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Entre as desordens que afetam o Sistema Nervoso Central (SNC) as doenças
de Parkinson (DP) e de Alzheimer (DA) apresentam real importância, devido a
frequência relativamente alta destas na população nos últimos anos. Em ambos os
casos a patologia é neurodegenerativa, crônica e progressiva. A DP é caracterizada
principalmente por distúrbios motores e distúrbios não motores (alterações
neurovegetativas, sensoriais, alterações do sono, de memória e depressão),
enquanto que na DA além de compartilhar com algumas das alterações observadas
na DP, ocorrem principalmente alterações dos processos cognitivos. Ambas as
doenças não tem cura e os medicamentos atuais são paliativos e corrigem alguns
dos sintomas, sem, no entanto alterar o curso da doença. A procura de novos alvos
farmacológicos nesse sentido é uma constante, tendo as plantas medicinais especial
atenção. B. microstachya Raddi além de ser usada pela população catarinense
contra diversas patologias periféricas, também tem sido ultimamente utilizada em
doenças do SNC.

Alguns dos fitoconstituintes presentes na planta, (lactonas,

flavonóides, terpenóides, esteróides, taninos e quinonas), comprovadamente
possuem a capacidade de reduzir os processos neurodegenerativos atuando de
diversas formas, sobretudo diminuindo o estresse oxidativo. Os fitoconstituintes α e
β-amirina isoladamente ou, sua mistura, são compostos promissores do ponto de
vista farmacológico, tendo em vista sua atividade antioxidante. A proposta geral do
presente estudo foi aprofundar as investigações com a B. microstachya Raddi bem

como com a mistura dos compostos α e β amirina em modelos de
neurodegeneração para a DA e DP. Para a DP foi utilizado o modelo do 1-metil4fenilpiridinio (MPTP) infundido diretamente na substância nigra pars compacta
(SNpc) de ratos. Para a DA, utilizou-se os modelos de indução da DA pela
estreptozotocina (STZ) pelo peptideo amiloide αβ-142 administrados através de
infusão intracerebroventricular (ICV) em camundongos. Os animais com DP e DA
induzidas foram submetidos ao tratamento com o extrato metanólico (EMBM/ 10, 30,
100mg/kg, v.o) e com a mistura de α e β-amirina (1, 10 e 30mg/kg, i.p.) e,
posteriormente submetidos a testes comportamentais (teste de: ansiedade o labirinto
em cruz elevado; depressão , o teste do nado forçado) cognitivos (teste da esquiva
inibitória) e motores (teste do campo aberto) Posteriormente os animais com a DA
foram submetidos a eutanásia e seus cérebros preparados para análise bioquímica
do sistema de oxidação(atividade das enzimas, catalase, superoxido dismutase,
glutationa peroxidase, glutationa redutase) e peroxidação lipídica. Verificou-se que
em animais com DA tanto o EMBM quanto a mistura de α,β-amirina, foram efetivos
em reverter os déficits cognitivos em animais, o efeito da mistura de α e β-amirina
sobre a memória dos mesmos pode estar relacionado a diminuição do estresse
oxidativo cerebral, uma vez que os tratamentos produziram aumento das defesas
neuronais, aumentando a atividade de enzimas-chaves (CAT,SOD, GPx e GPr)
como também diminuindo a peroxidação lipídica. Em animais com DP induzido por
MPTP, os tratamentos com o EMBM e a mistura de α e β-amirina reverteram os
déficits motores, e parâmetros

comportamentais relacionados com ansiedade e

depressão. Porém não foi possível verificar os distúrbios cognitivos de animais no
modelo. Os resultados em conjunto validam em parte o uso das folhas da planta B.
microstachya Raddi na medicina popular para distúrbios motores e apontam a
mistura de α e β amirina como compostos de interesse para o desenvolvimento de
agentes terapêuticos em processos neurodegenerativos.

Palavras-chave: Neurodegeneração. Parkinson, Alzheimer. α e β-amirina. Bauhinia
microstachya.
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Among the disorders that affect the central nervous system (SNC), Parkinson’s
disease (DP) and Alzheimer’s disease (DA) have real importance, due to their
relatively high frequency in the population in recent years. In both cases, the
pathology is neurodegenerative, chronic and progressive. DP is primarily
characterized by motor disorders and non-motor disturbances (neurovegetative and
sensory changes, sleep disturbances, memory loss, and depression), while DA,
besides sharing some of the changes observed in DP, also involves changes in
cognitive processes. Both diseases have no cure, and the existing drugs are
palliative, only treating some of the symptoms, but without altering the course of the
disease. There is an ongoing search for new pharmacological targets in this area,
with special focus on medicinal plants. B. miscrostachya raddi, besides being used
by the population of the Brazilian state of Santa Catarina to combat a variety of
peripheral diseases, has also recently been used in CNS disorders. Some of the
chemical compounds present in the plant (lactones, flavonoids, terpenoids, steroids,
tannins, triterpenes and quinones), have demonstrated the ability to reduce the
neurodegenerative processes, through different modes of action, mainly by
decreasing oxidative stress. The compounds α and β-amyrin alone, or a mixture of
both, are promising from a pharmacological point of view, given their antioxidant

activity. The general proposal of this study was to further research with B.
miscrostachya, as well as with the mixture of compounds α and β-amyrin, in models
of neurodegeneration in DA and DP. For the DP model, 1-methyl-4phenylpiridine
(MPTP) was used, directly infused into the pars compacta nigra substance (SNPC) of
rats. For DA, we used the model of DA induced by streptozotocin, and the model of
DA induced by amyloid peptide αβ-A-142, administered intracerebroventricularly (icv)
by infusion in mice. The animals with induced DP and DA were treated with the
methanolic extract (10, 30, 100 mg/kg) and a mixture of α and β-amyrin (1, 10 and
30mg/kg) and subsequently submitted to behavioral models (anxiety in the plus maze
test; depression in the forced swimming test), a cognitive model (inhibitory avoidance
test) and a motor test (open field test). The animals were then sacrificed and their
brains prepared for biochemical analysis of the oxidation system (enzymes activity;
catalase, superoxide dismutase, glutathione, peroxidase, glutathione reductase) and
lipid peroxidation. It was found that in the DA animal model. Both treatments (extract
and compound) were effective in reversing the cognitive deficits in the animals, while
the effect of the amyrin mixture on the animals’ memory may be related to a
decrease in the cerebral oxidative stress, as the treatments produced an increase of
neuronal oxidative defenses by increasing the activity of key enzymes (CAT, SOD,
GPx and GPr) as well as decreasing lipid peroxidation. In the MPTP-induced animal
model, the treatments with EMBM and with the mixture of amyrin reversed motor
deficits and changes in behavioral parameters related to anxiety and depression. But
it was not possible to verify the cognitive disorders in this model. Taken together, the
results validate, in part, the use of plant leaves in popular medicine for motor
disturbances, and link the mixture of α and β amyrin as compounds of interest for the
development of therapeutic agents for use in neurodegenerative processes.
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1 INTRODUÇÃO
As afecções crônicas neurodegenerativas são as desordens que mais afetam
os indivíduos idosos, as quais podem acarretar drásticas alterações na capacidade
funcional e graves prejuízos na qualidade de vida dos pacientes (PRASAD et. al,
2012). Dentre estas patologias, incluem-se as demências, literalmente denominadas
como a “perda da mente”. Recebem esse nome devido ao comprometimento
significativo que causam na memória, nas funções cognitivas e na coordenação
motora e demais funções cerebrais. Conforme a intensidade que a doença se
manifesta, podem produzir perda funcional da memória ou do controle dos
movimentos, incluindo até, incapacidade de realizar atividades rotineiras do dia-dia
(PRADO et. al, 2007).
As mais comuns e importantes doenças neurodegenerativas incluem a
doença de Alzheimer (DA) e a doença de Parkinson (DP), cujo principal marcador é
a morte neuronal. São consideradas patologias cosmopolitas, uma vez que não
apresentam distinção entre as classes sociais, raças e gêneros; podem acometer
tanto homens como mulheres, sobretudo, na faixa etária mais avançada
(VIDAILHET, 2011). Ambas as patogêneses (DA e DP) são caracterizadas pela
perda de massa neuronal, cujo início é insidioso e se desenvolve continuamente
durante um período de vários anos. Evidências sugerem que o processo
fisiopatológico seja multifatorial e fatores como a produção de espécies reativas de
oxigênio (ROS), a neuroinflamação, a excitotoxicidade culminando em apoptose, são
discutidas como importantes processos de morte celular (JODKO, LITWINIENKO,
2010). Alterações no complexo da cadeia mitocondrial também podem contribuir
para a degeneração celular neuronal em decorrência do declínio na síntese de
trifosfato de adenosina (ATP) (CHINTA, ANDERSEN, 2011).
Na DA ocorre uma perda intensa e progressiva de memória declarativa,
dificuldades de comunicação e alterações dos processos cognitivos, bem como
sintomas psiquiátricos, que envolvem depressão, apatia, anedonia, irritabilidade,
agitação e agressividade. Estas últimas ocorrem principalmente nas fases iniciais da
DA (PRADO et. al, 2007). É caracterizada pela maciça perda sináptica e morte
neuronal observada em regiões como córtex cerebral e, sobretudo o hipocampo,
sendo que este é a principal estrutura envolvida nos processos de aquisição e
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consolidação da memória. Como geralmente, o hipocampo é o primeiro alvo
estrutural acometido pelos mecanismos degenerativos da DA, disfunções da
memória são sintomas iniciais. Posteriormente, outras estruturas cerebrais, tal como
o córtex sensorial, são afetadas e os sintomas da demência são instalados
(MIMURA, 2008).
Por outro lado, a DP, é caracterizada principalmente pela diminuição da
neurotransmissão dopaminérgica nos gânglios da base, mas também envolve
múltiplas disfunções de outros sistemas monoaminérgicos (TEIVE, 1998; HALLIDAY,
MCCANN, 2010). Os principais sintomas observados incluem os sinais relacionados
ao controle motor, repercutindo por meio de sinais e sintomas como tremor de
repouso, rigidez, bradicinesia, bloqueio motor e instabilidade postural (HEISTERS,
2011). A sua etiologia é idiopática, porém evidências sugerem que a instalação da
doença ocorre em decorrência de fatores ambientais e genéticos, que podem
interagir e contribuir para o desencadeamento do processo neurodegenerativo
(PEREIRA, GARRET, 2010).
A terapêutica atual disponível para as doenças neurodegenerativas
representa uma alternativa paliativa e limitada, uma vez que atuam apenas no
tratamento sintomático dessas patologias. Ainda não há nenhum fármaco capaz de
bloquear a maquinaria responsável pelo processo degenerativo das células
neuronais, além de que, os medicamentos utilizados atuam apenas restabelecendo
temporariamente a função colinérgica na DA e a função dopaminérgica na DP, sem
apresentarem, todavia, uma ação neuroprotetora comprovada sobre o processo
neurodegenerativo, sendo que este continua a progredir de forma ininterrupta
(BLAGOSKLONNY, 2012).
Somado à dificuldade de diagnóstico precoce ao fato de que ainda não há
terapias realmente efetivas, nem tampouco métodos preventivos eficazes, um dos
maiores desafios que a sociedade enfrentará no futuro, será a passagem para a
senescência evitando o aparecimento de doenças dessa natureza (PRADO et al.,
2007, BLAGOSKLONNY, 2012). Em contrapartida, para a comunidade cientifica o
grande desafio representa a investigação de novas alternativas terapêuticas, que se
tornam cada vez mais necessárias para toda a sociedade.
Diversos compostos biologicamente ativos foram originados a partir de
substâncias produzidas pelo metabolismo secundário dos vegetais e representam
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importância fundamental no desenvolvimento científico da química medicinal (SANTOS
et al. 2007).
Nesse contexto, mais de 4000 compostos já foram investigados pela
comunidade científica, dentre eles estão flavonóides, iridóides, terpenos e alcalóides
(MANACH et al., 2004). Os flavonoides por sua vez, tem merecido especial destaque
em função das ações neuroprotetoras (JONES et al., 2012). No caso da DA, a
própria galantamina (Remnyl®) é um alcalóide fenantrênico, substância de origem
natural que é utilizada na terapêutica da doença desde 2001. Este composto é um
excelente exemplo que demonstra o papel fundamental das substâncias oriundas de
plantas medicinais na pesquisa de novos fármacos para o tratamento de doenças
neurodegenerativas (BARREIRO e BOLZANI, 2009).
No que tange a DP, o uso de plantas medicinais ainda é pouco explorado.
Poucos são os estudos científicos que demonstram possíveis alvos para a sua
terapêutica, alguns destes incluem plantas usadas na medicina chinesa (SANKAR
et al., 2007). Recentemente os canabinóides obtidos da Canabis sativa também
vem ganhando um grande destaque como possível alvo terapêutico para o
tratamento da doença (GOWRAN et al., 2010; FERNANDÉZ-RUIZ, 2009). No Brasil,
somente a espécie vegetal Banisteriopsis caapi, encontrada na Amazônia (utilizada
como um dos ingredientes da bebida “sagrada” Ayahuasca) tem sido estudada com
potencial terapêutico para a DP (WANG, et al., 2010). Embora algumas plantas da
flora brasileira sejam usadas na medicina popular para tratamento de desordens
motoras, a validação farmacológica das mesmas com tais propriedades ainda é
incipiente.
Nesse contexto, é possível citar o exemplo da B. microstachya (BM), uma
planta que tem sido alvo de pesquisas, evidenciando atividade antiespamódica e
antinociceptiva de extratos e compostos obtidos com as partes aéreas (MEYRESILVA et al., 2001, RAMOS et al., 2005, GADOTTI et al., 2005). Apesar de não
serem encontrados dados referentes à sua aplicação medicinal frente a desordens
do SNC na literatura especializada, esta planta vem sendo utilizada pela população
na região sul para este fim, o que estimulou o desenvolvimento da presente
pesquisa.
Dentre os fitoconstituintes mais estudados estão os terpenos os quais
possuem atividades farmacológicas bastante difundidas na literatura como:
ansiolítica, analgésica, antidepressiva, hipnótica, anticonvulsivantes, dentre outras.
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Destaca-se nesse grupo também a atividade antioxidante (HEO et al., 2002).
Recentemente foi apontada a ação de terpenos sobre o processo oxidativo e sua
repercussão na neurodegeneração do SNC. Desta forma, os terpenos têm merecido
a atenção dos pesquisadores como potenciais candidatos a medicamentos de várias
patologias do SNC (WANG et al., 2010).
Estudos farmacológicos revelam que a mistura de triterpenos α e β-amirina
(AMI), possuem inúmeras atividades biológicas estudadas, destacando-se a
atividade antiinflamatória em sistemas periféricos (VITOR et al., 2009). Da Silva e
Cechinel-Filho (2002) descreveram alguns fitoconstituintes de diversas plantas do
gênero Bauhinia evidenciando a presença de alcalóides, flavonóides, terpenos entre
outros.
Considerando que a combinação de triterpenos AMI e que alguns
fitoconstituintes

da

espécie

vegetal

B.

microstachya

exibem

propriedades

antioxidante, antiinflamatória (VITOR et al., 2009, WANG et al., 2010) já detectadas,
e que, o processo de estresse oxidativo e a inflamação são fatores apontados para a
neurodegeneração na DP e DA, no presente trabalho pretendeu-se estudar o efeito
desses triterpenos em animais normais e com DP e DA induzidos, avaliando seus
efeitos sobre a memória, parâmetros motores e comportamentais além, do sistema
enzimático antioxidante do cérebro dos animais com tais doenças induzidas.
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2 OBJETIVOS
2.1 Objetivo Geral
Avaliar as possíveis propriedades neuroprotetoras do extrato bruto de B.
microstachya e a mistura de α e β-amirina sobre o Sistema Nervoso Central de
roedores com DP e DA induzida quimicamente.
2.2 Objetivos Específicos

•

Padronizar as técnicas de indução do Parkinson com 1-metil-4-fenil-1,2,3,6tetraidropiridina (MPTP) em ratos;

•

Padronizar as técnicas de indução do Alzheimer com estreptozotocina (STZ)
e peptídeo amiloide (A β- 142) em camundongos;

•

Avaliar o efeito do extrato metanólico de B. microstachya (EMBM) e da
mistura de α e β-amirina sobre os déficits motores, induzidos pela DP
experimental através do teste de campo aberto;

•

Avaliar o efeito do extrato metanólico de B. microstachya (EMBM) e da
mistura de α e β amirina sobre possíveis déficits comportamentais, induzidos
pela DP e DA experimental através do teste do labirinto em cruz elevado;

•

Avaliar o efeito do extrato metanólico de B. microstachya (EMBM) e da
mistura de α e β amirina sobre possíveis déficits cognitivos, induzidos pela DP
e DA experimental através do teste da esquiva inibitória;

•

Avaliar o efeito da mistura de α e β-amirina sobre o sistema de oxidação em
cérebro de animais com a DA induzida quimicamente;
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3 REVISÃO DA LITERATURA
3.1 Doenças Neurodegenerativas: Aspectos gerais
Durante a última metade do século XX, a população idosa mundial triplicou.
Segundo as projeções demográficas da Organização Mundial de Saúde (OMS), o
aumento irá continuar ao longo deste século e, desta forma, estima-se que em 2050,
o número de pessoas idosas (com idade igual ou superior a 60 anos) atingirá o de
jovens (com idade inferior a 15 anos) (OMS, 2010).
Além do fato de que as pessoas estão vivendo mais, elas também estão
envelhecendo de maneira mais sadia. Estudo feito nos Estados Unidos, onde uma
população de idosos foi acompanhada e monitorada durante 7 anos, verificou-se
que 90% das pessoas entre 65 e 74 anos não padeciam de nenhuma incapacidade,
e 40% dos indivíduos com mais de 85 anos foram considerados completamente
funcionais(BLAGOSKLONNY, 2012). No Brasil, o cenário não é diferente. O Brasil
está entre os dez países com maior índice de população acima dos 60 anos de
idade e, dentro desta perspectiva, conquistar a longevidade com saúde deixa de ser
privilégio para se tornar uma necessidade.
Perante o cenário de envelhecimento da população, é importante salientar
que os idosos estão mais vulneráveis ao aparecimento de determinadas doenças
degenerativas para as quais o envelhecimento é um fator de risco conhecido e
imutável. É inerente afirmar que a incidência de doenças neurodegenerativas, dentre
as

quais

englobam

os

variados

tipos

de

demências,

comprometem

significativamente os processos envolvidos com a memória e outras funções
cognitivas e motoras, com intensidade suficiente para causar graves alterações
estruturais e funcionais no SNC (PRADO et. al, 2007).
Paradoxalmente e ao contrario do que muitos pensam, a demência é, por
definição,

uma

desordem

que

não

está

necessariamente

associada

ao

envelhecimento normal, embora estudos afirmem que a patologia associada com a
incontinência

urinária,

instabilidade

postural,

quedas,

delírio

e

depressão,

constituam-se nos “pilares estruturais” da geriatria (GORDILHO et al., 2000).
A demência é sem dúvida, uma das mais incapacitantes doenças que afligem
os idosos, e envolvem uma série de fatores emocionais, além de impactos
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econômicos importantes, os quais atingem não só o paciente, mas todo o contexto
familiar (SRIKANTH et al., 2005). Particularmente, a DA é uma patologia
neurodegenerativa, caracterizada como uma das principais formas de demências
que vem aumentando epidemiologicamente nos mundo inteiro.
3.2

Processos

biológicos

envolvidos

na

gênese

das

doenças

neurodegenenerativas
As doenças neurodegenerativas, se caracterizam pela progressiva perda da
estrutura e função neuronal. Apesar de ainda não serem conhecidos todos os
processos bioquímicos e/ou fisiológicos que conduzem ao desenvolvimento destas
desordens, sabe-se hoje que as principais doenças neurodegenerativas, tais como a
DA e a DP, apresentam algumas semelhanças, especialmente no que tange à
deposição intra ou extracelular de emaranhados proteicos no tecido cerebral dos
acometidos por essas doenças (MIGLIORINI et al., 2012).
A patogênese destas doenças estão sob intensa investigação e fatores como
a produção de espécies reativas de oxigênio (ROS), a neuroinflamação, a
excitotoxicidade, a fosforilação oxidativa, e a apoptose, são discutidas como
importantes processos de morte celular (JODKO, LITWINIENKO, 2010). Sabe-se
também que as disfunções no complexo da cadeia mitocondrial podem contribuir
para a degeneração celular neuronal em decorrência do declínio na síntese de ATP
(CHINTA, ANDERSEN, 2011). Algumas das hipóteses propostas para explicar a
etiologia das doenças neurodegenerativas estão descritas abaixo.
3.2.1 Estresse oxidativo
O estresse oxidativo é causa de dano neuronal em várias doenças
neurodegenerativas incluindo a DP e DA (SOMMIER et al., 2010). É definido como a
situação na qual a formação de espécies reativas (de oxigênio, nitrogênio, etc.)
excede a capacidade de defesa antioxidante e de reparo da célula, tendo como
consequência o aumento de danos à biomoléculas importantes como DNA, lipídios e
proteínas. Estes danos, quando não reparados, acabam comprometendo o
funcionamento da célula levando-a a morte por apoptose ou necrose (ZHU, et al
2010).
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Sendo assim, o estresse oxidativo tem sido apontado como um dos
mecanismos cruciais no desenvolvimento de diversas patogêneses, incluindo as
doenças neurodegenerativas, neoplasias e doenças cardiovasculares (LI et al.,
2007). A formação de macromoléculas oxidadas representa uma das principais
fontes responsáveis pelas alterações patológicas que ocorrem na DA, levando a
uma série de modificações biológicas e distúrbios homeostásicos que podem
resultar na morte celular. Além disso, o prejuízo induzido pelos radicais livres,
associado ao acúmulo de moléculas oxidadas no cérebro potencializa o processo
neurodegenerativo e compromete a memória e as funções cognitivas (CORBETTA,
PATEL, SHULMAN, 2008). Como já reportado anteriormente, alterações no DNA e
modificações enzimáticas resultantes do estresse oxidativo levam a apoptose
presente na DA. Desta forma, uma vez que o cérebro e os neurônios são
particularmente vulneráveis a ROS, há também redução na capacidade antioxidante
e de reparação dessa injúria, resultando em acúmulo de DNA alterado, o que pode
ter um papel chave no avanço da perda neuronal (SERENIKI, VITAL, 2008).
As mitocôndrias representam um dos principais alvos de ROS, uma vez que
desempenham papel fundamental na geração de energia e são extremamente
suscetíveis aos agentes oxidantes endógenos e exógenos. Aproximadamente 2 a
3% do oxigênio que estas organelas consomem, é convertido em radicais
superóxido (PRYDE, HIRST, 2011). No processo de respiração celular das
mitocôndrias, o número de elétrons pode ultrapassar o limiar de entrada na cadeia
respiratória, o que pode levar a uma sobrecarga das moléculas antioxidantes
disponíveis, capazes de eliminar os radicais livres, principalmente no tecido cerebral,
uma vez que possui naturalmente baixos índices de antioxidantes, o que o torna
extremamente sensível aos danos oxidativos (ALTIERI et al. 2008; KING,
SHARPLEY; HIRST, 2009).
O estresse oxidativo também tem sido implicado na patogênese da DP
(SUTACHAN et al., 2012). Tem sido sugerido que o stress oxidativo desempenha
um papel na etiologia e na progressão da DP. Por exemplo, níveis baixos de
antioxidantes endógenos, aumento espécies reactivas, oxidação aumentada de
dopamina, e os níveis elevados de ferro têm sido encontrados em cérebros de
pacientes com DP. Tem sido apontado ultimamente que regiões encefálicas ricas em
catecolaminas são extremamente vulneráveis a geração de radicais livres. A relação
Parkinson e dopamina é uma constante, no que tange a patogênese da doença bem
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como o tratamento da mesma. A dopamina, por exemplo, durante o seu processo de
metabolismo gera espécies reativas como o peróxido de hidrogênio (H2O2), o ânion
superóxido e o peroxinitrito (ONOO-). A metabolização da dopamina pode ocorrer
através de enzimas como a monoamino oxidase (MAO) ou por decomposição
espontânea através da auto-oxidação. Neste caso ocorre liberação do H2O2 e
dopamina-quinona. Níveis elevados de H2O2 podem liberar íons férricos de heme
proteínas, como a hemoglobina e citocromo, que por sua vez reduzem o H2O2 a
radical hidroxila (HO.). O HO. é o radical mais reativo encontrado in vivo capaz de
oxidar carboidratos, lipídios, proteínas e DNA. Portanto, o metabolismo da DA pode
agravar os danos nos tecidos pelo aumento dos níveis da espécie reativa H2O2
(BURBULLA et al., 2010).
3.2.2 Neuroinflamação
A inflamação é a primeira linha de defesa do organismo contra lesões teciduais
ou infecções. Entretanto, uma resposta inflamatória excessiva pode se tornar fonte
de uma lesão tecidual ainda maior do que a provocada pelo estímulo inicial. Os
neurônios, como resultado de sua grande diferenciação celular, apresentam pouca
ou nenhuma habilidade em se dividirem e uma fraca capacidade de recuperação
frente a lesões, tornando-se, portanto extremamente vulneráveis a processos autoimunes e inflamatórios (QIU et al., 2011, GAO et al., 2003).
Na resposta inflamatória inicial o sistema imune inato inicia a ativação de uma
cascata de eventos que implica no recrutamento do sistema imune adaptativo. Na
DP e na DA, por exemplo, a formação de corpúsculo de Lewy ou a deposição das
placas beta-amiloide respectivamente, e a morte de neurônios, ativa a ação
neurotóxica do sistema imune inato, compreendido principalmente por células de
linhagem mielóide, que são as primeiras a responderem ao dano e cuja função
principal é a defesa do encéfalo (QIAN et al., 2010; EIKELENBOOM et al., 2006)
A ativação microglial produz fatores neurotóxicos tal como o óxido nítrico (NO)
além de um aumento da expressão da enzima cicloxigenase-2 (COX-2) aumentando
consequentemente a síntese de prostaglandinas (PGs) (BARNUM, TANSEY, 2010).
Processos inflamatórios associados com um aumento na expressão da enzima
COX-2 e elevadas concentrações de PGE2 estão implicadas na cascata de eventos
deletérios levando a neurodegeneração.
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Neste contexto pode-se citar o lipopolissacarídeo (LPS), uma endotoxina
encontrada na membrana externa de bactérias Gram-negativas, como um agente
pró-inflamatório sendo ele um potente estimulante de células imunes (macrófagos e
monócitos) e células da glia, provocando a liberação de várias citocinas próinflamatórias e radicais livres, tornando-se uma ferramenta para o estudo da
neuroinflamação e a neurodegeneração (DUTTA et al., 2008). Quando infundido em
regiões cerebrais estratégicas como a Substância nigra ou hipocampo, o LPS pode
desencadear neuroinflamação, e constituir-se um modelo experimental para ao DP e
DA respectivamente. Lima et al. (2006) demonstraram que a produção aumentada
de COX-2 induzida pelo LPS gerou um aumento da ativação da microglia na SNpc,
que por si só, pode ser interpretado como uma manifestação de danos no sistema
dopaminérgico. Katafuchi e colaboradores (2012) demonstraram que a injeção
intraperitoneal de LPS (250 µg/kg) durante 7 dias resultou em alterações
morfológicas e aumento no número de citocinas na

microglia mostrando

neuroinflamação no hipocampo de ratos adultos. Considerando esses achados, os
autores sugeriram ainda que o LPS possa ser considerado como um modelo
neuroinflamatório da DP e DA, em termos de regulação aumentada de COX-2
algumas horas ou dias após a exposição com a toxina.
3.2.3 Excitoxicidade
Com relação à excitoxicidade, sabe-se que o glutamato (GLU) é o principal
neurotransmissor, responsável por um terço de todas as sinapses no SNC (MEHTA
et

al.,

2013;HERNÁNDEZ-MONTIEL,

2006). Sobre certas condições, como

insuficiência na captação de GLU ou despolarização prolongada da terminação
nervosa, o GLU pode se acumular na fenda sináptica e desencadear um processo
excitotóxico. Concentrações elevadas de GLU causam a despolarização excessiva
do neurônio pós-sináptico e, consequentemente, distúrbios da homeostasia iônica e
energética, ativação de enzimas líticas mediadas por cálcio (Ca+2), geração de
radicais livres, lesão mitocondrial e edema osmótico, podendo levar à lise celular e a
morte neuronal (BARBOSA et al, 2006, DUTY, 2010).
Experimentos realizados com antagonistas glutamatérgicos demonstraram que a
morte neuronal associada com a exposição intensa ao GLU requer a ativação de
receptores glutamatérgicos do tipo N-metil-D- aspartato (NMDA). A lesão neuronal
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mediada por receptores de GLU ocorre em dois padrões: excitotoxicidade rápida,
induzida pela intensa estimulação de um amplo número de receptores do tipo NMDA
e lentamente, induzida pela prolongada estimulação de receptores alfa-amino-3hidroxi-metil-5-4-isoxazolpropiónico (AMPA )e Kainato (CHOI, 1992).
Pesquisas recentes apontam que na DA à deposição da proteína amilóide ß(Aß) afeta os receptores de GLU e consequentemente, a transmissão sináptica
excitatória rápida. Como já reportado, o GLU está implicado na excitotoxicidade
mediada pelo receptor de NMDA levando a neurodegeneração nas fases tardias da
doença (HU, ONDREICAK, ROWAN, 2012; DONG, WANG, QIN, 2009). No entanto,
há agora provas de que oligômeros solúveis Aß podem interromper a transmissão
sináptica e plasticidade sináptica especialmente via mecanismos glutamatérgicos
não-excitotóxicos. Novos dados destacam o envolvimento relativamente seletivo de
certos subtipos de receptores de GLU, incluindo os receptores de NMDA e dos
receptores metabotrópicos para GLU o mGlu5, além daqueles acima citados. A
proteína amiloide Aß exerce efeitos diretos e indiretos sobre sináptica sinalização
dos receptores glutamatérgicos e na plasticidade relacionada com o tráfico de GLU e
entre diferentes compartimentos neuronais (MEHTA et al., 2013; HU, ONDREJCAK,
ROWAN, 2012.).

Embora a relação excitotoxidade e doenças neurodegenerativas encontrem
maiores respaldos na DA, o processo é também está implicado na DP. Os
receptores glutamatérgicos NMDA, estreitamente implicados no desencadeamento
do processo de excitotoxidade, que culminam na morte celular, são antagonizados
pela amantadina, um dos medicamentos utilizados no tratamento da DP (MÜLLER,
2012).

3.2.4 Fatores genéticos e ambientais
Nas doenças neurodegenerativas fatores genéticos e ambientais são
largamente vinculados a sua gênese. Observasse que a etiologia responsável pelos
mecanismos bioquímicos e fisiopatológicos observados na DA devido à formação
das placas Aβ é embasado em diversos estudos que apontam fatores genéticos
como a principal causa. Três genes autossômicos dominantes são evidenciados na
DA de início precoce, são eles a proteína precursora amilóide (APP), presenilina 1 e
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2 (PS1 e PS2) e um gene relacionado com a DA de início tardio, a apolipoproteína
E (ApoE) (MANZANO et al., 2009).
Estudos recentes tem demonstrado que a clivagem da APP pela γ-secretase
exerce um importante papel na regulação do metabolismo do colesterol no SNC e da
ApoE via receptor para lipoproteína, estabelecendo uma relação bioquímica entre
APP e ApoE, como os principais determinantes genéticos da DA (LIU et al., 2011).
Porém acredita-se que estes genes estejam ligados principalmente ao aumento da
suscetibilidade da pessoa à doença e em alguns casos exista a necessidade de
fatores ambientais para desencadear a patologia (CAYTON et. al, 2000).
Ainda com relação a DA, atualmente ha uma relação entre ela e a síndrome
de Down (SD). A demência mais frequente na SD assemelha-se tanto com a DA,
que é diagnosticado como uma doença à parte da síndrome. Entretanto, o
Alzheimer, aparentemente, não se origina, a partir de determinado período da vida
de um portador da síndrome, o que na verdade acontece é que existem alterações
histológicas semelhantes às encontradas na DA já presentes no SNC de indivíduos
portadores da SD, o que acarreta na manifestação de uma demência em uma idade
mais avançada. Esta ideia é reforçada por genes importantes para a patogenicidade
da DA localizarem-se no cromossomo 21, incluindo o gene da APP. Portanto,
indivíduos trissômicos apresentam maiores níveis séricos e neurais de APP em
relação a pessoas consideradas normais (WILCOCK, GRIFFIN, 2013).
Com

relação

a

DP,

fatores

desenvolvimento da patologia.

genéticos

também

são

relacionados

ao

Resultados obtidos em pesquisas com gêmeos

demonstram este fato. O principal gene relacionado a esta desordem é o gene
PARKIN. Mas assim como na DA os fatores genéticos também são relacionados aos
fatores ambientais (RIBEIRO et. al, 2004).
Ainda com relação a DP, como fatores ambientais é importante salientar que
pesticidas e herbicidas podem induzir os mesmos sintomas do parkinsonismo
idiopático. Diversos estudos têm demonstrado que, por exemplo, a rotenona e o
paraquat, inibem a função mitocondrial, levando a uma disfunção no complexo da
cadeia respiratória mitocondrial e a morte celular em regiões do estriatum
(HERNÁNDEZ-MONTIEL, 2006). O paraquat é um dos herbicidas mais utilizados na
agricultura e apresenta uma estrutura química semelhante ao 1-metil-4-fenilpiridinio
(MPP+), metabólito ativo do 1-metil-4-fenil-1,2,3,6-tetraidropiridina (MPTP) o qual,
promove a morte celular de neurônios dopaminérgicos, e é uzado como modelo
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experimental da doença (FOX e BROTCHIE, 2010). A rotenona, um composto com
característica neurotóxica, é um potente membro dos rotenóides, uma família de
compostos citotóxicos naturais extraídos de plantas tropicais que foi amplamente
utilizada como inseticida e veneno para peixes (CICCHETTI et al., 2009). Roedores
intoxicados por ela desenvolvem postura anormal e diminuição de movimentos, além
de sintomas não motores da DP (MORIN, JOURDAIN, DI PAOLO, 2013).

3.3 Doenças Neurodegenerativas: Alzheimer
A DA foi descrita inicialmente pelo médico alemão, Alois Alzheimer em 1906,
onde foi definida como uma patologia neurológica, qualificada como demência, onde
se destacavam os sintomas de déficit de memória, alterações de comportamento e
incapacidade para atividades rotineiras. Atualmente a Doença de Alzheimer é tida
como a forma mais comum de demência (SINGH et al., 2012, FRATIGLIONI et al.,
2007).
O termo demência descreve várias desordens neurovegetativas relacionadas
à cognição, incluindo a DA, demência cerebrovascular entre outras (SWANSON,
CARNAHAN, 2007). Segundo o manual estatístico de diagnóstico para desordens
mentais (DSM-V), a demência é caracterizada pelo desenvolvimento de vários
déficits cognitivos em decorrência a um transtorno fisiopatológico, que geralmente é
multifatorial.
Por definição, a DA está relacionada com degeneração de células neuronais
em decorrência de alterações intra e extracelulares devido à formação de placas
amilóides que se depositam principalmente no córtex cerebral e no hipocampo.
Também há perda funcional da proteína responsável pela estabilização de
microtubulos (Proteina TAU), evento este que altera a estrutura celular e leva a
formação de emaranhados neurofibrilares, os quais se originam no meio intracelular
(BALLATORE et al., 2012). Na DA é comum o aparecimento exacerbado de placas
senis extracelulares compostas por um aumento no acúmulo de peptídeos βamilóides (Aβ) como resultado da mutação da APP ou presenilinas homólogas PS1
e PS2 afetando o processo de clivagem de APP por secretases. Estes peptídeos
são formados a partir de um processo proteolítico de proteínas APP envolvendo a
ação de enzimas chamadas β-secretase (BACE) e γ-secretase (Fig. 01). Na
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superfície celular, ocorre a clivagem da APP formando sAPP-α através da ação da
α-secretase. No processo anormal, APP é clivada primeiramente pela BACE e em
seguida pela γ-secretase, levando à secreção de peptídeo tóxico Aβ e o sAPP-α. A
clivagem normal do Aβ é feita pela α-secretase. A β-secretase cliva a APP na função
N-terminal e precede a clivagem pela γ-secretase. A γ-secretase cliva na porção Cterminal nas moléculas de regiões β-APP (HONJO, BLACK, VERHOEFF, 2012).
A Aβ, componente das placas senis possui de 40 a 42 aminoácidos. A Aβ de
40 aminoácidos (Aβ40) é produzida normalmente em pequenas quantidades,
enquanto a Aβ de 42 aminoácidos (Aβ42) é produzida em excesso. A γ-secretase é
uma enzima irregular e sem precisão, e cliva a APP em pontos diferentes, gerando
fragmentos Aβ40 e Aβ42. Mutações nos genes da APP afetam o ponto de clivagem
favorecendo a formação de Aβ42. As mutações de APP ou de presenilinas
aumentam a proporção de Aβ42 em relação a Aβ40, que pode ser detectada
servindo como marcador da DA (OLAH et al., 2012).
Figura 01- Representação esquemática da clivagem proteolítica da proteína precursora
amilóide (APP) pelas enzimas β e γ secretases, originando os peptídeos amilóides que
constituem a formação da placa amilóide.

Fonte: Olah et al (2012)

Dentre os produtos derivados, a forma Aβ40 é o fragmento mais curto e mais
comum, porém é menos estável e torna sua produção reduzida em relação ao
fragmento Aβ42, o qual parece estar relacionado principalmente com espécies
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neurotóxicas e tem um maior potencial amiloidegênico e patogênico, devido a um
resíduo de metionina presente na posição 35, tornando-o altamente reativo e
agregativo, e quando oxidado, origina a metionina sulfóxido, que é responsável pela
modulação do estresse oxidativo (YAN, WANG 2007; BUTTERFIELD, BOYDKIMBALL, 2005; HARDY, SELKOE, 2002).
A etiologia destes eventos ainda é pouco elucidada, e a neurodegeneração
proveniente é de instalação insidiosa com percurso lento e progressivo. Os sintomas
resultam em deterioração das funções relacionadas à cognição, também se
observam alterações comportamentais e psiquiátricas com grave prejuízo no
desempenho de atividades rotineiras do cotidiano (VIDAILHET 2011; BURNS,
ILIFFE, 2009).
Como reportado anteriormente, mudanças no estilo e qualidade de vida, que
ocorreram nos últimos anos levaram ao fenômeno da longevidade em praticamente
todo o mundo e culminaram em um dramático aumento das desordens relacionadas
com a velhice, incluindo a própria DA. Atualmente, é estimado um valor de
aproximadamente 18 milhões de pessoas no mundo com a doença. Este número
possivelmente deve duplicar até 2025 e grande parte desse aumento deve ocorrer
nos países em desenvolvimento, devido ao aumento da estimativa de envelhecimento da população. Nos dias atuais, mais da metade dos pacientes com DA
vivem nos países em desenvolvimento e em 2025 esse número poderá ser maior
que 70% (ALZHEIMER’S ASSOCIATION, 2009).
Além dos depósitos de placas amiloides, os emaranhados neurofibrilares
(ENF) constituem outro fator desencadeante no mecanismo responsável pela
instalação da DA, assim como em vários transtornos relacionados, denominados
taupatias. Essas lesões ocorrem em nível intracelular devido à hiperfosforilação da
proteína TAU. Em condições fisiológicas a proteína TAU é localizada principalmente
no axônio para estabilização dos microtúbulos.
A TAU é uma fosfoproteína, e devido ao seu elevado número de resíduos de
serina e treonina, torna-se, portanto, um substrato das quinases. Em condições
patológicas, é hiperfosforilada, ou seja, é fosforilada em níveis elevados, tanto em
locais fisiológicos, bem como patológicos. A hiperfosforilação leva à dissociação da
proteína TAU aos microtúbulos, fazendo com que ocorra sua despolimerização, ou
seja, a perda da sua unidade conformacional (Fig. 02). Posteriormente, é depositada
no meio intracelular como filamentos helicoidais pareados, os quais originam os
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agregados de lesões neurofibrilares. Há Hipóteses que defendem a teoria que a
fosforilação da proteína TAU sempre precede sua agregação, entretanto, há a
possibilidade de que a TAU agrega-se antes de se tornar fosforilada alterando seu
estado conformacional, o qual é capaz de proteger o depósito TAU da ação de
fosfatases. Há evidências crescentes de que nas fases iniciais da doença a
toxicidade é exercida, sobretudo por fragmentos TAU solúveis e por fragmentos
amilóides solúveis que precedem a formação dos ENF e das placas Aβ,
respectivamente (DIXIT et al., 2008; ODDO, 2006).

Figura 2: Fotografia de uma lâmina do córtex cerebral sob observação microscópica
demonstrando neurônios sadios e a localização das alterações neurofibrilares de TAU

Fonte: http://anatpat.unicamp.br/bineualzheimer.html-2013
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Além dos achados histopatológicos descritos anteriormente, que são
decisivos para o diagnostico da DA em cérebros post-mortem, a necropsia ou
estudos de neuroimagem de cérebros de indivíduos com DA é caracterizado por
uma intensa hidrocefalia devido à perda da massa encefálica que é substituída por
líquido cefalorraquidiano e alargamento dos ventrículos (Fig 03). Na superfície
externa geralmente há um alargamento dos sulcos que se tornam profundos e
delgados, além de giros oriundos da progressiva perda de massa neuronal (MÄNZ
et al., 2012; KING, 2007).

Figura 3: Esquema representativo comparando a perda sináptica e neuronal de um portador
de Alzheimer com um indivíduo normal

Fonte: http://anatpat.unicamp.br/bineualzheimer.html-2013

Em termos de sintomatologia, a DA em seu estágio inicial é caracterizada
pela leve diminuição da cognição. Esta é uma fase intermediária de transição entre o
estado normal do indivíduo e a estágio avançado da doença. Há declínio na
cognição, mas as atividades rotineiras não são afetadas e não há nenhum sinal de
demência. Entretanto, ocorrem brandos lapsos de memória, principalmente da
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memória recente, também pode ocorrer dificuldade de concentração e fluência
verbal e desorientação de tempo e espaço (MORRIS, 2005). Esses sintomas
geralmente são confundidos com o declínio de memória próprios do envelhecimento.
Raramente a DA é detectada nos primeiros meses do seu percurso. Mesmo com
todos os sintomas existentes, o seu diagnóstico definitivo ainda depende do exame
histopatológico do cérebro post-mortem (PRADO et. al, 2007).
O comprometimento da memória na DA segue um parâmetro cronológico,
onde primeiramente ocorre perda das informações recentes (memórias de curta
duração) e posteriormente das remotas (memórias de longa duração). Nos primeiros
estágios, os indivíduos perdem objetos, esquecendo-se de fatos ocorridos
recentemente (aminésia anterógrada), não lembram sua própria identidade e
apresentam dificuldades de localização. Com o avanço da doença apresentam
dificuldades para identificar e nomear objetos, perda progressiva do vocabulário e
passam a repetir os mesmos casos e fazer as mesmas perguntas (MORAES,
DAKER, 2008).
Os níveis mais severos da doença tornam o paciente completamente
dependente, a linguagem fica estritamente reduzida e pode ocorrer perda total do
vocabulário. A memória de longo prazo é gravemente afetada, eles desenvolvem
amnésia retrógrada irreversível, e os pacientes não são mais capazes de executar
as tarefas mais simples do dia-dia. Ocorrem sintomas que envolvem apatia,
anedonia, cansaço e depressão, levando à perda da mobilidade e até mesmo da
capacidade de se alimentarem ou irem ao banheiro sozinhos. Este estágio é seguido
pelo término da vida, não pela DA, mas devido a diversas complicações e inúmeras
patologias oportunistas que acabam levando o paciente a óbito (SERENIKI, VITAL,
2008).
3.3.1Tratamentos da Doença de Alzheimer:
Os medicamentos utilizados para a DA envolvem os inibidores da
acetilcolinesterase (AChE), enzima responsável pela hidrólise da acetilcolina (ACh)
na fenda sináptica (Fig. 04). A Tacrina (Cognex®) foi o primeiro fármaco aprovado
pela Food and Drug Administration (FDA) para o tratamento de paciente com DA em
1993, porém, devido ao seu acentuado risco de hepatotoxicidade, caiu em desuso.
Outros medicamentos foram aprovados pela FDA, incluindo Donepezil (Aricept®) em
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inibindo a excitotoxicidade mediada pelo glutamato (FERRIS et al., 2009,
SONKUSARE, KAUL, RAMARAO, 2005). Estudos relataram que a Memantina foi
capaz de melhorar a linguagem e as funções cognitivas em pacientes com DA grave
(MECOCCI et al., 2009).
Muitas pessoas tomam suplementos, como ácido fólico (vitamina B9),
vitamina B12 e vitamina E, ainda que não haja evidências que previnam DA ou
diminuam a sua progressão. Há quem acredite que a Gingko biloba ajuda a diminuir
o desenvolvimento da demência. No entanto, não existem estudos que o
comprovem. Também tem sido enfatizado que alguns AINES como o piracetam
exibem efeito nootrópico, mas ainda não há liberação desde medicamento e sua
indicação para o tratamento da DA. Os alvos farmacológicos para a DA tem sido
apontado para inibidores das secretases, e até anticorpos para os peptídeos
amiloides (ANAND, GILL, MAHDI, 2013)
3.4 Doenças Neurodegenerativas: Parkinson
A DP também denominada pejorativamente como de Mal de Parkinson, é a
segunda desordem neurodegenerativa mais comum em idosos, ficando atrás apenas
da DA. Trata-se de uma patologia degenerativa crônica tendo sua patogenia no CNS
e envolvendo estruturas denominadas gânglios da base. A origem neuroquímica da
DP foi elucidada em 1960 por Hornykiewicz, que demonstrou que o conteúdo de
dopamina (DO) da substância nigra pars compacta (SNpc) e do corpo estriado
(Estriatum) em encéfalos post-mortem de pacientes com a DP, era muito baixo, e
estava associado à redução do número de neurônios dopaminérgicos na via
nigroestriatal (FRITSCH et al., 2012; HEISTER, 2011).
A DP é considerada cosmopolita, uma vez que não apresenta distinção entre
as

classes

sociais,

nem

entre

raças;

acometendo

homens

e

mulheres,

principalmente, na faixa etária entre 55 a 65 anos, porém tende a ocorrer com maior
frequência nos homens. Em alguns casos, a DP pode manifestar-se também em
indivíduos com menos de 40 anos, caracterizando o chamda Parkinsonismo Precoce
(VIDAILHET, 2011).
Estima-se que esse distúrbio acometa cerca de 1% da população mundial
com mais de 65 anos, representando até 2/3 dos pacientes que frequentam os
grandes centros de distúrbios do movimento em todo o mundo (BARONE, 2011).
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Da mesma forma que ocorre com a DA, uma vez que número de idosos com
mais de 60 anos vem aumentando, bem como, a expectativa de vida dos mesmos, é
possível teorizar que a DP pode provocar um impacto nas estruturas econômicas,
sociais e de saúde. Consequentemente haverá para o futuro a necessidade de um
maior conhecimento acerca da DP e, um melhoramento do planejamento de saúde
pública no que tange aos recursos para o tratamento de pacientes parquinsonianos.
Diante disso, todas as pesquisas referentes à DP são importantes, uma vez que
podem fornecer dados quanto à sua ocorrência, etiologia, tratamento e também,
informações que possam contribuir para planejamentos na Saúde Pública. Ademais,
estima-se que em 2020 aproximadamente 40 milhões de pessoas no mundo terão
desordens motoras secundárias à DP (HEISTER, 2011).
O

processo

de

neurodegeneração

da

substância

nigra

envolve

despigmentação dos neurônios dopaminérgicos que contém melanina, sendo assim,
pressupõe-se que quanto maior a perda de neurônios dopaminérgicos, mais clara é
essa estrutura cerebral (Fig. 05). A despigmentação juntamente com a depleção de
dopamina culmina na degeneração de neurônios dopaminérgicos da substância
nigra os quais se projetam para o estriado, e interferem no controle do
processamento da informação pelos gânglios da base, desencadeando a diminuição
dos movimentos voluntários devido à redução da atividade das áreas motoras do
córtex cerebral (PIERUCCINI-FARIA et al., 2006).
No entanto, essa teoria tem sido questionada por vários estudos que
demonstram que também ocorre morte neuronal em outras regiões não
dopaminérgicas, antecedendo os eventos na substância nigra. Os neurônios
noradrenérgicos do lócus coeruleus, serotoninérgicos dos núcleos da rafe,
colinérgicos do tronco encefálico, glutamatérgicos do córtex entorrinal, e da
formação hipocampal, parecem degenerar-se antes dos neurônios dopaminérgicos
da substância nigra (DUTY, 2012; FRITSCH et al., 2012). A partir desses achados,
postulou-se a ocorrência de diferentes estágios para a DP, sendo que na três
primeiras fases, observam-se apenas alterações não relacionadas ao sistema motor,
e somente nos três últimos estágios são detectados as alterações motoras clássicas
com a neurodegeneração da substância nigra (BRAAK et al., 2003).
Um dos achados patológicos da DP que ocorre com o avanço da doença e os
neurônios em degeneração são os corpos de Lewy, formados principalmente pelas
proteínas α-sinucleína e ubiquitina, e são inclusos no citoplasma dos eosinófilos,
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presentes na substância nigra do mesencéfalo, os quais formam aglomerados em
grande escala, juntamente com o aumento de células da glia (EMBORG, 2004).

Figura 5: Representação esquemática da via nigroestriatal normal (A) e na doença de
Parkinson (B). (C) Representação das inclusões citoplasmáticas dos corpos de Lewy

Fonte: DAUER, PRZEDORSKI (2003)

O quadro clínico decorrente destes eventos resulta na depleção de dopamina
no corpo estriado e alterações no circuito envolvendo os núcleos da base, sendo
que o início do aparecimento dos sintomas motores só ocorre quando
aproximadamente 80% da dopamina estriatal já foi depletada e aproximadamente
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60% dos neurônios da substancia nigra já foram degenerados (TRITSCH,
SABATINI, 2012)
Como relatado, o parkinsonismo corresponde a uma série de alterações
funcionais, decorrentes de disfunções nos gânglios basais, relacionadas ao controle
motor, repercutindo por meio de sinais e sintomas como tremor de repouso, rigidez,
bradicinesia, alterações posturais e freezing (bloqueio motor) (ANTONELLI et al.,
2011).
Esta disfunção pode ser dividida em primária, secundária e plus. O
parkinsonismo primário também classificado como idiopático corresponde a 75% dos
casos, é a DP em si. O parkinsonismo primário pode ser ainda subclassificado em:
parkinsonismo juvenil (antes dos 21 anos), parkinsonismo de início precoce (entre 21
e 40 anos de idade), DP com tremor predominante (DP benigna) e DP com
instabilidade postural e distúrbios de marcha (DP maligna) (HEISTERS, 2011).
No parkinsonismo secundário há uma causa específica ou reconhecida por
condições suspeitas, como infecções, intoxicação exógena, uso de drogas que
antagonizam os efeitos da dopamina, hidrocefalia, doença vascular cerebral,
acidentes traumáticos e neoplasias (CRAWFORD, ZIMMERMAN, 2011 ). Já o
parkinsonismo plus são formas mais incapacitantes de parkinsonismo, isso porque a
neurodegeneração não ocorre apenas na SN acometendo também outras regiões do
cérebro. Segundo Okun e Foote (2011) os casos mais comuns de parkinsonismo
plus são causados por: paralisia supranuclear progressiva; atrofia multissistêmica; e
demência de corpos de Lewy, sendo a última caracterizada por alucinações visuais,
declínio intelectual, flutuações no nível de atenção e distúrbios de movimento.
O diagnóstico da Doença de Parkinson deve ser realizado pelo médico
Neurologista por exclusão. O diagnóstico só passa a ser confirmado se houver a
presença de três dos sintomas da DP e, se for concluído que não há outra doença
afetando o indivíduo (OKUN, FOOTE, 2011).
O quadro clínico da DP foi formulado pelos estudos de Parkinson e Charcot,
descrevendo detalhadamente as manifestações clínicas, os chamados sinais
cardinais da doença: rigidez, bradicinesia, tremor de repouso e alterações posturais
(FRITSCH et al., 2012).
A rigidez ocorre pelo aumento da inflexibilidade dos músculos. Ela sempre
estará presente e aumentará durante o movimento. É a rigidez a responsável pela
face de máscara na expressão facial do paciente – hipomimia. O tremor, quando
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existente, pode apresentar-se de modo acentuado em um dos hemisférios do corpo,
e quando afeta os membros poderá atingir cabeça, pescoço, face e mandíbula
(HEISTERS, 2011).
A bradicinesia é um retardo em iniciar movimentos, causado pelo atraso no
cérebro ao transmitir as instruções necessárias para as outras partes do corpo.
Quando estas são recebidas o corpo responde lentamente. No paciente, a
deambulação fica prejudicada devido à perda da capacidade de realizar ajustes
rápidos da ação muscular, para realizar tal movimento. A bradicinesia é o sinal que
mais torna possível distinguir DP de outras doenças motoras (BRICENO, ARRIGA,
VIOLANTE, 2011)
O tremor encontrado na DP é caracterizado como tremor de repouso, estático
ou não intencional. Acredita-se que os tremores são resultantes de um incremento
na atividade dos circuitos gânglios de base – talâmico – corticais, com uma
resultante descarga rítmica dos motoneurônios – α pelo tálamo. O tremor tende a ser
menos intenso quando o paciente está relaxado e desaparece durante o sono.
Como os outros sintomas da DP, o tremor progride devagar, podendo começar em
apenas um dos lados do corpo. Os tremores se desenvolvem comumente nos
membros, mas podem ser vistos na mandíbula e língua (CRAWFORD,
ZIMMERMAN, 2011).
A postura corporal do portador de DP é caracterizada como postura em flexão
(hiperlordose cervical), devido às desordens nos sistemas vestibulares, visuais e
proprioceptivos. Devido ao vetor de gravidade para frente, é provocada a marcha
rápida. Os músculos adutores e abdutores tornam-se mais contraídos tanto nos
membros superiores quanto nos inferiores. Além disso, essa postura pode não ser
notada no início da doença, mas com seu progresso fica bastante perceptível
(MATA, BARROS, LIMA, 2008).
Os comprometimentos físico, mental, social e econômico associados aos
sinais e sintomas da DP podem provocar isolamento do indivíduo e pouca
participação na vida social, fazendo com que ele se revolte com sua incapacidade
(LANA et al., 2007). A depressão é um fator de risco para a DP, assim como a DP é
um fator de risco para a depressão, ela ocorre em, aproximadamente, 40% dos
pacientes diagnosticados (LEENTJENS, 2011).
Distúrbios cognitivos também podem aparecer, apesar de serem ignorados
por muito tempo, devido as descrições da doença feitas por Parkinson em seu
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estudo, sendo que esses distúrbios podem ocorrer desde a fase inicial da doença
(KEHAGIA et al., 2010). A fala também é alterada, ocorrendo a disartrofonia
hipocinética, caracterizando-se pela monotonia e diminuição da intensidade da voz,
articulação imprecisa e distúrbios do ritmo. Além desses sintomas, podem ocorrer,
também, hipomimia (face em forma de máscara), seborreia, constipação, retenção
urinária, algias semelhantes a cãibras, micrografia e distúrbios do sono (BOLAND,
STACY, 2012).
3.4.1 Tratamentos da Doença de Parkinson:
Tal qual acontece com a DA, a DP é uma enfermidade incurável e
degenerativa. Todo o tratamento visa a melhorar seus sintomas e retardar sua
progressão. O tratamento estabelecido dependerá da condição em que se encontra
o paciente e, em que estágio em que a doença se encontra. Logo de início não são
utilizadas medicações, porém o tratamento farmacológico objetiva restabelecer os
níveis de dopamina no cérebro, e ele é indicado assim que o paciente começa a ter
prejuízos com a sintomatologia da doença (HEISTERS, 2011).
Durante mais de um século apenas antagonistas da ACh foram utilizados no
tratamento da DP, até a descoberta da levodopa (que atualmente é o tratamento de
primeira linha para a doença (Fig. 06). A levodopa (ou L-dopa) é um aminoácido cujo
nome químico é 3,4- dihidroxi-fenilalanina. É uma substância precursora da
dopamina, pois quando sofre a ação da enzima dopa-descarboxilase dá origem à
dopamina. A levodopa possui a capacidade de transpor a barreira hematoencefálica,
mas o mesmo não ocorre com a dopamina, de modo que para maior efetividade são
coadministrados inibidores da dopa-descarboxilase evitando assim a metabolização
periférica da levodopa. A Carbidopa e a

benserazida (Prolopa®) são exemplos

destes inibidores e atualmente os dois ativos são utilizados conjuntamente,
formando um só medicamento, como por exemplo o Sinemet®.
Outros inibidores enzimáticos são alvos farmacológicos importantes no
tratamento da DP, para aumentar a eficiência da L-dopa. Atualmente os inibidores
da Catecol o-metil transferase (COMT) é também uma alternativa. Os inibidores de
COMT incluem Entacapone e Tolcapone. Estes agentes impedem que o levodopa
esteja metabolizada pela enzima COMT em 3- O– metil– dopamina (3OMD)
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receptores NMDA e inibem a receptação de dopamina no SNC. Atualmente é
utilizado como monoterapia em casos de parkinonismo leve (FRITSCH et al., 2012).
Figura 7: Representação esquemática do tratamento da DP com Levodopa, inibidores da
dopamina descarboxilase (DDI) e inibidores da COMT (COMT-I)

Fonte: Adaptação da figura retirada do site:
http://dc435.4shared.com/doc/1wiQBduP/preview.html acessado em 02/07/2013

Além do tratamento farmacológico, é necessário acompanhamento de outros
rofissionais, como fisioterapeutas, psicólogos, fonoaudiólogos, nutricionistas, e o
interminável acompanhamento de um médico neurologista, formando um tratamento
multidisciplinar, que ajudará os portadores a manterem uma melhor condição de vida
(JONES, HINDLE, 2011).
No início da década de 1950, devido à ausência de fármacos eficazes para o
controle da DP, a estereotaxia teve grande impulso nos Estados Unidos da América
(EUA) e na Europa. Após o desenvolvimento da levodopa em 1968, a cirurgia
passou a ser abandonada na maioria dos centros cirúrgicos, passando apenas a ser
utilizada para casos especiais, principalmente em pacientes jovens nos quais o
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tratamento medicamentoso não respondesse ao tratamento. A indicação do
tratamento cirúrgico da DP depende das condições clínicas do doente, no estado
evolutivo da doença e em sua resposta ao tratamento medicamentoso (LARSON,
2011).
O tratamento da doença é sintomático e oneroso e, somente pacientes com
recursos tem acesso aos poucos benefícios do mesmo. Este fato reflete a
importância da pesquisa investigando não só o mecanismo pela qual a doença se
desenvolve como também formas menos agressivas de se estabelecer um possível
diagnóstico nos estágios iniciais da doença (MURMAN, 2012; BOLAND, STACY,
2012).
Tendo como base a ineficácia da terapêutica existente para a cura ou
regressão da DP, é visível a importância da busca de novas alternativas
farmacológicas mais eficazes. Para tanto a utilização de modelos animais é de
grande valia, neste contexto temos o modelo do MPTP que é um dos mais utilizados.
Em primatas a toxina é administrada de foram sistêmica possuindo a capacidade de
transpor a barreira hemato encefálica sendo então biotransformada em seu
metabólito tóxico o MPP+ pela ação da enzima MAO-B, este metabólito possui
afinidade a transportadores dopaminérgicos o que explica seu tropismo a este tipo
de neurônios (fig 08). Já em camundongos o MPTP não transpõe de forma
satisfatória a barreira hemato encefálica, de modo que sua admisnistração tem de
ser por via intra cerebral (CUNHA et al., 2001).
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Com relação às doenças abordadas neste estudo podemos afirmar que ao
contrário

do

que

acontece

no

tratamento

da

DA,

onde

os

agentes

anticolinesterásicos (primeira linha de tratamento da doença) podem ser obtido de
plantas medicinais, e tendo um dos principais representantes, a galantamina
(Remnyl®) de origem vegetal, a relação entre o tratamento da DP e as plantas
medicinais ainda é pouco estudada, sobretudo aqui no Brasil. Entretanto, nesse
aspecto, embora raros, alguns achados científicos comprovando a eficácia de
algumas plantas como possíveis alvos para o tratamento da doença têm sido
demosntrados nos últimos anos.
São apontados na literatura, alguns resultados obtidos com plantas usadas na
medicina ayurvédica ou chinesa para o tratamento do Parkinson. Dentre elas
destacamos: Banxia Houpo Tang (IWASAKI et al., 2000), Withania somnifera
(SANKAR

et al., 2007) Mucuna pruriens, Curcuma longa (GOEL et al., 2008),

Hyoscyamus niger (SENGUPTA et al., 2011), dentre outras. Mucuna pruriens, por
exemplo, já é utilizada em alguns lugares como fitoterápico promissor no tratamento
de distúrbios do movimento. Os extrados e/ou compostos químicos obtidos das
mesmas já foram testadas em diversos modelos animais de DP. Também durante os
últimos anos, diversos trabalhos têm surgido mostrando o potencial terapêutico dos
canabinoides obtidos da Canabis sativa no tratamento da doença (FERNANDÉZRUIZ et al., 2011; FERNANDÉZ-RUIZ et al., 2010; GOURAN et al., 2010;
FERNANDÉZ-RUIZ, 2009; IUVONE et al., 2009).

3.6 Da planta em Estudo e os compostos α e β-amirina
A Bauhinia microstachya Raddi, planta em estudo tem como nomes vulgares:
escada-de-macaco, cipó-escada, unha de boi, escada-de-jabuti (Fig. 09). Em nossos
laboratórios, o gênero Bauhinia vem sendo bastante estudado (CECHINEL-FILHO,
2009), principalmente quanto a atividade hipoglicemiante (DA CUNHA, et al., 2010).
A espécie em questão tem sido alvo de pesquisas evidenciando atividade
antiespamódica e antinociceptiva (MEYRE-SILVA et al., 2001; RAMOS et al., 2005;
GADOTTI et al., 2005). Também foi descrito para essa espécie a atividade
antioxidante (SILVA et al., 2007).
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Recentemente, a planta foi trazida ao nosso laboratório por usuários, como
fonte de estudos farmacológicos para desordens neurodegenerativas. Embora não
tenha sido encontrado na literatura especializada ou comum, citações do uso da
planta para esse fim, no vale do Itajaí (SC), a planta tem sido utilizada no tratamento
dos sintomas motores iniciais da doença do Parkinson. Além disso, os usuários
também relatam que a planta possui efeitos positivos sobre a memória das pessoas
com essa condição patológica.
Dentre os fitoconstituintes mais estudados atualmente estão os terpenos os
quais são compostos provenientes do metabolismo secundário dos vegetais
superiores. Os terpenóides são encontrados em plantas de diversos gêneros e
possuem atividades farmacológicas bastante difundidas na literatura como:
analgésica (GUIMARÃES et al., 2012), ansiolítica, antidepressiva (WU et al., 2012),
hipnótica, anticonvulsivantes, dentre outras (KUMAR , KHANUM, 2012).

Figura 9- Foto ilustrativa da Bauhinia microstachya

Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/Bauhinia- 2013

54
4

Recente
emente foi apontada
a a ação de
e terpenos
s sobre o pprocesso oxidativo
o
e
sua repercusssão na ne
eurodegene
eração do
o SNC. De
esta formaa, os terp
penos têm
m
mere
ecido a ate
enção dos pesquisad
dores como
o potenciais candidaatos a medicamentoss
de vvárias pato
ologias do
o SNC cujja terapêutica ainda
a é ineficieente, desta
acando-se
e
nessse contexto
o a DP e DA
D (WANG
G et al., 201
10).
Estudoss farmacoló
ógicos reve
elam que os
o triterpen
nos α e β aamirina (Fiig. 10), em
m
conjuntos posssuem inú
úmeras attividades biológicas, destaca ndo-se a atividade
e
antiinflamatória
a em sistemas perifé
éricos (VITOR et al., 2009).
Figu
ura 10- Estru
utura química dos terp
penos α (A) e β (B) amiirina

Fonte: Programa
P
AC
CD/ChemS ketch

Conside
erando que
e a planta
a em questão é utiliz
zada na m
medicina popular em
m
distú
úrbios moto
ores, e os fitoconstitu
c
o de triterppenos α e β amirina))
uintes (a combinaçã
exibe
e propried
dade antio
oxidante (H
HEO et al., 2002), antinflama
a
atória (VITO
OR et al.,,
2009
9) já detecctadas na literatura e somando
o o fato de
e que, o prrocesso de
e estresse
e
oxida
ativo e a in
nflamação são dos fa
atores apo
ontados para a neuroodegeneraç
ção na DP
P
e DA
A, no presente trab
balho prete
endeu-se estudar o efeito doo tratamen
nto com o
extra
ato metanó
ólico da planta e, de
esses triterrpenos em animais nnormais e com DP e
DA induzidas quimicamente, aval iando seus efeitos sobre
s
a m
memória, parâmetros
p
s
comportamenttais e sobrre o sistem
ma enzimático antioxidante do ccérebro do
os animaiss
.

55

4. MATERIAIS E MÉTODOS

4.1 Materiais:
Para os ensaios farmacológicos os seguintes materiais foram utilizados:
•

Cânulas (agulha gengival 25G longa BD)

•

Caneta cirúrgica (Fava®)

•

Motor suspensão (Fava®)

•

Micro Pipetas (0,5 á 10µL- Trausfeipette®)

•

Micro Seringa (50µL - Hamilton®)

•

Paquímetro (Worker®)

•

Lima (K-File®)

•

Broca (44,5mm-Maillefer®)

•

Agulha de insulina com seringa (INJEC®)

4.1.1 Reagentes:
Para os ensaios farmacológicos os seguintes reagentes foram utilizados
•

Formaldeído 36,5%. (Nuclear®)

•

Xilestezin (cloridrato de lidocaína com epinefrina com 1:2000.000), Cristálina®

•

Cetamina 10% (Agener União®)

•

Xilazina 2% (Agener União®)

•

Ibuprofeno (Aliviun®)

•

Acrílico auto polimerizante liquido (Jet®)

•

Acrílico auto polimerizante pó (Jet®)

•

MPTP (Sigma®)

•

LPS 10mg (Sigma®)

•

Streptozotocina

•

Peptideo Aβ- 1-42 (Sigma®)
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4.1.2 Equipamentos:
Para os ensaios farmacológicos os seguintes equipamentos foram utilizados
•

Mesa esteriotáxica (Insight Equipamentos®)

•

Guilhotina (Insight Equipamentos ®)

•

Esquiva Inibitória (Insight Equipamentos ®)

•

Bomba de infusão (Insight Equipamentos®)

•

Open-Field (Insight Equipamentos ®)

•

Pluz Maze (Insight Equipamentos ®)

4.2 Métodos:
4.2.1 Coleta e obtenção dos extratos e isolamento da mistura de α e β- amirina:
A planta medicinal utilizada no estudo foi a B. microstachya Raddi. A espécie
é encontrada em abundância em Santa Catarina e foi identificada pelo botânico Dr.
Ademir Reis (Depto Botânica da UFSC) e sua exsicata encontra-se depositada no
herbário Barbosa Rodrigues em Itajaí com o número VCFilho 021.
Os procedimentos fitoquímicos para obtenção dos extratos e isolamentos dos
compostos investigados foram coordenados por professores pesquisadores da área
(Dr. Valdir Cechinel Filho e Dra. Christiane Meyre da Silva Bittencourt).
O extrato foi preparado a partir das folhas da B. microstachya Raddi das quais
200 g foram moídas e submetidas à extração com metanol por maceração por 5 dias
com agitação ocasional, tendo como produto final o EMBM. Já o isolamento da
mistura de α e β amirina (1:1) foi obtido através da cromatografia em coluna do
extrato de Aleurites molucana L. willd com monitoramento através de cromatografia
de camada delgada conforme realizado e descrito anteriormente pela acadêmica
Simone Reichert. (REICHERT, 2013).
4.2.2 Animais:
Para os ensaios farmacológicos “in vivo” foram utilizados ratos albinos (250300 g) machos e camundongos Swiss (25-30g) fêmeas obtidos no Biotério Central
da UNIVALI, mantidos a 22-27°C com livre acesso a água e comida, em ciclo
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claro/escuro 12:12h exceto durante os ensaios farmacológicos. Os ensaios
farmacológicos foram realizados segundo os aspectos éticos da experimentação
animal, sendo respeitadas as normas preconizadas pelo COBEA (Colégio Brasileiro
de Experimentação Animal). Os protocolos experimentais foram submetidos ao
Comitê de ética para uso de animais (CEUA) da UNIVALI sendo aprovado, com
parecer 23/CEUA-2010 (em ANEXO).
4.2.3 Vias de administração e tratamentos
Para os ensaios farmacológicos “in vivo” o EMBM foi administrado por via oral
(v.o.), por método de gavagem nas doses de 10, 30 e 100 mg/kg. As doses foram
escolhidas com base na literatura vigente (GADOTTI et al., 2005). A mistura de α e β
amirina foi administrada nas doses de (1,10 e 30mg/Kg) por via intraperitoneal e, as
doses foram baseadas também em dados da literatura (VITOR et al.2009).
4.2.4 Cirurgia estereotáxica e infusão das drogas:
Nos ensaios de DP, os animais foram submetidos á uma cirurgia
estereotáxica. Para tanto, os mesmos foram anestesiados com Equitesin, num
volume de 0,3 mL/100 g de peso corporal, administrado por via intraperitoneal.
Quando verificada a perda total dos reflexos, foi realizada a tricotomia de toda a
parte superior da cabeça do animal e posterior adaptação ao aparelho estereotáxico
(STOELTINGH, mod.300, USA). Em seguida foi realizada a assepsia da área com
álcool iodado, e uma solução de xilocaína com adrenalina (2%) foi infundida
subcutaneamente por todo o campo cirúrgico. Sendo exposta a calota craniana
numa área desde 3 a 4 mm posterior à sutura lambdóide até 3 a 4 mm anteriores à
sutura coronariana. O periósteo da região foi raspado e em seguida o crânio foi
posicionado no aparelho estereotáxico de forma que o bregma e o lambda ficassem
situados num mesmo plano horizontal. Para a infusão da neurotoxina (MPTP) na
substância nigra, as coordenadas empregadas, segundo atlas neuroanatômico de
Paximos e Watson (1986), foram AP (anteroposterior) - 5.0 do bregma:
ML(mediolateral) ± 2,1mm a partir da linha média; DV(dorso-ventral), -7,7 mm a
partir da calota craniana (Da-CUNHA, et al., 2001). Como controle de que a cirurgia
em si não provocasse danos cerebrais que pudessem comprometer os resultados
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e/ou indução da DP, um grupo de animais denominado SHAM (falsos operados),
sofreu o processo cirúrgico, mas não foi feita a infusão de MPTP.

4.2.5 Indução da DP através da injeção intracerebral de MPTP:
A infusão direta de MPTP na substância nigra provoca seletivamente a
destruição de neurônios dopaminérgicos da zona compacta e depleta DO na zona
estriatal além de seus metabólitos (CUNHA, et al., 2001). Os animais adquirem e
permanecem com os sintomas parkinsonianos até 30 dias após a administração da
toxina. Neste modelo os animais foram operados e receberam infusão bilateral de
MPTP (1umol em 2,1uLde salina, 0,35uL/min) infundidos com bomba de infusão
(INSIGTH®) num período de 3 minutos, sendo posteriormente tratados com o
extrato e/ou mistura de α e β amirina bem como os controles (negativo e positivo) e
submetidos aos ensaios comportamentais.
4.2.6

Indução

da

DA

através

da

injeção

intracerebroventricular

de

estreptozotocina:
Para o processo de indução da DA utilizou-se primeiramente o modelo da
infusão i.c.v. de estreptozotocina (STZ). Foram utilizados 10 grupos de
camundongos (n=10). Os procedimentos foram realizados conforme descrito por
Pinton e colaboradores (2010) seguido de algumas modificações.
Para o processo cirúrgico, os camundongos foram previamente anestesiados
com Xilazina/Ketamina, e após a perda dos reflexos posturais, os mesmos tiveram o
tecido cutâneo retirado, a fim de obter a exposição da calota craniana. Após 24 h
deste

procedimento,

os

camundongos

receberam

uma

injeção

intracerebroventricular (ICV) de 2 μL de STZ em uma concentração de 2,5 mg/mL
através de uma agulha hipodérmica, acoplada a uma seringa Hamilton de 10 μL.
Após 48 horas da primeira administração, cada

animal recebeu uma segunda

injeção de 2,0 μL de STZ. A administração ICV foi procedida usando como
referência a fissura bregma do crânio, sendo o local da injeção diretamente no
ventrículo cerebral 1 mm para a direita ou esquerda do ponto central da intersecção
das fissuras do crânio. Após 8 dias ao período da primeira indução, os animais foram
avaliados nos modelos de memória, deambulação e ansiedade.
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4.2.7 Indução da DA através da injeção intracerebroventricular do peptídeo βamilóide (A β A-142):
Os mesmos procedimentos cirúrgicos preparatórios realizados para a
administração da estreptozotocina foram feitos também para a infusão do peptídeo.
O peptídeo beta-amilóide foi administrado sob a via ICV. Para tanto, os
camundongos foram devidamente anestesiados (Xilazina/Ketamina 1,0 mg/mL).
Após inconsciência, foi injetado na região superior da cabeça um anestésico local
contendo agente vasoconstrictor (Xylestesin® 2%) seguido de uma incisão para
remoção de tecidos e exposição da calota craniana. No dia seguinte 3μL do
peptídeo beta-amilóide (400 pmol/camundongo) foi administrado pela via ICV
utilizando uma micro-seringa Hamilton acoplada a um sistema de micro-cânula com
uma agulha na extremidade. O procedimento se deu inserindo a agulha sob o crânio
dos camundongos unilateralmente, 1 mm da fissura craniana central a um ponto
equidistante de cada olho, a uma distância igual entre os olhos e as orelhas e
perpendicular ao plano do crânio. O procedimento foi realizado conforme descrito
por Prediger et al. (2007).
4.3 Testes comportamentais:
A atividade cognitiva dos animais foi mensurada através de testes de memória
como a esquiva inibitória, a qual é utilizada para avaliar os déficits de memória
aversiva. Tendo em vista que a tarefa de esquiva inibitória e os demais testes
comportamentais exigem o processo de movimentação do animal e que o sistema
motor dos mesmos pode influenciar na resposta emitida, foi realizado o teste de
atividade motora tanto em animais com DP quanto com DA induzido quimicamente.
4.3.1 Modelo da esquiva inibitória:
A tarefa de esquiva inibitória é um dos modelos mais utilizados no estudo da
memória, e/ou patologias experimentais que possuem como sintomas déficits de
memória. O teste consiste em inibir a exploração do ambiente pelo animal através da
aplicação de choques de pequena intensidade. O aparelho é uma caixa medindo 50
cm de comprimento, 25 de largura e 25 de altura. Parte do chão do aparelho possui
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grade com barras de bronze, com 1 mm de diâmetro, com espaço de 1 cm.
Inicialmente o animal é treinado. No procedimento de treino, coloca-se o mesmo
sobre a plataforma e mede-se o tempo de latência para a descida da mesma.
Quando isso ocorre o animal começa a levar choques (0,4 mA°) por um período de
2s e, 24 horas depois seguem-se os testes. Durante a sessão de teste há a omissão
dos choques e os animais são observados quanto à esquiva do choque. O
aprendizado consiste em o animal não descer da plataforma (IZQUIERDO, MEDINA
1997, TOLARDO et al., 2010). Para o estudo dos efeitos dos tratamentos sobre a
consolidação da memória de animais com DP e DA induzidas, os mesmos foram
tratados respectivamente 30 ou 60 minutos antes, imediatamente após a sessão de
treino e 30 ou 60 minutos antes das sessões de teste, conforme a via de
administração, intraperitoneal ou oral, respectivamente Também foram avaliados
(para efeitos de comparação) no modelo da esquiva inibitória animais normais
(Naive e SHAM) sem indução da DA ou da DP respectivamente.
4.3.3 Teste do Campo aberto:
O teste foi conduzido conforme descrição de Rodrigues (1996) com algumas
modificações. O teste foi utilizado para dois fins: primeiramente foi utilizado em
animais normais para verificar se os tratamentos pudessem provocar depressão
sobre o SNC, influenciando os centros motores, e possivelmente interferindo em
outros ensaios farmacológicos. Posteriormente o teste foi utilizado com animais com
DP induzido, no sentido de comprovar a eficácia dos efeitos do MPTP no SNC dos
mesmos, através da redução dos parâmetros motores. Os animais normais foram
tratados com a mistura de α e β amirina e/ou extrato da planta e controles (positivo e
negativo) e depois foram transferidos para um aparato de acrílico transparente, com
o assoalho dividido em 9 quadrantes. Durante o período de 6 minutos cada animal
foi observado e, o número de cruzamentos entre os quadrantes (crossings) bem
como

o

número

de

posturas

de

exploração

(rearings)

foram

contados

cumulativamente (De- SOUZA et al., 2003). Num segundo experimento, como já
reportado, o aparato foi utilizado com animais com DP, sendo os animais testados
24hs após a cirurgia de indução da DP com MPTP, 7 14 e 21 dias após a indução.
Nestes momentos, foram observados parâmetros como rearings, crossings e tempo
de imobilidade (DA-Cunha et al., 2001).
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4.3.4 Teste do Nado Forçado:
O experimento foi realizado com o objetivo de investigar um possível efeito
antidepressivo do EMBM e da mistura de α e β amirina em animais com DP. Durante
a execução do experimento os animais foram colocados individualmente em um
tanque com água (24-25ᵒC) de modo que não conseguam tocar o fundo. Durante 6
minutos os animais foram avaliados quanto ao tempo de imobilidade e de nado. No
experimento foram utilizados os animais com os tratamentos em estudo, além dos
respectivos controles. Decorridos o tempo dos tratamentos, os animais foram
colocados na água e avaliados quanto aos parâmetros comportamentais descritos
acima por 6 minutos (TOLARDO et. al., 2010; ARIZA et al., 2010)..
4.3.5 Teste de ansiedade, o Labirinto em Cruz Elevado:
No teste do labirinto em cruz elevada (LCE), foi avaliado o efeito do EMBM
e/ou mistura de α e β amirina sobre a ansiedade dos animais. O LCE é constituído
de madeira, em forma de cruz grega, com dois braços abertos e dois fechados, os
braços são conectados por uma área central aberta. O LCE é elevado a uma altura
de 45 cm sobre o chão. Decorridos 30 ou 60 minutos dos tratamentos, os animais
foram colocados no centro do LCE voltados para um dos braços fechados para
observação durante 5 minutos. Durante esse período, foi registrado quanto tempo
em que cada animal gastou para a exploração nos braços fechados e abertos, bem
como a frequência de entradas nos mesmos. As entradas foram definidas quando o
animal estivesse com todas as quatro patas no braço visitado (ARAGAO et al., 2007,
DE SOUZA et al., 2003).
4.4 Determinações bioquímicas
Para os estudos bioquímicos, os animais foram submetidos a eutanásia por
método de guilhotina. Os cérebros foram dissecados e perfundidos com 50 mM (pH
7,4) de tampão fosfato (PBS) em temperatura controlada. Após a rápida remoção
dos cérebros, estes foram lavados com solução gelada de NaCl 0,15 M e divididos
em duas porções. Uma das porções foi imediatamente congelada em nitrogênio
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líquido e estocada em freezer -80°C para os ensaios das enzimas antioxidantes. A
outra porção foi mantida em gelo até o preparo do homogenato para o ensaio da
lipoperoxidação lipídica que foi realizado no mesmo dia da obtenção das amostras.
4.4.1 Preparação das amostras para determinação das defesas antioxidantes e
lipoperoxidação:
Após o descongelamento foi preparado o homogenato de cada amostra em
solução tampão de fosfato de potássio 20 mM, pH 7,4, contendo NaCl 150 mM e
Triton X-100 1%, adicionado de inibidores de proteases (pepstatina A 7 μg/mL,
leupeptina 5 μg/mL, aprotinina 2 μg/mL e SBTI 5 μg/mL). O homogenato foi
centrifugado a 6000g por 15 minutos a 4ºC, e o sobrenadante foi mantido em gelo
durante os ensaios. Uma alíquota de cada homogenato foi congelada para a
dosagem de proteína, que foi utilizada para corrigir os valores em relação ao
controle (BUEGE, AUST, 1978).
4.4.2 Determinação da atividade da superóxido dismutase (SOD):
A atividade da SOD foi avaliada pela sua capacidade de inibir a redução
fotoquímica do nitro blue tetrazólium (NBT) em azul de formazan por meio do
monitoramento do aumento da absorbância em 560 nm. Para o ensaio da SOD foi
utilizado 200 µL de homogenato em 1,5 ml de tampão Tris/HCl 100 mM, pH 7,8,
contendo 75 mM NBT, 2µM de riboflavina e 6 mM de EDTA.
Os valores foram expressos em unidades, sendo que uma unidade é definida
como a quantidade de enzima necessária para inibir a redução do NBT em 50%
(BIRD, DRAPER, 1984).
4.4.4 Determinação da atividade da catalase (CAT):
Para análise da atividade desta enzima, foi utilizado o método descrito por Aebi
(1984), que quantifica a velocidade da decomposição do peróxido de hidrogênio, em
240 nm, pela enzima presente na amostra. Foi utilizado a solução de peróxido de
hidrogênio 10 mM em tampão fosfato 50 mM, pH 7,0 preparada e titulada no dia da
análise.
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Para o ensaio da CAT foi utilizado 20 µL de homogenato em 980 µL de solução
de peróxido de hidrogênio 10 mM. Sendo realizada uma cinética de 10 minutos,
onde as absorbâncias foram monitoradas a cada 5 segundos.
4.4.5 Determinação da atividade da glutationa peroxidase (GPx):
Este ensaio baseia-se na medida do decréscimo de absorbância (340 nm),
promovido durante a redução da GSSG, catalisada pela GR, em presença de
NADPH. A velocidade de oxidação de NADPH em NADP é proporcional à
velocidade de produção de GSSG ( Glutationa oxidada) a partir de GSH (glutationa
reduzida), em presença de t-BuOOH, catalisada pela GPx (Flohé, Gunzler, 1984).
Para este ensaio foi utilizado 50 µL de homogenato e 50 µL de t-BuOOH 0,04%
colocados em 900 µL de um meio de reação (tampão fosfato 0,1 M pH 7,0, NADPH
0,2mM, DPTA 0,5 mM pH 7,0, GSH 1,6mM e 15U de GR colocada momentos antes
do ensaio). As amostras foram analisadas durante 10 minutos a tomando-se os
valores de absorbância a cada 5 segundos.
4.4.6 Determinação da atividade da glutationa redutase (GR):
O método utilizado para a análise da atividade desta enzima foi o proposto por
Carlberg e Mannervick (1975), em que se verifica em 340 nm, a taxa de oxidação do
NADPH devido à redução da GSSG pela GR presente na amostra.
Para este ensaio foi utilizado 50 µL de homogenato em 950 µL de um meio de
reação (tampão fosfato 0,1 M pH 7,0; NADPH 0,2 mM, GSSG 1mM e DPTA 0,5
mM). As amostras foram analisadas durante 5 minutos a cada 3 segundos.
4.4.7 Determinação da atividade da glutationa S-transferase (GST):
As GST constituem um grupo de enzimas que catalisam a formação de
tioésteres pela adição de GSH a um grande número de substancias que contém um
carbono eletrofílico. A atividade da GST foi medida espectrofotometricamente em
340 nm (KEEN et al., 1976). Para o ensaio, 20 µL do homogenato foi adicionado em
um meio contendo 10 µL CDNB 0,1 M, 10 µL de GSH 0,1 M e 960 µL de tampão
fosfato 0,1 M pH 7,0. As amostras foram analisadas durante 3 minutos a cada 3
segundos.

64

4.4.8 Determinação da Concentração de Glutationa Total:
A glutationa total (GSH + GSS) foi quantificada empregando-se o método da
glutationa redutase, proposto por Tietze (1969). Nesse método, os grupamentos
sulfidrilas da GSH interagem com o DTNB, originando a GSTNB (forma oxidada de
GSH) que, na presença da glutationa redutase e de NADPH, é reduzida novamente
em GSH. Concomitantemente à formação de GSTNB e GSH, há a liberação de
ácido 5-tio-2-nitrobenzoico (TNB), um composto de coloração amarela. Sendo assim,
a intensidade de cor produzida pelo TNB é diretamente proporcional à atividade da
glutationa redutase sobre a GSTNB e GSH intracelular. Para o ensaio 20 μL de
homogenato foi transferido para placas de 96 poços, seguida da adição de 140 μL
de tampão fosfato 0,2M (pH 8,0), 10µL de GR (4U/mL), 10µl de NADPH (3mM) e
20µL de DTNB (2,5mM). A absorbância foi medida em 405 nm, com um leitor de
microplacas.
Para obtenção da concentração de GT, a absorbância de cada amostra foi
extrapolada em uma curva-padrão. Os valores obtidos foram corrigidos através da
dosagem de proteína de cada uma das amostras seguindo o método de Lowry et al.,
(1951).
4.4.9 Determinação da Concentração de Glutationa Reduzida e Oxidada:
Para determinação da concentração de GSH das amostras foi empregado o
mesmo método citado anteriormente (TIETZE, 1969). No entanto, não foi adicionada
a GR ao meio de reação.
4.4.10 Avaliação dos efeitos dos compostos sobre a peroxidação lipídica:
determinação dos níveis de Malondialdeido (MDA)
A concentração de MDA foi determinada pelo método de Uchiyama e Mihara
(1978). Em um ependorf foram pipetados 1000 μL de amostra, acrescidos de 300 μL
de ácido tiobarbitúrico (0,67%) e 4 μL de butil-hidroxitolueno. A mistura foi incubada
em banho-maria a 95ºC durante 10 min, e, em seguida colocada em banho de gelo
por 5 min. Em seguida os eppendorfs foram centrifugados por 10 min a 3500 rpm. O
sobrenadante foi lido em 530 nm em espectrofotômetro.
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4.5 Análise estatística:
Para os modelos comportamentais realizados no presente estudo foram
realizados testes estatísticos paramétricos (Dunett) e não paramétricos (Many
Witney). Para os testes do Campo aberto, LCE e nado forçado foram utilizados
testes paramétricos e, os dados foram apresentados como médias seguidas de seus
respectivos EPMs. Para os testes de memória foram realizados testes não
paramétricos, sendo que os dados foram apresentados como a mediana seguida
dos intervalos interquativos. Os resultados foram submetidos à análise de variância
ANOVA seguida de testes post hoc apropriados. Para os testes in vitro, foi utilizada
análise de variância (ANOVA) com os testes de Newman-Keuls e Turkey como
testes post hoc. Os dados foram expressos como médias com os respectivos EPMs.
Em todos os testes os índices de significâncias estatísticas consideradas foram
menores ou iguais a 5% quando comparados aos respectivos controles.
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5

RESULTADOS

5.1 Resultados dos ensaios comportamentais
5.1.1 Atividade do EMBM e da mistura de α e β amirina sobre a memória de
animais normais
O EMBM foi administrado nos animais visando verificar seu efeito sobre a
consolidação da memória de longa duração, quando avaliados no teste da esquiva
inibitória. Na figura 11 pode-se observar que o pré-tratamento dos animais com o
EMBM, somente foi eficaz em facilitar a memória da esquiva inibitória na dose de
100mg/kg. Não foram encontradas diferenças significativas com as demais doses
utilizadas quando comparadas ao controle.

Figura 11: Efeito da administração do EMBM sobre a consolidação da tarefa da esquiva
inibitória em camundongos.
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Os dados são apresentados como mediana ± intervalo interquartil. N = 10 para cada grupo.
Asteriscos denotam diferenças estatísticas quando se relaciona treino e teste para cada
tratamento (*p<0.5) e # denotam diferenças estatísticas entre os tratamentos quando
comparados com controle na sessão de teste (# p<0.05)
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Quando a mistura de α e β-amirina foi administrada nos animais, foi
observado também que os mesmos não tiveram prejuízo da aprendizagem na tarefa
da esquiva inibitória. Conforme a figura 12 (A,B,C) em todas as etapas avaliadas
(aquisição- A, consolidação- B, evocação- C), há diferenças estatísticas entre as
sessões de treino e teste. Observa-se também, que a dose de 30mg/kg, promoveu a
melhora da consolidação da memória dos animais, uma vez que as medianas deste
grupo nas sessões de teste 135,5 (180-45)s são estatisticamente diferentes (p<0.05)
dos animais controle 34 (75-27)s Figura 12 B.
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Figura 12: Efeito da administração da mistura dos compostos α e β-amirina sobre a
aquisição (A), consolidação (B) e evocação (C), na tarefa da esquiva inibitória em
camundongos.
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Os dados são apresentados como mediana ± intervalo interquartil. N = 10 para cada grupo
camundongos com os tratamentos. *Asteriscos denotam diferenças estatísticas quando se
relaciona treino e teste para cada tratamento (*p<0.05, **p<0.01) e #denotam diferenças
estatísticas entre os tratamentos quando comparados com controle na sessão de teste
(#p<0.05).
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5.1.2 Avaliação da atividade do EMBM e mistura de α e β amirina sobre a
deambulação de camundongos
Os resultados expressos na tabela 1 demonstram que não foram observadas
alterações significativas com relação aos parâmetros comportamentais de
cruzamentos (crossings) e atividade exploratória ou “levantamentos” (rearings) nos
camundongos tratados em doses diferentes tanto com o extrato, quanto com a
mistura de α e β- amirina, quando comparados com seus respectivos controles,
tratados com veículo, quando submetidos ao teste do campo aberto.
Tabela 1: Efeito do tratamento do EMBM e da mistura de α e β-amirina sobre o
comportamento dos animais no teste do campo aberto.

Tratamentos

Cruzamentos

Levantamentos

Veículo

123,40 ± 3,20

73,16 ± 4,20

Extrato - 10 (v.o.)

116,30 ± 1,40

68,20 ± 1,30

Extrato - 30 (v.o.)

144,90± 2,40

69,50 ± 5,70

Extrato- 100 (v.o.)

119,60 ± 3,20

76,14 ± 4,30

Veículo

107,70± 9,20

51,10 ± 3,30

αβ-amirina 1 (i.p.)

86,30± 6,40

42,20± 2,80

αβ-amirina 10 (i.p.)

94,90± 1,40

39,0 ± 2,70

αβ-amirina 30 (i.p.)

99,00± 4,20

51,70± 4,10

(mg/Kg)

Os dados são apresentados como média ± EPM. N= 8-10 camundongos para cada grupo
de tratamento ANOVA- Newman Keuls.

5.1.3 Atividade do extrato de EMBM e mistura de α e β amirina sobre possíveis
alterações frente a ansiedade de camundongos
Os resultados referentes aos efeitos do extrato obtido de B. microstachya e da
mistura de α e β amirina sobre a ansiedade dos animais avaliados no labirinto em
cruz elevada estão dispostos na tabela 2. Nesta tabela é possível observar que,
tanto nos animais tratados com o extrato quanto nos tratados com a mistura de α e β
amirina

apresentaram

alterações

comportamentais,

aumentando

de

forma
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estatisticamente significante (**p<0.01,***p<0.001) a frequência de entradas nos
braços abertos do aparato, bem como o tempo de permanência nesses mesmos
braços. Em contrapartida, os tratamentos promoveram uma queda na frequência de
entradas nos braços fechados.

Ainda foi possível observar que o tempo de

permanência no braço aberto foi elevado e o tempo gasto no braço fechado diminuiu
todas as alterações citadas acima ocorreram de forma significante em todas as
doses.
Tabela 2: Efeito ansiolítico do EMBM e da mistura α e β-amirina sobre a ansiedade de
animais submetidos ao labirinto em cruz elevado.

Tratamentos

% Frequencia

% Frequencia

% de tempo

% de tempo

mg/kg

no braço

no braço

no braço

no braço

aberto

fechado

aberto

fechado

Veículo

32,2± 1,32

72,.5 ±1,3

37,6 ± 2,9

62,4 ± 2.9

Extrato - 10 (v.o.)

52,1± 2,0***

49,7 ± 2,0***

51,1 ± 0,9**

38,4 ± 01,5***

Extrato -30 (v.o.)

61,2± 1,10***

38,4 ± 2,1***

72,4 ± 1,5***

32,6 ± 1,5***

Extrato- 100 (v.o.)

63,0 ± 3,6***

36,3 ± 3,6***

69,2 ± 1,0***

33,8 ± 1,0***

Veículo

37,2 ± 1,7

62.8 ± 1.7

37,6 ± 2.9

62,4 ± 2,9

39.7 ± 2,0***

61,1 ± 0,9***

38,9 ± 0,9***

αβ-amirina 1 (i.p.)

60,3 ± 2,0***

αβ-amirina 10 (i.p.)

57,6 ± 2,1***

42.4 ± 2,1***

62,3 ± 1,5***

37,7 ± 1,5***

αβ-amirina 30 (i.p.)

57,7 ± 3,6***

42.3 ± 2,6***

59,2 ± 1,0***

40,8 ± 1,0***

Os dados são apresentados como média ± EPM. N = 8-10 para cada grupo. Asteriscos
indicam diferença significativa quando comparados ao grupo controle: ** (p<0,01); ***
(p<0,001).

5.1.4 Atividade da mistura de α e β amirina sobre a etapa de consolidação da
memória de camundongos com a DA induzida pela estreptozotocina:
A figura 13 mostra o efeito da administração da mistura de α e β amirina e
do fármaco de referência, galantamina, sobre a latência de descida da plataforma,
no teste da esquiva inibitória, dos animais com DA induzido pelo modelo da STZ.
Sendo a consolidação a etapa da memória selecionada para o estudo neste modelo
de Alzheimer. As latências de descida dos animais tratados com o composto nas
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doses de 1, 10 e 30 mg/kg foram 120,0 (59 – 162) s; 150,0 (135 – 180) s e 180,0
(172–180)s respectivamente. Os animais tratados com Galantamina apresentaram
uma latência de descida de 120,0 (99 – 140)s e o grupo tratado com o veículo
apresentou uma latência de decida de 19,0 (16 – 35)s.
A análise estatística revelou que existe diferença significativa entre os
grupos quando comparados ao controle na sessão de teste e também quando a
comparação é feita entre a etapa de treino frente aos testes para um mesmo
tratamento. O teste post hoc indicou que o tratamento com α e β-amirina em todas
as doses (1, 10 e 30mg/kg) promoveu diferença significativa sendo p<0,001. O
tratamento com Galantamina (0,5 mg/kg; i.p.) também revelou diferença estatística
em relação ao controle, obtendo p<0,001.
Figura 13: Efeito da administração de α e β-amirina (1, 10 e 30 mg/kg; i.p.) e Galantamina
(0,5 mg/kg; i.p.) sobre a consolidação da memória de animais com DA induzida por
estreptozotocina quando submetidos na tarefa da esquiva inibitória.
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Os dados são apresentados como mediana ± intervalo interquartil. n = 10 para cada grupo.
Asteriscos indicam diferença significativa quando as sessões de treino e teste para cada o
grupo (*p<0,05, **p<0,01). # refere-se às diferenças estatísticas entre os tratamentos e o
controle na sessão de teste (#p<0,05, ##p<0,01).

5.1.5 Atividade da EMBM sobre a etapa de consolidação da memória de
camundongos com a DA induzida pela estreptozotocina:
Tendo como objetivo avaliar a etapa de consolidação da memória de
animais tratados com EMBM frente ao modelo de DA induzida pela STZ, foi
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empregado o teste da esquiva inibitória. Nesta avaliação os resultados expressos na
figura 14 mostram o efeito da administração do extrato e do fármaco de referência,
galantamina, sobre a latência de descida dos animais da plataforma. As latências de
descida dos animais tratados com o extrato nas doses de 10, 30 e 100 mg/kg foram
41,5 (17–64)s; 114,0 (68–121)s e 116,5 (68–121)s respectivamente. Os animais
tratados com Galantamina apresentaram uma latência de descida de 120,0 (99–
140)s e o grupo tratado com o veículo apresentou uma latência de descida de 19,0s
(16–26)s. Os dados demonstram que não há diferenças estatísticas nos animais
controle e compararmos as sessões de treino e teste, demonstrando que o
tratamento com a estreptozotocina provoca realmente déficit cognitivo nos animais.
Figura 14: Efeito da administração do extrato de EMBM (10, 30 e 100 mg/kg; v.o.) e
Galantamina (0,5 mg/kg; i.p.) sobre a memória de animais com DA induzida por
estreptozotocina quando submetidos na tarefa da esquiva inibitória.
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Os dados são apresentados como mediana ± intervalo interquartil. n = 10 para cada grupo.
Asteriscos indicam diferença significativa quando as sessões de treino e teste para cada o
grupo (**p<0,01;***p<0,001). # refere-se as diferenças estatísticas entre os tratamentos e o
controle na sessão de teste (#p<0,05; ##p<0,001).

A análise estatística evidenciou diferença significativa entre os testes dos
grupos quando comparados ao controle, com exceção da dose de 10mg/kg onde
essa diferença não foi significativa, e também quando a comparação é feita entre a
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etapa de treino frente aos testes. O teste post hoc indicou que o tratamento com o
EMBM em todas as doses (10, 30 e 100mg/kg) gerou diferença significativa sendo
p<0,001 na dose de 100mg/kg e P<0,01 nas doses de 10 e 30mg/kg. O tratamento
com Galantamina (0,5 mg/kg; i.p.) também revelou significância em relação ao
controle, obtendo p<0,001.
5.1.6 Atividade da mistura de α e β amirina sobre a etapa de consolidação da
memória de camundongos com a DA induzida pelo peptídeo β-amilóide (Aβ A142):
Na figura 15 estão os resultados obtidos com relação ao efeito da
administração da mistura de α e β- amirina e do fármaco de referência no tratamento
da DA, a galantamina, sobre a consolidação da memória dos animais, no teste da
esquiva inibitória. Neste experimento, os animais tiveram indução da DA o pelo
peptídeo β-amilóide. As medianas referentes as latências de descida dos animais
tratados com as doses de 1, 10 e 30 mg/kg da mistura de α e β- amirina e da
galantamina (0,5 mg/kg, i.p.) foram respectivamente de 74 (48-118)s; 102,3 (76136)s,

123,6 (94-149)s e 63 (38,5-100)s, já o controle que recebeu veículo

apresentou latência de decida de 7,2 (4-10)s. Os dados demonstram que não há
diferenças estatísticas nos animais controle e compararmos as sessões de treino e
teste, demonstrando que o tratamento com o peptídeo provoca realmente déficit
cognitivo nos animais.
A análise estatística revelou que existe diferença significativa entre os
grupos. O teste post hoc indicou que o tratamento com a mistura de α e β- amirina
em todas as doses utilizadas promoveu facilitação da memória dos animais (p<0.05
e p<0,01), revertendo o déficit cognitivo dos mesmos induzido pelo peptídeo como é
observado no grupo controle Ressalta-se ainda que os tratamentos de 10 e 30mg/kg
foram mais efetivos do que o tratamento com a galantamina.
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Figura 15: Efeito da administração da mistura de α e β-amirina (1, 10 e 30 mg/kg; i.p.) e
Galantamina (0,5 mg/kg; i.p.) sobrea memória de animais com DA induzida pelo peptídeo βamilóide (Aβ A-142)
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α, β-amirina (mg/Kg, i.p.)
Os dados são apresentados como mediana ± intervalo interquartil (25-75), N = 10 para cada
grupo. Asteriscos indicam diferença significativa quando comparados as sessões de treino
com teste (*p<0,05). # refere-se a diferenças significativas entre os tratamentos e o controle
nas sessões de teste (#,p<0.05, ##= p< 0.01)

5.1.7 Atividade da EMBM sobre a etapa de consolidação da memória de
camundongos com a DA induzida pelo peptidio β-amilóide (Aβ A-142):
A figura 16 está relacionada ao efeito da administração do EMBM e do
fármaco de referência no tratamento do Alzheimer, a galantamina, sobre a
consolidação da memória dos animais com DA induzida pelo peptídeo β-amilóide, no
teste da esquiva inibitória. As medianas referentes às latências de descida dos
animais tratados com as doses de 10, 30 e 100 mg/kg do extrato de B. microstachya
Raddi e da galantamina (0,5mg/kg, i.p.) foram respectivamente de

41,5 (25,5-

52,25s; 70,0 (60-119)s, 101,5 (75.2-140,8)s e 63 (38,5-100)s, já o controle que
recebeu veículo apresentou latência de decida de 7,2 (4-10)s.
A análise estatística revelou que existe diferença significativa entre os
grupos. O teste post hoc indicou que o tratamento com EMBM em todas as doses
utilizadas promoveu facilitação da memória dos camundongos (p<0.05 e p<0,01),
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revertendo o déficit cognitivo dos mesmos induzido pelo peptídeo como é observado
no grupo controle.
Figura 16: Efeito da administração do EMBM (10, 30 e 100 mg/kg; v.o.) e Galantamina (0,5
mg/kg; i.p.) sobrea memória de camundongos com DA induzida pelo peptídeo β-amilóide
(Aβ A-142)
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Os dados são apresentados como mediana ± intervalo interquartil. n = 10 para cada grupo.
Asteriscos indicam diferença significativa quando as sessões de treino e teste para cada o
grupo (*p<0,05;**p<0,01;***p<0,001). # refere-se às diferenças estatísticas entre os
tratamentos e o controle na sessão de teste (#p<0,05).

5.1.8 Atividade da mistura de α e β amirina sobre a deambulação de ratos com
a DP induzida pelo MPTP:
Os resultados expressos na tabela 3 demonstram que animais operados e
com indução de DP por MPTP (controle) exibem valores de cruzamentos e
levantamentos menores quando comparados com animais SHAM comprovando que
há uma clara redução da atividade motora (nem sempre estatisticamente
significantes), provavelmente

induzida pela depleção de dopamina pelo MPTP

nesses animais ao longo do tempo de indução (1°,7°,14°,e 21° dias). Observa-se
também por outro lado, que o parâmetro tempo de imobilidade, comprova essa
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alteração no sistema motor dos animais com DP induzido. Esses animais
permanecem mais tempo parados do que animais SHAM, principalmente no sétimo
dia após a indução com MPTP (p<0.01). Também foi observado que animais SHAM
executam mais atividade exploratória (rearing) do que animais controle (com MPTP)
porém o tratamento com a mistura que o tratamento de α e β amirina não reverte de
forma estatística esse parâmetro.
A tabela também demonstra que animais com DP induzido por MPTP e que
receberam a mistura de α e β amirina nas doses de 10 e 30mg/kg respectivamente,
tiveram aumento significativo (#p<0.05, ##p<0.01) do número de crossings no 21°dia
após a indução da DP, bem como diminuição da imobilidade (#p<0.05, ##p<0.01),
sugerindo que o tratamento possa reverter os sintomas motores do parkinsonismo
nos animais.
5.1.9 Atividade da EMBM sobre a deambulação de ratos com a DP induzida
pelo MPTP:
Com relação aos efeitos do extrato, na tabela 4 o mesmo perfil farmacológico
observado anteriormente, é replicado nesse experimento quando se compara
animais controle e SHAM com relação a crossings, rearings e tempo de imobilidade.
Entretanto, somente a dose de 100 mg/Kg foi capaz de alterar significativamente
(p<0.5) os parâmetros de crossing e imobilidade, promovendo respectivamente
aumento do número de crossings e diminuição da imobilidade nos animais no 21°dia
após a indução da DP pelo MPTP quando se compara com o controle.
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Tabela 03: Efeito do tratamento da mistura de α e β-amirina sobre o comportamento dos
animais com DP induzida pelo MPTP no teste do campo aberto.

Tratamentos Dia

Cruzamentos

Levantamentos

(mg/Kg)
SHAM

Tempo de
imobilidade

1

93,38 ±9,38

19,86 ± 4,41

17,75 ± 7,30

7

70,43 ± 10,31

27,6 ± 8,01

13,00 ± 6,04

14

73,40 ± 7,57

20,86 ±7,53

29,67 ± 12,34

21

59,17 ± 8,47

20,2 ± 1,92

50,33 ± 9,37

1

73,17 ± 6,91*

10,14 ± 3,13*

23,67 ± 11,40

7

70,00 ± 9,16

10,25 ± 5,00***

57,60 ± 17,62***

14

60,83 ± 8,63

13,17 ± 5,11

57,00 ± 13,96

21

44,75 ± 6,60

13,0 ± 5,06

76,20 ± 8,15

αβ-amirina 1 1

84,00 ± 8,45

11,17± 5,34

29,43 ± 12,27

7

73,50 ± 12,07

17,67 ± 4,32

42,17 ± 17,59*

14

74,00 ± 8,71

19,40 ± 3,78

30,00 ± 11,17

21

61,00 ± 10,02

17,50 ± 5,24

46,20 ± 18,21

αβ-amirina 10 1

75,67 ± 8,26*

12,43 ± 5,22

28,11 ± 13,63

7

75,80 ± 11,67

15,40 ± 4,50*

29,86 ± 9,75#

14

72,50 ± 8,71

20,4 ± 2,88

37,40 ± 16,47

21

75,00 ± 11,31##

19,60 ± 5,68

41,60 ± 11,10#

αβ-amirina 30 1

75,33 ±12,26*

11,67 ± 9,26

32,71 ± 17,87

7

72.17 ± 11,37

14,20 ± 3,34**

32,00 ±15,06

14

72,50 ± 9,69

20,17 ± 4,70

36,80 ± 11,21

16,00 ± 3,53

41,50 ± 18,59#

Controle -

21

#

70,20 ± 11,12

Os dados são apresentados como média ± EPM. N = 6-8 para cada grupo. Asteriscos
indicam diferença significativa quando comparados ao grupo SHAM:* (p<0,05); ** (p<0,01);
*** (p<0,001) enquanto que # indica diferença significativa comparando ao grupo controle
negativo, com MPTP.
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Tabela 4: Efeito do tratamento do EMBM sobre o comportamento dos animais com DP
induzida pelo MPTP no teste do campo aberto.

Tratamentos Dia

Cruzamentos

Levantamentos

(mg/Kg)
SHAM

Controle -

Extrato 10

Extrato 30

Extrato 100

Tempo de
imobilidade

1

93,38 ±9,38

19,86 ± 4,41

17,75 ± 7,30

7

70,43 ± 10,31

27,60 ± 8,01

13,00 ± 6,04

14

73,40 ± 7,57

20,86 ±7,53

39,67 ± 12,34

21

69,17 ± 8,47

20,2 ± 1,92

60,33 ± 9,37

1

73,17 ± 6,91*

10,14 ± 3,13*

23,67 ± 11,40

7

60,00 ± 9,16

10,25 ± 5,00***

57,60 ± 17,62***

14

60,83 ± 8,63

13,17 ± 5,11

57,00 ± 13,96

21

44,75 ± 6,60

13,0 ± 5,06

76,20 ± 17,15

1

69,8± 10,62*

10,6 ± 4,77

31,20 ± 21,83

7

61,0 ± 10,04

14,83 ± 2,31**

31,00 ± 14,71

14

62,33 ± 10,8

20,67 ± 6,59

49,00 ± 16,28

21

59,33 ± 10,48

15,6 ± 4,72

61,40 ± 21,27

1

82,67 ± 12,53

16,8 0± 2,95

21,50 ± 12,85

7

69,33 ± 7,36

19,20 ± 8,04

44,50 ± 14,71*

14

63,00 ± 6,44

21,50 ± 3,61

45,17 ± 11,62

21

65,00 ± 10,49

17,50 ± 6.02

79,00 ± 13,93

1

87,00 ± 8,15

18,80 ± 3,70

36,67 ± 16,30

7

81,20 ± 6,05

17,83 ± 3,60

33,40 ± 12,30

14

68,86 ± 11,36

16,57 ± 4,54

42,60 ± 17,9

21

69,00 ± 9,65#

16.83 ± 3,92

52,60 ± 29,79

Os dados são apresentados como média ± EPM. N = 6-8 para cada grupo. Asteriscos
indicam diferença significativa quando comparados ao grupo SHAM:* (p<0,05); ** (p<0,01);
*** (p<0,001) enquanto que # indica diferença significativa comparando ao grupo controle
negativo.
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5.1.10 Atividade da mistura de α e β amirina sobre a ansiedade no teste do
Labirinto em cruz elevada em ratos com a DP induzida pelo MPTP:
A tabela 5 refere-se a avaliação dos efeitos da mistura de α e β-amirina em
animais com DP submetidos ao modelo labirinto em cruz elevado. Os resultados
demonstram que não houve diferenças estatísticas entre animais SHAM e com DP
(controle) em nenhum dos parâmetros avaliados, apesar de se observar que animais
com DP, tem uma maior tendência de aumentar parâmetros que demonstrem um
estado de ansiedade. Entretanto, os resultados demonstram que a frequência de
entrada nos braços abertos é aumentada em animais tratados com a mistura de α e
β amirina, porém sem significância estatística. O efeito ansiolítico da mistura é
observado com relação ao parâmetro, tempo de permanência nos braços abertos.
Os resultados demonstram que o tratamento promove significantemente aumento do
tempo de exploração nos braços abertos do aparato, evidenciando o efeito
ansiolítico do mesmo.

Tabela 5: Efeito da administração da mistura de α e β-amirina no comportamento de ratos
com DP induzida por MPTP submetidos ao labirinto em cruz elevado.

Tratamentos

% Frequencia

% Frequencia

% de tempo

% de tempo

mg/kg

no braço

no braço

no braço

no braço

aberto

fechado

aberto

fechado

SHAM

35,88± 7,13

64,12 ± 7,13

22,19 ± 2,19**

77,81 ± 2.19**

Controle -

26,36± 8,80

73,64 ± 8,80

13,53 ± 3,76

αβ-amirina 1

30,41± 6,22

69,59 ± 6,22

32,17 ± 6,32***

67,83 ± 6,32***

αβ-amirina 10

31,64± 4,32

68,37 ± 4,32

31,16 ± 3,53***

68,84 3,53***

αβ-amirina 30

34,06 ± 6,38

65,94 ± 6,38

31,47 ± 6,52***

68,53 ± 6,52***

86,47 ± 3,76

Os dados são apresentados como média ± EPM. N = 6-8 para cada grupo. Asteriscos
indicam diferença significativa quando comparados ao grupo controle negativo:* (p<0,05); **
(p<0,01); *** (p<0,001).
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5.1.11 Atividade do EMBM sobre a ansiedade no teste do labirinto em cruz
elevada em ratos com a DP induzida pelo MPTP:
Também na tabela 6, o perfil comportamental de animais SHAM difere-se de
animais controle com DP induzido com MPTP. Percebe-se uma tendência maior
desse grupo a ter aumento de parâmetros do LCE que indicam ansiedade. Esses
animais em tempo de exploração dos braços abertos diminuídos e aumento
significativo do tempo de exploração dos braços fechados. O tratamento com o
extrato (em todas as doses utilizadas) reverte esse quadro, ocorre significantemente
(p<0.5, p<0.001) aumento do tempo dos braços abertos e redução do tempo nos
braços fechados, quando comparado com o controle, conferindo ao extrato um efeito
ansiolítico.

Tabela 6: Efeito da administração do EMBM no comportamento de ratos com DP induzida
por MPTP submetidos ao labirinto em cruz elevado.

Tratamentos

% Frequencia

% Frequencia

% de tempo

% de tempo

mg/kg

no braço

no braço

no braço

no braço

aberto

fechado

aberto

fechado

SHAM

34,88 ± 7,13

64,12 ± 7,13

22,19 ± 2,19**

77,81 ± 2.19**

Controle -

26,36 ± 8,80

73,64 ± 8,80

13,53 ± 3,76

Extrato - 10

29,07 ± 5,19

72,93 ± 5,19

22,40 ± 3,26*

77,60 ± 3,26*

Extrato - 30

36,23 ± 4,42

63,77 ± 4,42

30,82 ± 5,93***

69,18 ± 5,93***

Extrato- 100

37,10 ± 3,59

62,90 ± 3,59

35,41 ± 7,12***

64,59 ± 7,12***

86,47 ± 3,76

Os dados são apresentados como média ± EPM. N = 6-8 para cada grupo. Asteriscos
indicam diferença significativa quando comparados ao grupo controle negativo:* (p<0,05); **
(p<0,01); *** (p<0,001).

5.1.12 Atividade do da mistura de α e β amirina sobre a depressão frente ao
teste do Nado Forçado em ratos com a DP induzida pelo MPTP:
Os dados expostos na figura 17 se referem aos resultados obtidos no teste do
nado forçado com animais tratados com a mistura de α e β amirina. Em ambas as
figuras (A e B), observa-se que animais com DP induzida por MPTP, comparado
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com animais SHAM, tem aumentado (embora não de forma estatística) o tempo de
imobilidade (Figura 17 A) e diminuído o tempo de mobilidade , ou seja, tempo de
nado, parâmetros comportamentais que caracterizam o estado do animal frente ao
estresse inescapável “desanparo”, caracterizando um comportamento depressivo.
Também se observa uma tendência do tratamento a modificar esses padrões
comportamentais, porém não se obteve significância estatística.
Figura 17: Efeito da administração do mistura de α e β amirina (1, 10 e 30 mg/kg; i.p.)
frente ao teste do Nado Forçado em animais com DP induzida pelo MPTP.
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B
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0
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1
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30

α,β-amirina (mg/kg, i.p.)
Os dados são apresentados como média ± EPM. N = 6-8 para cada grupo.

83

5.1.13 Atividade do EMBM sobre a depressão frente ao teste do Nado Forçado
em ratos com a DP induzida pelo MPTP:
O mesmo perfil farmacológico observado no experimento anterior é obtido
aqui, quando os animais com DP induzido com MPTP são tratados com o EMBM.
Em ambos as figuras 18 (A e B) não são observadas variações significativas em
nenhum dos grupos testados comparadas ao controle.
Figura 18: Efeito da administração do EMBM (10, 30 e 100 mg/kg; v.o.) frente ao modelo do
Nado Forçado em animais com DP induzida pelo MPTP.
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Os dados são apresentados como média ± EPM. N = 6-8 animais para cada grupo.
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5.1.14 Atividade da mistura de α e β amirina sobre a etapa de consolidação da
memória de ratos com DP induzida pelo MPTP:
Na figura 19 estão os resultados obtidos com relação ao efeito da
administração da mistura de α e β- amirina, sobre a consolidação da memória dos
animais com DP, no teste da esquiva inibitória.
A análise estatística revelou que existe diferença significativa entre as
sessões de treino e teste em todos os grupos, inclusive no grupo controle, indicando
que o MPTP não gerou déficit cognitivo frente ao modelo da esquiva inibitória. O
teste post hoc indicou que o tratamento com a mistura de α e β amirina em todas as
doses utilizadas não promoveu facilitação da memória dos animais.

Latencia de descida (s)

Figura 19: Efeito da administração da mistura de α e β amirina (1, 10 e 30 mg/kg; i.p.)
sobrea memória de animais com DP induzida pelo MPTP.

200
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150

S. treino
S. teste

**
**
*
*

100
50
0
SHAM

C-

1
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30

α,β-amirina (mg/kg, i.p.)
Os dados são apresentados como mediana ± intervalo interquartil. n = 10 animais para cada
grupo. Asteriscos indicam diferença significativa quando as sessões de treino e teste para
cada o grupo * (p<0.05); ** (p<0.01); *** (p<0,001).
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5.1.15 Atividade da B. microstachya sobre a etapa de consolidação da memória
de ratos com DP induzida pelo MPTP:
Na figura 20, se observa os resultados obtidos, sobre a consolidação da
memória dos animais com DP e tratados com EMBM, no teste da esquiva inibitória.
O mesmo perfil farmacológico, verificado anteriormente se repete. A análise
estatística revelou que existe diferença significativa entre as sessões de treino e
teste dos animais com e sem a indução da DP indicando que o MPTP não gerou
déficit cognitivo frente ao modelo da esquiva inibitória e, o teste post hoc indicou que
o tratamento com o EMBM em todas as doses utilizadas não promoveu facilitação da
memória. Ao contrário, percebe-se uma redução (embora não estatística) da mesma
em animais tratados com EMBM com 30 e 100mg/Kg há uma tendência a diminuição
da latência de esquiva inibitória.
Figura 20: Efeito da administração do EMBM (10, 30 e 100 mg/kg; v.o.) sobre a memória de
animais com DP induzida pelo MPTP.
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Os dados são apresentados como mediana ± intervalo interquartil. n = 10 animais para
cada grupo. Asteriscos indicam diferença significativa quando as sessões de treino e teste
para cada o grupo * (p<0.05); ** (p<0.01); *** (p<0,001).
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5.2 Resultados dos ensaios enzimáticos
Devido ao término do MPTP e do peptídeo amilóide, os resultados
enzimáticos que passaremos a apresentar sobre os efeitos da mistura de α e β
amirina foram realizados somente com animais com DA induzida por STZ
5.2.1 Avaliação dos efeitos da mistura de α e β amirina sobre a atividade da
SOD:
Analisando a figura 21 é possível verificar que no cérebro de animais com
DA induzida por STZ, o tratamento com a mistura de α e β- amirina aumentou
significativamente a atividade da enzima SOD de maneira dose-dependente quando
comparado com o controle. Percebe-se que o tratamento com dose de 30 mg/kg é
mais efetivo aumentando a atividade da enzima em até 68,75%. Os resultados
obtidos demonstram também que, os animais tratados com α e β- amirina, exibem
atividade enzimática muito próxima do grupo o Naive (grupo de animais não
submetidos à indução da DA com a STZ).
Figura 21: Efeitos do tratamento da mistura de α e β- amirina (1, 10 e 30 mg/kg) sobre a
atividade da SOD cerebral dos animais com DA induzida por STZ. Grupo controle
representa animais com DA e tratados com veículo e grupo Naive.
Controle
SOD
(μM O2-. /h/mg proteína)

2.0

Naive

Mistura de α e β amirina

**
**

1.5

**

**

1

10

1.0
0.5
0.0

Controle Naive

30

Tratamento (mg/kg, i.p.)

Os dados são apresentados como SEM ± EPM. N = 10 animais para cada grupo. Asteriscos
indicam diferença significativa quando comparados ao grupo controle: ** (p<0,01).ANOVA,
Tukey.
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5.2.2 Avaliação dos efeitos da mistura de α e β amirina sobre a atividade da
CAT:
Observando a figura 22 é possível avaliar o efeito da mistura de α e βamirina sobre a atividade da enzima CAT. As doses de 1, 10 e 30mg/kg produziram
aumento da atividade enzimática da CAT de forma estatisticamente significante e
dose-dependente (p<0.01) quando se compara com a atividade da enzima nos
animais controle. O aumento calculado para a atividade da enzima em cada
tratamento foi respectivamente de 43,54, 56,45 e 67,74%. Nos animais que não
tiveram indução da DA, observa-se que a atividade da CAT é superior e,
estatisticamente diferente quando comparados com os animais controle que tiveram
indução da DA, mas, sem tratamento com os compostos em estudo.
Figura 22: Efeitos do tratamento com α e β- amirina (15, 10 e 30 mg/kg) sobre a atividade
da CAT cerebral dos animais com DA induzida por STZ. Grupo controle representa animais
com DA e tratados com NaCl 0,9% e grupo Naive (animais normais sem DA induzida).
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Os dados são apresentados como SEM ± EPM. n = 10 para cada grupo. Asteriscos indicam
diferença significativa quando comparados ao grupo controle: ** (p<0,01) e ***(p<0,001).
ANOVA seguido do teste de Tukey.
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5.2.3 Avaliação dos efeitos da mistura de α e β amirina sobre a atividade da
GPx:
Os dados obtidos sobre a atividade da GPx no cérebro de animais normais e
com DA induzida pela STZ estão demonstrados na figura 23. É possível observar
que o tratamento com a mistura de α e β- amirina aumenta a atividade desta enzima,
em 68% em ambas as concentrações de 10 e 30 mg/kg, quando comparado ao
controle. Também é possível observar que em animais Naive, a atividade da enzima
é aumentada significativamente quando se compara ao grupo controle que tiveram
indução da DA.

Figura 23: Efeitos do tratamento com α e β- amirina (1, 10 e 30 mg/kg) sobre a atividade da
GPx cerebral dos animais com DA induzida por STZ. Grupo controle representa animais
com DA e tratados com veículo (NaCl 0,9%) e grupo Naive animais normais sem indução de
DA e sem tratamentos.
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Os dados são apresentados como SEM ± EPM. N = 10 para cada grupo. Asteriscos indicam
diferença significativa quando comparados ao grupo controle: * (p<0,05) ** (p<0,01). ANOVA
seguido do teste de Tukey.
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5.2.4 Avaliação dos efeitos da mistura de α e β amirina sobre a atividade da
GR:
Com base nos dados contidos na figura 24 é possível determinar que o
tratamento com α e β-amirina nas doses (10 e 30mg/kg) foram capazes de aumentar
de modo significativo (p<0,01) a ação da GR em 46% e 69% em relação ao controle,
repectivamente. Da mesma forma, como observado anteriormente, animais Naive,
que não tiveram indução da DA, tiveram a atividade enzimática significativamente
elevada quando comparados com animais controle que tiveram indução com STZ.

Figura 24: Efeitos do tratamento com αβ- amirina (1, 10 e 30 mg/kg) sobre a atividade da
GR cerebral dos animais com DA induzida por STZ. Grupo controle representa animais com
DA e tratados com veículo (NaCl 0,9%) e grupo Naive animais normais sem indução de DA
e sem tratamentos.
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Os dados são apresentados como SEM ± EPM. N = 10 animais para cada grupo. Asteriscos
indicam diferença significativa quando comparados ao grupo controle: ** (p<0,01). ANOVA
seguido do teste de Tukey.
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5.2.5 Avaliação dos efeitos da mistura de α e β amirina sobre a peroxidação
lipídica.
Os resultados deste ensaio permitiram avaliar o grau de peroxidação lipídica
encontrada nas amostras do tecido cerebral dos animais tratados com α e βamirina, animais controle e o grupo Naive. Analisando a figura 25, é possível
observar que o tratamento dos animais com α e β- amirina reduziu a peroxidação
lipídica nas amostras cerebrais avaliadas em todas as doses utilizadas (1, 10 e 30
mg/kg), com percentuais de proteção na ordem de 22,2, 11,11 e 55,5%
respectivamente, indicando que a dose de 30mg/Kg foi mais eficaz, com resultado
muito próximo ao grupo Naive. Como pode ser observado, em animais Naive, o
processo de peroxidação lipídica é baixo quando comparado ao controle.

Figura 25: Efeitos do tratamento com α e β- amirina (1, 10 e 30 mg/kg) sobre a peroxidação
lipídica cerebral dos animais com DA induzida por STZ. Grupo controle representa animais
com DA e tratados com veículo (NaCl 0,9%) e grupo Naive animais normais sem indução de
DA e sem tratamentos.
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Os dados são apresentados como SEM ± EPM. N = 10 para cada grupo. Asteriscos indicam
diferença significativa quando comparados ao grupo controle: *(p<0.05) ** (p<0,01). ANOVA
seguido do teste de Tukey.
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6 DISCUSSÃO

Os produtos naturais, desde os tempos antigos, têm contribuído para
o

desenvolvimento

aqueles

derivados

contribuído

para

de

de
a

plantas

fármacos,
superiores.

compreensão

atual

especialmente

Além

disso,

sobre

os

eles

têm

mecanismos

envolvidos na ação de diversos neurotransmissores, especialmente em relação
o processo de transmissão e de tratamento de doenças neuropsiquiátricas e /ou
neurodegenerativas (GELDENHUYS, VAN DER SCHYF, 2013).
Como fitoconstituintes de plantas com propriedades sobre o SNC, embora os
flavonoides sejam citados como detentores de muitas propriedades farmacológicas,
sendo

alvos

para

tratamentos

de

várias

desordens

neuropsiquiátricas

e

neurodegenerativas (GROSSO et al., 2013), os triterpenos também tem ganhado
destaque na literatura (KABUTO et al., 2013). Terpenóides como os ginsenosídeos
encontrados na Panax ginseng (Araliaceae), ginkogolídeos, isolados do Ginko
biloba, Canabinóides, encontrados na Canabis sativa dentre outros,

têm sido

extensivamente estudados no sentido de compreender os seus efeitos benéficos
sobre a DA e DP (YOO, PARK , 2012).
O presente estudo teve como objetivo avaliar o possível efeito neuroprotetor
do extrato metanólico obtido das folhas da B. microstachya Raddi (EMBM) e da
mistura

dos

triterpenos

α

e

β

amirina,

frente

a

modelos

de

doenças

neurodegenerativas como DA e DP. Para tanto, foram utilizados alguns modelos de
indução das neuropatologias já citadas, sendo as avaliações dos efeitos desses
tratamentos citados acima, realizadas através de testes comportamentais, testes de
memória e ensaios bioquímicos.
Em um primeiro momento, as avaliações comportamentais e nootrópicas com
o EMBM e com a mistura de α e β amirina foram realizadas em animais sem indução
da DA e DP (normais) a fim de verificar se esses tratamentos eram capazes de
provocar efeitos considerados adversos, ou que pudessem de alguma forma
interferir nos resultados dos testes posteriores.
Foi verificado que o tratamento dos animais com o EMBM e, com a mistura
de α e β amirina promoveu a facilitação do processo de consolidação da memória da
esquiva inibitória. Além disso, também se verificou que ambos os tratamentos não
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alteraram o desempenho motor dos animais quando avaliados no teste do Campo
aberto. Portanto, os resultados sugerem que em animais normais, os referidos
tratamentos não causam déficits cognitivos (ao contrário, melhoram a memória) ou
motores. O tratamento dos animais com o EMBM não alterou os padrões
comportamentais dos animais no teste do labirinto em cruz elevado. Porém, a
mistura de α e β amirina, promoveu aumento da frequência de entrada nos braços
abertos bem como o tempo de exploração desses braços pelos animais, sugerindo
um efeito ansiolítico. Efeito esse, já detectado anteriormente por Aragão e
colaboradores (2007) para esses compostos, bem como, por outros autores, para
outros terpenoides (KIM et al., 2009; LIMA et al., 2013).
No presente estudo, passou-se então a verificar os efeitos dos tratamentos
com o EMBM e da mistura de α e β amirina em animais submetidos a modelos de
neurodegeneração como modelos de DP e DA bem como avaliar os possíveis
mecanismos de ação da atividade neuroprotetora do extrato e compostos.
Sendo a DA, uma patologia neurodegenerativa de ordem progressiva, e
considerada a causa mais comum de demência e, visando a importância social e
econômica desta neuropatologia, torna-se justificável o anseio por parte da
comunidade científica pela descoberta de novos tratamentos para a terapêutica
dessa doença, mais eficazes e com menos efeitos adversos dos que estão dispostos
para uso clínico. Para tanto, uma série de modelos que mimetizam algumas das
mudanças patológicas desta doença (já descritas anteriormente) vêm sendo
utilizados. Modelos estes que vão desde déficits reversíveis na memória, como no
caso da indução da amnésia por escopolamina (um antagonista muscarínico) (LIN et
al., 2012), à utilização de modelos com animais transgênicos, onde mudanças em
genes específicos geram as alterações patológicas comuns a DA (LAFERLA, GREEN
2012; CORREIA et. al, 2011; TORRES-ALEMAN, 2008).

No que tange a utilização de modelos farmacológicos para a DA, pode-se
citar o modelo da administração ICV de doses subdiabetogênicas de STZ como
sendo uma metodologia apropriada para mimetizar uma forma reversível de DA
esporádica (LAFERLA, GREEN 2012). A STZ é uma droga seletivamente tóxica às
células de secreção/produção de insulina, sendo comumente utilizada como modelo
de Diabetes do tipo I (GANDHI, SASIKUMAR, 2012). A STZ também é capaz de
gerar uma disfunção no sistema de insulina no SNC (AWASTHI et al., 2010,
TORRÃO et. al, 2012). Segundo Torrão e colaboradores (2012), os achados
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moleculares e comportamentais decorrentes da administração ICV de STZ
mimetizam algumas alterações da DA, dentre elas o aumento da fosforilação da
proteína TAU, resultando na formação dos emaranhados neurofibrilares e da
expressão do peptídeo beta-amiloide, responsáveis pela formação das placas
neuríticas. Associados a isso, os déficits cognitivos referentes a aprendizagem e
memória de curto e longo prazos são comprometidos após a indução com STZ
(PINTON et al., 2010).
O modelo da STZ tem sido amplamente utilizado para o screening de
substâncias anti-DA com propriedades neuroprotetoras e nootrópicas tanto de
origem sintética (OZKAY et al., 2012) quanto de origem natural (JAVED et al.,
2012), e os efeitos nootrópicos de fármacos utilizados no tratamento da DA como a
rivastigmina e a galantamina e agentes antioxidantes diversos já foram detectados
no modelo (DEHGHANI et al., 2012; I SHRAT, et al.,2009).
No presente estudo, o EMBM e a mistura de α e β amirina foram efetivos em
reverter o déficit cognitivo causado pela STZ relacionado à etapa de consolidação da
memória da esquiva inibitória. As diferenças significativas nas sessões de teste
demonstram que ambos possuem ação facilitadora da memória dos animais com DA
induzida por STZ. Embora, em nossos estudos não tenha realizado experimentos de
imunohistoquímica para revelar a presença da formação de depósitos β-amiloide, ou
a atividade da proteína TAU como alterações morfofisiológicas em casos de DA
como é descrito na literatura (JAVED et al., 2011; TORRÃO et. al, 2012 ), os testes
comportamentais demonstram claramente que animais controle, tratados com
veículo e com DA induzida por STZ, não conseguem aprender a tarefa da esquiva
inibitória uma vez que não há diferenças estatísticas entre as sessões de teste e
treino. Esses resultados sugerem então, que a STZ promove déficits cognitivos
importantes e, que os mesmos podem ser prevenidos com o tratamento tanto do
EMBM quanto com a mistura de α e β-amirina.
Outra metodologia também aplicada na indução da DA é a infusão ICV do
peptídeo Aβ (1-40 ou 1-42) (LAFERLA et al., 2012). Estes peptídeos encontram-se em
quantidades elevadas no cérebro de pacientes com DA e são resultantes da
clivagem errônea da proteína APP (GILBERT, 2013). A agregação destes peptídeos
dão origem as placas amilóides, também conhecidas como placas neuríticas ou
placas senis (relatadas por Alois Alzheimer no primeiro artigo sobre os achados
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histopatológicos da doença em 1906) no cérebro dos animais após a infusão dos
mesmos seja por ICV ou por estereotaxia (HARDY, SELKOE, 2002; BUTTERFIELD,
BOYD-KIMBALL, 2005; YAN, WANG 2007; HONJO et al., 2012). Os mecanismos de
lesão tecidual resultantes da deposição dessas placas amiloides são relacionados a
uma secreção excessiva de mediadores inflamatórios, produção de EROS e ao
desequilíbrio energético relacionado a danos a nível mitocondrial (GILBERT, 2013;
HONJO et al., 2012; NASSIF et. al, 2007). Esses processos contribuem com os
déficits de memória e aprendizagem detectados através do modelo (LAFERLA et al.,
2012; PREDIGER et. al, 2007).

No presente estudo, tanto a mistura de α e β-amirina quanto o EMBM foram
efetivos em reverter o déficit de memória causado pelo peptídeo Aβ 1-42 no modelo
da esquiva inibitória. A ação facilitadora da memória dos animais é evidenciada após
a análise estatística. Animais com DA induzida com peptídeo Aβ 1-42 e tratados com
a mistura de α e β-amirina aprendem a tarefa de esquiva inibitória quando
comparados ao controle em todas as doses do tratamento, enquanto que com o
EMBM, apenas com as maiores doses é possível observar esta aprendizagem. Além
disso, também foi verificado que animais controle, não aprenderam a tarefa da
esquiva inibitória, e isso comprova a indução da DA através desta metodologia.
Neste caso específico, não há necessidade de comprovação imunohistoquímica
para a verificação da deposição do peptídeo amilóide Aβ 1-42 uma vez que, é o
próprio peptídeo (na sua forma mais tóxica) que está sendo infundido no cérebro dos
animais como o indutor da patologia.
O fármaco de referência utilizado nos nossos ensaios, como controle positivo,
foi a galantamina. Este medicamento é comercializado sob nome comercial de
Reminyl®, apresentado em concentrações que variam de 4, 8 e 12 mg, além de
formulações

com

liberação

prolongada.

A

vantagem

da

utilização

medicamento sobre outros anticolinesterásicos no tratamento da DA,

deste

é que, a

galantamina é um inibidor reversível e de longa duração da AChE, enquanto, a
rivastigmina e outros inibem irreversivelmente a enzima, fator determinante para a
potencialização dos efeitos colaterais indesejáveis (SINGH et al., 2012)
Uma vez verificado que o extrato da planta em estudo facilita a memória em
animais normais e, a mistura de α e β amirina previne os déficits cognitivos induzidos
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pela DA através de dois modelos farmacológicos, passou-se então a verificar os
possíveis mecanismos de ação da mistura.
Tendo em vista o estresse oxidativo como um importante mecanismo para a
gênese das doenças neurodegenerativas, sendo a formação de EROS um fator para
o inicio deste processo, e, sabendo-se que os neurônios são particularmente
suscetíveis a danos oxidativos resultantes da ação do EROS (DE IULIIS et al.,
2005), no presente estudo, foi investigado os efeitos

da mistura de α e β amirina

sobre processos enzimáticos centrais. Para tanto foram utilizados os próprios
animais com DA induzida por STZ e tratados com a mistura acima descrita.
Como já reportado, as células cerebrais são bastante vulneráveis ao
estresse oxidativo, devido a sua alta utilização de oxigênio e, a seu conteúdo
substancial de ácidos graxos. Danos oxidativos aos lipídios e proteínas podem
promover disfunções funcionais e estruturais nas membranas celulares, inativando
enzimas e levando a morte celular (LAGOUGE, LARSSON, 2013; RESENDE et al.,
2008).
A concentração de EROS é determinada através do balanço entre a taxa de
produção destes elementos, e, a taxa de remoção dos mesmos, pelos vários
componentes e enzimas antioxidantes e, a quantificação da atividade destes
sistemas enzimáticos pode fornecer evidências do dano oxidativo (PAL et al., 2011).
Os EROS produzidos no organismo são combatidos por antioxidantes
produzidos pelo mesmo ou, absorvidos da dieta. Um agente antioxidante é definido
por qualquer substância que, quando presente em baixa concentração comparada à
do substrato oxidável, regenera o substrato ou previne significativamente a oxidação
do mesmo. Os antioxidantes produzidos pelo corpo agem enzimaticamente, a
exemplo da GPx, GR, CAT e SOD (BARREIROS et. al, 2006).
A SOD atua na defesa antioxidante primária contra radicais superoxido,
transformando estes ânions tóxicos em oxigênio (O2) e peróxido de hidrogênio
(H2O2). O superóxido, formado quando o oxigênio é reduzido por um elétron, é uma
das principais espécies reativas de oxigênio e tem a capacidade de reagir com alvos
celulares sensíveis e importantes. O aumento da atividade da SOD reflete em um
aumento da resistência ao estresse oxidativo (TORSDOTTIR et al., 2010;
BARREIROS et al. 2006).
Neste contexto o presente trabalho buscou avaliar a atividade da SOD em
animais tratados com o composto e, com a DA induzida por STZ, sendo possível
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verificar uma maior atividade desta enzima nos animais tratados, fato este que indica
que o composto possui atividade antioxidante, neste estágio
Todavia o H2O2 formado pela ação da SOD ainda é uma espécie reativa
que necessita ser eliminada para que não cause danos as células do SNC. Então,
enzimas como a CAT, a GPx e a GR atuam sobre o peróxido. A CAT transforma-o
em água e oxigênio de forma rápida e simples. Enquanto a ação da GPX e GR
ocorrem em um sistema um pouco mais complexo, porém não menos importante,
onde o produto final é a formação de água e NADP+ (BARREIRROS et. al, 2006;
VLASITS et al., 2010).
Outro fator mensurável relacionado a danos oxidativos pode ser investigado
analisando-se o grau de oxidação de lipídios. Este processo, denominado
peroxidação lipídica, ocorre quando radicais livres retiram elétrons dos lipídios das
membranas celulares, desestabilizando-as. A avaliação deste processo pode ser
realizada através da quantificação do produto final desta peroxidação, o MDA. Esta
determinação ocorre através da quantificação de MDA que reage com o ácido
tiobarbitúrico (TBARS). Quanto maior a concentração de TBARS, maior o grau de
destruição de membranas (CATALÁ, 2006).
No presente estudo, o tratamento dos animais com a mistura α e β amirina
promoveu a diminuição da concentração de TBARS em todas as doses utilizadas,
sugerindo que o composto promove diminuição do processo de peroxidação lipídica
induzida pela STZ, como observado nos animais controle tratados com veículo. Em
conjunto, os resultados obtidos neste trabalho indicam que a mistura α e β amirina
aumenta a atividade das enzimas antioxidantes (CAT, GPx e GR) além de diminuir a
peroxidação lipídica no SNC de camundongos com DA induzido pela STZ, modelo
este que induz a formação de EROS . Os resultados revelam então, que a mistura
de α e β amirina possui efeito antioxidante a nível de SNC, e que este pode ser o
mecanismo pelo qual protege os animais contra os déficits cognitivos induzidos pela
STZ e possivelmente pelo peptídeo amilóide Aβ 1-42.
Como já reportado, a DP é segunda causa mais frequente de patologias
neurodegenerativas, caracterizando-se principalmente por problemas motores de
bradicinesia, tremor em repouso e rigidez, e instabilidade postural descritos por
James Parkinson em meados de 1817. Entretanto, déficits cognitivos, alterações
neurovegetativas e sintomas neuropsiquiátricos também são relacionados a
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patologia (CHRISTOFOLETTI et. al., 2012), Portanto, o parkinsonismo tem sido
considerado atualmente uma síndrome multifatorial.
Assim como na DA a terapêutica da DP é paliativa e, a importância de
estudos visando a busca por alternativas terapêuticas mais eficientes é evidente ,de
modo que modelos animais da DP são considerados muito úteis nesta constante
busca (WORTH, 2013).
A utilização da administração de substancias neurotóxicas constitui uma
alternativa viável de indução dos distúrbios bioquímicos que levam a patologia
parkinsoniana (HISAHARA, SHIMOHANA 2010). Dentre os modelos de indução de
DP por neurotoxinas, a infusão intra-nigral de MPTP tem sido considerado um dos
modelos mais importantes da DP. Ao contrário de outros modelos farmacológicos o
modelo do MPTP foi padronizado para animais a partir dos achados de uma
intoxicação com o composto em seres humanos (LEE, DAWSON, DAWSON, 2012).
Em 1979 foi descrito, na Califórnia, o caso de um jovem toxicômano que
desenvolveu, de forma aguda, um quadro de parkinsonismo após injeção
endovenosa de uma substância de síntese. Posteriormente, surgiram novos casos
de toxicômanos que após a utilização de heroína sintética endovenosa,
desenvolveram quadros agudos de parkinsonismo. A droga utilizada por alguns
destes indivíduos foi analisada e isolou-se um produto de contaminação, o MPTP
que se provou ser o causador da síndrome.
Estes achados foram aproveitados para a padronização de um novo modelo
experimental de DP: a administração endovenosa de MPTP em macacos do gênero
Rhesus viria a provocar um quadro de acinesia, rigidez, tremor postural, postura
fletida, e sialorréia, em tudo semelhante aos sinais

clínicos da doença. Mais

interessante ainda, foi a constatação de que, tal como nos doentes, a Levodopa era
eficaz no tratamento (SANTOS, 2012).
O MPTP tem seu efeito indutor de parkinsonismo devido a inibição do
complexo I mitocondrial, o que resulta na queda dos níveis de ATP, diminuição do
potencial de membrana mitocondrial e formação de EROS. Este processo ocorre de
forma seletiva aos neurônios dopaminérgicos devido à afinidade que o metabolito
tóxico possui frente aos transportadores de dopamina (KORECKA et. al., 2013). O
declínio na concentração de dopamina e de neurônios dopaminérgicos na SNpc
induz a algumas alterações comportamentais relacionadas a DP, o que nos levou
no presente estudo, investigar o efeito do EMBM e da mistura de α e β amirina
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avaliando parâmetros não só motores mas, também comportamentais em animais
expostos ao MPTP.
Com a finalidade de avaliar a atividade motora dos animais com DP
induzida pelo MPTP foi empregado o modelo do campo aberto (Open Field), onde,
através do numero de cruzamentos realizados pelos animais, número de Rearings
(processo relacionado à atividade exploratória do animal) e do tempo de imobilidade
dos animais, se torna possível observar alterações relacionadas à atividade motora.
Os animais com DP induzida por MTTP e submetidos ao campo aberto,
tendem a cruzar menos os quadrantes do aparato, e também ficam um maior
período de tempo parados (Da CUNHA et. al., 2001; LIMA et al., 2010).
Estudos demonstram que 24 horas após a infusão do MPTP os animais
apresentam um maior déficit motor, sendo que nos demais tempos de medida
(7,14,21 dias) estes déficits também são observados, porém não tão intensamente
quanto nesse primeiro dia. Este fato (melhora do déficit) pode ter correlação com o
processo de neuroplasticidade, no qual o cérebro imediatamente após uma
alteração morfofisiológica, tenta se adaptar a perda de neurônios dopaminérgicos na
substancia nigra, revertendo este declínio da atividade motora (CUNHA et. al., 2001;
Da PERRY et. al., 2005; SANTIAGO et. al., 2010).
Alterações descritas acima foram observadas no presente estudo e em
outros (CUNHA et. al., 2001; Da PERRY et. al., 2005; SANTIAGO et. al., 2010;)
quando foram comparados os parâmetros comportamentais motores de animais
controle (animais com infusão com MPTP e tratados com veículo) com os animais do
grupo SHAM (sem infusão de MPTP), comprovando a indução do parkinsonismo.
No presente estudo, quando os animais foram tratados com a mistura de α e
β amirina ou com o EMBM este perfil sofreu algumas alterações, demonstrando que
os tratamentos puderam propiciar efeito neuroprotetor quanto aos distúrbios
motores.
Atualmente há um consenso entre a comunidade científica de que a DP é
uma síndrome com extensões maiores do que somente o comprometimento do
sistema motor (DUYCKAERTS, SEILHEAN, 2013; MCGHEE et al., 2013) . Como já
reportado anteriormente, a DP está sendo considera uma síndome multifactorial que
apresenta além de distúrbios motores, outras alterações neuropsiquiátricas
(CHRISTOFOLETTI et. al., 2012).
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Embora alguns autores tenham questionado o modelo do MPTP para avaliar
as alterações neuropsiquiátricas do parkinsonismo (PREDIGER et. al., 2012), as
quais são consideradas precedentes aos distúrbios motores, afirmando, portanto,
que alterações iniciais da doença não são detectadas pelo modelo, outros,
continuam avaliando parâmetros comportamentais e cognitivos alterados no
parkinsonismo utilizando-o (SANTIAGO et al., 2010; HAYASHI et al., 2013).
A presença de sintomas não motores ligados a DP tem sido cada vez mais
estudada, uma vez que as terapias com base na reposição dos níveis de dopamina
não atuam de forma satisfatória sobre estas alterações comportamentais. Processos
relacionados à ansiedade, depressão e impactos sobre a função cognitiva já forma
descritos na literatura, sendo estas alterações relacionadas ao fato de a DP não
atingir apenas neurônios dopaminérgicos da substancia nigra, atingindo múltiplos
sistemas neuronais centrais e periféricos (CASTRO et. al., 2013; PREDIGER et. al.,
2012).
A ansiedade na DP também é associada ao desenvolvimento da patologia,
uma vez que o paciente está mais exposto a situações de estresse do que pessoa
não portadora da DP. Além disso, ela ocorre nos estágios iniciais. Dados descritos
por Nègre-Pagès e colaboradores (2010) sobre a prevalência da ansiedade indicam
que cerca de 51% dos pacientes são acometidos por estes sintomas, porém os
dados sobre esta prevalência são conflitantes.
Para avaliarmos possíveis distúrbios de ansiedade em animais com DP
induzida por MPTP, neste trabalho utilizou-se o modelo do LCE. Foi possível
observar que o MPTP possui uma tendência a aumentar a ansiedade dos animais,
fato este também observado outros trabalhos (LEVITSKAYA et al, 2004). Em nossos
estudos, o estado de ansiedade dos animais foi revertido com os ambos os
tratamentos de forma que é possível afirmar que ambos possuem efeito ansiolítico
frente ao modelo da DP utilizado neste estudo.
Outro sintoma não motor também relacionado à DP é a depressão. Trata-se
de um distúrbio neuropsiquiátrico que ocorre com maior frequência e severidade
nesta patologia se, comparado em outras desordens incapacitantes. A prevalência
de depressão em pacientes com DP varia de 25% a 40%, podendo ocorrer tanto em
estágios iniciais quanto finais da doença (OPARA et al., 2012). A hipótese da
depressão associada a DP é relacionada com deficiência de neurotransmissores
como dopamina, serotonina (5-HT) e noradrenalina (NOR), o que envolve uma
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interação complexa e ainda não totalmente esclarecida destas monoaminas
(LINDGREN, DUNNETT, 2012; SANTIAGO, 2010). Há também uma relação
morfológica entre depressão e DP. Os gânglios basais recebem dopamina da SNpc,
via circuitos neuronais que se encontram lesionados em pacientes com DP. As
observações de características patológicas no SNpc de pacientes com DP
deprimidos, parecem relevantes e reforçam a hipótese

de que o circuito

nigroestriatal está implicado na depressão nesses pacientes (SANTIAGO, 2010).
No presente estudo, animais com DP induzido por MPTP foram avaliados no
modelo do nado forçado. Os resultados demonstraram que a infusão da neurotoxina
foi capaz de produzir uma tendência a comportamento tipo – depressivo
(representados pelo aumento da imobilidade e diminuição do tempo de nado). Esses
resultados também foram reportados por Cunha e colaboradores (2001). Para esses
autores, o MPTP causa uma lesão seletiva aos neurônios dopaminérgicos o que
pode justificar os resultados encontrados, uma vez que as demais monoaminas (5HT e NOR) não devem tem suas concentrações cerebrais significativamente
diminuídas nesse modelo.
Alterações cognitivas também fazem parte dos sintomas não motores da DP,
de modo que podem estar presentes já nas fazes iniciais da patologia (LINDGREN,
DUNNETT, 2012). Porem, as memórias afetadas pela DP e consequentemente
afetadas pela toxina em animais experimentais são principalmente a memória
espacial e a de trabalho (PREDIGER et al.2012) . A depleção de aproximadamente
40% do conteúdo dopaminérgico pelo MPTP já é capaz de gerar déficits de memória
(BROOKS, DUNNETT, 2013; SANTOS, et, al., 2013). No presente estudo, animais
com DP induzido por MPTP, foram avaliados cognitivamente através do modelo da
esquiva inibitória e, os resultados demonstraram que não houve perda de prejuízo
cognitivo, como ocorreu em animais com DA induzida e avaliadas nesse mesmo
modelo. Isto nos leva a sugerir que , o modelo da esquiva inibitória não é adequado
para avaliação cognitiva de animais com DP, por ser um modelo de memória
aversiva e não memória de trabalho ou espacial. Além disso, quando usa-se a STZ
ou o peptídeo amilóide de forma ICV, as lesões causadas por ambas as toxinas são
generalizadas, afetando todo os SNC, e não pontuais como aquelas que obtemos
com ao MPTP (PREDIGER et al.2012; SANTOS, et, al., 2013). Isto pode explicar o
por quê de, os tratamentos com o EMBM e da mistura de α e β amirina reverterem
os déficits cognitivos no modelo de DA e não terem tido efeito no modelo DP.
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Com relação aos mecanismos que possam estar envolvidos nos efeitos
farmacológicos do EMBM, podemos aferir que, em parte, os efeitos observados no
presente estudo possa estar relacionado à presença de terpenos (a mistura de α e β
amirina, é uma mistura de terpenos) no extrato. Entretanto, a planta apresenta
outros fitoconstituintes como flavonoides (GADOTTI et al., 2005; MEYRE-SILVA et
al., 2001) com comprovada propriedade antioxidante (SILVA et al., 2005; MENEZES
et al., 2004) e essa propriedade, como já reportado anteriormente,

tem sido

explorada como alvo terapêutico no tratamento de doenças neurodegenerativas.
Em nossos estudos, a mistura de α e β amirina na proporção de 1:1 obtida
do extrato da planta Aleurites moluccana, foi analisada nos modelos de
neurodegeneração. Poderiam essas propriedades detectadas no presente trabalho
estarem relacionadas a um sinergismo entre os dois compostos? Não sabemos no
momento, e, somente a avaliação dos compostos separadamente poderia responder
essa indagação.
Para algumas situações patológicas o sinergismo entre os dois compostos
está presente. Em processos dolorosos decorrentes da inflamação a α amirina age
no foco inflamatório (KWEIFIO-OKAI et al., 1994) atuando como um inibidor
específico da subunidade catalítica da proteína kinase dependente de AMPc, a PKC
(HASMEDA et al., 1999) e também, como como inibidor da enzima colagenase
(KWEIFIO-OKAI et al., 1994) enquanto que, a β amirina

inibe seletivamente

receptores adrenérgicos do tipo α1(SUBARNAS et al., 1993), os quais estão
envolvidos na manifestação do processo doloroso (PERTOVAARA, 2013; ZHANG et
al., 2012).

Independente de atuarem por mecanismos diferentes ou compartilharem dos
mesmos mecanismos, a mistura de α e β amirina tem merecido a atenção da
comunidade científica devido a seus potenciais farmacológicos. Recentemente,
Moreira e colaboradores (2013) começaram a estudar o comportamento cinético
desses compostos, bem como as principais vias de metabolismo hepático, com
intuito de contribuir para os estudos dos mesmos no sentido de suas aplicações
como promissores fármacos em várias situações patológicas (MOREIRA et al.,
2013).
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7 CONCLUSÃO

Sumarizando, os resultados em conjunto demonstraram que o extrato de B.
microstachya Raddi e a mistura de α e β amirina, promovem a facilitação da
memória da esquiva inibitória em animais normais. Além disso, em modelos da DA
induzida respectivamente por STZ e pelo peptídeo amiloide Aβ 1-42, a mistura de α
e β amirina foi eficaz em reverter os déficits cognitivos característicos em animais
em ambos os modelos, com eficácia semelhante a galantamina (fármaco padrão no
tratamento da DA).
Nos animais com DA induzida com STZ, o tratamento com a mistura α e β
amirina, foi capaz de reverter o estresse oxidativo, aumentando a atividade de
enzimas antioxidantes bem como diminuído o processo de peroxidação lipídica.
Portanto, os resultados nos levam a concluir que a mistura de α e β amirina exibe
potencial anti- Alzheimer.
Com relação ao modelo de indução da DP por MPTP, os resultados
confirmam os dados da literatura de que a toxina promove déficits motores nos
animais e, que o tratamento dos mesmos com o EMBM e a mistura de α e β
revertem os déficits. Os resultados também demonstraram que o MPTP promove
nos animais uma tendência comportamental de ansiedade e depressão, porém a
diminuição desses comportamentos pelos tratamentos foi melhor evidenciado nos
modelos de ansiedade. O teste cognitivo realizado no presente estudo com animais
com DP induzida pelo MPTP não foi capaz de avaliar o real declínio cognitivo
induzido pela toxina, sendo que, outros modelos mais indicados para esta finalidade
deveriam ser utilizados em estudo futuros.
Os resultados em conjunto validam em parte o uso das folhas da planta B.
microstachya Raddi na medicina popular para distúrbios motores e apontam a
mistura de α e β como compostos de interesse para desenvolvimento de agentes
terapêuticos em processos neurodegenerativos.
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