
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 13. Histograma comparativo (média ± dp) dos efeitos máximos obtidos 
na região do GD após adição do glutamato (1mM) em fatias hipocampais, 

carregadas com indicador Fura-2, de ratos jovens e senescentes sob condições basais 

e após restrição de sono. Os dados foram normalizados em relação à fluorescência 

basal (F0) e apresentados em % de aumento em relação ao basal, sendo que (*) 

mostra a diferença significante do grupo senescente em relação aos animais jovens; e 

(#) mostra a diferença significante do grupo restrito de sono senescente em relação ao 

grupo senescente que não foi restrito (Teste de Duncan, p  0,02). Jovem controle (Jov 

CTL; n=5); Jovem restrito de sono (Jov RS; n=6); Senescente (Senesc; n=6); 

Senescente restrito de sono (Senesc RS; n=6). 
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 O glutamato (1mM), à semelhança da resposta obtida na região do GD, 

promoveu na região CA3 um maior aumento de cálcio citosólico nos animais jovens do 

que nos animais senescentes não restritos de sono (FIGURA 14). Não houve diferença 

no aumento do cálcio citosólico em resposta à restrição de sono em animais jovens. 

Por outro lado, a estimulação com glutamato nas fatias hipocampais de ratos 

senescentes restritos de sono, promoveu um aumento significante na [Ca2+]c em 

relação ao grupo senescente. A ANOVA de duas vias mostrou efeito para fator idade 

[F(1,20)=43,9; p<0,01] e condição (CTL vs RS; [F(1,20)=12,8; p<0,01]), no entanto, houve 

tendência na interação (F(1,20) = 3,87; p=0,06). Como foi observado o mesmo padrão de 

resposta do GD e a interação era um valor muito próximo de p=0,05, aplicamos o teste 

de Duncan, que revelou diferenças significantes na região do GD entre o jovem 

controle e o senescente (não restrito de sono) e entre os grupos senescentes restritos 

ou não de sono. Essas diferenças também são observadas quando aplicado o teste t 

nos grupos individualmente (Jov CTL vs Senesc) (Senesc vs Senesc RS). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FIGURA 14. Histograma comparativo (média ± dp) dos efeitos máximos obtidos 
na região do CA3 após adição do glutamato (1mM) em fatias hipocampais, 

carregadas com indicador Fura-2, de ratos jovens e senescentes sob condições basais 

e após restrição de sono. Os dados foram normalizados em relação à fluorescência 

basal (F0) e apresentados em % de aumento em relação ao basal, sendo que (*) 

mostra a diferença significante dos animais senescentes em relação aos animais 

jovens; e (#) mostra a diferença significante do grupo senescente restrito de sono em 

relação ao senescente que não foi restrito de sono (teste de Tukey; Teste t; p  0,02). 

Jovem controle (Jov CTL; n=5); Jovem restrito de sono (Jov RS; n=6); Senescente 

(Senesc; n=6); Senescente restrito de sono (Senesc RS; n=6). 

 

 
4.5. Efeito da liberação por FCCP de cálcio mitocondrial em regiões do giro 

denteado e CA3 das fatias de hipocampais de animais jovens e senescentes 
restritos ou não de sono  

 

Para avaliar a liberação de cálcio mitocondrial que também pode ser uma 

medida indireta do conteúdo de cálcio estocado na organela, foi utilizado o FCCP     

(2,5 M) em fatias hipocampais carregadas com o Fura-2. O FCCP é um protonóforo 

que colapsa o potencial de membrana mitocondrial (mit) causando liberação de cálcio 

estocado nessa organela.  
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A FIGURA 15 mostra que no GD de animais senescentes há possivelmente 

menor conteúdo de cálcio mitocondrial do que em animais jovens, já que o efeito do 

FCCP está diminuído. Quando submetemos os animais ao protocolo de restrição 

crônica de sono houve uma tendência de aumento do conteúdo de cálcio mitocondrial 

(p=0,08), mas que não alcançou diferença estatisticamente significativa entre os 

grupos. A ANOVA de duas vias mostrou efeito significativo para fator idade 

[F(1,20)=21,07; p<0,01] (Jov vs Senesc) e tendência para o fator condição (CTL vs RS) 

[F(1,20)=3,19; p=0,08]. No entanto, não foi observada significância na interação 

[F(1,20)=0,19 p=0,6].   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 15. Histograma comparativo da média (± dp) da razão da fluorescência 

máxima medidas após a adição de FCCP (2,5 M) em fatias hipocampais (GD), 

carregadas com indicador Fura-2, de ratos jovens e senescentes sob condições basais 

e após restrição de sono. Os dados foram normalizados em relação à fluorescência 

basal (F0) e apresentados em % de aumento em relação ao basal. A ANOVA de duas 

vias não mostrou interação significativa. Jovem controle (Jov CTL; n=4); Jovem restrito 

de sono (Jov RS; n=4); Senescente (Senesc; n=7); Senescente restrito de sono 

(Senesc RS; n=7). 
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 Na região CA3 novamente foi observado o mesmo padrão de resposta do GD 

(FIGURA 16). No entanto nessa região apesar da interação não ter sido significativa 

[F(1,20)=2,28; p=0,14], a ANOVA de duas vias mostrou efeito significativo para ambos os 

fatores, idade (Jov vs Senesc; [F(1,20)=26,6; p<0,01]) e condição (CTL vs RS; 

F(1,20)=6,02; p<0,05). Portanto, a estimulação pelo FCCP de fatias hipocampais de 

animais jovens induziu um maior aumento na razão da fluorescência quando 

comparados aos animais senescentes. Por outro lado, animais restritos de sono (jovem 

e senescente), apresentaram um aumento maior no cálcio mitocondrial do que os 

animais que não foram restritos de sono (Jovem e Senescente).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 16. Histograma comparativo da média (± dp) da razão da fluorescência 

máxima medidas após a adição de FCCP (2,5 M) em fatias hipocampais (CA3), 

carregadas com indicador Fura-2, de ratos jovens e senescentes sob condições basais 

e após restrição de sono. Os dados foram normalizados em relação à fluorescência 

basal (F0) e apresentados em % de aumento em relação ao basal. A ANOVA de duas 

vias não mostrou interação significante. Jovem controle (Jov CTL; n=4); Jovem restrito 

de sono (Jov RS; n=4); Senescente (Senesc; n=7); Senescente restrito de sono 

(Senesc RS; n=7). 
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A análise separada dos grupos (Jov CTL vs Jov RS) (Jov CTL vs Senesc) 

(Senescente vs Senesc RS) foi realizada por meio do teste t não-pareado para 

identificar as diferenças na sinalização de cálcio mitocondrial nos grupos analisados. 

Os resultados foram expressos como média±dp e mostram uma diferença significante 

entre os grupos jovem controle e senescente (FIGURA 17A). Não foi observado efeito 

significante no grupo jovem após restrição de sono nas duas regiões analisadas. Por 

outro lado, independente da região analisada, a restrição de sono promoveu um 

aumento na razão de fluorescência em ratos senescentes quando estimulados com o 

FCCP (2,5 M) (FIGURA 17B). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FIGURA 17. A) Histograma comparativo da média (± dp) da razão da fluorescência 

máxima medidas após a adição de FCCP (2,5 M) em fatias hipocampais (GD), 

carregadas com indicador Fura-2, de ratos jovens e senescentes sob condições basais. 

Houve diferença significativa, onde o grupo senescente apresentou uma diminuição na 

razão da fluorescência em relação ao grupo jovem (CTL) [Teste t, p0,05 (*)]. B) 

Histograma comparativo da média (±dp) da razão da fluorescência máxima de ratos 

senescentes sob condições basais e após restrição de sono. Houve diferença 

significativa, onde o grupo senescente restrito de sono teve aumento na razão de 

fluorescência em relação ao senescente não restrito de sono [Teste t, p0,05 (*)]. Jovem 

controle (Jov CTL, n=4); Senescente (Senesc, n=7); Senescente restrito de sono 

(Senesc RS, n=7). 
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4.6.  Efeito da liberação de cálcio de estoques sensíveis à tapsigargina (TAP) em 
regiões do giro denteado e CA3 de fatias hipocampais de animais jovens e 
senescentes restritos ou não de sono  

 

Devido a ação inibidora seletiva e irreversível da tapsigargina (2 µM) sobre a 

SERCA, ocorre uma liberação do conteúdo de cálcio de estoques sensíveis à ela. A 

membrana do retículo endoplasmático é rica em SERCA, portanto, é possível avaliar 

de forma indireta o estoque do cálcio nessa organela. A análise do conteúdo de cálcio 

do retículo endoplasmático não sofreu variação nem pela idade e nem pela restrição de 

sono em nenhuma das áreas pesquisadas (FIGURA 18A; 18B). A ANOVA de duas vias 

não mostrou efeito significativo para nenhum dos fatores, idade [F(1,15)=0,65 p=0,43] e 

restrição de sono; [F(1,15)=0,06; p=0,79]) e não houve interação [F(1,15)=1,25; p=0,27].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 18. Histograma comparativo da média (± dp) da razão da fluorescência 

máxima medidas após a adição de TAP (2 µM) em fatias hipocampais (GD), 

carregadas com indicador Fura-2, de ratos jovens e senescentes sob condições basais 

e após restrição de sono GD (A) e CA3 (B). A ANOVA não mostrou diferença 

significativa em nenhuma das áreas pesquisadas, assim como a análise separada dos 

grupos pelo teste t. Jovem controle (Jov CTL; n=4); Jovem restrito de sono (Jov RS; 

n=4); Senescente (Senesc; n=4); Senescente restrito de sono (Senesc RS; n=4). 
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4.7.  Análise de parâmetros de morte celular por apoptose em animais jovens e 
senescentes restritos ou não de sono 

 

Existem evidências de que no envelhecimento ou em determinadas 

condições pode haver a indução de apoptose ou de parâmetros associados à ela em 

regiões seletivas do SNC (Zhang e cols., 2004; Ureshino e cols., 2010). Desta forma, 

alguns parâmetros importantes foram investigados em animais jovens e senescentes 

restritos ou não de sono, tais como, a expressão da proteína Bcl-2 por Western-Blot e a 

morte celular pelo método do TUNEL.  

 

4.7.1. Análise da expressão da proteína anti-apoptótica Bcl-2 

 

A expressão da proteína anti-apoptótica Bcl-2 foi investigada inicialmente na 

formação hipocampal dos animais estudados. A análise da densitometria das bandas 

dos diferentes grupos não mostrou diferença na expressão da proteína pesquisada 

[F(1,13)=0,02; p=0,87]. Os resultados foram expressos em porcentagem em relação à 

expressão da -actina (FIGURA 19). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 19. Análise da expressão da proteína Bcl-2 no hipocampo de animais 
jovens e senescentes em condições basais e após restrição de sono. (A) é 

mostrado um imunoblot representativo da Bcl-2 e -actina dos diferentes grupos e (B) 

os valores das densidades óticas das bandas relativas da Bcl-2, quando comparadas à 

-actina, em cada um dos grupos. Estão expressos como médiaep (ANOVA de 2 vias, 

ns). Jovem controle (Jov CTL; n=4); Jovem restrito de sono (Jov RS; n=4); Senescente 

(Senesc; n=4); Senescente restrito de sono (Senesc RS; n=4). 

 

 

Como não foi observada diferença na expressão da proteína Bcl-2, 

resolvemos investigar se haveria alguma alteração no hipotálamo, estrutura importante 

para a regulação do ciclo vigília-sono. A análise da densitometria das bandas dos 

diferentes grupos mostrou diferença na expressão da proteína pesquisada nos animais 

senescentes restritos ou não de sono. Houve uma redução significativa nessa 

expressão, sem efeito da RS (F(1-11) = 9,12; p0,05). Os resultados foram expressos em 

porcentagem em relação à expressão da -actina (FIGURA 20). 
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FIGURA 20. Análise da expressão da proteína Bcl-2 no hipotálamo de animais 

jovens e senescentes em condições basais e após restrição de sono. Acima é 

mostrado um imunoblot representativo da Bcl-2 e -actina dos diferentes grupos e 

abaixo os valores das densidades óticas das bandas relativas a cada um dos grupos, 

estão expressos como médiaep. A ANOVA de 2 vias mostrou efeito somente para 

fator idade, sem interação significativa. (*) Diferença significativa em relação ao grupo 

jovem (CTL e RS). Jovem controle (Jov CTL; n=4); Jovem restrito de sono (Jov RS; 

n=4); Senescente (Senesc; n=4); Senescente restrito de sono (Senesc RS; n=4). 
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4.7.2. Marcação de núcleos apoptóticos pelo método do TUNEL 
 

Para avaliar a presença de núcleos apoptóticos, fatias hipocampais foram 

submetidas à imunohistoquímica pelo método do TUNEL (FIGURA 21). A marcação de 

núcleos TUNEL (+) foi bastante rara em animais jovens de ambos os grupos (CTL ou 

RS). Por outro lado, houve um aumento nessa marcação em animais senescentes, 

restritos ou não de sono. Foram observadas marcações TUNEL (+) em toda a 

formação hipocampal. As regiões CA2-CA3 apresentaram maior marcação em relação 

a região CA1 e o giro denteado. Na camada granular do GD a marcação foi bastante 

rara. Os resultados apresentados são referentes a porcentagem de células apoptóticas 

somente da camada piramidal (neurônios) das regiões CA2 e  CA3. Marcação TUNEL 

(+) de células com características de morte por necrose também foi observada, no 

entanto, foi escassa. A porcentagem de núcleos marcados positivamente foi calculada 

como (Células apoptóticas/Total de Células) x 100.  

Os ratos senescentes, restritos ou não de sono, apresentaram aumento na 

quantidade de células TUNEL (+) quando comparados aos animais jovens (p<0,01). O 

teste não-paramétrico, ANOVA de Kruskal-Wallis, mostrou que houve diferença 

estatisticamente significativa no número de células apoptóticas entre os grupos [H(3,21)= 

17,18; p<0,001]. No entanto, não houve diferença (p=0,27) entre os animais 

senescentes (2,20,7) e senescentes restritos de sono (4,02,3). Entretanto, é 

importante ressaltar, que houve uma maior variabilidade no número de núcleos 

apoptóticos nos animais restritos de sono, com alguns animais apresentando uma 

marcação maior (6,10,4).  

 



 

 
FIGURA 21. Fotomicrografias com objetiva de 40X do hipocampo após reação do 
TUNEL (microscópio de luz). A) Região CA3 de rato jovem. B) Região CA3 de rato 

senescente. C) Regiões CA2-CA3 (área de transição) de rato senescente RS. D) Os 

valores estão representados em média (dp), ANOVA de Kruskal-Wallis/U-Mann-

Whitney (p=0,27). Jovem controle (Jov CTL; n=5); Jovem restrito de sono (Jov RS; 

n=4); Senescente (Senesc; n=5); Senescente restrito de sono (Senesc RS; n=6). 
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A identificação isolada e esparsa de células apoptóticas foi mais freqüente 

nos ratos senescentes de ambos os grupos, no entanto houve aumento da densidade 

de núcleos apoptóticos em animais senescentes restritos de sono. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FIGURA 22. Fotomicrografias obtidas em microscópio óptico com objetiva de 40x 
(com “zoom” digital) de núcleos apoptóticos identificados no hipocampo de 
ratos senescentes restritos ou não de sono. A marcação isolada (A) de núcleo 

apoptótico era mais freqüente, do que apoptose em núcleos próximos (B) que foi 

observada somente em animais senescentes restritos de sono.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FIGURA 23. Fotomicrografias obtidas em microscópio óptico com objetiva de 40x 

(“zoom” digital) de núcleos apoptóticos identificados no hipocampo de ratos 
senescentes controle e após restrição de sono. É possível observar a delimitação 

do núcleo apoptótico (A) e célula com característica sugestiva de morte por necrose 

(B).  Na figura (C) tem um núcleo apoptótico (*) e um núcleo íntegro (seta). 
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4.7.3. Estudo da ultraestrutura em glândula pineal de animais jovens e 
senescentes restritos ou não de sono (Microscopia eletrônica) 

 

A perda da organização característica da mitocôndria e/ou diminuição 

citoplasmática de retículo e complexo de golgi foram observações mais freqüentes nos 

grupos restritos de sono, principalmente no rato senescente. Apesar de serem dados 

preliminares, os resultados inspiram trabalhos futuros para o estudo mais adequado 

das alterações ultraestruturais, possivelmente induzidas pela senescência e/ou 

restrição de sono. Foram observados artefatos de fixação devido ao não emprego da 

técnica de perfusão em todos os grupos analisados (Jov CTL; Jov RS; Senesc; Senesc 

RS). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 24.  Micrografias eletrônicas representativas dos grupos Jovem controle 
(A), Jovem restrito de sono (B), Senescente (C) e Senescente restrito de sono (D). 

Notem-se artefatos de fixação em todos os grupos estudados devido o método de 

fixação (imersão), evidenciado pela perda da morfologia característica da mitocôndria 

(cabeça de seta). No entanto, essa perda da característica morfológica está acentuada 

no grupo Se RS (setas). Adicionalmente, esse grupo apresentou perda importante de 

conteúdo citoplasmático (*) onde raramente observou-se complexo de Golgi e retículo 

endoplasmático rugoso com seu arranjo típico. 

 

 



 

 

5.0. DISCUSSÂO  
______________________________________________________________________ 

 

PARTE I 
 

A redução no peso corporal dos animais foi observada após o protocolo de 

restrição de sono. Apesar da administração do suplemento (Sustagen) a redução foi 

significativa, assim como observado no estudo desenvolvido por Machado e 

colaboradores (2005) em ratos jovens. Essa redução era esperada, desde que já é 

bem estabelecido que a PS induz hiperfagia e/ou perda de peso (Kushida e cols., 1989; 

Rechtschaffen e  Bergmann, 1995, 2002; Andersen e cols., 2004b). Contudo, é 

importante ressaltar que a suplementação líquida atenuou o enfraquecimento e o 

cansaço dos animais, diminuindo a magnitude da redução do peso corporal, como 

verificado em estudo piloto realizado previamente (dados não mostrados).  

Em relação ao padrão de sono foi verificado que ratos senescentes não 

tiveram habilidade de recuperar o seu padrão de sono normal durante as 6h de 

oportunidade de sono. Houve uma diminuição do tempo total de sono devido a uma 

quantidade reduzida do tempo de sono NREM e também uma ausência ou redução do 

rebote de sono REM. A latência de sono aumentou ligeiramente do dia 4 e alcançou o 

seu valor máximo no 11 dia, alcançando um valor quase 20 vezes maior do que o 

primeiro dia de restrição de sono (Dia 1). A duração média dos episódios de vigília a 

partir do 7 dia permaneceu alta até o último dia de restrição de sono.  Em conjunto, os 

dados indicam que o protocolo de restrição de sono em ratos senescentes tem 

repercussões de longa duração (in press).   

Diferenças na quantidade de sono basal entre ratos jovens e senescentes 

nem sempre são observadas, parecendo depender do parâmetro de sono, da fase do 

ciclo claro-escuro ou da linhagem do animal avaliado (Mendelson e Bergmann, 1999; 

Shiromani e cols., 2000; Clément e cols., 2003) (Quadro 2). Contudo, a recuperação do 

sono pós-privação parece estar alterada na idade avançada (Shiromani e cols., 2000; 

Mendelson e Bergmann, 2000; Clément e cols., 2003).  



 

 
Nossos dados são consistentes com relatos prévios de que ratos 

senescentes têm pequeno aumento no sono total e sono REM após PS (Mendelson e 

Bergmann, 2000; Clément e cols., 2003). No entanto, nestes estudos o período de PS 

foi contínuo e mais curto (12-48h) (Mendelson e Bergmann, 1999; Shiromani e cols., 

2000; Clément e cols., 2003). Usualmente, privações totais ou parciais a partir de 24h 

são associadas com um rebote robusto de sono REM em ratos adultos jovens 

(Machado e cols., 2004; Suchecki e cols., 2000; Schwierin e cols., 1999). Em muitos 

casos, existe uma redução do tempo gasto no sono NREM durante o período de 

recuperação (Friedman e cols., 1979; Schwierin e cols., 1999; Suchecki e cols., 2000).  

Em nosso protocolo, os animais foram privados por 18h no 1 dia, entretanto, 

após a repetição da PS, houve um débito cumulativo de sono, considerando o longo 

período que ratos dormem (em torno de 12h/dia). Embora a técnica da plataforma 

simples seja um método clássico da privação seletiva de REM (Jouvet e cols., 1964), 

nossos resultados mostram que ratos senescentes apresentaram rebote de sono 

significativo apenas no 6 dia (46.8% de aumento; Tabela 1). Alguns autores também 

observaram um rebote de sono REM tardio em relação a ratos jovens, no entanto, 

como citado anteriormente, eram estudos de privação de curta duração (12-48h de PS) 

(Mendelson e Bergmann, 2000; Clément e cols., 2003). Podemos observar também 

que enquanto animais jovens apresentaram um rebote robusto de sono REM (TABELA 

1), animais senescentes tiveram um pequeno aumento, ou até a redução da 

porcentagem quando comparado com o sono basal. O rebote negativo (redução em 

relação ao basal) foi observado nos dias 1, 9 e 11-12. Isto indica uma incapacidade do 

animal de se recuperar, mesmo tendo a oportunidade de dormir na gaiola com 

serragem.   

Alguns estudos têm mostrado que o método da plataforma também priva o 

sono NREM, além do sono REM (Grahnstedt e Ursin, 1985; Machado e cols., 2004). 

Clément e colaboradores (2003) mostraram que o método da plataforma abole quase 

que totalmente o sono REM junto com uma perda parcial de sono NREM tanto em 

animais jovens quanto em senescentes. Adicionalmente, a propensão aumentada para 

o sono REM durante a PS seletiva de REM interrompe e fragmenta o sono de alta 

voltagem (SWA) (Bennington e Heller, 1999), interferindo assim na sua distribuição no 

ciclo vigília-sono.  



 

Embora não tenhamos registrado o sono dos animais durante as 18h de 

restrição de sono, é possível supor que os animais foram privados tanto de sono REM 

quanto de sono NREM. De fato, nossos dados não mostram um rebote robusto de sono 

REM e nem de sono NREM, no entanto, é possível presumir que os animais tivessem 

uma grande necessidade de sono. Foi possível observar que os animais senescentes 

apresentavam sinais claros de enfraquecimento e fadiga acumulada com o avanço dos 

dias de restrição de sono. A partir da segunda semana de restrição crônica de sono, 

eles se tornavam cada vez mais molhados, indicando aumento do número de quedas 

da plataforma devido à atonia muscular observada durante o sono REM.  

Aumento da porcentagem de sono REM em ratos jovens durante períodos de 

oportunidade de sono em protocolos de restrição crônica de sono já foi descrito em 

estudos anteriores (Machado e cols., 2005; Kim e cols., 2007). Kim e colaboradores 

(2007) observaram significativos aumentos no tempo de sono REM em cada dia do 

protocolo de restrição de sono (dias 1-5 de restrição de sono). Nesse estudo, os ratos 

foram submetidos a um protocolo de restrição de sono onde os animais eram privados 

por 20h/dia durante 5 dias consecutivos e podiam dormir livremente por 4h na gaiola. 

Efeitos similares foram observados no trabalho conduzido em nosso laboratório por 

Machado e colaboradores (2005) com animais jovens, utilizando um protocolo idêntico 

ao nosso estudo (18h de PS; 6h de POS), só que estendido por 21 dias. Neste estudo 

foram observados aumentos significativos de sono REM em relação ao basal nos dias 

4-6, 10-17 e 19-21. Interessante notar, que diferente de nossos resultados, as 

porcentagens de sono total e sono NREM permaneceram acima do basal desde o 

primeiro dia de restrição de sono e se mantiveram assim até o fim do protocolo. Mais 

ainda, o número dos despertares estava reduzido, indicando uma maior consolidação 

do sono durante o período de oportunidade de sono (Machado e cols., 2005). 

Comparando esses resultados dos animais jovens com os dos animais senescentes, é 

possível afirmar que os ratos senescentes têm menor capacidade de “aproveitar” o 

POS para a restauração do sono perdido durante a PS. De fato, a duração média dos 

episódios de vigília dos animais senescentes aumentou gradativamente a partir do 7º 

dia de restrição crônica de sono. Sugerindo, portanto, que os animais senescentes 

estavam com o sono mais fragmentado. 

Normalmente após um episódio de PS, se espera uma redução da latência 

de sono, aumento no tempo total de sono e redução dos despertares (Jay e cols., 



 

2007; Bonnet e Rosa, 1987, 2000). No entanto, essas modificações nos parâmetros de 

sono pós-PS são mais facilmente observadas em humanos (Carskadon e Dement, 

1985; Bonnet e Rosa, 1987; Jay e cols., 2007) e menos em estudos com animais 

(Machado e cols., 2005; 2006; Clément e cols., 2003; Mendelson e Bergmann, 1999), 

principalmente quando se refere à latência de sono, um parâmetro nem sempre 

mostrado em estudos de PS em animais senescentes (Mendelson e Bergmann, 2000; 

2001; Shiromani e cols., 2000; Mendelson e cols., 2003). Apesar de Machado e 

colaboradores (2005, 2006) terem observado rebote de sono REM e redução dos 

despertares durante o período de oportunidade de sono (6h), indicando uma 

recuperação e/ou consolidação do sono em animais jovens; a latência de sono não 

sofreu variação, ou esteve aumentada em dois dias (D7 e D14) (Machado e cols., 

2006). O aumento da atividade locomotora observada após a PS, principalmente pelo 

método da plataforma única (Medeiros e cols., 1998; Suchecki e cols., 2002), pode ser 

o responsável por produzir um mascaramento da latência de sono, dificultando, 

portanto, a utilização desse parâmetro como indicador de qualidade de sono em 

animais. Apesar de termos observado um aumento progressivo da latência de sono em 

nosso estudo, Machado e colaboradores (2006) não observaram uma redução em 

animais jovens. Portanto, a explicação para o aumento observado em nosso estudo 

não deve ser atribuída somente a um prejuízo na capacidade do animal senescente de 

iniciar o sono e sim, pode ser que esteja ocorrendo um aumento da atividade 

locomotora observada após PS (Medeiros e cols., 1998; Suchecki e cols., 2002). Perry 

e colaboradores (2008) observaram que animais jovens restritos de sono 

apresentavam aumento da atividade locomotora nos dias 4, 7, 14 e 21. As exposições 

sucessivas à caixa de atividade reduziram a locomoção somente dos animais controles 

em comparação à análise basal (Perry e cols., 2008).  

O desenvolvimento desse protocolo de restrição de sono com animais 

senescentes possui algumas limitações. Uma delas é o fato do rato senescente ter 

menos força para se manter na plataforma e conseqüentemente de se alimentar dentro 

do tanque. Para contornar essas limitações alguns ajustes foram realizados em relação 

ao estudo desenvolvido por Machado e colaboradores (2005). Dentre essas medidas, 

foi a utilização de plataformas mais largas (10 cm) que pudessem acomodar melhor os 

animais mais velhos, que normalmente apresentam em torno de 100g a mais de peso 

corporal. Outra modificação foi a suplementação alimentar do animal com 



 

administração líquida de Sustagen, como descrito na metodologia. Esta 

suplementação, apesar de não ter evitado a perda de peso, reduziu a sua amplitude 

(quando comparado a estudo piloto, realizado previamente) e diminuiu claramente a 

fraqueza dos animais, evitando a morte dos mais fracos.   

Estudos em humanos sugerem que idosos possuem um padrão de resposta 

bastante parecido ou são mais tolerantes à PS do que o adulto jovem (Carskadon e 

Dement, 1985; Bonnet e Rosa, 1987; Adam e cols., 2006; Duffy e cols., 2009). No 

entanto, a maioria dos estudos realizados compara o sono de adultos jovens com 

àqueles que têm idade avançada. Isso gera um erro na interpretação, desde que, a 

quantidade de sono basal de indivíduos idosos é menor do que a dos adultos jovens, 

que ainda estão em transição entre a adolescência e a vida adulta; e normalmente têm 

uma necessidade maior de sono. Em nosso estudo foi possível verificar que ratos 

senescentes não toleram bem um protocolo estendido de PS, como observado pelas 

mudanças claras no padrão de sono durante o período de oportunidade de sono. A 

despeito da aparente menor necessidade de sono NREM de idosos humanos, a 

prevalência de rebote negativo de sono NREM e da redução de sono REM na maioria 

dos dias de restrição de sono indicam que não houve adaptação ao protocolo. 

Principalmente quando consideramos que o rebote de sono REM aumentado está 

associado a períodos longos de PS e pode refletir, mesmo que parcialmente, a 

quantidade de sono REM perdida durante a PS (Benington e Heller, 1999; Franken, 

2002). 

Recentemente, foi demonstrado em humanos jovens privados de sono por 

aproximadamente 40h, que se a oportunidade de sono pós-privação for restrita para 6h 

durante 5 dias consecutivos, os parâmetros de sono e testes de atenção são 

prejudicados quando comparados ao grupo que dormiu por 9h (Jay e cols., 2007). 

Apesar de este estudo ter um protocolo diferente do nosso e ter sido realizado em 

humanos, os seus resultados sugerem que se houver uma restrição do tempo de 

oportunidade de sono, alterações no padrão de sono serão observadas. De fato, em 

nosso estudo a restrição da oportunidade de sono para 6h diárias durante 12 dias 

afetou a capacidade de recuperação do sono de animais senescentes. Embora nossos 

estudos tenham sido realizados em roedores, nossos resultados sugerem que a perda 

de sono pode ter conseqüências mais sérias e de longa duração no padrão de sono e 

conseqüentemente na saúde, principalmente em indivíduos idosos.  



 

DISCUSSÃO 

______________________________________________________________________ 

 

PARTE II  

 

Devido à estreita associação entre envelhecimento, prejuízos da qualidade 

do sono e da memória amplamente descritos pela literatura, esse estudo teve como 

objetivo avaliar os efeitos da restrição crônica de sono na sinalização de cálcio e 

apoptose de células hipocampais de ratos jovens e velhos. Foi observado menor 

aumento da concentração de cálcio citosólico [Ca2+]c após estimulação pelo glutamato 

e pelo FCCP, que libera cálcio estocado na mitocôndria em animais senescentes. Por 

outro lado, a estimulação pelo glutamato e FCCP em animais senescentes restritos de 

sono promoveu um aumento significante no [Ca2+]c em relação ao grupo senescente 

que não foi restrito. Não foram identificados núcleos apoptóticos no hipocampo de 

animais jovens (controle e restrito). Houve um aumento significativo da marcação 

apoptótica nas regiões CA2 e CA3 de ratos senescentes, principalmente no grupo 

restrito de sono, em relação ao grupo jovem. O grupo restrito de sono apresentou uma 

grande variabilidade na quantificação de células apoptóticas, isto é, alguns animais 

apresentaram a mesma quantidade observada no grupo senescente e outros um 

aumento nessa marcação. 

Em nosso estudo a análise pelo método do TUNEL indicou um aumento de 

apoptose em animais senescentes restritos ou não de sono e não foram encontrados 

núcleos marcados nos animais jovens. Houve um aumento de apoptose discreto, mas 

significativo, na camada piramidal das regiões CA2/CA3 (2,2  0,7%). Hassan e 

colaboradores (1996) observaram aumento progressivo de apoptose no hilo do giro 

denteado de animais com idade entre 1 e 36 meses. No entanto, de acordo com White 

e Barone (2001), a apoptose no hipocampo de ratos torna-se indetectável a partir da 

vida adulta. Esses autores quantificaram a apoptose ao longo da vida e observaram 

que esta alcança o seu pico máximo logo no início do período pós-natal, decrescendo 

gradualmente até se tornar indetectável a partir dos três meses de idade. Em nosso 

estudo a ausência de marcação TUNEL positiva só foi observada em animais jovens, 



 

tanto no grupo controle, quanto no grupo restrito de sono, mas animais senescentes, 

de ambos os grupos, apresentaram aumento nessa marcação.  

A análise de apoptose pelo método do TUNEL em hipocampo de diferentes 

animais senescentes não tem mostrado diferença na marcação quando comparado à 

animais jovens (Zhang e cols., 2004; Thees e cols., 2005; Wu e cols., 2006). Um 

estudo com camundongos modificados geneticamente para desenvolver senescência 

acelerada não mostrou diferença, apesar do déficit cognitivo observado nesses animais 

(Wu e cols., 2006). Em hipocampo de babuínos senescentes foi descrito ausência de 

apoptose, apesar de ter sido detectado uma “up regulation” da expressão da Bax 

(Thees e cols., 2005). Neste estudo, a análise da expressão da Bcl-2 não sofreu 

modificação ao longo do envelhecimento, assim como observado em nosso estudo.  

Sabemos que o envelhecimento per se promove alterações morfológicas e 

funcionais no sistema nervoso, que são agravadas pelas doenças neurodegenerativas 

(Esiri, 2007). A redução do volume cerebral tem sido descrita como associada ao 

envelhecimento e parece ser multifatorial: diminuição da substância branca 

(desmielinização dos axônios), do tamanho das células (com redução da densidade 

sináptica) e do número de células (Miller e cols., 1980; Mrak e cols., 1997; Morrison e 

Hof, 1997; Hof e Morrison, 2004; Terry, 2006; Esiri, 2007). No entanto, apesar dos 

estudos iniciais terem relatado diminuições substanciais do número de células, estudos 

mais recentes, com metodologias mais modernas, têm indicado que a perda de células 

não é tão acentuada e ocorre em proporções diferentes de acordo com a estrutura 

analisada (Morrison e Hof, 1997; Hof e Morrison, 2004; Esiri, 2007).  

A formação hipocampal é uma das áreas onde os resultados quanto ao efeito 

do envelhecimento na quantidade de células permanece controverso (West e cols., 

1994; Rapp e Gallagher, 1996; Keuker e cols., 2003; Esiri, 2007) e devido a dificuldade 

na distinção entre o cérebro idoso “normal” daquele que é “patológico”, essa discussão 

ainda deve permanecer. A redução do número de células nas regiões do subículo e hilo 

de idosos sem histórico de doenças neurológicas ou demência foi observada por West 

e colaboradores (1994). Já Keuker e colaboradores (2003) não observaram perda 

significativa de neurônios no hipocampo e na maior parte do neocórtex de macacos 

rhesus senescentes. A quantificação de células no hipocampo de ratos senescentes 

também não apresentou alteração significativa, apesar do déficit observado na 

aprendizagem espacial nesses animais (Rapp e Gallagher, 1996). 



 

Em um estudo com macacas senescentes foi observada pouca marcação 

TUNEL (+) na região do hipocampo e ausência de diferença na expressão da Caspase-

3 inativa (pró-caspase) quando comparada à macacas jovens (Zhang e cols., 2004). No 

entanto, quando o tecido hipocampal foi exposto ao citocromo C, houve um aumento 

nessa expressão em ambos os grupos, mas de forma mais acentuada nos animais 

senescentes. Também foi observado aumento na expressão da pró-caspase 9, 

importante na ativação da Caspase -3 mediada  pelo citocromo C, nos animais mais 

velhos.  

 Sabe-se que a apoptose é um evento mais freqüente durante o 

desenvolvimento embrionário e no período pós-natal. No entanto, células adultas 

diferenciadas mantêm a habilidade de desencadear a morte celular por apoptose se um 

estímulo apropriado ocorrer. Em nosso estudo, quando animais senescentes foram 

restritos de sono, houve um aumento na quantidade de núcleos apoptóticos, apesar de 

não ser estatisticamente significativo. No entanto, a variabilidade aumentada na 

marcação positiva no hipocampo observada em animais senescentes restritos de sono 

indica que alguns animais poderiam ser mais susceptíveis do que outros. Três animais 

apresentaram a mesma porcentagem de células TUNEL positivo ( 2%) dos animais 

senescentes e outros três apresentaram aumento dessa marcação ( 6%). 

Em nosso estudo a restrição crônica de sono não promoveu aumento de 

apoptose em animais jovens (0-1%), que corrobora estudos prévios (Cirelli e cols., 

1999; Hipólide e cols., 2000). Entretanto, é importante ressaltar, que animais jovens, 

diferentemente de animais senescentes, adaptam-se melhor ao protocolo de restrição 

crônica de sono e são capazes de compensar parcialmente o sono perdido (18h/dia) 

durante o período de oportunidade de sono (6h) (Machado e cols., 2005).  

No estudo desenvolvido por Cirelli e colaboradores (1999) animais adultos 

jovens foram privados de sono por 8 horas ou 5, 6, 7, 9, 11 e 14 dias pelos métodos do 

“gentle handling” (grupo 8h) e do disco giratório (demais grupos). Enquanto no primeiro 

método, os animais são manipulados gentilmente para evitar a indução do sono, no 

segundo método, os animais são despertados pelo movimento de um disco quando o 

sono tem início. A análise de diversas áreas do SNC (córtices piriforme e entorrinal, 

tálamo, hipotálamo, hipocampo) não identificou células marcadas por TUNEL e/ou pelo 

Fluoro-Jade, que verifica neurodegeneração celular. Entretanto, dois animais (privação 

de longo prazo) apresentaram um aumento na marcação TUNEL (+) no córtex cerebral, 



 

estriado, tálamo e hipocampo. Em relação aos genes analisados, a PS não induziu 

alterações na maioria dos genes analisados, com exceção de dois genes relacionados 

à apoptose (“proto-oncogene c-akt” e “glycoprotein-2”) que tiveram sua expressão 

elevada.  

A ausência da associação entre morte celular e PS em ratos jovens também 

foi observada em estudo realizado em nosso laboratório (Hipólide e cols., 2002). Nesse 

estudo, os animais foram privados de sono por 96h no método da plataforma única e 

não houve marcação positiva pelo método do TUNEL nem alterações na expressão de 

genes associados à apoptose (bcl-2 e bax). Entretanto, estudos recentes verificaram 

alterações morfológicas e aumento de morte celular, devido a PS, de neurônios do 

locus coeruelus (LC), núcleos tegmental látero-dorsal e pedúnculo pontino (LDT e PPT, 

respectivamente) e área pré-óptica medial (MPO) (Majumdar e Mallick, 2005; Biswas e 

cols., 2006). Os animais foram privados de sono REM pelo método da plataforma única 

por 4, 6 e 10 dias, sendo as alterações observadas nos grupos que foram privados por 

mais tempo (6 e 10 dias) (Biswas e cols., 2006). Os núcleos LC, LDT/PPT e MPO são 

importantes reguladores do sono REM, contendo células que estão ativas durante o 

sono REM, denominadas REM-on (LDT/PPT) e células que estão minimamente ativas, 

denominadas de REM-off (LC) (Suntsova e  Dergacheva, 2004, Pal e  Mallick, 2007; 

Hipólide, 2008). 

O nosso estudo é o primeiro a verificar o efeito da perda de sono na indução 

de morte celular no hipocampo de animais senescentes; e apesar de não termos 

observado diferença estatisticamente significativa entre os animais restritos ou não de 

sono, a variabilidade na resposta e a maior vulnerabilidade na região CA2/CA3 foi 

verificada em ambos os grupos. A vulnerabilidade do hipocampo ao estresse, 

principalmente no envelhecimento, tem sido descrita e níveis elevados de 

glicocorticóides durante o estresse crônico têm sido apontados como os responsáveis 

por atrofia e/ou morte celular no hipocampo (Sapolsky e cols., 1985; Smith, 1996).  

O hipocampo é rico em receptores para glicocorticóides e participa da 

resposta por retroalimentação negativa, quando o eixo hipotalâmico-hipofisário-adrenal 

(HPA) é ativado (Smith, 1996; Herman e cols., 2003; Morris, 2007). Estudos de PS em 

ratos adultos têm demonstrado que a neurogênese no hipocampo é sensível à perda 

de sono (Mirescu e cols., 2006; Guzmán-Marín e cols., 2008; Meerlo e cols., 2009). A 

elevação dos glicocorticóides observada durante a PS foi sugerida como a responsável 



 

por essa inibição (Mirescu e cols., 2006), contudo, há controvérsias em relação a esta 

associação (Mueller e cols., 2008; Meerlo e cols., 2009). Considerava-se até bem 

pouco tempo que as células do SNC eram pós-mitóticas, isto é, aquelas que perderiam 

a capacidade de divisão celular. Entretanto, é reconhecido que existem células 

progenitoras capazes de se diferenciarem e de formarem novos neurônios 

(neurogênese) na vida adulta (Gross, 2000; Meerlo e cols., 2009). Uma das áreas do 

hipocampo claramente estabelecida onde a neurogênese ocorre durante a vida adulta 

é o giro denteado (Gould e Gross, 2002; Meerlo e cols., 2009), no entanto, existem 

relatos de que esta área seria mais resistente ao glutamato ou à morte celular (Mattson 

e cols., 1989; Tran e Kelly, 2003). De fato, em nosso estudo raramente se observou 

núcleos apoptóticos na região do giro denteado, ocorrendo preferencialmente nas 

demais regiões. 

A vulnerabilidade seletiva do hipocampo a diferentes tipos de estímulos tem 

sido alvo de pesquisas em diferentes modelos de estresse. Exposição a animais 

predadores, estresse por imobilização, indução de isquemia e de hipóxia têm sido 

alguns dos estímulos utilizados (Magarinõs e McEwen, 1995, 1996; Gozal e cols., 

2001, 2003; Zhao e cols., 2007; Dos-Anjos e cols., 2009). Zhao e colaboradores (2007) 

observaram que a exposição de ratos adultos a gatos (“estresse predatório”) induziu 

apoptose nas regiões CA1 e CA3. Por outro lado, Gozal e colaboradores (2001) 

observaram que a exposição sub-aguda (24-48h) à hipóxia intermitente induziu um 

aumento de morte celular somente na região CA1. Os animais que foram expostos 

durante 14 dias (exposição crônica) ao mesmo procedimento apresentaram respostas 

discrepantes nas duas técnicas utilizadas, isto é, enquanto na técnica de “single-

stranded DNA” não houve diferença significante em relação ao basal, o TUNEL indicou 

aumento de apoptose também nesse grupo (Gozal e cols., 2001). De acordo com os 

autores, a diferença na sensibilidade das técnicas utilizadas, pode ter levado a esse 

resultado, considerando que o TUNEL também marca outros tipos de mortes celulares 

(Grasl e cols., 1995). De fato, em nosso estudo, houve a marcação positiva pelo 

TUNEL de uma célula com características sugestivas de morte celular por necrose 

(FIGURA 23B), no entanto a presença de células com essas características foi 

bastante rara.  

Gozal e colaboradores (2001) também registraram o sono de seus animais, 

no entanto, o registro eletrocorticográfico dos animais expostos à hipóxia intermitente 



 

não mostrou alterações no padrão de sono a partir do segundo dia de registro, 

indicando assim uma adaptação à condição de hipóxia crônica. Devido a ausência de 

alterações consideráveis no padrão de sono nesse modelo animal de hipóxia crônica, a 

apoptose observada na região CA1 deve-se provavelmente a redução da oferta de 

oxigênio. Posteriormente, o primeiro autor e outros colaboradores também submeteram 

animais senescentes à hipóxia intermitente e observaram que esses animais 

apresentaram uma maior marcação de caspase-3-clivada, além de diminuição da 

atividade proteassomica e da fosforilação de CREB (“cAMP-responsive element binding 

protein”) (Gozal e cols., 2003). Nesse estudo o sono dos animais não foi registrado, 

portanto, não é possível descartar a possibilidade de PS desses animais durante o 

protocolo e conseqüentemente a participação do sono, ou da perda deste, em relação 

a maior vulnerabilidade observada com o envelhecimento. Estudos por ressonância 

magnética em pacientes com apnéia obstrutiva crônica (AOS) mostrou alterações 

cerebrais sugestivas de lesão axonal e redução de substância branca em diferentes 

áreas do cérebro (Macey e cols., 2008). Posteriormente o mesmo autor, em dados 

ainda não publicados, mostrou atrofia hipocampal nesses pacientes (ABSTRACT, 

Neuroscience, 2008). Nessa síndrome além da hipóxia intermitente durante o sono são 

observados prejuízos na qualidade e eficiência do sono devido sua fragmentação 

durante os episódios de apnéia. 

Além da vulnerabilidade seletiva à morte celular descrita no hipocampo, 

alterações morfológicas decorrentes do estresse crônico têm sido consistentemente 

encontradas na literatura (Magariños e McEwen 1995, Magariños e cols., 1996, 1997; 

Bremner, 2006; Lee e cols., 2009). Atrofia de espinhas dendríticas de neurônios 

piramidais da região CA3 de ratos e de musaranhos foi observada após estresse 

crônico (3-4 semanas) psicossocial ou de imobilização (Magarinõs e McEwen, 1995; 

Magarinõs e cols., 1996). O estresse promovido por imobilização ou contenção do 

animal também promove um prejuízo na aquisição durante o desempenho de tarefa de 

memória espacial, sendo esse efeito revertido pela administração do anticonvulsivante 

fenitoína, um bloqueador de aminoácidos excitatórios e do antidepressivo tianeptina, 

que aumenta a captação de serotonina, reduzindo os seus níveis extracelulares (Luine 

e cols., 1994). Em um estudo posterior, esses autores também verificaram uma 

redistribuição das vesículas sinápticas dos terminais das fibras musgosas, com um 

aumento de sua densidade e elevada quantidade de mitocôndrias próxima da zona 



 

ativa (Margariño e cols., 1997). De acordo com esse estudo, a excessiva liberação de 

neurotransmissores excitatórios das fibras musgosas e colaterais axonais da região 

CA3, a ativação de receptores do tipo NMDA e a ação sinérgica da serotonina e de 

glicocorticóides potencializariam a ação de eventos estressores e promoveriam 

alterações nos dendritos apicais dos neurônios CA3 (Margariño e cols., 1997; 

Magariños e McEwen 1995). Dessa forma, a atrofia dos dendritos seria uma reação 

compensatória à estimulação excessiva de neurotransmissores liberados nessa área, 

sendo que já foi sugerido que a atrofia dendrítica poderia ter uma função adaptativa à 

liberação excessiva de glutamato (Luine e cols., 1994). Interessantemente, neste 

estudo, os animais foram imobilizados por 6h durante 21 dias exatamente no mesmo 

período que nossos animais tinham oportunidade de sono (10-16h).  

Sabe-se que o estresse por imobilização induz PS e pode promover um 

rebote tanto de sono REM quanto de ondas lentas (NREM), sendo o rebote do primeiro 

mais robusto e com a magnitude da resposta dependente da duração do período em 

que o animal foi imobilizado (Rampin e cols., 1991; Marinesco e cols., 1999; Palma e 

cols., 2000; Papale e cols., 2005). Entretanto, é importante salientar que a imobilização 

repetida (2h de imobilização diárias durante 3 dias) induz uma diminuição progressiva 

no rebote de sono, indicando um mecanismo de adaptação ao estresse (Rampin e 

cols., 1991). Sendo que a administração de antagonista do hormônio liberador de 

corticotrofina (CRH) inibe o sono REM induzido pela imobilização (González e Valatx, 

1997). Portanto, desde que não são descritos na literatura estudos com imobilização 

diária repetida por um período tão longo quanto o observado no estudo desenvolvido 

por Margariño e colaboradores (1997) não se pode afirmar e nem rejeitar a hipótese, de 

que a PS também não participaria no desenvolvimento de atrofia hipocampal. 

A relação do eixo HPA com o sono é estreita, desde que o hormônio 

liberador de corticotrofina (CRH), responsável pela secreção do hormônio 

adrenocorticotrófico (ACTH) e conseqüentemente da corticosterona (ratos) e cortisol 

(humanos) das adrenais, ativa os neurônios do locus coeruelus (LC), importantes na 

manutenção e ativação cortical (Jedema e  Grace, 2004). O LC é a principal fonte de 

noradrenalina para o neocórtex e hipocampo e inerva diretamente a região CA1. A 

ativação do LC parece facilitar a formação da memória espacial, via ativação de 

receptores β adrenérgicos e NMDA (N-metil-D-aspartato) e indução de depressão de 

longo prazo (LTD) (Lemon e cols., 2009; Lim e cols., 2010).   



 

Estudos de privação e/ou fragmentação de sono em animais têm mostrado 

prejuízos na indução da potenciação de longo prazo (LTP) e aumento na LTD 

(McDermott e cols., 2003, 2006; Tartar e cols., 2006; Tadavarty e cols., 2009). No 

entanto, alterações na LTD pós-privação e/ou fragmentação de sono nem sempre são 

observadas (McDermott e cols., 2003; Tartar e cols., 2006). A privação e/ou 

fragmentação do sono reduz a excitabilidade de membrana de neurônios piramidais da 

região CA1, a corrente elétrica de receptores NMDA (McDermott e cols., 2003; 2006; 

Tartar e cols., 2010); e a internalização de subunidades (NR1 e NR2A) do receptor 

NMDA no citoplasma foi proposta como o mecanismo responsável pelas mudanças 

observadas na indução de LTP (McDermott e cols., 2006; Chen e cols., 2006). Por 

outro lado, o aumento da razão entre NR2A/NR2B, indicativo de uma hipofunção do 

receptor NMDA, foi observada no hipocampo de camundongos após curta PS (Kopp e 

cols., 2006). Além de alterações na expressão do NR1 e GluR1, Ravassard e 

colaboradores (2009) observaram reduções na forma fosforilada de cinases reguladas 

por sinal extracelular 1/2 (p-ERK1/2) na região CA1 do hipocampo dorsal (e não no 

ventral) de ratos privados de sono REM por 75h. A ativação da ERK1/2 é importante 

para a manutenção da LTP tardia (LTP-L), que é envolvida com a consolidação da 

memória dependente de síntese protéica.  

Para a manutenção da LTP e conseqüentemente da consolidação da 

memória, é necessária a ocorrência de fatores, tais como o aumento da síntese 

protéica, a reorganização e o aumento de espinhas dendríticas, a liberação prolongada 

de neurotransmissores e expressão aumentada de receptores glutamatérgicos (Bennet, 

2000). Tarefas dependentes de memória espacial aumentam os níveis de p-ERK1/2 na 

região dorsal, assim como o bloqueio da cascata da MAPK/ERK na região CA1 

prejudica seletivamente esse tipo de memória (Blum e cols., 1999). De acordo com 

Ravassard e colaboradores (2009), o estresse, componente muitas vezes associado 

aos protocolos de PS, não seria o responsável por essas alterações na plasticidade 

sináptica. Essa conclusão baseia-se no fato de que a amplitude da LTP não estava 

correlacionada aos níveis plasmáticos de corticosterona. Essa redução do estresse 

observada no protocolo utilizado pelos autores deve-se a adição de mais plataformas 

para a movimentação do animal durante a PS, diminuindo assim, o estresse de 

imobilização. A maior parte das alterações nos parâmetros de sono observados no 

grupo PS REM, foi recuperada no grupo REBOTE, que dormiu 3h após as 75h de PS 



 

REM, sendo que a transmissão sináptica na região CA1 nesse grupo estava 

aumentada. A transmissão sináptica aumentada foi correlacionada positivamente com 

um aumento na quantidade e na eficiência (% de REM sobre a quantidade total de 

sono) de sono REM e negativamente com o número de episódios de sono NREM (ou 

sono de ondas lentas).  

A função do sono na homeostase sináptica tem sido estudada e sugere-se 

que durante o sono NREM haveria uma redução (“down-scaled”) na transmissão 

sináptica, estabilizando o sistema que esteve outrora aumentado durante a vigília 

(Tononi e Cirelli, 2003). Esse retorno ao estado basal, observado durante o SOL, 

reduziria interferências observadas durante a vigília e facilitaria a transferência de 

informações entre hipocampo e córtex frontal (Ravassard e cols., 2009). Por outro lado, 

durante o sono REM haveria um rápido aumento na transmissão sináptica, facilitando a 

manutenção da LTP no hipocampo. Dessa forma, tanto o SOL, quanto o sono REM, 

facilitariam a formação de memória e aprendizagem de eventos e situações ocorridos 

durante vigília prévia.  

A transição entre as fases e estágios de sono é acompanhada por mudanças 

fisiológicas e neuromodulatórias, assim como alterações na atividade elétrica das 

células nervosas. Enquanto a atividade elétrica cortical é intensa no sono REM, no SOL 

os neurônios apresentam períodos de hiperpolarização duradouros (Steriadi e cols., 

2001). As oscilações entre as fases de despolarização e hiperpolarização durante o 

SOL parecem estar associadas a flutuações na concentração de cálcio extracelular 

(Massimini e Amzica, 2001); sendo que durante a fase de hiperpolarização, os 

neurônios restaurariam as concentrações extracelulares de cálcio preparando para um 

novo ciclo de despolarização. Esse período de quiescência cerebral observado durante 

o SOL poderia ser importante para a consolidação da memória de fatos ocorridos 

durante a vigília (Steriadi e Timofeev, 2003). 

 A liberação de glutamato também parece sofrer variações ao longo do ciclo 

vigília-sono. Concentrações extracelulares elevadas foram observadas no córtex 

durante a vigília e o sono REM e redução durante o SOL (Dash e cols., 2009). Esta 

oscilação da concentração foi independente da hora do dia, ou da transição entre os 

períodos claro e escuro. A manutenção da vigília por meio da introdução de objetos 

novos na gaiola dos animais durante 3h manteve os níveis de glutamato elevados por 

um período que foi variável entre eles. No entanto, após alcançar valores semelhantes 



 

aos da vigília espontânea, os níveis de glutamato declinavam mesmo o animal 

permanecendo em vigília. A duração desse aumento era associada ao tempo em que o 

animal havia permanecido adormecido previamente, isto é, quanto maior a duração 

prévia do sono NREM, mais tempo os níveis de glutamato permaneciam elevados. No 

grupo de animais que dormiu 3h (período de recuperação) os níveis de glutamato 

reduziam rápido e progressivamente, alcançando valores um pouco abaixo dos 

observados durante o sono basal.  

A concentração de glutamato e a expressão de receptores glutamatérgicos 

após PS mostram resultados diferentes de acordo com a área analisada. Níveis 

extracelulares aumentados de glutamato foram descritos no hipotálamo, tronco 

encefálico (Wang e Li, 2002) e córtex (Bettendorff e cols., 1996) e a expressão 

reduzida da subunidade NR1 no hipocampo foi descrita em camundongos (Chen e 

cols., 2006) e NR1 e NR2A em ratos (McDermott e cols., 2006). Por outro lado, o 

aumento na expressão do RNAm da subunidade NR2A foi descrita no córtex de ratos 

(Cirelli e  Tononi,  2000) e no hipocampo de camundongos (Kopp e cols., 2006). A 

concentração de glutamato (5-10 mmol/Kg), comparada a de outros 

neurotransmissores é muito alta no SNC, assim como a de aspartato (1-5 mmol/Kg), 

que tem ação excitatória e também age em receptores glutamatérgicos (Sheldon e 

Robinson, 2007). A manutenção de níveis extracelulares adequados de glutamato é 

essencial para a sinalização acontecer, entretanto, níveis elevados podem ser 

responsáveis pela indução de apoptose de neurônios mantidos em cultura (Choi e 

cols., 1987). Essa citotoxicidade do glutamato é dependente da liberação de cálcio e 

tem sido demonstrado tanto em culturas in vitro quanto em preparações in vivo 

(Segovia e cols., 2001; Kannurpatti e cols., 2004; Sheldon e Robinson, 2007).  

Kannurpatti e colaboradores (2004) avaliaram a citotoxicidade induzida pelo 

glutamato utilizando a formação de ERO como parâmetro de dano celular em fatias 

corticais de ratos jovens (21 dias) e adultos (80 dias). Apesar de o glutamato ter 

produzido uma despolarização menor da membrana mitocondrial em fatias corticais de 

animais adultos, estes foram mais sensíveis à citotoxicidade induzida pelo glutamato. 

Nesses animais foram observadas maior produção de ERO e de lactato desidrogenase 

(LDH) e alterações das razões entre NAD/NADH (aumento) e entre ATP/ADP 

(diminuição). A formação de ERO e os mecanismos citotóxicos foram dependentes de 

cálcio, no entanto não houve diferença entre os grupos estudados na Ca2+i quando 



 

estimulado pelo glutamato. A participação da mitocôndria nesses processos foi 

sugerida devido o uso de inibidores mitocondriais (rotenona e oligomicina) ter suprimido 

a formação de ERO e a liberação de LDH. Devido esta ação citotóxica e a conseqüente 

morte celular observada, o glutamato tem sido investigado no envelhecimento e em 

doenças neurodegenerativas, como a esclerose lateral amiotrófica, doença de 

Huntington, doença de Parkinson e Alzheimer (Segovia e cols., 2001; Meldrum, 2007).  

O glutamato também tem sido sugerido como participante das alterações 

observadas na aprendizagem e memória, emoção e motivação e funções motoras de 

idosos (Segovia e cols., 2001). Estudos da mudança da concentração extracelular de 

glutamato com o envelhecimento têm mostrado resultados conflitantes, com alguns 

autores encontrando aumento (Massieu e Tapia, 1997) e outros diminuição (Banay-

Schwartz e cols., 1989), que pode estar associada a linhagem do rato utilizada 

(Segovia e cols., 2001; Billard, 2006). No entanto, se por um lado, os resultados do 

conteúdo de glutamato em animais senescentes são discordantes, a redução na 

expressão de receptores glutamatérgicos com o envelhecimento é uma observação 

mais consistente da literatura (Segovia e cols., 2001; Billard, 2006). O principal receptor 

afetado é o NMDA, no entanto, alterações no AMPA e kainato também foram descritas, 

mas os resultados são bastante variados e dependentes da região analisada (Billard, 

2006; Foster e Kumar, 2002; Segovia e cols., 2001). A associação entre redução na 

expressão de receptores NMDA e AMPA e prejuízo na aprendizagem espacial já foi 

descrita em camundongos senescentes (Magnusson, 1998).  

Brewer e colaboradores (2007) observaram que a idade influenciava na 

resposta de neurônios hipocampais mantidos por mais tempo em cultura (“neurônios 

maduros”) à citotoxicidade do glutamato. Enquanto concentrações variadas (30-100M) 

de glutamato desencadeavam danos leves em cultura de neurônios mais “jovens”, 

foram observadas injúrias moderadas e graves em cultura de “neurônios maduros”. 

Este aumento na susceptibilidade em “neurônios maduros” coincidiu com alterações na 

corrente do receptor NMDA, além de um aumento na expressão das subunidades NR1 

e NR2A, enquanto a NR2B permanecia estável. A utilização do antagonista MK-801 e 

do antagonista seletivo de NR2B, “ifenprodil” foram comparáveis na cultura de 

neurônios “jovens”, no entanto, o pré-tratamento com “ifenprodil” foi menos eficaz em 

proteger a cultura de neurônios mais “maduros”, sugerindo assim a maior participação 

do NR2A na citotoxicidade de neurônios mais maduros do que o NR2B. No entanto, o 



 

papel do NR2B tem sido bastante investigado devido estudos iniciais terem mostrado 

que ele estava presente desde o início do desenvolvimento (assim como o NR1) e que 

os receptores contendo esta subunidade são extra-sinápticos enquanto os receptores 

contendo NR2A apareceriam mais tardiamente e seriam sinápticos (Sinor e cols., 2000; 

Gogas, 2006). No entanto, Thomas e colaboradores (2006) demonstraram 

posteriormente a presença de receptores extra-sinápticos contendo ambas as 

subunidades. A maior participação da subunidade NR2B nos mecanismos de 

citotoxicidade mediada pelo glutamato foi observada em culturas de neurônios 

corticais, estriatais e do prosencéfalo basal e as diferenças observadas desses estudos 

com o desenvolvido por Brewer e colaboradores (2007), parecem ser devidas ao tipo 

de célula escolhida e o tempo (dia de cultura) em que as células foram estimuladas 

com glutamato (Mizuta e cols., 1998; Cheng e cols., 1999; Gogas, 2006).  

Os prejuízos cognitivos observados com o envelhecimento podem ser 

decorrentes principalmente de disfunções sinápticas, ao invés de uma grande perda do 

número de células (Morrison e Hof, 1997; Toescu e Verkhratsky, 2000; White e Barone, 

2001). A redução acentuada do número de células está freqüentemente relacionada ao 

desenvolvimento de doenças neurodegenerativas, como por exemplo, a doença de 

Alzheimer. Nessa doença observam-se além da morte celular, a perda de sinapses, 

atrofia cerebral e a diminuição de vias neurotransmissoras no hipocampo e córtex 

cerebral (Leuner e cols., 2007). Entretanto, a razão de algumas áreas serem mais 

vulneráveis do que outras não é bem estabelecida, uma vez que não se conhece as 

causas específicas para a maior parte das doenças neurodegenerativas. Alguns 

estudos mais recentes têm sugerido que as mudanças patológicas observadas na 

doença de Alzheimer seriam decorrentes de disfunção mitocondrial e da sinalização de 

cálcio, do estresse oxidativo e da apoptose (La Ferla, 2002; Leuner e cols., 2007; Yu e 

cols., 2009). No entanto, a maioria dos indivíduos idosos não apresenta alterações 

acentuadas na cognição e sim prejuízos leves, que podem também estar relacionados 

a disfunções sinápticas e prejuízos na sinalização de cálcio e/ou disfunção 

mitocondrial.  

Nossos resultados sugerem que o envelhecimento está associado a 

alterações da sinalização de cálcio na formação hipocampal. A estimulação por 

glutamato das fatias hipocampais de ratos senescentes induziu um menor aumento na 

[Ca2+]c em relação ao jovem. De fato, nestes animais a média da razão máxima da 



 

fluorescência foi de 19,45,0 (CA3) e nos animais senescentes foi de 4,42,2 (CA3). A 

redução no número de receptores glutamatérgicos, principalmente NMDA, com o 

envelhecimento é um achado bastante consistente da literatura (Segovia e cols., 2001; 

Billard, 2006; Dickstein e cols., 2007) e pode ser a responsável pela diminuição da 

sinalização observada em nosso estudo. Devido ao fato do receptor NMDA ser o 

principal responsável pelo influxo de cálcio na célula durante o LTP, é possível sugerir 

que a alteração dessa sinalização observada no hipocampo de animais senescentes 

não restritos de sono de nosso estudo pode estar associada à diminuição na indução 

de LTP e déficit cognitivo (Billard, 2006; Foster, 2007).  

A sinalização de cálcio é essencial para vários processos sinápticos, como 

exocitose de neurotransmissores, crescimento e diferenciação celular, memória e 

aprendizagem, plasticidade sináptica, assim como a sinalização de morte celular 

(Toescu e Verkhratsky, 2000; Arundine e Tymianski, 2003; McDermott e cols., 2006). A 

manutenção de níveis elevados de cálcio tem sido associada ao envelhecimento assim 

como na indução de morte celular em diferentes processos patológicos. De acordo com 

Khachaturian (1989ab) níveis elevados sustentados de cálcio promoveriam 

citotoxicidade e conseqüente morte celular. No entanto, apesar de alguns estudos 

terem mostrado que concentrações intracelulares de cálcio [Ca2+]i estariam elevadas 

em células nervosas de animais de meia-idade ou senescentes (Kirischuk e 

Verkhratsky, 1996; Martinez e cols., 1998; Raza e cols., 2007; Hajieva e cols., 2009) 

outros descreveram ausência de alterações associadas ao envelhecimento ou uma 

redução na [Ca2+]i (Giovannelli e Pepeu, 1989; Hartmann e cols., 1996; Thibault e cols., 

2001). Essas diferenças observadas devem ser resultantes das diferentes 

metodologias utilizadas, além de alguns estudos terem sido realizados em cultura 

celular, que promovem modificações no funcionamento da célula. 

Giovanelli e Pepeu (1989) observaram que a recaptação de cálcio após 

estimulação era mais lenta em sinaptossomos corticais de animais senescentes, dessa 

forma o aumento de cálcio promovido pela despolarização com K+ demorava mais 

tempo para retornar ao estado de repouso. Esse retardo já era presente nos animais de 

meia-idade (16 meses de idade), mas não tão acentuado quanto o observado nos 

animais mais velhos (24 meses de idade). Além do aumento de [Ca2+]i em repouso na 

região CA1 do hipocampo, Raza e colaboradores (2007) observaram que após a 

estimulação com glutamato a recaptação do cálcio também era mais lenta em animais 



 

de meia-idade. Entretanto, diferente de nossos resultados, estes autores não 

observaram diferenças no pico do cálcio induzido pelo glutamato nos grupos 

analisados. O aumento do cálcio basal foi observado em cultura primária de hipocampo 

de ratos senescentes da linhagem Sprague-Dawley (Hajieva e cols., 2009). A atividade 

da calpaína, uma protease envolvida na sinalização celular e em mecanismos de morte 

celular, estava aumentada nestes animais. Os autores também observaram diminuição 

da viabilidade celular quando células hipocampais senescentes foram expostas ao 

glutamato, indicando assim uma maior vulnerabilidade às ações do glutamato.  

Thibault e colaboradores (2001) observaram que apesar de não haver 

diferença significativa entre a [Ca2+]i em repouso de fatias hipocampais de animais 

jovens e senescentes, após estimulação elétrica repetitiva, havia um aumento maior 

nessa concentração em animais senescentes. A alteração indireta de que o 

envelhecimento pode prejudicar os potenciais elétricos mediados por cálcio e mesmo 

na indução de LTP no hipocampo já havia sido descrita anteriormente (Landfield e 

Pitler, 1984, Landfield,1988).  

Em nossos dados, o desafio imposto pelo protocolo de restrição crônica de 

sono nos animais senescentes promoveu efeitos significativos na sinalização de cálcio 

em resposta ao glutamato, onde animais senescentes restritos de sono apresentaram 

um aumento (CA3: 14,1 5,2) em relação aos senescentes (CA3: 4,42,2) (FIGURA 

13). Já foi demonstrado que a PS promove alterações na expressão de subunidades de 

receptores glutamatérgicos em animais jovens e com privações continuas (8h-72h) 

(Cirelli e Tononi, 2000; Chen e cols., 2006; McDermott e cols., 2006). Cirelli e Tononi 

(2000) observaram um aumento no RNAm das subunidade NR2A (NMDA) e GluR2 e 

GluR3 e do transportador de glutamato/aspartato no córtex de animais  jovens privados 

de sono por 8h pelo método do “gentle handling”. Sabe-se que o receptor NMDA é 

associado com plasticidade sináptica, mas também com citotoxicidade, sendo que a 

subunidade NR2A tem importante papel na toxicidade de neurônios “maduros” 

hipocampais (Brewer e cols., 2007).  

A ausência de alterações na sinalização de cálcio em animais jovens em 

nossos resultados pode ser atribuída ao fato de animais jovens terem uma maior 

“reserva homeostática” diante de situações estressantes, adaptando-se melhor ao 

protocolo de restrição crônica de sono (Machado e cols., 2005) (TABELA 1). É 

importante ressaltar que todos os grupos experimentais tiveram um período de sono 



 

prévio de pelo menos 3h antes da realização dos estudos da sinalização de cálcio. Já 

foi demonstrado que poucas horas de sono na fase de recuperação ou rebote após 

curta PS em animais jovens revertem todas as alterações moleculares e funcionais na 

transmissão glutamatérgica (Kopp e cols., 2006). No entanto, por meio do registro 

eletrocorticográfico, foi possível observar que animais senescentes tiveram um rebote 

significativo somente no 6 dia de restrição de sono e nos demais dias a recuperação 

foi pequena ou esteve abaixo do valor observado  no período basal (rebote negativo). 

Independente do protocolo, os animais senescentes permaneceram mais tempo em 

restrição de sono porque não utilizaram o POS (6h) para um sono restaurador.   

O aumento da resposta ao glutamato nos animais senescentes restritos de 

sono (CA3: 14,15,2) se aproximou dos valores observados em animais jovens do 

grupo controle (CA3: 19,4 5,0). Não houve diferença entre animais jovens restritos de 

sono em relação ao grupo controle. Sendo que o prejuízo associado ao envelhecimento 

nos mecanismos de tamponamento do cálcio podem ser os responsáveis pelo aumento 

observado da [Ca2+]c (estimulado pelo glutamato) no grupo senescente restrito de sono.  

É importante ressaltar que apesar da maioria dos protocolos de PS possuir 

componentes que aumentam o estresse, a perda de sono per se é estressante. 

Portanto, apesar de não termos quantificado os níveis de corticosterona de nossos 

animais, pressupõe-se que estavam aumentados. Um estudo piloto realizado 

previamente com um período de oportunidade de sono de apenas 3h, aumentou muito 

a agressividade entre os animais senescentes e foi observada morte prematura de 

alguns deles. Além disso, dados de nosso laboratório mostraram que os níveis de 

corticosterona estavam elevados em ratos jovens após 21 dias de restrição de sono 

(Perry e cols., dados não publicados).  

Já foi proposto que os efeitos neurodegenerativos dos glicocorticóides no 

hipocampo seriam dependentes de um aumento na concentração extracelular do 

glutamato e intracelular de cálcio (Sapolsky, 2000). Weiland e colaboradores (1997) 

observam que a administração crônica de corticosterona (10 dias) em ratos adultos 

aumentou a expressão do RNAm das subunidades NR2A e NR2B no hipocampo e giro 

denteado. Elliott e Sapolsky (1993) observaram que a corticosterona induziu aumento 

sustentado de Ca2+c, potencializando a ação do ácido caínico em cultura de 

hipocampo. O uso de antagonistas de receptores glutamatérgicos atenuou a morte 

celular induzida pela dexametasona em culturas primárias de hipocampo (Lu e cols., 



 

2003). Na revisão realizada por Distelhorst (2002) dentre os mecanismos sugeridos 

para a morte celular de timócitos e linfócitos, induzidos pelos glicocorticóides, estão a 

liberação de cálcio do retículo endoplasmático, a disfunção mitocondrial e alteração na 

expressão de proteínas da família Bcl-2.  

Em nossos dados, a estimulação com FCCP produziu uma maior liberação 

de Ca2+ da mitocôndria em animais senescentes restritos de sono. O FCCP é um 

protonóforo que colapsa o potencial de membrana mitocondrial e libera cálcio para o 

citosol, dessa forma sugere-se que o aumento do cálcio citoplasmático observado 

refere-se ao conteúdo do cálcio mitocondrial. A mitocôndria tem um papel importante 

nos mecanismos citotóxicos do glutamato e tem uma participação ativa nos 

mecanismos de morte celular (Mattson e cols., 1998; Kannurpatti e cols., 2004; Ott e 

cols., 2007). A captação de cálcio pela mitocôndria, durante elevação de [Ca2+]c, pode 

levar a formação de ERO e a liberação de fatores pró-apoptóticos do espaço 

intermembranal mitocondrial ativando diferentes mecanismos de morte celular 

(Kannurpatti e cols., 2004; Ott e cols., 2007).  

O estresse oxidativo, que é resultante do aumento da produção de ERO e da 

redução de moléculas antioxidantes, observado no envelhecimento está associado ao 

aumento da peroxidação lipídica, oxidação de proteínas e mutações cumulativas do 

DNA, principalmente o mitocondrial (Gensler e Bernstein, 1981; Cortopassi e Arnhein, 

1990; Dröge e Schipper, 2007). A captação de cálcio pela mitocôndria, durante 

elevação de [Ca2+]c, pode levar a formação de ERO e a liberação de fatores pró-

apoptóticos do espaço intermembranal mitocondrial ativando diferentes mecanismos de 

morte celular (Kannurpatti e cols., 2004; Ott e cols., 2007). As ERO, como por exemplo, 

o peróxido de hidrogênio e o superóxido, são produzidos na mitocôndria e participam 

da sinalização celular e possivelmente da plasticidade neuronal (Mattson, 2007).  

O cérebro é particularmente vulnerável devido a sua baixa quantidade de 

antioxidantes e a presença elevada de lipídios e ferro (Fernandez e cols., 2007). A 

mitocôndria por ser o local de produção das ERO acaba se tornando um alvo primário. 

Alguns dos efeitos deletérios observados na mitocôndria incluem a facilitação da 

abertura do poro de transição da permeabilidade (PTP) mitocondrial dependente de 

Ca2+, que permite a liberação de fatores pró-apoptóticos tais como o citocromo C, fator 

indutor de apoptose e o smac-diablo (Brustovetsky e cols., 2003; Ott e cols., 2007). 

Devido à capacidade limitada da mitocôndria de captar Ca2+, uma vez que haja um 



 

excesso em sua retenção, a abertura do PTP o libera para o citosol. O estresse 

oxidativo sensibiliza a mitocôndria, reduzindo o limiar de liberação do cálcio (Ott e cols., 

2007). Singh e colaboradores (2008) observaram que o envelhecimento intensifica os 

efeitos da privação de sono no equilíbrio entre a geração de oxidantes e antioxidantes, 

sendo o hipocampo uma das áreas afetadas. Alguns estudos sugerem que o 

envelhecimento está associado a um baixo limiar de indução de abertura do PTP e 

somando o fato das ERO serem mais produzidas com o avanço da idade, a 

vulnerabilidade mitocondrial à citotoxicidade seria maior (Mather e Rottenberg, 2000; 

Toescu e cols., 2000).  

Considerando que nem sempre são observadas diferenças na Ca2+i em 

repouso de animais jovens e senescentes (Kirischuk e Verkhratsky, 1996; Hartmann e 

cols., 1996; Giovannelli e Pepeu, 1989; Martinez e cols., 1988; Thibault e cols., 2001; 

Xiong e cols., 2002; Raza e cols., 2007), alguns estudos têm sugerido que o 

mecanismo de tamponamento e/ou o retorno ao estado de repouso estaria prejudicado 

com o envelhecimento (Murchison e Griffit, 1998; Xiong e cols., 2002; Murchison e 

cols., 2004; Billard, 2006; Foster, 2007). Xiong e colaboradores (2002) observaram que 

apesar de não haver diferença na Ca2+i com a idade, quando fatias cerebelares de 

camundongos senescentes eram estimuladas com KCl, a repolarização era mantida 

por mais tempo, ocorrendo um retardo na recuperação do Ca2+i. Valores diminuídos 

no mito também foram observados, indicando diminuição da atividade metabólica. De 

acordo com os autores, esse retardo era um indicativo da capacidade limitada da 

mitocôndria em fornecer suporte energético durante o estresse metabólico, tornando 

assim, os neurônios mais vulneráveis.  

Já foi demonstrado que a PS induz mais estresse oxidativo no hipocampo de 

ratos senescentes do que em ratos jovens (Singh e cols., 2008). Portanto, o estresse 

oxidativo somado com a maior captação de cálcio mitocondrial observado após a 

restrição de sono poderia aumentar a vulnerabilidade neuronal e acionar mecanismos 

de morte celular. Se todos esses fatores associados estariam promovendo uma grande 

abertura do PTP e liberando fatores pró-apoptóticos, facilitando assim a indução de 

apoptose observada em alguns animais ( 6%) é uma possibilidade, mas que deveria 

ser avaliada com mais experimentos e ferramentas adequadas. Sabe-se que a 

inserção da Bax na membrana mitocondrial seria um resultado da ativação do PTP, 

mas que a expressão aumentada de Bcl-2 protegeria essa abertura (Zhang e cols., 



 

1998; Ureshino e cols., 2010). Entretanto, nem a idade e nem a restrição de sono 

promoveram alterações na expressão da Bcl-2 no hipocampo dos nossos animais e a 

falta de resultados conclusivos da expressão da Bax (dados não mostrados) dificulta a 

associação desses elementos com nossos dados. Contudo, apesar de serem 

resultados preliminares, as alterações observadas na glândula pineal após a restrição 

de sono e a redução de Bcl-2 no hipotálamo de animais senescentes restritos ou não 

de sono, sugerem maior vulnerabilidade de algumas estruturas ao envelhecimento e/ou 

à perda de sono. 

Apesar da participação ativa do retículo endoplasmático na sinalização de 

cálcio, a avaliação indireta do conteúdo de cálcio do RE, pelo uso da tapsigargina, um 

inibidor específico e irreversível da SERCA (Takemura e cols., 1989) não apresentou 

diferenças em nosso estudo. O conteúdo de cálcio do retículo endoplasmático foi o 

mesmo para todos os grupos pesquisados, sugerindo assim, que a mitocôndria teria 

uma participação maior nos mecanismos de disfunções sinápticas e/ou de morte 

celular observados no hipocampo de animais senescentes restritos de sono.  

Naidoo e colaboradores (2005, 2008) têm estudado a relação entre a PS e a 

resposta à proteínas não-dobradas (UPR). A UPR é um sistema de controle de 

qualidade promovido pelo retículo endoplasmático que a célula possui para prevenir o 

dobramento errado de proteínas evitando assim o seu agregamento. Essa resposta 

envolve a “up regulation” de chaperonas (BiP) que previne esse dobramento errado; 

ativa o sistema de ubiquitina-proteassoma (ERAD) que degrada as proteínas mal 

dobradas; e atenua a translação de proteínas diminuindo a sua síntese (Schröder e  

Kaufman, 2005, Naidoo, 2009). Esses autores observaram que a PS induz uma 

resposta de estresse no RE no córtex de camundongos jovens (Naidoo e cols., 2005). 

Posteriormente, Naidoo e outros colaboradores (2008) verificaram que quando 

camundongos senescentes eram PS, todos os mecanismos da UPR estavam 

prejudicados com o envelhecimento, isto é, as chaperonas (BiP) não estavam 

aumentadas, a translação das proteínas não estava atenuada e a degradação 

proteassomal estava reduzida. Fatores pró-apoptóticos como a GADD34 (“growth 

arrest and DNA damage 34”), CHOP (CCAAT/enhancer-binding protein-homologous 

protein”) e Caspase-12 estavam elevados nesses camudongos, indicando assim, que a 

sinalização de morte celular estava ativada. Os autores propõem como mecanismo 

envolvido a regulação da Bcl-2 em conjunto com os receptores IP3 que modulariam os 



 

estoques de Ca2+ do RE. A expressão aumentada de CHOP no córtex de animais 

senescentes PS inibiria a Bcl-2 e levaria a uma maior liberação de Ca2+ no citosol, 

elevando a sua concentração e ativando caspases que induziria a morte celular. 

Contudo em nosso estudo, a mitocôndria parece ter um papel mais importante nos 

mecanismos de alterações da sinalização de cálcio observadas em animais 

senescentes restritos de sono, desde que não foram observadas alterações no 

conteúdo de cálcio reticular nesse grupo. 



 

6.0. CONCLUSÕES 

______________________________________________________________________ 

 

 Animais senescentes tiveram uma capacidade reduzida de restaurarem os 

parâmetros de sono durante o protocolo de restrição crônica de sono. 

 

 O aumento de apoptose nas regiões CA2 e CA3 em animais senescentes, 

principalmente no grupo restrito de sono, sugere maior vulnerabilidade nessas 

áreas. 

 

 O menor aumento de cálcio citosólico, induzido pelo glutamato, em animais 

senescentes pode indicar alterações na neurotransmissão glutamatérgica. 

 

 A restrição crônica de sono induziu um aumento na resposta ao glutamato em 

animais senescentes. Esse aumento pode estar associado a alterações na 

expressão de receptores glutamatérgicos. 

 

 A resposta diminuída ao FCCP nos animais senescentes sugere um menor 

conteúdo de cálcio mitocondrial. Por outro lado, a restrição crônica de sono 

promoveu um aumento de estoque de cálcio mitocondrial em animais 

senescentes. 

 

 A ausência de alterações no conteúdo de cálcio em estoques sensíveis à 

tapsigargina (principalmente o retículo endoplasmático) pode sugerir a maior 

participação da mitocôndria nas alterações observadas 

 

 A restrição crônica de sono em animais senescentes pode aumentar a 

susceptibilidade à estímulos citotóxicos e induzir alterações na sinalização 

celular ou apoptose 
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Anexo I 

 
Reação de TUNEL 

 
No dia anterior: Preparar PBS (1,5l), Testar estabilidade do banho-maria (37ºC) 

 

No dia da reação: Separar água bidestilada (500ml) e água destilada (2l); Papel 

de filtro (placas e secar lâminas), 2 ou 3 Placas de Petri grandes, Pipetas 1000, 

200 e 20 ml, Isopor com gelo, provetas, papel alumínio, ponteiras, pipetas de 

plástico. 

 

Desparafinização 

 

1- Cuba com Xileno I – 5 min 

2- Cuba com Xileno II – 5 min 

3- Cuba com Xileno III – 2 min 

4- Cuba com Etanol absoluto – 5 min 

5- Cuba com Etanol 90% - 3 min 

6- Cuba com Etanol 80% - 3 min 

7- Cuba com Etanol 70% - 3 min 

8- Cuba com PBS – 5 min 

 

Aproveitar esses 5 min e diluir a proteinase K em PBS (Concentração de uso: 

20 g/ml) 

 

9- Colocar ± 100 l da solução de proteinase K em cada corte, colocar as 

lâminas na “câmara úmida” – 15 min 

10-  Escorrer conteúdo e lavar em água miliq – 2X de 5 min 

 

Preparar peroxidase 1%: 4ml de H2O2 30% + 116ml de PBS. 

Retirar do freezer: Equilibration Buffer, Reaction Buffer e TdT enzyme, 

Stop/Wash Buffer) 

 
 



 

1-  Colocar na solução de peroxidase 1% (diluída em PBS) - 20 min 

2-  Lavar com PBS ou água – 2X de 5 min 

 

Aproveitar intervalo para preparar a Working Strength TdT enzima: 

70% Reaction Buffer + 30% TdT Enzyme (ex. p/ 8 cortes: 75 l/corte: 420 ml de 

Reaction Buffer + 180 ml de TdT Enzyme) 

 

3- Secar as lâminas e colocar 70 l de Equilibration Buffer (tampa azul) em 

cada corte – 1 a 5 min 

4- Secar as lâminas e colocar 70 l do Working Strength TdT em cada 

corte. Incubar em câmara úmida (banho-maria) a 37ºC – 1h 

 

Preparar solução Stop (Working Strength Stop/Wash Buffer): 2ml de solução 

Stop + 68ml de água destilada). 

 

5- Escorrer conteúdo e colocar laminas em um recipiente com a solução 

Stop. Agitar por 15 seg e incubar – 10 min 

6- Lavar com PBS – 3X de 2 min 

 

7-  Secar as lâminas e colocar 65 ml de anti-digoxigenina em cada corte. 

Incubar em câmara úmida, temp. ambiente – 30 min 

 

Retirar Substrato e Dilution Buffer DAB do freezer. 

 

8-  Lavar com PBS – 4X de 2 min 

 

Preparar Working Srength Peroxidase Substrate (solução DAB) 

 

147 l  DAB Dilution Buffer + 3 l  DAB Substrate = 150 l solução. 

Para 8 cortes: 588 l Dilution Buffer + 12 l DAB Substrate = 600 l  

 

Cobrir eppendorf com papel alumínio (é fotossensível). 
 

 



 

1-  Colocar 75 l de solução DAB em cada corte. DEIXAR NO MÁXIMO 1 

MINUTO! (Pode-se visualizar coloração no microscópio) 

2-  Colocar lâminas na cuba com PBS gelado – 3X de 5 min 

3-  Corar com Hematoxilina de Carrazi – 30 segundos 

4-  Lavar com água destilada 

5-  Cuba com Etanol 70% - 5 min 

6-  Cuba com Etanol 80% - 5 min 

7-  Cuba com Etanol 90% - 5 min 

8-  Cuba com Etanol 100% - 5 min 

9-  Cuba com Etanol 100% - 5 min 

10-  Cuba com Xileno I – 5 min 

11-  Cuba com Xileno II – 5 min 

12-  Colocar lamínula (limpá-las com xileno), retirar bolhas, esperar secar. 

 

 
 


