycle (lights on at 7 am) and with access to food and water ad libitum. Rats 

used in this study were maintained and treated in accordance with the Ethical and 

Practical Principles of the Use of Laboratory Animals guidelines[17], and the 

experimental protocol was approved by the Ethical Committee of UNIFESP (CEP º 

0479/08).  

 

A11 nuclei lesions 

The experiment used the following five experimental groups: control (CTRL), 

SHAM and 7- (L7), 15- (L15) and 28- (L28) day lesion groups. Rats in the control 

group did not undergo anesthesia or surgery and were maintained, undisturbed, in 

their home cages. Rats in all the other groups were anesthetized with diazepam (10 

mg/kg, i.p.) and ketamine (90 mg/kg, i.p.) and mounted in a classical stereotaxic 

frame (Insight Instruments, Brazil). The animals in the L7, L15 and L28 groups were 

injected with 2 µl of 0.2% 6-OHDA in 0.01% ascorbic acid in the bilateral diencephalic 

A11 nuclei (stereotaxic coordinates from bregma: ML, 0.3 mm; DV, 8 mm; AP, −3 
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mm)[18]. A total of nine sham rats were similarly injected with phosphate-buffered 

saline (PBS). 

 

Data Acquisition – Electrocorticography and electromyography 

Two bipolar electrodes with four stainless-steel screws (Ø 0.9 mm) were 

placed into the skull through small holes bored into the right lateral fronto-parietal 

region (one pair of screws) and the left medial fronto-parietal region (another pair) in 

order to monitor the bipolar electrocorticogram (ECoG). For PLM analysis by EMG, 

two electrodes were implanted in the dorsal muscle of the neck and in each hind 

limb. The free ends of the electrodes were soldered to a socket that was attached to 

the skull with acrylic dental cement. All rats received penicillin (20,000 U in 0.1 ml, 

i.m.) and sodium diclofenac (25 mg/ml, i.p.) after surgery. One week after surgery, 

the sockets were connected via flexible recording cables and a commutator to a 

polygraph and computer. The rats habituated to the apparatus (with the wires 

attached) over the course of two days. 

The recordings were performed on a Nihon Kohden Co. (Tokyo, Japan) digital 

polygraph (model QP-223A). Sleep recordings were monitored during the 12-h light 

and dark periods. WK percentages were generated for three blocks of four hours 

during the dark period, yielding the following bins: 7 to 11 pm, 11 pm to 3 am and 3 to 

7 pm. During the experimental period, rats were kept continuously in their home 

cages, which were placed inside a Faraday chamber. The ECoG traces were visually 

and manually scored blindly for 10-s periods. All recordings were scored by only one 

researcher, thus assuring consistency of the data. The sleep stages were identified 

and scored according to Timo-Iaria et al[19].  
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Analysis of limb movements and periodic limb movements 

 Limb movements (LM) were analyzed with EMG by placing electrodes 

in the two hind limbs to measure limb flexion and extension during slow-wave sleep 

(SWS). Both LM and PLM are associated with isolated and/or periodic increases in 

EMG amplitude[20] (Figure 1). 

 

Perfusion and Immunohistochemistry 

After behavioral observations (days 7, 15 and 28), all groups were perfused 

with 2% paraformaldehyde at various time points after lesioning, according to the 

experimental group. Brains were removed, kept in the same fixative overnight at 4°C, 

dehydrated in 30% sucrose for 36 hours and frozen at -80ºC. Between freezing and 

sectioning, brains were cryoprotected in dry ice and sectioned in a cryostat at −20°C. 

Serial coronal 30-µm sections of diencephalic regions containing the A11 nuclei were 

cut. From the series, adjacent sections (pairs) were collected at systematically placed 

30-µm intervals through the whole region. To examine whether the substantia nigra 

(SN) and ventral tegmental area (VTA) were affected by 6-OHDA injection in the A11 

nuclei, the mesencephalon was also sectioned (30-µm sections), and the sections 

were collected at systematically placed 200-µm intervals through the entire 

mesencephalon region. Tyrosine hydroxylase (TH) immunohistochemistry was 

performed as previously described[8]. 

 

Statistical analysis 

Data with homogeneity of variance by Levene test were analyzed using a one-

way analysis of variance (ANOVA) comparing sleep patterns during the 12-h light 

cycle and the 12-h dark cycle and a two-way ANOVA for repeated measures (7 to 11 



Anexo  
 

71 

 

pm, 11 pm to 3 am, 3 to 7 am). Multiple post hoc comparisons were performed using 

the Bonferroni test. For non-normality variables according to the Shapiro–Wilk test, a 

logarithmic transformation (log10) was performed. Results are expressed as mean ± 

S.E.M. The level of significance was set at p<0.05. 

 

RESULTS 

Table 1 shows the sleep patterns of the CTRL, SHAM, L7, L15 and L28 

groups during the light and the dark periods. The sleep parameters of the light period 

were not significantly different among the groups. However, the lesioned groups 

exhibited a significant increase in arousal (L15 and L28) and in LM and PLM (L7, L15 

and L28) as compared to the CTRL and SHAM groups (p<0.01). 

Analysis of the dark period showed a significant reduction in arousal (ARS) in 

the lesioned groups (L7 and L28) and in paradoxal sleep (PS) (L7, L15 and L28) 

(p<0.001) compared to the CTRL group. The number of LM was significantly 

increased during the dark period in the L7 group, but not in the L15 or L28 groups, 

compared to the CTRL and SHAM groups (p<0.01). Still, the number of PLM during 

the dark period was increased in all the lesioned groups. 

A repeated measure ANOVA of WK throughout 3 blocks of recording during 

the dark period revealed main effects of group [F(4,38)= 39.051; p<0.01] and time of 

recording [F(2,76)= 33.188; p<0.01], as well as an interaction effect between these 

factors [F(8,76)= 2.351; p<0.03]. The percentage of WK in the dark blocks was 

significantly increased in the L7, L15 and L28 groups compared to the CTRL and 

SHAM groups (p<0.01). Additionally, the L28 group had a significantly higher level of 

WK during the last block of the dark period (3 to 7 am) than in the blocks from 7 to 11 

pm and 11 pm to 3 am. These findings are depicted in Figure 2. 
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Figure 3 shows the A11 neurons were distributed in areas of the dorsal 

posterior hypothalamus, as demonstrated by TH immunoreactivity. Most cells were 

found in the diencephalon, and most of them were located between the third ventricle 

and the mammillothalamic body. There was a visible loss of cells in the A11 nuclei in 

the L7, L15 and L28 groups after lesioning them with 6-OHDA. The total number of 

TH positive neurons in the CTRL and SHAM groups was higher than in the injury 

groups. The dopaminergic cells in the SN and VTA regions, however, were relatively 

preserved because the total numbers of TH-stained cells were not significantly 

different among the groups. 

 

DISCUSSION  

Our primary hypothesis was that lesioning the bilateral A11 nuclei with 6-

OHDA would elicit electrocortigraphic and electromyographic patterns comparable to 

those recorded from RLS patients: less inactivity (i.e., the dark phase for rats, 3 to 7 

am) and LM and PLM during sleep. Indeed, our results demonstrated a marked 

increase of LM and PLM during sleep in rats with 6-OHDA lesions of the A11 nuclei. 

Additionally – and further strengthening the face validity of this RLS model – a robust 

increase in the percent of WK was verified during the last block of the dark period in 

6-OHDA-treated rats.  

Both these electrocorticographic and electromyographic RLS-like alterations 

lasted for at least 28 days after A11 lesioning; however, the frequency of both LM 

and PLM was maximal on the seventh day after lesioning and then slightly but 

progressively declined thereafter. In this regard, studies have demonstrated an 

offsetting effect after 6-OHDA lesioning, through which tyrosine hydroxylase (TH) 
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expression increases in the remaining DA neurons, resulting in increased levels of 

DA 3 weeks after injury[21, 22]. 

To systematically determine whether PLM or similar phenomena occur in 

rodents, Baier et al. performed polysomnography on young and old rats. In addition 

to sleep recordings with EEG and EMG on the neck muscle, movements of the 

hindlimbs in non-REM sleep were registered with a magneto-inductive device. Sleep 

stages and periodic hindlimb movements in sleep were scored according to criteria 

similar to those applied in human sleep recordings. From both normal adults and RLS 

patients, it is known that the occurrence and number of PLM increase with age. 

Interestingly, only aged rats spontaneously displayed limb movements during sleep 

that fulfilled the criteria for PLM. The present study corroborates and extends the 

findings of Baier et al.[23] by demonstrating that both LM and PLM can be reliably 

measured in rats and that after A11 lesion, animals can present these limb 

movements during sleep.  

Another animal model of RLS was suggested by Esteves et al.[24], who 

reported that spinal cord lesions led to high numbers of limb movements during 

sleep, whereas the control group showed no limb movements during an 8-day sleep-

recording period. This finding is in accordance with observations made in humans, 

where RLS and PLM started after spinal cord lesions[25]. The choice of injury to the 

A11 nuclei as the animal model for this study was due to the fact that this model is 

already well described in literature, and there is consistent evidence for construct 

validity.  

Indeed, Qu et al.[16] reported that A11 diencephalic neurons in rats have long 

axons extending over several segments and possibly across the entire length of the 

spinal cord. Both A10 and A11 neurons project to the spinal cord of rats, although the 
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A11 neurons are more prevalent. Injection of the neurotoxin 6-OHDA in A11 nucleus 

leads to neuronal death after 24 hours[26]. Other studies involving animal models of 

RLS through injury of the A11 nuclei have shown an increase in the locomotor activity 

of animals at certain times of day. However, these studies have never shown a 

relationship between RLS and PLM[12-13]. In this study, we demonstrate that lesioning 

the A11 nuclei with 6-OHDA mimics several clinical aspects of RLS. In fact, an 

increase in PLM in groups L7, L15 and L28, relative to the CTRL and SHAM groups, 

was demonstrated, as was an increase in the percentage of WK in the last block of 

the dark period (3 to 7 am). This block preceding the light period is when rats sleep 

the most because they have a sleep-wake cycle opposite that of humans. This 

finding is completely in line with the severe insomnia (i.e., increased WK) that is 

present in RLS patients[6]. Interestingly, rats subjected to A11 lesions presented a 

decreased frequency of arousal and a diminished percent of paradoxical sleep during 

the dark phase of the cycle, which could be related to the increased WK during the 

last block of this phase. 

To date, one of the major limitations of modeling RLS in animals is the fact 

that there is neither a defined electrocorticographic and electromyographic 

phenotype of this disorder nor a fully understood pathophysiologic condition leading 

to this disorder. This study showed, for the first time, a clear electrocorticographic 

and electromyographic phenotype of RLS pathology. This finding strengthens 

hypotheses of the participation of A11 neurons in RLS. 

In conclusion, it is important to conduct electrophysiologic and 

electromiographic preclinical studies to find an RLS model because information 

obtained from animal research may be extrapolated to generate putative 

mechanisms and therapeutics in humans. The current results demonstrate that 



Anexo  
 

75 

 

bilateral lesions to the A11 nuclei of rats cause altered sleep architecture and 

electromyographic effects with characteristics strikingly consistent with RLS and PLM 

in humans. In this way, the results strengthen the notion that 6-OHDA induced A11 

lesions are a reliable model that can be used as a basis for further research to 

determine mechanisms to reverse or treat the disease through pharmacological or 

nonpharmacological treatments. 

 

Acknowledgements 

This work was supported by grants from Associação Fundo de Incentivo à 

Pesquisa (AFIP), Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Supeior 

(CAPES), Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP 

#08/50646-6 to AME and CEPID no. 98/14303-3 to ST). Marco Túlio de Mello , 

Roberto Frussa-Filho and Sérgio Tufik are recipients of the Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) fellowship.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo  
 

76 

 

REFERENCES 

[1] Lugaresi E, Coccagna G, Tassinari CA, Ambrosetto C. Polygraphic data on motor 

phenomena in the restless legs syndrome. Riv Neurol 1965; 35:550-61.  

[2] Ambrosetto C, Lugaresi E. Symptomatic nocturnal myoclonic jerks. 

Electroencephalogr Clin Neurophysiol 1968; 25:82. 

[3] Baier PC, Ondo WG, Winkelmann J. Animal studies in restless legs syndrome. 

Mov Disord. 2007; 22 Suppl 18:S459-65. 

[4] American Academy of Sleep Medicine. International Classification of Sleep 

Disorders: Diagnostic and Coding Manual, 2nd Edn. Westchester: American 

Academy of Sleep Medicine (2005). 

[5] Lugaresi E, Coccagna G, Mantovani M, Lebrun R. Some periodic phenomena 

arising during drowsiness and sleep in man. Electroencephalogr Clin Neurophysiol. 

1972; 32:701-5. 

[6] Trenkwalder C, Paulus W. Restless legs syndrome: pathophysiology, clinical 

presentation and management. Nat Rev Neurol 2010; 6:337-46.  

[7] Hening W, Allen R, Earley C, Kushida C, Picchietti D, Silber M. The treatment of 

restless legs syndrome and periodic limb movement disorder. An American Academy 

of Sleep Medicine review. Sleep 1999;  22:970– 99. 

[8] Ondo WG, He Y, Rajasekaran S, Le WD. Clinical correlates of 6-

hydroxydopamine injections into A11 dopaminergic neurons in rats: a possible model 

for restless legs syndrome. Mov Disord 2000; 15:154-158. 

[9] Ungerstedt U. 6-Hydroxydopamine induced degeneration of central monoamine 

neurons. Eur. J. Pharmacol 1968; 5:107–110. 



Anexo  
 

77 

 

[10] Ljungdahl A., Ho¨kfelt T., Jonsson G., and Sachs C. Autoradiographic 

demonstration of uptake and accumulation of 3H-6-hydroxydopamine in adrenergic 

nerves. Experientia 1971; 27, 297–299. 

[11] Qu S, Ondo WG, Zhang X, Xie WJ, Pan TH, Le WD. Projections of diencephalic 

dopamine neurons into the spinal cord in mice. Exp Brain Res. 2006; 168:152-6.  

[12] Qu S, Le W, Zhang X, Xie W, Zhang A, Ondo WG. Locomotion is increased in 

A11-lesioned mice with iron deprivation: a possible animal model for restless legs 

syndrome. J Neuropathol Exp Neurol. 2007; 66:383-8.  

[13] Zhao H, Zhu W, Pan T, Xie W, Zhang A, Ondo WG, Le W. Spinal cord dopamine 

receptor expression and function in mice with 6-OHDA lesion of the A11 nucleus and 

dietary iron deprivation. J Neurosci Res. 2007; 85:1065-76.  

[14] Paulus W, Dowling P, Rijsman R, Stiasny-Kolster K, Trenkwalder C, de Weerd 

A. Pathophysiological concepts of restless legs syndrome. Mov Disord 2007; 

22:1451–6. 

[15] Hökfelt T, Phillipson O, Goldstein M. Evidence for a dopaminergic pathway in the 

rat descending from the A11 cell group to the spinal cord. Acta Physiol Scand 1979; 

107:393–5. 

[16] Qu S, Ondo WG, Zhang X, Xie WJ, Pan TH, Le WD. Projections of diencephalic 

dopamine neurons into the spinal cord in mice. Exp Brain Res 2006; 168:152–6 

[17] Andersen ML, D’Almeida V, Ko GM, Kawakami R, Martins PJF, Magalhães LE, 

Tufik S. Experimental Procedure. In: Univ Fed São Paulo-UNIFESP, ed. Ethical and 

Practical Principles of the Use of Laboratory Animals. São Paulo, Brazil, 2004b. pp. 

45-69. 

[18] Paxinos G, Watson C. The rat brain in stereotaxic coordinates. Academic Press, 

2007. 



Anexo  
 

78 

 

[19] Timo-Iaria C, Negrão N, Schmidek WR, Rocha TL, Hoshino K. Phases and 

states of sleep in the rat. Physiol Behav 1970;  5:1057-1062. 

[20] Esteves AM, de Mello MT, Squarcini CF et al.  Sleep patterns over 15-day period 

in rats with spinal cord injury. Spinal Cord 2007; 45:360-6. 

[21] Stanic D, Finkelstein DI, Bourke DW, Drago J, Horne MK. Timecourse of striatal 

re-innervation following lesions of dopaminergic SNpc neurons of the rat. Eur J 

Neurosci. 2003; 18(5):1175-88. 

[22] Stanic D, Tripanichkul W, Drago J, Finkelstein DI, Horne MK. Glial responses 

associated with dopaminergic striatal reinnervation following lesions of the rat 

substantia nigra. Brain Res. 2004; 8:1023(1):83-91. 

 [23] Baier PC, Winkelmann J, Hohne A, Lancel M, Trenkwalder C. Assessment of 

spontaneously occurring periodic limb movements in sleep in the rat. J Neurol Sci 

2002; 198:71-77. 

[24] Esteves AM, de Mello MT, Lancellotti CL, Natal CL, Tufik S. Occurrence of limb 

movement during sleep in rats with spinal cord injury. Brain Res 2004; 1017:32-38. 

[25] de Mello MT, Lauro FA, Silva AC, Tufik S. Incidence of periodic leg movements 

and of the restless legs syndrome during sleep following acute physical activity in 

spinal cord injury subjects. Spinal Cord 1996; 34:294-296. 

[26] Meredith GE, Sonsalla P, and Chesselet M-F. Animal Models of Parkinson's 

Disease Progression. Acta Neuropathol. 2008; 115:385–398. 

[27] Dean Jr T, Allen RP, O’Donnell CP, Earley CJ. The effects of dietary iron 

deprivation on murine circadian sleep architecture. Sleep Medicine 2006; 7: 634–

640. 

 

 



Anexo  
 

79 

 

 

 

 
Figure 1. Representative example of periodic leg movements (PLM) and leg 

movements (LM) during slow wave sleep (SWS). 1 and 2: Electrocorticogram 

(ECoG); 3: Electromyography (EMG) of the neck; 4: EMG of right and left limbs, 

respectively. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

1 

2 

3 

4 

PLM 

 
 

 

 

 

LM 



Anexo  
 

80 

 

 
 
 
 
 
 

 
Figure 2. Assessment of Wakefulness (%), in three blocks of recording in dark 

period. Repeated measures ANOVA, post hoc Bonferroni p <0.01. * different from 
CTRL # different from SHAM; § different from blocks 7-11 pm and 11pm-3 am. 
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Figure 3. Tyrosine hydroxylase-immunoreactive A11 neurons labeled 7 (A=CTRL, 

B=SHAM, C=L7), 15 (D=CTRL, E=SHAM, F=L15) and 28 (G=CTRL, H=SHAM, 

I=L28) days after injection of 6-OHDA. Positive control anti-TH, J=SN and VTA. 

Arrow = location of neurons in the A11 nucleus. 
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Table 1. Sleep pattern during the light and dark periods (12h) in CTRL, SHAM and A11-lesioned rats after days 7, 15 and 28. 

SLEEP 

PATTERN 

 

TIME POINTS 

 GROUPS  ANOVA 

  CTRL SHAM 
A11 

LESION 
L7 

A11 LESION 
L15 

A11 LESION 
L28 

 F (4,38) p 

TST 
 LIGHT  434.2 ± 21.9 408.5 ± 33.6 402.3 ± 19.4 394.5 ± 15.9 375.8 ± 24.4  0.753 

ns 
 DARK  27.1 ± 20.0 275,0 ± 19.5 290.8 ± 17.9 279.7 ± 47.2 218.1 ± 20.7  1.133 

SE 
 LIGHT  61.2 ± 3.0 56.5 ± 4.5 56.0 ± 2.7 54.6 ± 2.3 52.0 ± 3.3  1.01 

ns 
 DARK  38.5 ± 2.7 38.0 ± 2.6 40.5 ± 2.5 38.9 ± 6.5 30.4 ± 2.9  1.115 

ARS 
 LIGHT  54.0 ± 6.6 45.8 ± 3.2 63.3 ± 5.2 85.5 ± 4.6* 84.9 ± 4.3*  13.274 

<0.01 
 DARK  52.6 ± 3.3 48.6 ± 3.8 36.4 ± 4.1* 38.9 ± 2.8 34.1 ± 1.2*  6.002 

SWS 
 LIGHT  50.9 ± 3.0 46.4 ± 4.4 44.6 ± 2.7 42.3 ± 2.1 40.4 ± 3.3  1.349 

ns 
 DARK  31.8 ± 3.3 33.8 ± 2.7 36.9 ± 2.4 33.5 ± 6.6 25.5 ± 2.8  1.209 

PS 
 LIGHT  11.0 ± 0.5 10.9 ± 0.7 11.7 ± 0.8 11.7 ± 0.4 12.2 ± 0.4  0.850 ns 

 DARK  9.5 ± 0.9 7.6 ± 0.6 5.5 ± 0.5*
#
 5.5 ± 0.3*

#
 5.7 ± 0.3*

#
  9.5931 <0.01 

WK 
 LIGHT  38.1 ± 3.1 42.7 ± 4.6 43.7 ± 2.7 42.0 ± 2.3 47.4 ± 3.5  0,963 

ns 
 DARK  58.7 ± 2.9 58.6 ± 2.9 57.6 ± 2.4 61.0 ± 6.5 68.7 ± 2.8  1,461 

LM 
 LIGHT  10.8 ± 2.2 19.7 ± 2.4 85.7 ± 3.3*

#
 71.0 ± 5.8*

#
 44.4 ± 4.4*

#
  77.351 

<0.01 
 DARK  7.1 ± 0.6 8.1 ± 0.9 12.6 ± 1.3*

#
 9.2 ± 1.1 8.6 ± 1.0  4.382 

PLM 
 LIGHT  2.5 ± 0.2 1.6 ± 0.5 24.5 ± 4.4*

#
 20.6 ± 1.6*

#
 16.1 ± 1.6*

#
  22.170 

<0.01 
 DARK  2.2 ± 0.5 3.1 ± 0.5 12.2 ± 1.7*

#
 8.9 ± 1.6*

#
 5.3 ± 0.8  13.985 

Mean ± SEM. TST: total sleep time; SE: sleep efficiency; ARS: arousal; SWS: sleep wave sleep; PS: paradoxical sleep; WK: wakefulness; LM: leg movement; 

PLM: periodic leg movement. (one-way ANOVA followed by Bonferroni test, p<0.05). CTRL (n=9), SHAM (n=9), Lesion 7 (n=9), Lesion 15 (n=8), Lesion 28 

(n=8).* different from CTRL group, 
# 
different from SHAM.



 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


