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RESUMO 

A doença de Parkinson (DP) é caracterizada pela perda progressiva dos neurônios 

dopaminérgicos da substância negra (SN) sendo a segunda forma mais comum de 

doença neurodegenerativa entre idosos. Os aspectos clínicos da DP apresentam uma 

interseção entre sintomas motores, mudanças cognitivas, mudanças comportamentais/ 

neuropsiquiátrica e sintomas relacionados a falhas no sistema nervoso autônomo (SNA), 

esses sintomas estão associados, principalmente, à deficiência de dopamina (DA). A 

administração de 6-OHDA mimetiza a diminuição do conteúdo de dopamina no 

estriado, a inflamação, a apoptose e o estresse oxidativo presentes na DP, para testar 

agentes neuroprotetores em modelos animais. A troxerrutina, substância de origem 

natural, apresenta forte atividade anti-inflamatória, sendo um possível agente 

neuroprotetore frente à toxicidade da 6-OHDA em ratos. O objetivo do presente 

trabalho foi estudar os efeitos da troxerrutina sobre a neurotoxicidade induzida por 6-

OHDA. Para isso, dividiram-se ratos machos Wistar (220-250 g) em quatro grupos: 

falso-operado (FO), FO + T200 (tratados com troxerrutina 200 mg/kg, v.o durante 18 

dias), 6-OHDA (parkinsonianos- receberam injeções estereotáxicas de 6-OHDA 18 

μg/3μl no estriado direito), 6-OHDA + T200 (parkinsonianos tratados com 

troxerrutina). Os resultados mostram que o tratamento com troxerrutina diminuiu o 

número de rotações contralaterais no teste da apomorfina. A troxerrutina também 

melhorou a atividade exploratória vertical dos animais no teste do campo aberto 

(rearing), o estado depressivo-símile no teste do nado forçado, assim como a memória 

recente dos animais no teste da esquiva passiva e a memória de procedimento na versão 

com plataforma sinalizada do labirinto aquático. A troxerrutina preveniu ainda a 

redução do conteúdo de dopamina na SN, assim como a microgliose e astrogliose no 

estriado. O tratamento com troxerrutina também diminuiu a neuro-inflamação por 

reduzir a expressão de TNF-α, NF-ḵB e p-Akt no estriado. Os resultados obtidos no 

presente estudo sugerem que a troxerrutina reduz a inflamação causada pela injeção por 

6-OHDA, ressaltando o potencial terapêutico co-adjuvante dos anti-inflamatórios na 

doença.  

Palavras-chave: Inflamação. Troxerrutina. Doença de Parkinson 

 

 



ABSTRACT 

NEUROPROTECTIVE EFFECT OF TROXERUTIN IN EXPERIMENTAL 

PARKINSONISM INDUCED BY 6-OHDA IN RATS 

 

Parkinson’s disease (PD) is characterized by a progressive degeneration of 

dopaminergic neurons in the substantia nigra (SN) being the second most common form 

of neurodegenerative disease among the elderly. The clinical aspects of PD shows an 

intersection between motor symptoms, cognitive, behavioral and neuropsychiatric 

changes and symptoms related to failure in the autonomic nervous system, these 

symptoms are associated mainly to deficiency of dopamine (DA). The administration of 

6-OHDA mimics the decrease of dopamine content in the striatum, inflammation, 

apoptosis and oxidative stress present in PD to test neuroprotective agents in animal 

models. The troxirutin, naturally occurring substance, has strong anti-inflammatory 

activity, with a potential agent neuroprotetore the toxicity of 6-OHDA in mice. The aim 

of this study was to to investigate  the effects of troxirutin on neurotoxicity induced by 

6-OHDA. So, male Wistar rats was divided (220-250 g) into four groups: false-operated 

(FO), FO + T200 (troxirutin treated with 200 mg/kg, for 18 days v.o), 6-OHDA 

(received stereotaxic injections of 6-OHDA 18 g/3μl the right striatum) + 6-OHDA 

T200 (received stereotaxic injections of 6-OHDA 18 g/3μl the right striatum treated 

with troxerutin). The results shows that treatment with troxerutin decreased the number 

of contralateral rotations in the test of apomorphine. The troxirutin also improved 

vertical exploratory activity of animals in the open field test (rearing), the depressive-

like state in the forced swimming test, as well as the recent memory of the animals in 

the test of passive avoidance and procedure memory in the cued version of the Morris 

Water maze. The troxirutin has also prevented the reduction of dopamine content in the 

SN as well as the microgliosis and astrogliosis in the striatum. Troxirrutin treatment 

also decreased the neuro-inflammation by reducing expression of TNF-α, NF-κBp 65 

and p-Akt in the striatum. The results obtained in this study suggest that troxerutin 

reduces inflammation caused by the injection of 6-OHDA, highlighting the adjunct 

therapeutic potential of anti-inflammatory disease. 

Keywords: Inflammation. Troxirrutin. Parkinson's disease 
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1. INTRODUÇÃO  

 

1.1 Doença de Parkinson  

 

1.1.1 História da Doença de Parkinson 

 

Em 1817, o médico cirurgião inglês, James Parkinson (11/04/1755 – 

21/12/1824) descreveu os sintomas da doença de Parkinson, até então conhecida como 

“Paralisia agitante”, em um estudo intitulado “An Essay on the Shaking Palsy”, no qual 

foram observados seis pacientes com marcha festinada, movimentos trêmulos e 

involuntários e diminuição de força muscular. No entanto, a doença somente tornou-se 

bem conhecida pelos neurologistas quando o médico francês Jean-Martin Charcot 

renomeou a síndrome descrita por J.Parkinson para Mal de Parkinson - Doença de 

Parkinson (DP), acrescentando outras características, como a presença de disartria, 

disfagia, a caracterização da postura, além da presença dos chamados quatro sinais 

cardinais (bradicinesia, tremor de repouso, rigidez e instabilidade postural) (LEES; 

HARDY; REVESZ, 2009), (TEIVE, 1998). 

 

 

1.1.2 Epidemiologia 

 

 

A DP é a segunda doença neurodegenerativa mais comum depois da Doença 

de Alzheimer (SPENCER et al., 2011), afetando cerca de 1% da população acima de 60 

anos (SPRENGER, POEWE, 2013). Porém, há uma dificuldade em definir a incidência 

da DP devido à complexidade em estabelecer o diagnóstico (STEPHEN K. VAN DEN 

EEDEN, 2002).  

A DP afeta mais de 2% da população mundial com idade acima de 65 anos 

(WIRDEFELDT et al., 2011), (PETERNELLA; MARCON, 2009). Enquanto que no 

Brasil, o único dado epidemiológico da DP é referente ao município de Bambuí/MG, 

onde a prevalência é de 3.300 por 100.000 para pessoas acima de 65 anos 

(aproximadamente 3,3% da população) (BARBOSA et al., 2006). Sabe-se que as taxas 

de incidência de DP para todas as faixas etárias variaram entre 1,5 e 22 por 100.000 

pessoas/ano (WIRDEFELDT et al., 2011) e que tanto a prevalência quanto a incidência 
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da DP elevam-se com a idade, aumentando de 20/100.000 pessoas aos 55 anos e de 

120/100.000 pessoas aos 70 anos de idade (DAUER, 2003).  

No Brasil, o número de idosos passou de 3 milhões em 1960, para 7 milhões 

em 1975 e 14 milhões em 2002 (um aumento de 500% em quarenta anos) e estima-se 

que alcançará 32 milhões em 2020 (RODRIGUEZ et al., 2015). Assim, espera-se um 

aumento global dos casos da doença nas próximas décadas. Contudo, apesar de ser 

considerada uma doença que afeta principalmente os idosos, também há ocorrências em 

pessoas mais jovens, os quais indivíduos com menos de 51 anos representam entre 5% a 

10% dos casos na população (CATALÁ, 2013).  

Embora a DP seja uma doença que atinge ambos os sexos, algumas 

literaturas relatam que homens são 1,5 vezes mais propensos a desenvolver a DP do que 

mulheres (LEES et al., 2009). Os fatores levados em consideração que podem contribuir 

para isso vão desde o estilo de vida, à exposição a fatores ambientais, e até uma possível 

ação neuroprotetora dos estrogênios (WOOTEN et al., 2004). Além disso, estudos 

recentes sugerem que nos Estados Unidos ela atinge menos os indivíduos negros que os 

brancos (WILLIS et al., 2011). É estimado que mais de 8 milhões de pessoas no mundo 

possam desenvolver a DP nas próximas décadas (LIMA, 2013). 

 

 

1.1.3 Fisopatologia 

 

 

As principais características fisiopatológicas da DP são os achados 

anatomofisiopatológicos nos gânglios da base envolvidos no controle dos movimentos 

voluntários (núcleo estriado, globo pálido interno e externo, o núcleo subtalâmico, o 

núcleo ventral do tálamo e a parte compacta e reticulada da substância negra). 

(BURCH; SHEERIN, 2005). Na DP ocorre uma progressiva perda dos neurônios 

dopaminérgicos da substância negra compacta (SNpc), no mesencéfalo, interrompendo, 

consequentemente, o circuito dos gânglios da base, pois resulta na diminuição da 

produção de dopamina (DA), principalmente no corpo estriado, levando a uma 

disfunção da via nigroestriatal, ocasionando prejuízos ao planejar e executar 

movimentos complexos (WATERS, 1999), (DAUER, 2003). 

O corpo estriado é formado por duas estruturas denominadas caudado e 

putâmen, e tem importante ação no planejamento e execução dos movimentos 
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(GALVAN, 2008). Ele é o principal ponto de entrada dos impulsos glutamatérgicos 

para os gânglios basais, formando alças cortiço-estriatais. Essas alças são divididas em 

2 vias paralelas, onde suas atividades são moduladas por impulsos dopaminérgicos 

provenientes da substância negra (HABER, 2003) (FIGURA 1). 

Assim, a dopamina liberada pela SNpc ativa os receptores D1 excitatórios 

nos neurônios espinhosos médios estriatais (Medium Spiny Neurons- MSNs), dando 

seguimento a via direta pelo globo pálido que  faz  uma retransmissão também 

gabaérgica para o tálamo ventral anterior e ventral lateral, aumentando a excitação da 

atividade cortical e facilitando o movimento. Em contraste, a atividade expressa pela 

ativação de D2 reduz a excitabilidade dos MSNs, sendo uma via indireta estriado-

palidal, onde esses neurônios GABAérgicos projetam-se para o segmento externo do 

globo pálido, daí para o núcleo subtalâmico e, finalmente, para o globo pálido interno, 

todavia, esta ligação final do núcleo subtalâmico para o globo pálido interno e SNpr é 

uma via glutamatérgica excitatória. Por conseguinte, ocorre uma redução do efluxo 

excitatório do tálamo para o córtex cerebral assim aumenta a inibição da atividade do 

córtex e inibe o movimento (KRAVITZ et al., 2010). Dessa forma, a dopamina liberada 

no estriado tende a aumentar a atividade da via direta e reduzir a da via indireta, 

enquanto a depleção que ocorre na DP tem efeito oposto. 

Acredita-se que no início do aparecimento dos sintomas motores da DP, 

60% dos neurônios dopaminérgicos da substância negra compacta já foram degenerados 

e a depleção da dopamina no putâmen está em cerca de 80% (DAUER, 2003). Portanto, 

com a redução da dopamina na região do corpo estriado, ocorre favorecimento da via 

inibitória, reduzindo a resposta motora (ZHUANG et al., 2013).  

Um marcador histopatológico da DP é a presença de inclusões 

neurofibrilares, que são agregados protéicos anormais, observados no citoplasma de 

neurônios dopaminérgicos sobreviventes no mesencéfalo de pacientes com DP durante a 

autópsia. Estes são chamados corpúsculos de Lewy, sendo a α-sinucleína e a ubiquitina 

os principais componentes desses agregados (SPILLANTINI et al .,1997), (EMBORG, 

2004), (BRAAK, 2000). 
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Figura 1 – Representação esquemática sobre a organização funcional normal dos 

núcleos da base (A) e na Doença de Parkinson (B).  

 

 
Fonte: Adaptado de Alexander e Crutcher (1990). Organização funcional normal dos núcleos da base (A) 

e na Doença de Parkinson (B). SNc: substância negra (parte compacta); SNr: substância negra (parte 

reticulada); GPE: globo pálido externo; GPI: globo pálido interno; NST: núcleo subtalâmico, D1 e D2: 

receptores dopaminérgicos. Linha cheia = função normal, linha interrompida = função diminuída. A 

dopamina liberada pela SNpc ativa os receptores D1 excitatórios nos neurônios estriatais dando 

seguimento a via direta pelo globo pálido que  faz  uma retransmissão também gabaérgica para o tálamo 

ventral anterior e ventral lateral, aumentando a excitação da atividade cortical e facilitando o movimento. 

Em contraste, a atividade expressa pela ativação de D2 reduz a excitabilidade dos MSNs, sendo uma via 

indireta estriado-palidal, onde esses neurônios GABAérgicos projetam-se para o segmento externo do 

globo pálido, daí para o núcleo subtalâmico que emite projeções excitatórias glutamatérgicas para o globo 

pálido interno e SNpr. Por conseguinte, ocorre uma redução do efluxo excitatório do tálamo para o córtex 

cerebral assim aumenta a inibição da atividade do córtex e inibe o movimento (KRAVITZ et al., 2010). 

Dessa forma, a dopamina liberada no estriado tende a aumentar a atividade da via direta e reduzir a da via 

indireta, enquanto a depleção que ocorre na DP tem efeito oposto. 

 

 

O gene SNCA codifica a α-sinucleína e foi o primeiro gene a ser descoberto 

através de análise de ligação genética em grandes famílias com histórico de Parkinson 

familiar (POLYMEROPOULOS et al.,1997). A descoberta de que pontos de mutação, 

duplicações e triplicações no gene da  α-sinucleína (SNCA, PARK1 or PARK4) podem 

causar DP, sugerem que a α-sinucleína desempenha um papel importante no processo da 

doença, além de ser possível detectar α-sinucleína no líquido encefaloraquidiano 

humano (TOKUDA et al., 2010). Evidências indicam que as modificações pós-
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traducionais da α-sinucleína, como fosforilação (particularmente na serina 129- p- α-

sinucleína129), nitração e oxidação podem influenciar na sua agregação e 

neurotoxicidade (FUJIWARA et al., 2002).  

Mutações genéticas patogênicas em outros genes como parkina (PARK2) 

(KITADA et al., 1998), PINK-1 (PARK6) (VALENTE et al., 2004), PARK7 (DJ1), 

PARK15, LRRK-2 (PARK8), ATP13A2 (PARK9) e GBA também podem levar a 

formas familiares da DP (DI FONZO et al., 2009), (HEALY et al., 2008). Esta 

perspectiva genética provocou uma observação adicional: a maioria desses genes 

familiares associados à doença de Parkinson já tinham sido encontrados como sendo 

associados com o câncer. Portanto, no câncer, essas mutações afetam a sobrevivência 

inapropriada quando presente nas células somáticas, contudo, na DP, as mesmas 

mutações podem levar à morte neuronal inapropriada quando presentes na linhagem 

germinativa (DEVINE; PLUN-FAVREAU; WOOD, 2011). 

A hereditariedade e a identificação de genes relacionados com a DP deu 

suporte sobre os possíveis mecanismos moleculares envolvidos na sua patogênese 

(WIRDEFELDT et al., 2011), entretanto elas ainda correspondem a uma pequena 

parcela dos casos existentes, sendo a grande maioria de origem idiopática ou 

desconhecida (LAU, BRETELER., 2006). Além disso, fatores ambientais, como metais 

pesados, pesticidas e fungicidas também têm sido associados com um elevado risco para 

a doença (ALI; BINIENDA; IMAM, 2011), (BERRY et al,. 2010).  

Vários estudos sugerem que a doença de Parkinson se desenvolve a partir de 

uma complexa combinação de fatores genéticos e ambientais que podem explicar essa 

perda neural, incluindo eventos patológicos, como, disfunções mitocondriais, tráfico 

endossomal, agregação de proteínas, estresse oxidativo, óxido nítrico, acumulação 

intracelular, autofagia mediada por lisossomos, processos inflamatórios, 

excitotoxicidade, inflamação, apoptose e deficiência de fatores neutróficos 

(TERZIOGLU; GALTER, 2008), (ALI; BINIENDA; IMAM, 2011), (SNYDER, 2007). 

 

1.1.4 Sintomas da DP 

 

A DP é uma das doenças neurodegenerativas que mais acarreta distúrbios do 

movimento em todo o mundo (RODRIGUEZ et al., 2013). Os sintomas cardinais são o 

tremor de repouso, rigidez muscular, bradicinesia (lentidão nos movimentos) e perda 
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dos reflexos posturais (DAUER, 2003) (SNYDER, 2007), (ZHANG et al., 2011). No 

entanto, com o envelhecimento acelerado desses pacientes devido à diminuição da 

atividade física, da densidade mineral óssea (TENG et al., 2012.) e da sarcopenia 

(FALVO et al., 2008), (LIMA, 2013),  ocorre também instabilidade postural. 

Sintomas não motores também são comuns, a DP deixa de ser apenas uma 

desordem motora complexa, e passa a ser considerada uma doença sistêmica, como as 

complicações neuropsiquiátricas, depressão (AARSLAND et al., 2012), dor 

(WASNER, DEUSCHL., 2012), problemas com humor, ansiedade, alucinações, 

declínios cognitivos e demência (O’SULLIVAN et al., 2013), distúrbios autonômicos 

como constipação e dificuldades na deglutição (PERLMUTTER., 2014). Além disso, 

estão surgindo hipóteses sobre sinais pré-motores que podem ser um indicativo pré-

clinico da DP (MILLER; O’CALLAGHAN, 2015), tais como a disfunção olfativa 

(DOTY, 2012). No início da doença a taxa de erro de diagnóstico pode variar de 25% 

entre os profissionais com pouca experiência clínica na DP (MILLER; 

O’CALLAGHAN, 2015). Outros sintomas, como os distúrbios sensoriais e do sono, 

aumentam o estresse, o que reduz significativamente a qualidade de vida da pessoa com 

DP, além de contribuir para a morbidade, perda da independência e aumento nos custos 

médicos (DIBBLE et al., 2009). 

 

1.1.5 Tratamentos para DP 

 

O tratamento da DP visa a manter e melhorar a independência funcional dos 

indivíduos e reduzir o desconforto. A terapia da DP consiste na remediação dos 

sintomas pela reposição de dopamina, inibição de sua degradação ou no uso de 

agonistas dopaminérgicos (EMBORG, 2004). 

 Na terapia medicamentosa, a maioria dos pacientes faz uso da levodopa 

(3,4-dihidroxi-Lfenilalanina ou L – Dopa), considerada como “padrão ouro”, que é uma 

amina precursora metabólica da dopamina (HAUSER et al., 2009), (LIM et al., 2015). 

A levodopa é oralmente ativa e absorvida no intestino delgado, sendo logo 

descarboxilada pela enzima dopa descarboxilase (DDC) e apenas uma pequena dose 

chega inalterada no SNC. Após penetrar a barreira hemato-encefálica, é convertida em 

dopamina pela dopa descarboxilase, exercendo seus efeitos principalmente no núcleo 

estriado (CAMPOS, 2010a). Porém, a meia vida plasmática da levodopa é muito curta, 
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não passando de 90 minutos, assim, uma alta dose é requerida para que haja efeito, o 

que leva a vômitos e náuseas nos pacientes. Para bloquear os efeitos periféricos da 

dopamina e aumentar a biodisponibilidade da levodopa, ela é co-administrada com a 

carbidopa ou a benzerazida, que são inibidores da descarboxilase do aminoácido 

aromático (PETZINGER; JAKOWEK, 2007). Além disso, o tratamento prolongado 

com L-Dopa é associado com efeitos motores adversos, como discinesia, a qual está 

relacionada à flutuações na concentração de levodopa no sangue e no cérebro, 

produzidas na administração periódica de levodopa podem levar a estimulação de 

receptores dopaminérgicos no estriado e atividade excessiva de neurônios colinérgicos 

no corpo estriado (NAGATSU; SAWADA, 2009) (LIM et al., 2015) e flutuações 

motoras (DAVID et al., 2012). 

A levodopa reduz os sintomas motores da DP, no entanto, não diminui 

outros sintomas, nem impede a degeneração nigroestriatal (SINGH; PILLAY; 

CHOONARA, 2007). Dessa maneira, tratamentos não farmacológicos como 

intervenções interdisciplinares se fazem necessárias para um tratamento mais eficiente, 

dentre elas os tratamentos cirúrgicos, de fonoaudiologia, terapia ocupacional, 

fisioterapia, atividade física (EARHART et al., 2015), reabilitação (TOMLINSON et 

al., 2014) e a suplementação com vitamina D (SUZUKI et al., 2013) que aliados ao 

convencional têm como objetivo diminuir a progressão da doença (FALVO et al., 

2008), preservando a funcionalidade e a qualidade de vida.  

Além da levodopa, drogas que são prescritas atualmente no tratamento da 

DP incluem agonistas dos receptores de DA, tais como, selegilina, razagilina, 

lazabemida e safinamida (inibidores de MAO-B), benzerazida e carbidopa (inibidores 

da DDC), entacapone (inibidor da catecol-O-metil transferase - COMT) amantadina 

(anti-viral, antagonista NMDA) e anticolinérgicos (NAGATSU; SAWADA, 2009), 

(DAVIE, 2008).  

As intervenções cirúrgicas, como lesões no núcleo subtalâmico e no córtex 

motor para DP mostraram-se benéficas para alguns sintomas refratários, mas estas 

cirurgias apresentam indicações específicas e a eficácia em longo prazo é limitada. 

Atualmente a Estimulação Cerebral Profunda (Deep Brain Stimulation- DBS) tem sido 

mais utilizada, por ser uma técnica potencialmente mais segura, no entanto ainda 

oferece riscos, como hemorragias, isquemia, infecções, falha no eletrodo, migração do 

eletrodo, mal funcionamento, disritmia, discinesia, espasmos, dor e suicídio. 
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(SCHAPIRA et al., 2006), (SINGH; PILLAY; CHOONARA, 2007), (VOLKMANN et 

al, 2010). 

Apesar da pesquisa farmacológica intensiva e dos avanços realizados nas 

últimas décadas, os tratamentos disponíveis não alteram a progressão do processo 

neurodegenerativo da DP. Alternativas estão sendo cogitadas, como o uso de terapia 

celular utilizando células tronco (BARKER et al., 2015) e a busca por novas substâncias 

neuroprotetoras para diminuir ou parar a progressão da doença ou até reverter os 

sintomas motores e não motores.  

 

 

1.1.6 Inflamação na DP  

  

O processo neuro-inflamatório é cada vez mais reconhecido como um dos 

principais contribuintes para a patogênese da doença de Parkinson. De acordo com 

estudos epidemiológicos, o uso de anti-inflamatórios não esteroidais  (AINEs) confere 

um risco diminuído de DP (REES et al.,2011). A neuro-inflamação é caracterizada pela 

ativação de células da glia  no SNC, principalmente micróglia e astrócitos que liberam 

mediadores pró-inflamatórios, tais como o fator de necrose tumoral alfa (TNF-α), as 

interleucinas 1β (IL-1β) e 6 (IL-6) e enzimas como as cicloxigenases (COX 1 e 2) e a 

óxido nítrico sintase indutiva (iNOS) (MOSELEY et al., 2006). 

O sistema nervoso é formado por duas categorias celulares, os neurônios e 

as células da glia (JESSEN, 2004). No SNC as principais células glias são astrócitos, 

oligodendrócitos e microglia (ASCHNER et al., 1999). As células microgliais fazem 

parte da imunidade inata no SNC e medeiam a resposta à invasão de patógenos 

liberando citocinas, por exemplo, com a ativação da via do fator nuclear kappa B (NF-

κB) (FLOOD et al., 2011), quimiocinas, prostaglandinas, espécies reativas de oxigênio 

e nitrogênio, e fatores de crescimento (HIRSCH; HUNOT, 2009).  

Respostas inflamatórias manifestadas por reações gliais, infiltração de 

células T e expressão aumentada de citocinas inflamatórias, são reconhecidas como 

características proeminentes da DP, estudos realizados em animais sugeriram que a 

neuro-inflamação pode impulsionar ainda mais a perda progressiva de neurônios 

dopaminérgicos (TUFEKCI et al., 2012), entretanto, pesquisas adicionais sobre os 

mecanismos da inflamação na DP poderão ajudar a desenvolver alternativas terapêuticas 

que visam como alvos os processos inflamatórios, sem extinguir os benefícios 
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potenciais da neuro-inflamação, como a restauração tecidual (TUFEKCI et al., 2012). 

As células da glia são conhecidas, generalizadamente, por dar suporte e 

nutrição aos neurônios circundantes, mas quando se tornam ativas persistentemente 

podem ser um fator-chave no processo neurodegenerativo na DP (BARCIA, 2013). 

Dessa forma, o controle da inflamação está associado com a neuroproteção em 

diferentes doenças neurodegenerativas (MARCHETTI; ABBRACCHIO, 2005). Tanto 

as células microgliais quanto os astrócitos respondem rapidamente a uma situação 

adversa mudando sua morfologia, multiplicando-se e migrando para o sítio de injúria. 

Essas reações são nomeadas de gliose reativa (microgliose e astrogliose) e envolve a 

expressão de proteínas estruturais específicas e receptores de superfície celular. Na DP, 

a degeneração dos neurônios dopaminérgicos está associada com uma grande atividade 

microglial, que pode ser consequência da morte neuronal ou pode refletir uma 

participação ativa da micróglia no processo neurodegenerativo. A ativação microglial é 

observada ao redor de neurônios nigroestriatais em morte na DP em humanos 

(MCGEER et al., 1988) e em ratos (DEPINO et al., 2003) e parece que essa ativação 

exerce efeitos tóxicos para os neurônios (BURGUILLOS et al., 2011). 

Uma vez ativadas, as micróglias produzem uma grande variedade de 

mediadores inflamatórios que promovem a resposta imune inata, incluindo citocinas 

inflamatórias (TNF-α, IL-1β e IL-6), quimiocinas, prostaglandinas e leucotrienos, óxido 

nítrico, espécies reativas de oxigênio (EROs) e glutamato (RANSOHOFF; PERRY., 

2009). 

Após danos no sistema nervoso, os astrócitos invariavelmente proliferam, 

sofrem extensiva hipertrofia do núcleo, do corpo e dos processos celulares e 

desenvolvem fibrose pelo aumento da expressão da GFAP, sendo este estado conhecido 

como astrogliose reativa. Este processo não é estereotípico, pois podem variar em 

extensão, tempo de desenvolvimento, grau de hipertrofia ou hiperplasia e outras 

propriedades, dependendo da natureza da lesão e da área específica afetada do SNC 

(COOKSON; PENTREATH, 1994), (ZHANG et al., 2009). 

Evidências recentes demonstram que durante o processo de neuro-

inflamação aguda ou crônica ocorre também altos níveis de TNF-α na secreção lacrimal 

de pacientes com DP (ÇOMOGLU et al., 2013) e estudos pós-mortem em pacientes 

com DP identificaram imunorreatividade para TNF-α em células da glia na substância 

negra (HISCH; HUNOT., 2009). Em modelos animais, TNF-α e outras citocinas pró-
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inflamatórias podem causar morte de neurônios dopaminérgicos (BARCIA, 2013). 

A ligação do TNF-α com um de seua receptores TNF-R1 ou TNF-R2 

modula processos fundamentais no cérebro incluindo-se a formação e regulação de 

sinapses, neurogênese e processos de regeneração e manutenção geral do SNC. Durante 

estados de inflamação crônica, evidências experimentais destacaram o TNF-α como um 

mediador chave da progressão de doenças, gliose, desmielinização, inflamação, 

deteriorização da barreira hematoencefálica e morte celular (MONTGOMERY et al., 

2012). 

Apesar do papel do TNF-α como mediador do sistema imune já ser aceito 

há muito tempo, sua função no cérebro ainda não foi totalmente esclarecida. O receptor 

do TNF-α 1 (TNFR1) é expresso em muitos tipos celulares e pode ser ativado pela 

ligação ou do TNF-α solúvel (solTNF 17 kDa) ou do TNF transmembrana (tmTNF 26 

kDa) com preferência pelo sol TNF (MCCOY et al., 2008). Já o TNFR2 é expresso 

primordialmente na micróglia e células endoteliais e é preferencialmente ativado pelo 

tmTNF. A elevação dos níveis de solTNF é uma característica da neuroinflamação 

crônica e aguda como também em condições de neurodegenerativas, como a doença de 

Parkinson (MCCOY et al., 2008).  

A resposta pró-inflamatória das células microgliais é primariamente 

mediada pelo fator de trancrição NF-κB, que é ativado por sinais pró-inflamatórios e 

controla a expressão gênica da maioria dos mediadores inflamatórios produzidos pelas 

micróglias (FLOOD et al., 2011). As citocinas inflamatórias como o TNF-α e IL-1β, 

produtos bacterianos (lipopolissacarídeos-LPS) e produtos de dano celular ativam 

fortemente o NF-κB que é essencial na resposta inflamatória através da regulação de 

genes que codificam citocinas inflamatórias (TNF-α, IL-1β, IL-12/23), quimiocinas (IL-

8, MIP-1α, MCP-1) (XIA et al., 1997), produção de óxido nítrico (iNOS), NADPH e 

moléculas de adesão (ICAM-1, VCAM e E-selectina) (TALK; FIRESTEIN., 2001). 

A família do NF-κB (ou família Rel) consiste de cinco subunidades que 

incluem: p65 (RelA), c-Rel, RelB, p50/p105 (NF-κB1) e p52/p100 (NF-κB2). Esta 

família é caracterizada por conter uma porção N – terminal bem conservada com cerca 

de 300 aminoácidos (RHD– Rel homology domain), a qual se subdivide em uma região 

que se liga ao DNA e outra denominada de domínio de dimerização. Nesta última 

encontra-se um sinal de localização nuclear (NLS). A região C-terminal se difere entre 

cada subunidade, sendo que p65, c-Rel e RelB contém um domínio de transativação 
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(TAD), necessária para iniciar a atividade transcricional (MEFFERT; BALTIMORE, 

2005). 

As subunidades do NF-κB se homo ou heterodimerizam para formar 

dímeros ativadores (p50-p65) ou repressores (p50-p50 e p52-p52) que se encontram no 

citoplasma da maioria das células, complexados com as proteínas inibitórias da família 

κappa Bs - Inhibitory kappa B: IκBα, IκBβ, IκBε, IkB-R, IκBγ (p105), IκBδ (p100) e 

Bcl-3. O heterodímero p50-p65 é comumente utilizado como sinônimo de p50-p65 por 

ser o mais abundante da família do NF-κB e, em sua maioria, está associado ao IκBα 

(MALEK et al., 2007). 

Existem duas vias descritas para a ativação do fator de transcrição nuclear 

NF-kB, a via clássica (via canônica) e a via alternativa (via não-canônica). A via 

clássica é a mais comum e está associada à expressão de genes relacionados à 

inflamação, à resposta imunológica inata, à antiapoptose e à sobrevivência celular 

(XIAO, 2004). Já a via alternativa está associada à expressão de genes que atuam no 

desenvolvimento e manutenção de órgãos linfóides secundários (linfonodos, baço, 

tonsilas e placas de Peyer) (ALCAMO et al., 2002). 

Na via clássica para que haja ativação do NF-κB, o IκB é fosforilado no 

resíduo de serina pelo complexo de proteína quinase IKK. Essa fosforilação é o sinal 

para a ubiquitinação e posterior degradação do IκB pelo proteassoma. No citoplasma 

um conjunto de proteínas adaptadoras e ancoradoras (TRAFs, MyD88 e TIRAP) e 

quinases (RIP, IRAK) formam um complexo quando há um estímulo, facilitando o 

recrutamento da IKK. Após a degradação do IκB os dímeros do NF-κB (por ex. p50-

p65) são liberados e migram para o núcleo onde atuarão na regulação da transcrição de 

genes específicos (Kaltschmidt e col., 2005). 

Componentes que bloqueiam a ativação de NF-κB são capazes de inibir a 

ativação do estresse oxidativo e a produção de mediadores inflamatórios (QIAN; 

FLOOD; HONG., 2010). Estudos mostraram que a inibição da ativação do NF-κB é 

acompanhada pela concomitante redução na expressão de mediadores inflamatórios na 

substância negra, como CD11b (micróglia) e GFAP (astrócitos) em modelos animais da 

DP (FLOOD et al., 2011).  

A compreensão do papel da inflamação na etiologia da DP ajuda no 

desenvolvimento de terapias anti-inflamatórias efetivas no controle da atividade do NF-

κB, protegendo os neurônios dopaminérgicos da degeneração e, consequentemente, 
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revertendo os danos da DP. 

A via da fosfatidilinositol-3 cinase (PI3K)/AKT (ou PKB) pode ser ativada 

por fatores de crescimento, e sua ativação tem papel central no controle do crescimento, 

proliferação, metabolismo e sobrevivência celular e na neuroplasticidade (BRAZIL et 

al., 2004), (VAN DER HEIDE et al., 2006). Dessa forma, considera-se que processos 

neuroquímicos relacionados ao desenvolvimento do SNC, à neuroplasticidade, à 

sobrevivência e morte celular e ao aparecimento de doenças neurodegenerativas podem 

ser modulados pela atividade dessa via de sinalização sobre diversas proteínas alvo, 

como fatores de transcrição, proteínas apoptóticas, produção de fatores neurotróficos. 

A ativação de receptores acoplados a proteína G ou tirosina cinase por 

diferentes fatores de crescimento leva ao recrutamento de PI3K para a membrana 

celular.  A Ras, uma cinase de membrana, ativa PI3K que fosforila o PIP2 (fosfolipídio 

de membrana fosfatidilinositol (4, 5)-difosfato), convertendo-o em PIP3 

(fosfatidilinositol (3, 4, 5)-trifosfato). O acúmulo de PIP3 promove a translocação da 

Akt inativa do citosol para a membrana plasmática, onde esta se liga ao PIP3 pelo seu 

domínio PH. Na membrana, a PDK1 (cinase dependente de fosfatidilinositol-1), quando 

ligada ao PIP3, ativa a Akt por fosforilação do resíduo Thr308 (ALESSI et al., 1996), 

(FILIPPA et al., 2000), (RESTUCCIA, HEMMINGS, 2009). Uma vez fosforilada no 

resíduo Thr308, a Akt pode ativar NF-κB p65 através da regulação da cinase IκB (IKK), 

o que resulta na transcrição de genes pró-sobrevivência (regulação de NF-κB). (VARA 

et al., 2004). 

 

 

1.2 Memória na DP  

 

Os déficits cognitivos são comuns na DP e podem progredir para demência 

em 15% a 20% dos pacientes (SCHRAG; JAHANSHAHI; QUINN, 2000), 

provavelmente devido à distribuição da degeneração dopaminérgica no neoestriado 

(LEVERENZ et al., 2009). 

O período em esses déficits surgem pode ser referido como uma fase pré-

motora da doença, sendo apontados como preditores importantes da qualidade de vida 

dos pacientes (SCHRAG; JAHANSHAHI; QUINN, 2000; TOLOSA; COMPTA; 

GAIG, 2007).  
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A dopamina tem um papel chave na regulação de certos estágios da 

aprendizagem e memória e da plasticidade sináptica (JAY, 2003), (CALABRESI et al., 

2007). Alguns trabalhos relatam um importante papel dos receptores dopaminérgicos na 

amígdala basolateral e seu envolvimento nos comportamentos de medo e ansiedade 

(ABE et al., 2009), (DE LA MORA et al., 2010).  

As memórias podem ser classificadas quanto ao seu tempo de retenção (ou 

duração) em: memórias de longa duração, memórias de curta duração e memórias de 

trabalho (working memory) (GOLD; McGAUGH, 1975), (LENT, 2001). A memória de 

trabalho ou operacional é muito breve e fugaz e serve para o armazenamento temporário 

(segundos ou poucos minutos) de informações que serão úteis apenas para o raciocínio 

imediato e resolução de problemas, podendo ser descartadas (esquecidas) logo a seguir 

(IZQUIERDO; MEDINA, 1991).  

A memória de curta duração dura minutos ou horas e servem para 

proporcionar a continuidade do nosso sentido do presente. Essa memória em curto prazo 

engloba o tempo durante o qual a memória de eventos em curso está sendo consolidada 

e convertida à memória de longo prazo (DUDAI, 2004). Durante este tempo, a memória 

de curta duração é vulnerável e sujeita a desaparecer, ao passo que as memórias de 

longo prazo são extremamente resistentes e persistem na presença de grave lesão 

cerebral (SQUIRE; ZOLA-MORGAN, 1996).  

O processo de consolidação que converte memórias de curto prazo em 

memórias de longo prazo envolve o hipocampo e as porções adjacentes entorrinal, 

perirrinal e para-hipocampal do córtex temporal medial (SQUIRE; ZOLA-MORGAN, 

1996) e consiste na alteração da atividade dos circuitos envolvidos através de 

plasticidade neural. Os mecanismos propostos para esse fenômeno que suportam a 

formação de memórias são a potenciação de longa duração (LTP, do inglês “long-term 

potentiation”) e a depressão de longa duração (LTD, do inglês “long-term depression”) 

(BLISS; COLLINGRIDGE, 1993), (IZQUIERDO; McGAUGH, 2000).  

As memórias de longa duração não é tão lábil, mas precisa de um tempo 

maior para ser codificada na rede neural, estimado por no mínimo 6 até 12 horas e 

podem ser divididas, quanto a sua natureza ou conteúdo, em memórias explícitas ou 

declarativas e memórias implícitas ou não-declarativas. A memória declarativa 

geralmente refere-se à memória explícita e está relacionada a experiências próprias, 

reconhecimento de cenas e de objetos familiares. A memória declarativa envolve a 
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recuperação consciente de eventos ou fatos ocorridos, nos quais está incluída a memória 

episódica, que se refere a informações que estão relacionadas a um lugar e tempo 

específicos, assim como a memória semântica que se refere a um conhecimento geral 

não ligado a contexto espacial ou temporal em particular (ERICSSON; KINTSCH, 

1995). A memória não declarativa, implícita ou “de procedimento” (procedural) refere-

se a várias formas de memória que não estão diretamente acessíveis à consciência. Estas 

incluem habilidades e hábitos de aprendizagem, condicionamento clássico, assim como 

“priming” ou pré-ativação, que pode ser definido como a habilidade de detectar ou 

identificar um estímulo como um resultado de uma exposição prévia (ERICSSON; 

KINTSCH, 1995). 

Atualmente, existem muitas evidências na literatura de que os diferentes 

tipos de memória são organizados e controlados por sistemas neuroanatômicos distintos 

(Revisado por PREDIGER, 2005). Assim, a memória possui quatro componentes 

essenciais: um componente neocortical não-frontal, que modula a percepção na 

realização dos testes de memórias implícitas; um componente dos gânglios da base, que 

interfere nos testes de memórias procedurais sensóriomotoras; um componente temporal 

medial/hipocampal, que mediaria a aquisição, retenção e evocação de memórias 

explícitas e um componente do lobo frontal que controla as memórias operacionais ou 

de trabalho (MOSCOVITCH, 1992). Os mecanismos moleculares envolvidos mostram 

claramente que a memória de surta e longa duração apresentam mecanismos separados, 

paralelos e independentes (IZQUIERDO et al., 1999; IZQUIERDO et al., 2002). A 

consolidação permite que a informação lábil sensível nas perturbações seja fixada e 

estabilizada na rede neural e envolve vários mecanismos como a transcrição de genes ou 

a síntese de novas moléculas (ALKON et al., 2005).   

Dessa forma, visto que os pacientes com DP apresentam uma depleção nos 

níveis de DA nos gânglios da base e em outras áreas cerebrais, como o córtex pré-

frontal, seria esperado um prejuízo específico nas memórias implícitas e operacionais, 

respectivamente. Já foi visto que pacientes com DP apresentam déficit na aquisição de 

vários tipos de memória de procedimento devido às alterações estriatais (PACKARD; 

KNOWLTON, 2002). Além disso, déficits na função executiva e na memória de 

trabalho (operacional) em pacientes com DP parecem ser produzidas devido a danos no 

lobo frontal (LEWIS et al., 2003). No entendo, tem sido demonstrado que as memórias 

declarativas, normalmente associadas ao hipocampo e o córtex entorrinal, encontram-se 



36 

 

mais preservadas na DP (DUBOIS; PILLON, 1997; RIEKKINEN et al., 1998). 

 

1.3 Modelos experimentais de DP 

O desenvolvimento de modelos relevantes de doença de Parkinson é 

essencial para o melhor entendimento dos processos patológicos subjacentes à doença e 

para avaliação de alvos promissores para intervenção terapêutica (BLANDINI; 

ARMENTERO, 2012). 

A maioria das novas estratégias terapêuticas para doença de Parkinson é 

avaliada primeiramente em modelos celulares utilizando linhagens celulares de tumores 

não-neuronais, como as células de feocromocitoma (PC12), linhagem celulares de 

tumores neuronais, como as células de neuroblastoma humano (SH-SY5Y), e neurônios 

primários mesencefálicos, pois permitem um rápido screening para potenciais drogas, 

assim como restringe o número necessário de animais para os experimentos. No 

entanto, existem algumas limitações para o uso de células, como o fato destas não se 

desenvolverem no seu ambiente natural, ou seja, de estarem desprovidas de suas 

conexões aferentes e eferentes (FALKENBURGER; SCHULZ, 2006) 

 Os modelos mais utilizados em ratos, camundongos e primatas não 

humanos em que se induz os sintomas motores tipo parkinsonianos é a administração de 

neurotoxinas sistêmicamente com o uso do MPTP (1- metil- 4-fenil-1,2,3,6-

tetraidroxipiridina) ou intra-cerebral com 6-OHDA (6-hidroxidopamina) (ATHAUDA; 

FOLTYNIE, 2015) (FIGURA 2). 

O MPTP é um inibidor do complexo I mitocondrial que foi acidentalmente 

descoberto após humanos serem expostos a ele e desenvolverem sintomas 

parkinsonianos em poucas semanas. Ele é altamente lipofílico e atravessa facilmente a 

barreira hemato-encefálica. Para exercer efeitos tóxicos o MPTP deve ser convertido em 

MPP+ pela enzima MAO-B. MPP+ é então transportado para dentro de neurônios 

dopaminérgicos pelo sistema transportador de dopamina, onde inibe o sistema de 

transporte de elétrons do complexo I, resultando em falha de energia na célula e na 

formação de ânions superóxido (EMBORG, 2004). Os animais mais freqüentemente 

utilizados neste modelo são os camundongos e os macacos, ratos são relativamente 

insensíveis a toxina (GIOVANNI et al, 1994). 

Além desses, modelos menos utilizados envolvem a administração de 

metanfetamina, derivados isoquinilínicos, como também outras neurotoxinas utilizadas 
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na agricultura como a rotenona e o paraquat quando administrados sistemicamente, 

podem induzir algumas das características da DP, apesar de serem modelos menos 

reprodutíveis (BEZARD et al., 2013) (FIGURA 2). Embora induzam sintomas motores 

do tipo parkinsoniano, não é observada a presença de corpos de Lewy nos modelos de 

neurotoxinas (ATHAUDA; FOLTYNIE, 2015). 

Alguns modelos genéticos usando camundongos transgênicos já estão 

disponíveis, entretanto os que usam neurotoxinas específicas conseguem reproduzir 

algumas características específicas da doença, são mais simples e mais baratos e por 

este motivo são mais utilizados (BEAL, 2010). No entanto ainda há uma grande 

variabilidade intra-especie e muitos fatores podem influenciar os estudos, por exemplo, 

o estresse em que o animal fica submetido (BOVE et al 2005).  

 

Figura 2 – Representação esquemática sobre os mecanismos de ação em modelos 

experimentais usando neurotoxinas na Doença de Parkinson.  

 
Fonte: Adaptado de Schober (2004). 

 

 

 

Há também modelos utilizando animais trangênicos que simulam mutações 

monogênicas observadas em casos de DP familiar para se estudar os aspectos 
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moleculares e os estágios iniciais desta doença, como por exemplo, camundongos que 

superexpressam o gene da α-sinucleína (DECRESSAC; MATTSSON; BJÖRKLUND, 

2012). No entanto, uma das principais limitações do modelo trangênico é que eles não 

produzem consistentemente o padrão de neurodegenereção nigroestriatal tipicamente 

esperado na DP (DUTY; JENNER, 2011). 

Entretanto, para refletir a crescente evidência de que a malformação da α-

sinucleína é um dos principais contribuintes para a patogênese de PD, os novos modelos 

de ratos têm sido desenvolvidos nos quais uma única injecção de α-sinucleína 

malformada sintética inicia uma cascata de eventos neurodegenerativos, levando a 

inclusões de corpos de Lewy, perda seletiva de neurônios dopaminérgicos da SNpc e 

deficiências motoras, reproduzindo, assim, vários aspectos fisiopatológiocs da DP 

(VOLPICELLI-DALEY et al., 2011; LUK, LEE., 2014). 

Embora existam muitos modelos que tentem caracterizar a DP, não há 

atualmente nenhum modelo considerado o "melhor" que perfeitamente aborde a 

neurodegeneração crônica e os fenótipos clínicos encontrados na DP. Então, antes de 

escolher qual modelo usar em determinada pesquisa é necessário entender primeiro as 

limitações de cada um e selecionar qual deles corresponde a uma questão específica ou 

corrobora melhor para o desenvolvimento de um agente terapêutico que tenha eficácia 

reproduzível em múltiplos modelos animais. 

 

 

1.3.1 6-hidroxidopamina  

 

Dentre as neurotoxinas utilizadas nos modelos de DP, a 6-hidroxidopamina 

(6-OHDA) é uma das neurotoxinas mais utilizadas em modelos experimentais de 

degeneração da substancia negra, tanto in vitro como in vivo (SCHOBER, 2004).  

No entanto, a 6-OHDA não consegue atravessar a barreira hemato-

encefálica, por isso a mesma deve ser administrada através de injeção estereotáxica na 

substância negra (SN), no feixe prosencefálico medial (FPM), onde os neurônios 

dopaminérgicos começam a se degenerar dentro de 24hs e morrem sem apresentar 

morfologia apoptótica (JEON; JACKSON-LEWIS; BURKE, 1995). Contudo, quando a 

6-OHDA é injetada no estriado, esta produz uma degeneração retrógrada dos neurônios 

nigroestriatais (SAUER; OERTEL, 1994).  

O modelo de injeção unilateral de 6-OHDA no estriado é o mais utilizado, 
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pois é um modelo quantitativo, oferecendo uma notável vantagem no uso desse modelo 

para o teste de novas drogas anti-parkinsonianas. Além disso, o lado contralateral serve 

como controle da lesão e o animal fica menos debilitado para as avaliações 

comportamentais. Assim, essas injeções produzem um comportamento circular 

assimétrico, do qual a magnitude depende do grau da lesão nigroestriatal 

(PRZEDBORSKI et al., 1995).  

O mecanismo de ação subjacente à toxicidade da 6-OHDA ainda não foi 

completamente elucidado, mas sabe-se que, devido a sua similaridade estrutural com a 

dopamina, a 6-OHDA tem uma elevada afinidade pelo DAT (transportador de 

dopamina). Dessa forma, ela entra nas células e sofre uma auto-oxidação enzimática 

promovendo a formação de espécies reativas de oxigênio (MAZZIO; REAMS; 

SOLIMAN, 2004), redução dos níveis de proteínas anti-oxidantes  (KUNIKOWSKA; 

JENNER, 2001), e elevação dos níveis de ferro na substância negra (OESTREICHER et 

al., 1994), assim como interação direta com os complexos I e IV da cadeia respiratória 

mitocondrial, levando ao estresse oxidativo (GLINKA; GASSEN; YOUDIM, 1997), 

assim, destrói seletivamente neurônios dopaminérgicos e catecolaminérgicos 

(LEHMENSIEK et al., 2006).  

Então, como muitos desses eventos parecem ocorrer no cérebro durante o 

desenvolvimento da DP, considera-se que este modelo fornece suporte para a validade 

para investigar a DP em animais (DUTY; JENNER, 2011).  

 

 

1.4 Troxerrutina 

 

O uso de plantas, como medicamentos, é muito comum no Brasil e grande 

parte da população de baixa renda devido as suas propriedades terapêuticas. Por essa 

razão, vários componentes bioativos dos vegetais têm sido isolados e caracterizados 

(HOSTETTMAN et al., 1995), (VAN DER WATT et al., 2001), (JANBAZ et al., 

2002). 

Assim, há um crescente interesse nos efeitos neuroprotetores de um grupo 

de metabólitos secundários de plantas conhecidos como polifenóis (YOUDIM et al., 

2002), (SPENCER, 2010).  

Polifenóis são substâncias naturais que estão presentes em plantas, frutas e 
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vegetais, chás, café, vinho e cereias.  São divididos em ácidos fenólicos, flavonoides e 

polifenóis não-flavonoides (RAMASSAMY, 2006). Os flavonóides são pigmentos 

hidrossolúveis presentes nos vacúolos das células vegetais e  representam o maior grupo 

de compostos polifenólicos naturais, possuíndo mais de 2.000 flavonoides já 

identificados (RAMASSAMY, 2006).  

Estudos prévios mostraram que o uso de produtos naturais ricos em 

flavonóides, possui um efeito preventivo ou/e terapêutico contra as doenças 

neurodegenerativas (LI et al., 2013), (WILLIAMS;  SPENCER, 2012), inclusive 

demonstrando efeitos benéficos na melhora da memória e do aprendizado (SPENCER., 

2010), assim como na isquemia (GRIEP et al., 2011) e em modelos de doença de 

Alzheimer (ZHU et al., 2007). Recentemente, foi identificado, em nosso grupo de 

pesquisa que a catequina, um polifenol, possuía efeito neuroprotetor em um modelo 

experimental de DP induzido por 6OHDA (TEIXEIRA et al., 2013), assim como 

demonstrado por outros autores (MU et al., 2009) in vivo e in vitro, além de outro 

modelo experimental de DP induzido por MPTP (CHENG et al., 2008), sugerindo que o 

efeito neuroprotetor desses flavonóides era decorrente da ação anti-apoptótica e anti-

inflamatória. 

Além disso, evidências epidemiológicas sugerem que dietas ricas em 

flavonoides têm efeitos profiláticos na saúde em doenças inflamatórias e 

cardiovasculares devido a uma potente atividade anti-inflamatória (GARCÍA-

LAFUENTE et al, 2009), (HAVSTEEN, 2002), como alterações na síntese de 

eicosanóides, inibição de fator de necrose tumoral (TNF) (FORMICA; REGELSON, 

1995).  Esses mecanismos de ação dependem do tipo celular, onde sua via de 

sinalização podem ser estimulatória ou inibitória, alterando a função celular por 

modulação na expressão de genes e/ou pela alteração de estágios de fosforilação de 

moléculas alvos (SPENCER, 2007), (RAMASSAMY, 2006). 

A troxerrutina também é conhecida como vitamina P4 e é um derivado 

triidroxietilado do bioflavonóide natural, a rutina, extraído originalmente da espécie 

vegetal Aesculum hippocastanum (castanha silvestre ou castanha das Índias), mas 

atualmente é obtido por síntese. A troxerrutina é facilmente absorvida pelo sistema 

gastrointestinal e atravessa a barreira hematoencefálica podendo influenciar no SNC 

(MARHIC, 1991), (PYRZANOWSKA et al., 2012). 

A troxerrutina possui uma variedade de atividades farmacológicas e 
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biológicas, como um forte efeito anti-oxidativo e anti-inflamatório (Boisseau et al., 

1995), (Maurya et al., 2005), (Chung et al., 2005), (Blasig et al., 1988), (Fan et al., 

2009), (Lu et al., 2013), (Zhang et al., 2014). Seu carácter "tri" rutosídeo é devido à 

presença de três hidroxilas (-OH) adicionadas ao complexo flavonóide (rutina e 

hesperidina). O complexo rutina-hesperidina é flebotônico e protetor capilar 

(BATISTUZZO; ITAYA; ETO, 2006). Pode ser administrada por via oral ou em sua 

forma tópica (gel), onde é bem absorvida e causa um efeito flebotônico. Pode ser 

comercializada como Venalot ou Angilot e a mesma é indicada para pacientes com 

insuficiência venosa crônica, flebopatias crônicas, varizes internas ou externas, varizes 

da gravidez, varículas, úlcera varicosa, feblite varicosa ("periflebite"), hemorróidas, 

fragilidade capilar, retinopatia diabética, linfoedema, dermatite varicosa, cãibras dos 

membros inferiores, e como coadjuvante do tratamento cirúrgico ou esclerosante na 

síndrome pós-trombótica (P.R. Vade-mécum Brasil, 2006/2007) (FIGURA 3). 

 

Figura 3 – Estrutura química da troxerrutina. 

 

 
Fonte: Batistuzzo, Itaya, Eto (2006). 

 

 

A rutina ou vitamina P mostrou atividade neuroprotetora e efeitos anti-

apoptóticos na isquemia encefálica em modelo animal da oclusão da artéria cerebral 

média com reperfusão (KHAN et al., 2009), (GUPTA et al., 2003) e em modelo de 

déficits de memória espacial e dano da região do hipocampo CA3 em ratos (KODA et 

al., 2008) e apresentou efeito neuroprotetor, reduzindo o estresse oxidativo em modelo 

in vivo de DP por injeção de 6-OHDA (MOHD et al., 2012). A hesperidina apresentou 

uma potencial atividade antioxidante e redução na morte neuronal (NONES et al., 
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2011). 

 Estudos recentes demonstraram que a troxerrutina possui efeitos 

neuroprotetores atenuando os déficits cognitivos e o estresse oxidativo em 

camundongos através da redução de ROS e dos produtos finais de glicação, além de 

aumentar a atividade da via IP3-K phosphoinositide 3-kinase/Akt e inibir a atividade de 

AChE e aumentar a expressão do receptor nicotínico alfa-7 (nAchRα7) (LU et al., 

2010a), também induziu a expresssão de NGF e aumentou a expressão da enzima  Cu, 

Zn-superoxido dismutases (Cu, Zn-SOD) (LU et al., 2010b). 

Além disso, a troxerrutina reduziu os deficits de memória e aprendizado em 

um modelo experimental de doença de Alzheimer (DA) por injeção do peptídeo β-

amilóide (BABRI et al.,2012b) e protegeu neurônios hipocampais da morte pelo β-

amilóide (BABRI et al., 2014). Em outro modelo de DA induzido por 

hipercolesterolemia, a troxerrutina reduziu os déficits de memória por inibir a ativação 

de NFk-B, atenuando a via de sinalização da insulina e preveniu os animais da 

obesidade por restaurar os níveis de glicose, ácidos graxos e colesterol no sangue, além 

de aumentar os níveis de c-fos no hipocampo e inibir a apoptose por redução da 

ativação das caspases 3 e 12 (LU et al., 2011).  

Por fim, em um modelo de excitotoxicidade induzida por ácido domóico, a 

troxerrutina reduziu os níveis de ERK1/2, C/EBPb, NFk-B e TNF-α, induzidos na 

resposta inflamatória e EROs, amenizando, assim, os déficits cognitivos e de memória 

(LU et al., 2013). 

Contudo, o efeito da troxerrutina sob o dano neuronal causado pela 6-

OHDA em um modelo experimental de DP nunca foi investigado. 

 

2. RELEVÂNCIA E JUSTIFICATIVA 

 

Apesar dos avanços nas pesquisas desenvolvidas com doença de Parkinson nas 

últimas décadas, muitos dos mecanismos fisiopatológicos que levam ao 

desenvolvimento da DP permanecem obscuros. Sabe-se que a inflamação é um dos 

principais mecanismos que levam à morte celular na doença de Parkinson, mas  a falta 

de conhecimento total da patogenia leva à escassez de tratamentos adequados, pois 

apenas existe uma medicação padrão, a levodopa, e a mesma causa muitos efeits 

coleterais. Portanto, os custos aos sistemas de saúde de todo o mundo são altos, sendo 
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estimado em 20 bilhôes de dólares por ano e tende a dobrar devido ao aumento do 

número de indivíduos afetados que está diretamente relacionado com o envelhecimento 

da população (WEINTRAUB et al., 2008).  

A troxerrutina é uma candidata potencial à terapia coadjuvante da DP por ser 

capaz de atuar em diversos mecanismos patogênicos da doença como no combate do 

estresse oxidativo (LU et al., 2010a), diminuição da excitoxicidade (LU et al., 2013), 

potencialização dos receptores nicotínicos (BABRI et al., 2014), além da inibição da 

resposta neuro-inflamatória (LU et al., 2011) e que apresenta potencial terapêutico 

frente a doenças neurodegenerativas que envolvem acentuado estresse oxidativo e 

inflamação, como na doença de Alzheimer e outras demências. Contudo, muitos estudos 

são necessários para determinar se os mecanismos neuroprotetores desta droga são 

realmente eficazes na diminuição da progressão da DP e na melhora da qualidade de 

vida dos pacientes, o que justifica a relevância deste estudo. 

Deste modo este trabalho busca investigar o papel neuroprotetor da troxirrutina 

para avaliar o efeito da mesma contra a toxicidade causada pela injeção de 6-OHDA e 

seus possíveis mecanismos de ação utilizando o modelo experimental da DP em ratos, 

possibilitando o desenvolvimento de terapias mais adequadas, melhorando a qualidade 

de vida das pessoas e reduzindo os custos com o tratamento da DP. 
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3. OBJETIVOS  

 

3.1 Objetivos gerais  

 

Estudar os efeitos neuroprotetores da troxerrutina sobre a neurotoxicidade 

induzida pelo modelo de parkinsonismo experimental por 6-OHDA.  

 

3.2. Objetivos específicos  

 

 Avaliar o potencial neuroprotetor da troxerrutina sobre o comportamento motor, 

memória e comportamento depressivo dos animais submetidos injeção intra-estriatal de 

6-OHDA; 

 

 Avaliar o potencial neuroprotetor da troxerrutina sobre o dano neuronal causado 

pela lesão com 6-OHDA através da: 

 

 Imunorreatividade para tirosina hidroxilase, um marcador 

dopaminérgico, no estriado e SN;  

 Concentração de DA, DOPAC e da 5-HT no estriado e mesencéfalo;  

 Ativação glial (imunorreatividade para GFAP e CD11b) no estriado e 

na SN;  

 Expressão de TNF-α, NFk-B, Akt e GSK-3β no estriado por western 

blotting. 
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4. METODOLOGIA  

 

4.1 EXPERIMENTOS IN VIVO  

 

4.1.1 Animais  

 

Foram utilizados ratos Wistar machos, com peso entre 220-250 gramas, 

provenientes do biotério central do Campus do Pici, da Universidade Federal do Ceará 

(UFC) e transferidos para o biotério setorial do Departamento de Fisiologia e 

Farmacologia, Faculdade de Medicina, UFC. Os animais foram mantidos sob condições 

de temperatura e umidade controladas, num ciclo de doze horas de claro e escuro, com 

livre acesso à alimentação e à água.  

Todos os procedimentos realizados no estudo seguiram os princípios éticos 

da experimentação animal, estabelecidos pelo Comitê de Ética em Pesquisa Animal 

(CEUA). O estudo foi submetido e aprovado pela Comissão de Ética em Pesquisa 

Animal (CEPA) da UFC sob o número de protocolo 143/14. 

 

4.1.2 Drogas  

 

As seguintes substâncias foram utilizadas: 6-OHDA (Sigma Aldrich, EUA), 

cetamina (König, Argentina), Xilazina (König, Argentina), tiopental sódico 

(Thiopentax, Cristalpharma) e Apomorfina (Tocris, Reino Unido). Os demais reagentes 

foram de grau analítico.  

A troxirrutina foi cedida pelo professor Dr. Ícaro Gusmão Pinto Vieira do 

Parque de Desenvolvimento Tecnológico da Universidade Federal do Ceará 

(PADETEC), Fortaleza, Brasil.  

 

4.1.3 Cirurgia Estereotáxica  

 

Ratos wistar machos foram anestesiados com xilazina (10 mg/kg, i.p.) e 

cetamina (100 mg/kg, i.p.) e receberam, unilateralmente,  através de cirurgia 

estereotáxica (Stoelting, USA), três injeções de 6 μL de 6-OHDA (total de 18 μg/3μl) 

dissolvida em solução de ácido ascórbico a 0,02% em salina através de uma seringa de 



46 

 

Hamilton de 5 µL. As injeções foram administradas no estriado direito em três pontos 

diferentes, de acordo com as seguintes coordenadas (em mm) relativas ao bregma: (1) 

AP +0,5, ML +2,5, DV +5,0; (2) AP -0,5, ML +3,0, DV +6,0; (3) AP -0,9, ML +3,7, 

DV +6,5 (PAXINOS; WATSON, 2006). Os animais do grupo falso-operado (FO) 

foram submetidos aos mesmos procedimentos cirúrgicos, no entanto, não receberam a 

neurotoxina 6-OHDA, somente o veículo na qual esta foi diluída (FIGURA 4) (KIRIK 

et al., 1998). 

 

   Figura 4 – Representação Do aparelho estereotáxico.  

 
     Fonte: Corrado Equipamentos Biológicos (CEB)- http://www.cebiolog.com.br/miscelacircneas--ect--

lmd.html. 

 

 

4.1.4 Protocolo Experimental  

 

A dose de 200 mg/kg foi ultilizada, pois dados na literatura mostram que a 

troxerrutina (150 mg/kg) apresentou efeitos neuroprotetores em modelos de demência 

sistêmico por administração de D-galactose (LU et al., 2010a) e em modelos de 

Alzheimer por injeção de Aβ (BABRI et al., 2012) na dose de 300 mg/kg de 

troxerrutina, dessa forma, foi escolhida uma dose intermediária as anteriores no presente 

estudo.  
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O tratamento com a troxerrutina feito com a dose de 200 mg/kg por via 

intragástrica (gavagem) uma horas antes  da cirurgia e diariamente durante 18 dias pós-

cirurgia, utilizando água destilada como veículo, de acordo com a literatura (LU et al., 

2010a). O grupo controle recebeu apenas a água destilada em um volume equivalente. 

A dose de 200 mg/kg foi ultilizada, pois dados na literatura mostram que a 

troxerrutina (150 mg/kg) apresentou efeitos neuroprotetores em modelos de demência 

sistêmico por administração de D-galactose (LU et al., 2010a) e em modelos de 

Alzheimer por injeção de Aβ (BABRI et al., 2012) na dose de 300 mg/kg de 

troxerrutina, dessa forma, foi escolhida uma dose intermediária as anteriores no presente 

estudo. 

Os animais foram divididos em quatro grupos experimentais (n=20 para 

cada grupo):  

1. FO (18 μg/3μl ácido ascórbico a 0,02% em salina, intra-estriatal) tratado 

com água destilada (gavagem); 

2. FO + T200 (18 μg/3μl ácido ascórbico a 0,02% em salina, intra-estriatal) 

tratado com troxerrutina (200 mg/kg) (gavagem); 

3. 6-OHDA (18 μg/3μl, intra-estriatal) tratado com água destilada 

(gavagem); 

4. 6-OHDA + T200 (18 μg/3μl, intra-estriatal) tratado com troxerrutina 

(200 mg/kg) (gavagem). 

 

 Após 14 dias de tratamento, os animais de cada grupo (1-4) foram 

subdivididos em dois subgrupos de 10 (dez) animais. Os animais do primeiro subgrupo 

(FIGURA 5) foram submetidos a testes para avaliar a atividade locomotora, assimetria 

dos membros anteriores, depressão, memória e o comportamento rotacional; os testes 

realizados foram: campo aberto (C.A), cilindro, nado forçado, esquiva passiva e 

apomorfina, respectivamente. Nos animais do segundo subgrupo (FIGURA 6) foram 

realizados os testes para avaliar a atividade locomotora (campo aberto), sendo 

submetidos também à versão com pistas do water maze (Cued water maze) e o 

comportamento rotacional (teste da apomorfina). Os testes empregados foram realizados 

de acordo com o desenho experimental abaixo: 
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Figura 5. Desenho experimental mostrando a sequência dos testes 

comportamentais realizados no primeiro subgrupo de animais. 

 

 

Figura 6. Desenho experimental mostrando a sequência dos testes 

comportamentais realizados no segundo subgrupo de animais. 

 

     

  

 
 

 

Após os testes, os animais do segundo subgrupo foram sacrificados por 

decapitação e os cérebros dissecados e o estriado e o mesencéfalo foram estocados a -70 

°C para avaliação do conteúdo de monoaminas e western blots. Já os animais do 

primeiro subgrupo foram anestesiados com tiopental sódico (100 mg/kg, i.p.) e 

perfundidos com paraformaldeído a 4% em PBS (tampão fosfato 0,1 M contendo salina 

0,9 %, pH 7,4). Os cérebros foram removidos, fixados em formol tamponado a 10% por 

24hs e posteriormente crioprotegidos em sacarose a 30% em PBS a 4º C, para as 

análises imunohistoquímicas. 

 

 

 

  

TROXERRUTINA (GAVAGEM) 

TROXERRUTINA (GAVAGEM) 
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4.1.5 Testes comportamentais  

 

4.1.5.1 Teste da apomorfina  

  

No modelo de lesão por 6-OHDA as fibras que promoverão a liberação de 

DA estão em maior número no hemisfério não-lesionado, no entanto, no hemisfério 

lesionado ocorre uma hipersensibilização, como mecanismo fisiológico adaptativo, 

apresentado como uma up regulation dos receptores D2 (SCHWARTING; HUSTON, 

1996). Consequentemente os animais apresentam déficits motores unilaterais os quais 

podem gerar um comportamento rotatório após a administração intraperitoneal de 

agonistas dopaminérgicas, como a apomorfina (UNGERSTEDT; ARBUTHNOTT, 

1970).  

No décimo sétimo dia após a cirurgia foi avaliada a gravidade da depleção 

de dopamina através do teste da apomorfina, no qual induz um comportamento 

rotacional nos animais com o estriado lesionado com extensões maiores que 80% 

(UNGERSTEDT, 1971), (DEUMENS; BLOKLAND; PRICKAERTS, 2002).  

Os animais receberam uma dose de 1 mg/kg de apomorfina 

intraperitonealmente (i.p.) (dissolvidos em salina) e foram colocados em um contêiner 

circular (bacias plásticas com 33 cm de diâmetro e 35 cm de comprimento) por 60 

minutos em uma sala isolada com iluminação vermelha. O comportamento rotacional 

foi observado e determinado através da contagem do número de rotações 360° 

ipsilaterais (na direção da lesão) e contralaterais (na direção contrária à lesão) (FIGURA 

7). 
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Figura 7. Representação da diferença de neurônios dopaminérgicos nigroestratais 

nos hemisférios cerebrais após administração unilateral de 6-OHDA no hemisfério 

direito.  

 

   
Fonte: adaptado de WIETZIKOSKI, 2006. No teste da apomorfina, o animal gira em direção ao lado com 

menos receptores (contralateral à lesão) decorrente de uma up-regulation dos receptores dopaminérgicos 

no lado lesionado. 

 

 

 

4.1.5.2 Teste do Campo Aberto (Open Field) 

 

A habituação é um mecanismo de memória não-associativa que permite a 

economia de energia e o desenvolvimento de uma resposta adaptada, evitando respostas 

comportamentais inadequadas. Nos roedores, a habituação foi freqüentemente estudada 

através do comportamento exploratório em um ambiente novo (ERICSON et al., 1991; 

LEUSSIS, BOLIVAR, 2006). O teste do campo aberto foi realizado para avaliar a 

atividade locomotora dos animais, pois essa atividade locomotora medida pela distância 

que um animal anda reflete a exploração ao um contexto novo. Além disso, o teste do 

campo aberto também pode ser usado para determinar déficits motores, ansiedade, 

efeitos de drogas e manipulação genética. A atividade locomotora é medida através da 

determinação do montante da distância percorrida, velocidade média e observações de 

vários comportamentos no sentido horizontal e vertical.  

No décimo quarto dia após a cirurgia foi realizado o teste do campo aberto 

para avaliar a atividade locomotora e exploratória dos animais (BROADHURST, 1957). 

Utilizou-se uma arena quadrada de acrílico preto (50 x 50 cm) com o piso dividido em 

quatro quadrados iguais (FIGURA 8) e durante 5 minutos foram registrados por um 
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software, o ANY-maze (versão 4, USA), o tempo de imobilidade, a distância percorrida, 

a velocidade média e o número de rearings (elevações sobre as patas traseiras sem 

apoio), que caracteriza o comportamento exploratório vertical, sendo o ambiente 

iluminado com luz vermelha. Entre cada animal testado, a arena foi limpa com álcool a 

20% ,após cada animal ser retirado, e secada com toalhas de papel, para evitar que o 

cheiro de urina e fezes interferissem no teste. 

 

Figura 8 - Arena do teste de campo aberto dividido em quatro quadrantes iguais. 

 

 
Fonte: Arquivo do Laboratório de Neurociência e Comportamento (LNC). 

 

 

 

4.1.5.3 Teste do cilindro (Cylinder Test) 

 

Também no décimo quarto dia após a cirurgia foi realizado o teste do 

cilindro para avaliar a assimetria no movimento dos membros anteriores, que é 

determinada durante o comportamento de rearing (exploração vertical) em um cilindro 

de acrílico (60 cm de altura e 18 cm de diâmetro) durante 5 minutos (SCHALLERT; 

WOODLEE; FLEMING, 2002) (FIGURA 9). De acordo com o membro anterior que 

tocar o cilindro durante o rearing: contralateral (membro afetado), ipsilateral (membro 

não afetado) ou ambos (simultaneamente), os percentuais são determinados pelas 

fórmulas:  
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-Percentual ipsilateral [(ipsi/Total)x100];  

-Percentual contralateral [(contra/Total)x100];  

            -Percentual de ambas [(Ambas/Total)x100]; 

 

Figura 9 - Animal durante o movimento de rearing no teste do cilindro.  

 

Fonte: Arquivo do Laboratório de Neurociência e Comportamento. 

 

 

4.1.5.4 Nado Forçado (Forced Swimming Test) 

 

Em 1977, Porsolt introduziu um modelo animal para testar medicamentos 

antidepressivos em animais, o teste de nado forçada ou “forced swimming test”, este se 

baseia na observação que quando um rato é obrigado a nadar em uma situação que ele 

não tem escapatória, após período de atividade, ele vai deixar de se mover fazendo 

unicamente o mínimo esforço para manter a cabeça fora da água. Esse comportamento 

de imobilidade mostra um estado de desespero onde o rato apreendeu que não havia 

saída e ele se resigna (PORSOLT et al., 1977). 

No décimo quinto dia após a cirurgia foi realizado o teste do nado forçado para 

avaliar o estado depressivo símile dos animais. Nesse teste os animais permaneceram 

por 5 minutos em um cilindro plásticos (altura- 35 cm; diâmetro- 24 cm), contendo 13,5 

cm de água, onde o tempo total que o rato permaneceu sem nadar ou imóvel (marcador 

de comportamento depressão-símile) foi mensurado para cada animal (PORSOLT et al., 

1978) (FIGURA 10). Considera-se como imobilidade quando o animal faz apenas os 

movimentos mínimos para manter a cabeça fora da água. 
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Figura 10 - Animal durante o teste do nado forçado. 

 

 
 Fonte: Arquivo do Laboratório de Neurociência e Comportamento. 

 

 

4.1.5.5 Esquiva passiva (Passive avoidance test) 

 

No décimo sexto e décimo sétimo dia após a cirurgia foi realizado o teste da 

esquiva passiva com o objetivo de avaliar a memória aversiva recente e tardia (curta e 

longa duração) e a memória de alerta, ansiedade ou aversividade (DE NOBLE et al., 

1986). O teste foi feito em uma sala isolada sob iluminação vermelha.  

Os animais foram habituados durante 1 minuto no aparelho de esquiva 

passiva, que é uma caixa de acrílico (48 x 22 x 22, Ugo Basille®), tendo este o piso 

eletrificado e uma plataforma não eletrificada (FIGURA 11).  Em seguida os ratos 

foram retirados por 30 segundos e foi colocado novamente na plataforma. Visto que a 

tendência do animal é explorar o ambiente, então quando o animal desce da plataforma, 

ele recebe um choque de 1,0 mA, durante 1 s, com o tempo de latência para descer 

sendo registrado, até um máximo de 300 segundos (treino). Os animais que não 

desceram da plataforma levaram o mesmo choque após os 300 s de treino. 

O animal foi retirado e após 15 minutos, colocado novamente na plataforma, 

sendo registrada a latência de descida (memória recente). A retenção do aprendizado foi 

testada após 24 horas (memória tardia), mas nessa fase, os animais não levaram choque. 

 

 

 

 

https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiaiZSDyfHNAhXJqZAKHW3vBTUQFgghMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.panlab.com%2Fen%2Ftests-solutions%2Fpassive-avoidance-test&usg=AFQjCNFVsNx_aE4kDbaHl5T39Lx424tqqw&sig2=9k8y_hWLUUkcrjF6jwo8Ew&bvm=bv.126993452,d.Y2I
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Figura 11 - Aparelho esquiva passiva. 

 

 
Fonte: Arquivo do Laboratório de Neurociência e Comportamento. 

 

 

 

4.1.5.6 Teste do labirinto aquático com plataforma sinalizada (Cued Water Maze)  

 

No décimo quinto dia após a cirurgia, o segundo subgrupo de animais foi 

submetido à versão com pistas do labirinto aquático de Morris (1984) (PACKARD; 

MCGAUGH, 1992) para avaliação da aprendizagem relacionada a hábitos.  

O teste consiste em 4 treinos por dia durante 4 dias consecutivos, onde os 

animais são colocados  em um tanque circular (180 cm de diâmetro) e paredes de 60 cm 

de altura, cheio até 10 cm da borda com água acrescida de tinta preta não tóxica (para 

deixar a água escura e destacar a cor branca do rato na câmera). O aparelho possui uma 

plataforma de escape de acrílico (11 x 14 cm de diâmetro) que fica submersa 2 cm 

abaixo da superfície da água. Foi colocado na plataforma de escape, uma bola preta de 7 

cm de diâmetro que serviu como pista para o animal sobre a superfície da água 

(FIGURA 12). 

A cada treino o lugar da plataforma foi mudado e o animal foi colocado em 

um quadrante diferente da piscina. A partir disso, cada rato tinha 60 segundos para 

achar a plataforma submersa, sendo este deixado nela durante 10 segundos e 

posteriormente retirado do tanque por 30 segundos, antes de iniciar o treino seguinte na 

próxima posição. Os animais que não encontram a plataforma ao final dos 60 segundos 

foram conduzidos gentilmente até ela.  

O software ANY-maze (versão 4, USA) registrou a distância percorrida, a 
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latência para o animal encontrar a plataforma em cada treino, a velocidade média e a 

eficiência do percurso até achar a plataforma.  

 

Figura 12 - Labirinto aquático com a plataforma sinalizada. 

 
     Fonte: Arquivo do Laboratório de Neurociência e Comportamento. 

 

 

 

4.1.6 Dosagem de DA, DOPAC e 5-HT por HPLC  

 

Para a dosagem dos níveis de dopamina (DA), do ácido diidroxifenilacético 

(DOPAC) e a serotonina (5-HT) nos tecidos estriatais e mesencefálicos (n=6/grupo) foi 

utilizado o equipamento de HPLC (cromatografia líquida de alto desempenho) por 

detecção eletroquímica (AGUIAR et al. 2006).  

Os tecidos foram homogeneizados a 10% em ácido perclórico (HCLO4), 

sendo em seguida centrifugados na temperatura de 4ºC por 15 minutos a 15000 rpm. O 

sobrenadante foi separado e filtrado através de uma membrana de 0,2 μm (Millipore). 

Uma alíquota de 20μl foi injetada no equipamento de HPLC, sendo utilizada uma 

coluna CLC-ODS(M) com comprimento de 25 cm, calibre 4,6 cm e diâmetro da 

partícula de 5 µm (Shimadzu, Japão) (FIGURA 13). A fase móvel utilizada foi 

composta por tampão ácido crítico 0,163 M, pH 3,0 contendo ácido octanosulfônico 

sódico 0,69 M (SOS) como reagente formador do par iônico, acetonitrila 4% v/v e 

tetrahidrofurano 1,7%v/v. A DA, seu metabólito DOPAC e a serotonina foram 

eletricamente detectados usando um detector amperométrico (Modelo L-ECD-6A da 

Shimadzu, Japão) pela oxidação em um eletrodo de carbono vítreo fixado em 0,85V 



56 

 

relativo a um eletrodo de referência de Ag-AgCl. As concentrações das amostras foram 

calculadas a partir da área dos picos dos padrões utilizados, e os resultados expressos 

em ng/mg de tecido. 

 

Figura 13 - Aparelho HPLC. 

 
Fonte: Arquivo do Laboratório de Neurociência e Comportamento. 

 

 

 

4.1.7 Análises imunohistoquímicas  

 

4.1.7.1 Imunohistoquímica para tirosina hidroxilase (TH)  

 

A tirosina hidroxilase (TH) é uma enzima envolvida na síntese de 

dopamina, pois é a responsável pela conversão da tirosina em L-DOPA. Dessa forma, 

funciona também como um marcador molecular de neurônios dopaminérgicos.  

A análise imunohistoquímica foi realizada como descrito previamente 

(CARMO et al, 2014). Os cérebros dos animais do primeiro subgrupo que foram 

perfundidos e estavam crioprotegidos em sacarose a 30% em PBS 0.01 M a 4º C foram 

cortados em um criostato (Leica CM3050 S, Alemanha) em fatias de 50 μm e 

espaçamento de 300 μm a -21ºC. As mesmas foram armazenadas free-floating em PBS 

0.01 M com azida (NaN3) a 0,01% a 4ºC até análise.  

As fatias representativas do estriado e substância negra foram lavadas 

quatro vezes por 10 minutos em PBS 0.01 M, seguido do bloqueio da peroxidase 

endógena feito com H2O2 1,05% e metanol 10% em PBS 0.01 M durante 1 hora a 
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temperatura ambiente (TA). Após lavar 3 vezes em PBS por 10 minutos, as  proteínas 

endógenas foram bloqueadas com uma solução de bloqueio (10% de soro normal de 

cabra- NGS e 1% de Triton X-100 em PBS 0.01 M) por 2 horas a TA. Após o bloqueio, 

as fatias foram incubadas no anticorpo primário anti-TH diluído na solução bloqueadora 

(mouse, 1:1000; Millipore) por 48 horas a 4°C. As fatias foram então lavadas 3 vezes 

por 10 minutos em PBS 0.01 M e em seguida foram incubadas com um anticorpo 

secundário biotinilado diluído na solução de bloqueio (biotinylated goat anti-mouse 

IgG, 1:300; Santa Cruz) por 2 horas a TA, e lavados novamente três vezes com PBS 

0.01 M. Além disso foi utilizado um kit ABC diluído em PBS 0.01 M (Vector Labs) 

para amplificar o sinal durante 40 minutos, seguida de 3 lavagens com PBS 0.01 M por 

10 minutos. 

Para revelar a marcação foi utilizado um método colorimétrico com o 3,3’-

diaminobenzidina (DAB- Sigma) diluído imediatamente antes do uso em Tris-HCl 0,05 

M, ph 7,6 e adicionada de H2O2. A reação foi interrompida, lavando-se as fatias 3x em 

PBS antes de realizar a montagem em lâminas gelatinizadas. Após secagem, as fatias 

foram desidratadas em gradiente de etanol e clarificadas com xilol, sendo montadas com 

lamínulas utilizando-se o meio de montagem Eukitt (Fluka-Sigma).  

Os cortes foram visualizados no microscópio Zeiss Imager Z2 e a 

imunorreatividade para TH mensurada pela análise semi-quantitativa da densidade 

óptica utilizando-se o programa de análises de imagem Image J 6 software, USA. Foi 

feita uma média para os valores obtidos para o grupo controle (FO) e todos os outros 

foram calculados como percentagem desse valor. 

 

 

4.1.7.2 Imunofluorescência para GFAP e CD11b  

 

Para a verificação da presença e ativação da micróglia (microgliose) foi 

empregado o marcador, CD11b. Já para a avaliação da astrogliose foi feita, em 

diferentes fatias de estriado e mesencéfalo, a imunomarcação com o anticorpo para 

GFAP (Glial fibrillary acidic protein).  

Após 3 lavagens por 10 minutos em PBS a TA e bloqueio com PBS 

contendo 5% de soro de cavalo diluído em PBS 0.01 M e 0,25% de Triton X-100 

durante 1h, as fatias free-floating de estriado e mesencéfalo foram incubadas 
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separadamente com os anticorpos primários anti-rat-CD11b (mouse, 1:200, IgG, 

Serotec) e anti-GFAP (rabbit, 1:1000, Dako Cytomation), ambos diluídos na solução de 

bloqueio, igualmente por 48h a 4°C.  

Após a incubação as fatias foram então lavadas 3 vezes por 10 minutos em 

PBS 0.01 M com 0,25% de Triton X-100 e subsequentemente incubadas por 2 horas a 

TA com os anticorpos secundários donkey anti-mouse IgG conjugado com Alexa Fluor 

594 para CD11b e donkey anti-rabbit IgG conjugado com Alexa Fluor 488 (Molecular 

Probes) para GFAP, diluídos 1:500 em PBS com 0,25% de Triton-X100 + 5% de soro 

de cavalo em PBS 0.01M. Após lavar 3 vezes em PBS por 5 minutos cada, as fatias 

foram montadas em lâminas gelatinizadas com o meio de montagem fluorescente Dako 

(Dako, USA). Os cortes foram visualizados em microscópio confocal (Laser scanning, 

LSM 510 META, Zeiss). 

Para mensurar a imunorreatividade foi feita a quantificação da Média de 

Intensidade de Fluorescência (MIF), calculada através do programa Image J, sendo feita 

uma média para os valores MIF obtidos para o grupo controle (FO) e todos os outros 

foram calculados como percentagem desse valor. 

 

 

4.1.8 Western Blot para anti-tubulina, anti-Akt (pan), anti-Akt-pThr308, anti-

TNF-α e anti-NF-kB p65 

 

Os animais do segundo subgrupo tiveram os cérebros dissecados e o 

estriado e o mesencéfalo foram homogeneizados em 5 mL de tampão de lise RIPA (0,32 

M sacarose, 1 mM EDTA, 10 mM Hepes, 1% BSA, pH 7,4) adicionado de inibidores de 

proteases (500 µL PMSF 1mM + isopropanolol, 250 µL de β-Glicerolfosfato 10mM, 

257 µL de ortovanadato NaVO310 mM, 25 µL coquetel de inibidores de fosfatase 

(Sigma) usando um pistão de vidro (potter). Os homogenatos foram sonicados, em gelo, 

4x por 30 segundos com intervalos de 20 segundo. Em seguida foram centrifugados a 

12.000 r.p.m por 25 minutos a 4°C. Os sobrenadantes foram coletados e a concentração 

de proteínas determinada pelo método de Lowry.  

As amostras foram aquecidas a 95ºC por 5 minutos, para desnaturar as 

proteínas, e as proteínas (25 µL por poço) foram separadas em SDS-PAGE (gel a 12%), 

sendo eletricamente transferidas às membranas de PVDF (Bio-rad) (FIGURA 14). 
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Figura 14 – Sistema de western blotting montado.  

 

 Fonte: Arquivo do Laboratório de Neurociência e Comportamento. 

 

Os blots foram bloqueados com leite desnatado 5% em TBST (Tampão 

Tris-salina com 0,1% de Tween 20) por 1 hora e incubados overnight a 4ºC com os 

anticorpos primário anti-tubulina (mouse, 1:2000; Sigma, MO) e anti-TNF-α (mouse, 

1:2000; Sigma, MO), ambos diluídos em TBST + 0,5 % de leite desnatado. Já o anti-

Akt (pan) (Rabbit, 1;1000; Cell Signaling) e anti-Akt-pThr308 (Rabbit, 1;1000; Cell 

Signaling) foram diluídos em TBST + BSA 3%. No entanto, o western-blot para anti-

NF-kB p65 foi bloqueado com BSA 5% em TBST e o anticorpo primário anti-NF-kB 

p65 (Rabbit, 1:200; Santa Cruz Biotechnology, CA) foi diluído em TBST + BSA 3%. 

Após lavagens em TBST, as membranas foram incubadas com os anticorpos 

secundários goat anti-rabbit (horseradish-peroxidase-conjugated, 1:3000; Bio-Rad), 

nos blots marcados para anti-NF-kB, anti-Akt (pan) e anti-Akt-pThr308 e goat anti-

mouse (horseradish-peroxidase-conjugated, 1:2000; Bio-Rad) por 1 hora. As bandas 

imunorreativas foram reveladas com luminol e as densidades mensuradas utilizando-se 

o software Image Lab (Bio Rad). 

 

4.2 Análise Estatística  

 

As análises estatísticas foram realizadas pelo Software GraphPad Prism 6.01 

(GraphPad Software, Inc.) e todos os dados expressos como média ± EPM (erro padrão 
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médio). Inicialmente, foi realizado o teste de normalidade D’Agostino e Pearson para 

verificar se dados apresentam distribuição normal, sendo determinado o uso de testes 

paramétricos para a avaliação estatística dos resultados.  

Nos resultados que apresentaram um distribuição normal, utilizou-se a 

Análise de Variância (ANOVA) de duas vias, seguida pelo teste de Tukey para 

comparações dentro dos grupos. Foi realizado o Teste t para comparar os grupos 6-

OHDA e 6-OHDA+T200O na memória aversiva recente no teste da esquiva. No treino 

do labirinto aquático sinalizado foi o único teste com resultados não-paramétricos, 

portanto sua análise foi utilizado Kruskal-Wallis e Mann Whitney seguida pelo teste de 

Dunn´s como teste post-hoc. Em todos os testes o critério de significância utilizado foi 

p<0,05. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwif5Jb40PHNAhVEgJAKHVCWBGYQFggfMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.r-tutor.com%2Felementary-statistics%2Fnon-parametric-methods%2Fkruskal-wallis-test&usg=AFQjCNHUlt5f93IMSbO9jkfgmWIGDYiQ-Q&sig2=KM-dhGw0XgDyzHSt0Fu8cA
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5 RESULTADOS 

 

5.1 Efeitos da troxerrutina no comportamento rotacional induzido por apomorfina 

em ratos parkinsonianos 

 

A severidade da lesão dopaminérgica foi analisada através do 

comportamento rotacional no teste da apomorfina. Os resultados demonstraram que os 

animais submetidos à lesão com 6-OHDA apresentaram número de rotações 

contralaterais significativamente maiores que os animais falso-operados (FO: 0,5 ± 

0,40; 6-OHDA: 180,9  ± 39,45, p < 0,0001). Esse efeito foi atenuado em torno de 50% 

pelo tratamento com a troxerrutina (200 mg/kg) (6-OHDA + T200: 87,0 ± 27,43, p < 

0.05), que não apresentou efeito nos animais falso-operados (FO + T200: 1,2 ± 1,2) 

(Figura 15).  

 

Figura 15. O tratamento com a troxerrutina melhora o comportamento rotacional 

assimétrico dos animais parkinsonianos no teste da apormorfina (n=10).  
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Os animais foram tratados com troxerrutina (200 mg/kg, v.o) durante 18 dias, sendo o número de rotações 

contralaterais induzidas por apomorfina (1 mg/kg i.p.) contados por 60 minutos, 17 dias após a lesão com 

6-OHDA. Os valores estão representados como média ± EPM. *p < 0,0001 vs. FO, #p < 0,05 vs. 6-

OHDA. ANOVA de duas vias e Teste de Tukey. 
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5.2 Efeitos da troxerrutina sobre a atividade locomotora (Teste do Campo 

aberto) em ratos parkinsonianos 

Os resultados obtidos no teste de campo aberto demonstraram que a 

atividade exploratória do animal foi diminuida pela lesão com 6-OHDA em relação ao 

número de rearings (FO: 27,8 ± 2,82; 6-OHDA: 12,3 ± 1,3, p< 0,0001) e retornou ao 

normal pelo tratamento com troxerrutina (200 mg/kg) (6-OHDA + T200: 21,8 ± 1,724, 

p< 0,01), que não apresentou, entretanto, efeito nos animais falso-operados (FO + T200: 

30,0 ± 1,832) (Figura 16A). Nenhuma alteração significativa foi verificada entre os 

grupos em relação à velocidade média (Figura 16B), ao tempo de imobilidade (Figura 

16C) e na distância percorrida (Figura 16D) (Tabela 1). 

 

Tabela 1. O efeito do tratamento com a troxerrutina (200 mg/kg, v.o) na velocidade 

média, no tempo de imobilidade e na distância percorrida em ratos parkinsonianos 

no teste do campo aberto (n=10).  

 

Os animais foram tratados com troxerrutina durante 18 dias, sendo os parâmetros avaliados pelo software 

ANYmaze (Stoelting Co., USA) por 5 minutos, 14 dias após a lesão com 6-OHDA. Os valores estão 

representados como média ± EPM. ANOVA de duas vias e Teste de Tukey. 
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Figura 16. O efeito do tratamento com a troxerrutina (200 mg/kg, v.o) no número 

de rearings (A), na velocidade média (B), no tempo de imobilidade (C) e na 

distância percorrida (D) em ratos parkinsonianos no teste do campo aberto (n=10).  
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Os animais foram tratados com troxerrutina durante 18 dias, sendo os parâmetros avaliados pelo software 

ANYmaze (Stoelting Co., USA) por 5 minutos, 14 dias após a lesão com 6-OHDA. Os valores estão 

representados como média ± EPM. *p < 0,0001 vs. FO, #p < 0,01 vs. 6-OHDA. ANOVA de duas vias e 

Teste de Tukey. 

 

 

 

C 
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5.3 Efeitos da troxerrutina sobre a assimetria dos membros anteriores (Teste do 

Cilindro) em ratos parkinsonianos 

No teste do cilindro, foi observada uma maior atividade da pata anterior do 

lado ipisilateral, e uma menor atividade do lado contralateral à lesão com 6-OHDA, 

demonstrando um déficit motor nos animais parkinsonianos (% ipsilateral: FO: 17,41 ± 

1,6; 6-OHDA: 48,40 ± 7,7, *p < 0,01; % contralateral: FO: 14,85 ± 1,45, #p < 0,05; 6-

OHDA: 5,0 ± 2,16 e % ambas as patas: FO: 67,75 ± 2,2; 6-OHDA: 46,7 ± 6,4, ##p < 

0,05). Não houve melhora dessa assimetria dos membros anteriores nos animais tratados 

com troxerrutina em relação aos animais submetidos à lesão pela 6-OHDA (% 

ipsilateral: 6-OHDA + T200: 56,0 ± 6,8; % contralateral: 6-OHDA + T200: 11,2 ± 4,1 e 

% ambas as patas: 6-OHDA + T200: 32,8 ± 5,6) (Figura 17). 

Figura 17. A troxerrutina (200 mg/kg, v.o), não diminui a assimetria dos membros 

anteriores dos animais parkinsonianos, avaliada no teste do cilindro (n=10).  
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O teste foi realizado 14 dias após injeção intra-estriatal com 6-OHDA. As percentagens foram calculadas 

como número de toques com as patas dos lados ipsilateral, contralateral ou ambas as patas, sobre o total 

de toques realizados durante o teste. Os valores estão representados como média ± EPM. * vs. FO 

(ipsilateral), p<0,01; # vs. FO (contralateral); ## vs. FO (ambas), p<0,05, ANOVA de duas vias e Teste 

de Tukey. 
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5.4 Efeitos da troxerrutina sobre o estado depressivo (Teste do Nado Forçado) em 

ratos parkinsonianos 

 

O comportamento depressivo dos animais foi analisado através do teste do 

nado forçado. Os resultados demonstraram que os animais submetidos à lesão com 6-

OHDA apresentaram o tempo de imobilidade significativamente maior que os animais 

falso-operados (FO: 2,7 ± 1,1; 6-OHDA: 40,11 ± 8,9, p < 0,0001). Esse efeito foi 

atenuado em torno de 50% pelo tratamento com a troxerrutina (200 mg/kg) (6-OHDA + 

T200: 13,6 ± 2,4, p < 0.01), que não apresentou, entretanto, efeito nos animais falso-

operados (FO + T200: 4,8 ± 1,6) (Figura 18).  

 

Figura 18. O tratamento com a troxerrutina previne o estado depressivo dos 

animais parkinsonianos no teste do nado forçado (n=10).  
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Os animais foram tratados com troxerrutina (200 mg/kg, v.o) durante 18 dias, sendo o tempo de 

imobilidade contados por 5 minutos (300 s), 15 dias após a lesão com 6-OHDA. Os valores estão 

representados como média ± EPM. *p < 0,0001 vs. FO, #p < 0,01 vs. 6-OHDA. ANOVA de duas vias e 

Teste de Tukey. 
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5.5 Efeitos da troxerrutina sobre a memória aversiva (Teste da Esquiva Passiva) de 

ratos parkinsonianos 

Na avaliação da memória aversiva através do teste da esquiva passiva, os 

animais submetidos às injeções de 6-OHDA apresentaram déficits na retenção da 

memória recente (MR) (FO: 268,6 ± 21,51; 6-OHDA: 175,4 ± 30,38, p < 0,05) e na 

memória tardia (MT) (FO: 245,4 ± 23,81; 6-OHDA: 166,0 ± 27,28, p < 0,05) quando 

comparados aos animais do grupo falso-operado. Esse resultado foi revertido pelo 

tratamento com troxerrutina (200 mg/kg) apenas na memória recente (MR: (MR: 6-

OHDA + T200: 272,7  ± 27,30), mas não na memória tardia (MT: 6-OHDA + T200: 

236,3  ± 42,15). Não houve diferenças estatísticas entre os grupos nas latências dos 

animais no treino. (Figura 19). 

 

Figura 19. A troxerrutina (200 mg/kg, v.o) melhora o déficit na memória aversiva 

tardia dos animais parkinsonianos (n=10).  
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Os animais foram tratados com troxerrutina (200 mg/kg, v.o) durante 18 dias. O teste foi realizado nos 

dias 16 e 17 após a injeção intra-estriatal de 6-OHDA, sendo medido o tempo de latência para o animal 

descer da plataforma do aparelho durante sessões de 300 s, realizadas 15 min (memória recente MR) e 24 

hs (memória tardia  MT) após o treino. Os valores estão representados como média ± EPM. * p<0.05 vs. 

FO (memória tardia). ANOVA de duas vias e Teste de Tukey. #p < 0,05 vs. 6-OHDA. Teste t. 
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5.6 Efeitos da troxerrutina sobre a aprendizagem relacionada a hábitos de ratos 

parkinsonianos no teste do labirinto aquático com plataforma sinalizada  

A administração de 6-OHDA causou uma diminuição do desempenho dos 

animais no teste do labirinto aquático com plataforma sinalizada em relação aos animais 

do grupo falso-operado, visto que as latências dos ratos para alcançar a plataforma 

aumentaram nos dias 3 e 4 de treino quando comparados com os controles (Dia 3: FO: 

11,6 ± 1,5; 6-OHDA: 16,0 ± 1,5, p< 0,0001; Dia 4: FO: 12,2 ± 1,9; 6-OHDA: 14,7 ± 

1,3, p< 0,05). As latências durante os dias de treino dos animais tratados com 

troxerrutina foram significativamente menores nos dia 3 e 4 comparado aos animais 6-

OHDA (Dia 3: 6-OHDA: 16,0 ± 1,5; 6-OHDA + T200: 13,8 ± 1,5, p< 0,05; Dia 4: 6-

OHDA: 14,7 ± 1,3; 6-OHDA + T200: 9,8 ± 0,7, p< 0,0001), mas não foram 

estatisticamente diferentes dos animais controles (Figura 20A). O tratamento com a 

troxerrutina (200 mg/kg) reduziu a latência nos animais falso-operados no segundo dia 

de treino (Dia 2: FO + T200: 12,33 ± 1,3, p< 0,01). Os valores estão representados 

como média ± EPM. *p < 0,05 vs. FO, #p < 0,05 vs. 6-OHDA $p < 0,01 vs. FO. 

Kruskal-Wallis, Mann Whitney e Teste de Dunn´s. 

Foi verificada que a lesão por 6-OHDA diminuiu a eficiência (a eficiência 

máxima é representada pelo valor 1) dos animais para encontrarem a plataforma com 

relação aos animais falso-operados nos dias 3 e 4 do treino (Dia 3: FO: 0,67 ± 0,05; 6-

OHDA: 0,5 ± 0,04, p< 0,01; Dia 4: FO: 0,67 ± 0,04; 6-OHDA: 0,5 ± 0,03, p< 0,01). O 

tratamento com a Troxirrutina (200 mg/kg) aumentou a eficiência dos animais 

lesionados com 6-OHDA (Dia 3: 6-OHDA + T200: 0,7, p< 0,05; Dia 4: 6-OHDA + 

T200: 0,7 ± 0,03, p< 0,05), mas não apresentou alteração com relação aos controles 

(Dia 3: FO + T200: 0,62 ± 0,05; Dia 4: FO + T200: 0,61 ± 0,4) (Figura 20B). Os 

valores estão representados como média ± EPM. *p < 0,01 vs. FO, #p < 0,05 vs. 6-

OHDA. Kruskal-Wallis, Mann Whitney e Teste de Dunn´s. 

Com relação à distância percorrida pelos animais até chegarem na plataforma, 

foi observada uma maior distância nos animais lesionados pela 6-OHDA nos dia 3 e 4 

de treino em relação ao grupo controle (Dia 3: FO: 2,0 ± 0,2; 6-OHDA: 3,2 ± 0,3, p< 

0,05; Dia 4: FO: 2,1 ± 0,2; 6-OHDA: 2,5 ± 0,2, p< 0,05). Os animais lesionados com 6-

OHDA e tratados com troxerrutina (200 mg/kg, v.o) mostraram uma redução nesses 

valores (Dia 3: 6-OHDA + T200: 3,2 ± 0,34, p< 0,01; Dia 4: 6-OHDA + T200: 2,5 ± 
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0,2, p< 0,01), que não apresentou, entretanto, efeito nos animais falso-operados (Dia 3: 

FO + T200: 2,5 ± 0,3; Dia 4: FO + T200: 2,2 ± 0,2) (Figura 20C). Os valores estão 

representados como média ± EPM. *p < 0,05 vs. FO, #p < 0,01 vs. 6-OHDA. Kruskal-

Wallis e Teste de Dunn´s.  

A lesão por 6-OHDA não alterou a velocidade média dos animais (Dia 1: FO: 

0,14 ± 0,008; 6-OHDA: 0,16 ± 0,007; Dia 2: FO: 0,16 ± 0,007; 6-OHDA: 0,18 ± 0,009; 

Dia 3: FO: 0,18 ± 0,008; 6-OHDA: 0,19 ± 0,007; Dia 4: FO: 0,18 ± 0,008; 6-OHDA: 

0,19 ± 0,008) (Figura 20D). Nos animais lesionados e tratados com a troxerrutina (200 

mg/kg) foi observado uma maior velocidade média apenas nos dias 1 e 2 de treino (Dia 

1: FO: 0,14 ± 0,008, FO + T200: 0,18 ± 0,007, p< 0,01; 6-OHDA: 0,16 ± 0,007, 6-

OHDA + T200: 0,18 ± 0,007, p< 0,01; Dia 2: FO: 0,16 ± 0,007, FO + T200: 0,2 ± 

0,008, p< 0,01; 6-OHDA: 0,18 ± 0,009, 6-OHDA + T200: 0,2 ± 0,005, p< 0,01). Os 

valores estão representados como média ± EPM. *p < 0,01 vs. FO, #p < 0,01 vs. 6-

OHDA. Kruskal-Wallis, Mann Whitney e Teste de Dunn´s. 
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Figura 20. A troxerrutina (200 mg/kg) melhora a diminuição da performance dos 

animais parkinsonianos submetidos a uma versão com plataforma sinalizada do 

labirinto aquático (n=10).  
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Os animais foram tratados com troxerrutina (200 mg/kg, v.o) durante 18 dias. O teste teve início 14 dias 

após a injeção intra-estriatal de 6-OHDA, sendo o tempo de latência (A) para o animal escapar da 

plataforma submersa, a eficiência do percurso (B), a distância percorrida (C) e a velocidade média (D) até 

a mesma medido durante 4 dias de treinos, com 4 treinos consecutivos por dia, sendo os parâmetros 

avaliados pelo software ANYmaze (Stoelting Co., USA) por 5 minutos, 14 dias após a lesão com 6-

OHDA. Os valores estão representados como média ± EPM. *p < 0,05 vs. FO, #p < 0,05 vs. 6-OHDA, $p 

< 0,01 vs. FO Testes Kruskal-Wallis, Mann Whitney e Teste de Dunn´s. 
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5.7 Efeitos da troxerrutina sobre os níveis de monoaminas de ratos parkinsonianos  

Os resultados mostraram que a lesão por 6-OHDA causou uma diminuição 

de cerca 70% no conteúdo de dopamina (DA) no estriado ipsilateral à lesão quando 

comparado ao grupo controle, apesar de não ter havido aumento (%) significativo. O 

tratamento com a troxerrutina aumentou (%) em relação ao grupo 6-OHDA, mas não foi 

significante. No mesencéfalo não foram observadas diferenças entre o grupo 6-OHDA e 

os grupos controles. O tratamento com a troxerrutina aumentou os níveis de dopamina 

em, aproximadamente, 50% com relação ao grupo 6-OHDA. Entretanto não houve 

diferenças estatisticamente significantes nos níveis de DOPAC entre os quatro grupos 

tanto no estriado quanto no mesencéfalo.  

A lesão com a 6-OHDA reduziu em torno de 47% os níveis de serotonina no 

estriado, quando comparados ao grupo falso-operado, mas não foi detectado picos dessa 

monoamina no mesencéfalo. O tratamento com a troxerrutina não foi capaz de proteger 

significativamente da diminuição do conteúdo de 5-HT no estriado, apesar de ter havido 

um aumento (%) na concentração de 5-HT em relação ao grupo 6-OHDA (Tabela 2). 

Tabela 2. Efeitos da troxerrutina (200 mg/kg v.o), sobre a diminuição dos níveis de 

dopamina (DA), DOPAC e serotonina (5-HT) (ng/mg tecido) no estriado direito e 

mesencéfalo de ratos parkinsonianos (n=6). 

E
S

T
R

IA
D

O
 

Grupos           FO                    FO + T200           6-OHDA             6-OHDA + T200 

DA             1243,0 ± 317,7      1686 ± 174,9        469,1 ± 126,3#        854,4 ± 195,9 

 

 

DOPAC     975,1 ± 84,3           697 ± 46,2            805,7 ± 79,3            921,8 ± 98,2 

 

 

5-HT          2008 ± 111,4        1826 ± 128,6         959,4 ± 130,4*         1148 ± 72,5      

  

M
E

S
E

N
C

É
F

A
L

O
 

 

Grupos          FO                    FO + T200             6-OHDA              6-OHDA + T200 

DA             570,0 ± 39,8         635,1 ± 101,5       499,3 ± 74,88            917,6 ± 42,3## 

 

DOPAC    805,3 ± 90,17       908,3 ± 72,4          721,4 ± 54,8              917,6 ± 42,3 

 

 

5-HT                  -                            -                               -                                - 

Os valores estão representados como média ± EPM. *p<0,01 vs. FO, #p<0,05 vs. FO + T200, ##p<0,05 

vs. 6-OHDA, ANOVA de duas vias e teste de Tukey. 
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5.8 Efeitos da troxerrutina sobre a imunorreatividade para TH de ratos 

parkinsonianos  

Como podem ser observados na figura 21, os animais submetidos à lesão 

com 6-OHDA apresentaram uma diminuição significativa da área marcada para tirosina 

hidroxilase (TH) no estriado ipsilateral quando comparada a dos animais falso-operados 

(controles) (% da média dos controles: FO: 100,0 ± 1,7%, 6-OHDA: 68,9 ± 3,0%, p< 

0,01). Um resultado similar foi observado na substância negra (mesencéfalo) (% da 

média dos controles: FO: 100,0 ± 1,5%, 6-OHDA: 58,3 ± 5,6%, p < 0,01) (Figura 22).  

No entanto, o tratamento com troxerrutina não protegeu contra a diminuição 

da imunorreatividade para TH causada pela 6-OHDA nem no estriado ipsilateral (% da 

média dos controles: 6-OHDA + T200: 73,6 ± 5,8) (Figura 21B), quanto na substância 

negra (% da média dos controles: 6-OHDA + T200: 52,5 ± 6,6%) (Figura 22B). 

 

5.9 Efeitos da troxerrutina sobre a microgliose no estriado e mesencéfalo em ratos 

parkinsonianos  

Os resultados demonstraram que os animais submetidos à lesão com 6-

OHDA apresentaram um aumento na imunorreatividade de células microgliais 

marcadas com CD11b no estriado ipsilateral (% do controle: FO: 101,0 ± 4,7%, 6-

OHDA: 153,1 ± 10,9%, p< 0,01) (Figura 23C) e no mesencéfalo (% do controle: FO: 

100,0 ± 3,1%, 6-OHDA: 131,2 ± 10,7%, p< 0,05) (Figura 23D) quando comparados aos 

animais falso-operados.  

As fotos menores inseridas no painel A da figura 23 demonstram que a 

administração de 6-OHDA causou uma marcação mais intensa da micróglia, que 

apresentaram-se com menos prolongamentos, sendo estes também mais espessos, os 

quais são características da ativação microglial. Esse perfil não foi observado após o 

tratamento com troxerrutina. O tratamento diminuiu de forma significativa os aumentos 

da imunorreatividade para CD11b induzidos pela 6-OHDA apenas no estriado (% da 

média dos controles: 6-OHDA + T200: 110,3 ± 4,7, p< 0,01) (Figura 23A). 

No mesencéfalo, a imunorreatividade para CD11b foi cerca de 20% menor 

nos animais parkinsonianos tratados com troxerrutina (% da média dos controles: 6-
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OHDA + T200: 106,7 ± 6,7) quando comparada aos animais do grupo 6-OHDA, 

entretanto, a diferença observada não foi estatisticamente significante (Figura 23B).  

 

Figura 21. A troxerrutina (200 mg/kg, v.o.) não diminui a perda do marcador 

dopaminérgico tirosina hidroxilase (TH) no estriado e mesencéfalo de ratos 

submetidos à lesão com 6-OHDA (n=4).  
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(A) Microfotografias representativas da imunomarcação para TH em seções cerebrais coronais (50 μM) 

contendo estriado ipsilateral (objetiva de 1-aumento 10x); (B) Gráfico em barras mostrando a análise 

semi-quantitativa da imunorreatividade para TH no estriado. Os valores estão representados como média 

± EPM. *p<0,01 vs. FO. ANOVA de duas via e teste de Tukey. 
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Figura 22. A troxerrutina (200 mg/kg, v.o.) não diminui a perda do marcador 

dopaminérgico tirosina hidroxilase (TH) na substância negra de ratos submetidos 

à lesão com 6-OHDA (n=4).  
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(A) Microfotografias representativas da imunomarcação para TH em seções cerebrais coronais (50 μM) 

contendo SN ipsilateral (aumento 50x); (B) Gráfico em barras mostrando a análise semi-quantitativa da 

imunorreatividade para TH na SN. Os valores estão representados como média ± EPM. *p<0,01 vs. FO. 

ANOVA de duas via e teste de Tukey. 
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Figura 23. A troxerrutina (200 mg/kg, v.o.) diminui a microgliose no estriado de 

ratos submetidos à lesão com 6-OHDA (n=4).  
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(A) Microfotografias demonstrando a marcação imunofluorescência para o marcador microglial CD11b 

(verde) em seções cerebrais coronais (50 μM) contendo estriado ipsilateral (aumento 200x).  (B) 

Microfotografias demonstrando a marcação imunofluorescência para o marcador microglial CD11b 

(verde) em seções cerebrais coronais (50 μM) do mesencéfalo ipsilateral (aumento 200x). Gráfico em 

barras mostrando a análise semi-quantitativa da imunorreatividade para CD11b no estriado (C) e no 

mesencéfalo (D). Os valores estão representados como média ± EPM. *p<0,05 vs. FO, #p<0,05 vs. 6-

OHDA. ANOVA de duas via e teste de Tukey. 
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5.10 Efeitos da troxerrutina sobre a astrogliose no estriado e mesencéfalo em ratos 

parkinsonianos  

Foi observado que os animais submetidos à lesão com 6-OHDA 

apresentaram um aumento na imunorreatividade de astrócitos marcados para GFAP no 

estriado ipsilateral (% do controle: FO: 20,27 ± 1,3%, 6-OHDA: 32,25 ± 2,1%, p< 0,01) 

(Figura 24C) e no mesencéfalo (% do controle: FO: 21,9 ± 1,1%, 6-OHDA: 35,4 ± 

1,8%, p< 0,01) (Figura 24D) quando comparados aos animais falso-operados. O 

tratamento com troxerrutina diminuiu de forma significativa os aumentos da 

imunorreatividade para GFAP induzidos pela 6-OHDA no estriado (% da média dos 

controles: 6-OHDA + T200: 25,1 ± 1,0) (Figura 24C). No mesencéfalo, o tratamento 

com troxerrutina diminui a imunorreatividade, mas os resultados não foram diferentes 

significativamente dos animais lesionados pela 6-OHDA (% da média dos controles: 6-

OHDA + T200: 29,8 ± 1,0, p< 0,05) (Figura 24D).  
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Figura 24. A troxerrutina (200 mg/kg, v.o.) diminui a astrogliose no estriado de 

ratos submetidos à lesão com 6-OHDA (n=4).  
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(A) Microfotografias demonstrando a marcação imunofluorescênte para o marcador de astrócitos GFAP 

(vermelho) em seções cerebrais coronais (50 μM) contendo estriado ipsilateral (aumento 200x).  (B) 

Microfotografias demonstrando a marcação imunofluorescênte para o marcador de astrócitos (vermelho) 

em seções cerebrais coronais (50 μM) contendo o mesencéfalo ipsilateral (aumento 200x). Gráfico em 

barras mostrando a análise semi-quantitativa da imunorreatividade para GFAP no estriado (C) e no 

mesencéfalo (D). Os valores estão representados como média ± EPM. *p<0,01 vs. FO, #p<0,05 vs. 6-

OHDA. ANOVA de duas via e teste de Tukey. 
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5.11 Efeitos da troxerrutina sobre a expressão de TNF-α em ratos parkinsonianos  

A análise por Western blot demonstrou que a expressão de TNF-α (17 kDa) 

aumenta significativamente após a injeção de 6-OHDA no estriado (Relação TNF-

α/tubulina: FO: 0,103 ± 0,03; 6-OHDA: 0,23 ± 0,06, p< 0,05), o tratamento com 

troxerrutina reduziu essa expressão (Figura 25), apesar da diferença observada não ter 

sido estatisticamente diferente do grupo 6-OHDA (6-OHDA + T200: 0,14 ± 0,03). 

 

Figura 25. Expressão de TNF-α de animais lesionados com 6-OHDA e tratados 

com troxerrutina (200 mg/kg v.o) avaliados por western blotting.  
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Análise densiométrica (gráfico em barras) e bandas reativas (em sequência: FO, FO + T200, 6-

OHDA e 6-OHDA + T200 e, n=4). A α-tubulina foi utilizada para normalização do sinal da 

TNF-α (17 kDa). Os valores estão representados como média da relação TNF-α/tubulina ± 

EPM. *p<0,01 vs. FO. ANOVA de duas via e teste de Tukey. 
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5.12 Efeitos da troxerrutina sobre a expressão de NF-ḵB p65 em ratos 

parkinsonianos  

A análise por Western blot demonstrou que a expressão de NF-ḵB p65 (65 

kDa) aumenta significativamente após a injeção de 6-OHDA no estriado, e que o 

tratamento com troxerrutina foi capaz de reduzir esse aumento (FO: 0,11 ± 0,04; 6-

OHDA: 0,32 ± 0,08; 6-OHDA + T200: 0,05 ± 0,01, p< 0,05) (Figura 26). 

 

Figura 26. Expressão de NF-ḵB p65 de animais lesionados com 6-OHDA e tratados 

com troxerrutina (200 mg/kg v.o) avaliados por western blotting.  
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Análise densiométrica (gráfico em barras) e bandas reativas (em sequência: FO, FO + T200, 6-

OHDA e 6-OHDA + T200 e, n=4). A α-tubulina foi utilizada para normalização do sinal da NF-

ḵB p65 (65 kDa). Os valores estão representados como média ± EPM. *p<0,01 vs. FO, #p<0,05 

vs. 6-OHDA. ANOVA de duas via e teste de Tukey. 
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5.13 Efeitos da troxerrutina sobre a expressão de pAkt/Akt em ratos 

parkinsonianos  

A análises por Western blot demonstrou que a relação pAkt/Akt (60 kDa) 

aumenta significativamente após a injeção de 6-OHDA no estriado, e que o tratamento 

com troxerrutina reduz significativamente esse aumento (FO: 0,46 ± 0,27; 6-OHDA: 2,5 

± 0,6; 6-OHDA + T200: 0,68 ± 0,1, p<0,05) (Figura 28). 

Figura 27. Expressão de p-Akt de animais lesionados com 6-OHDA e tratados com 

troxerrutina (200 mg/kg v.o) avaliados por western blotting.  
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A troxerrutina diminui a relação pAkt/Akt (60 kDa) de forma significativa no estriado de ratos 

submetidos à lesão com 6-OHDA. Análise densiométrica (gráfico em barras) e bandas reativas (em 

sequência: 6-OHDA, FO e 6-OHDA + T200 e FO + 200, n=4). A α-tubulina foi utilizada para 

normalização do sinal da NF-ḵB. Os valores estão representados como média ± EPM. *p<0,05 vs. FO, 

#p<0,05 vs. 6-OHDA. ANOVA de duas via e teste de Tukey. 
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6 DISCUSSÃO 

Baseado nas evidências comportamentais, neuroquímicas e morfológicas, 

que dão suporte aos efeitos anti-inflamatórios da troxerrutina. Foi avaliado se o 

tratamento com a troxerrutina atenua a disfunção e os danos característicos da DP sobre 

a neurotoxicidade induzida em com parkinsonismo experimental induzido por 6-

OHDA.  

Já tem sido mostrado também que a troxerrutina é bem absorvida pelo 

sistema gastrointestinal e atravessa a barreira hematoencefálica podendo atingir o SNC 

(PYRZANOWSKA et al.,2012), (YOUDIM et al., 2003). O tratamento não mostrou 

toxicidade nos animais testados, pois não foi observado perda de peso, reações de 

toxicidade ou morte nos animais tratados (dados não mostrados). 

O teste da apomorfina, por apresentar resultados robustos e confiáveis, é 

bastante usado como padrão-ouro para análises de lesões causadas pela 6-OHDA, além 

de detectar as alterações na sensitividade dos receptores de dopamina estriatais 

(MEREDITH; KANG, 2006). No presente trabalho, os animais lesionados com 6-

OHDA também apresentaram um aumento significativo do número de rotações 

contralaterais à lesão, corroborando com outros estudos que demonstraram um aumento 

similar, ao realizarem o teste da apomorfina duas a três semanas após a indução da lesão 

com 6-OHDA (AGUIAR et al., 2008), (KHAN et al., 2010), (TEIXEIRA et al., 2013).  

O tratamento com troxerrutina diminuiu em torno de 50% o número de 

rotações contralaterais dos animais parkinsonianos, sendo um resultado semelhante 

obtido com a administração de outros flavonóides (REN et al., 2016), (BEPPE et al., 

2014), (ANTUNES et al., 2014), (HADDADI et al., 2014). A hesperidina, um dos 

compostos constituintes da troxerrutina também demonstrou o efeito protetor no modelo 

de DP por 6-OHDA semelhante ao observado com o tratamento com a troxerrutina 

(ANTUNES et al., 2014). A rutina, outro composto constituinte da troxerrutina também 

foi capaz de reduzir o número de rotações contra-laterais a lesão por 6-OHDA (MOHD 

et al., 2012). 

A dopamina desempenha um papel importante na locomoção e nas funções 

cognitivas (GIROS, CARON, 1993). O sistema dopaminérgico se relaciona com 

movimento e atividade locomotora em roedores. Estudos anteriores mostraram que a 
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cocaína, que inibe recaptação de dopamina através do bloqueio do transportador de 

dopamina (DAT), induz um comportamento locomotor dose-dependente (JONES et al., 

1993) e camundongos knock-out para DAT apresentam hiperlocomoção espontânea 

(GIROS et al., 1996). Essas evidências demonstram uma relação próxima entre o 

sistema dopaminérgico e a atividade locomotora.  

Neste trabalho não foram observadas diferenças significativas em relação à 

atividade exploratória horizontal, avaliada pela distância percorrida, a velocidade média 

e o tempo de imobilidade nos animais injetados com 6-OHDA, assim como observado 

também em estudos anteriores (TADAIESKY et al., 2008; TEIXEIRA et al., 2013). No 

entanto, com relação à atividade exploratória vertical foi demonstrado que a 6-OHDA 

causa uma redução significativa no número de rearings, corroborando com os 

resultados de outros trabalhos (SRINIVASAN; SCHMIDT, 2004; RIZELIO et al., 

2010; TEIXEIRA et al., 2013). O tratamento com a troxerrutina (200 mg/kg) foi capaz 

de reverter os déficits na atividade exploratória vertical induzidos pela 6-OHDA, assim 

como foi observado com o uso da catequina, outro composto fenólico, nesse modelo 

experimental de DP (TEIXEIRA et al., 2013).  

Os déficits motores observados nos animais parkinsonianos podem ser 

comparados aos observados em pacientes com DP em vários aspectos, como por 

exemplo, os pacientes apresentam anormalidades na caminhada devido à hipocinesia 

(movimentos reduzidos em amplitude) e aos déficits na postura e equilíbrio (ROZAS; 

GARCIA, 1997). Em modelos experimentais pode-se extrapolar essa avaliação através 

do teste do cilindro, onde o número de toques dos ratos com as patas anteriores na 

parede do cilindro é registrado durante 5 minutos (SCHALLERT et al., 2002). As patas 

dianteiras utilizadas para os animais iniciarem os movimentos requerem deslocamento 

de peso e, conseqüente, reajuste postural, assim como os necessários para os humanos 

ao caminhar (SHI et al., 2004). A dificuldade em iniciar passos a partir de uma postura 

em pé ou a recuperação do centro de gravidade é um dos sinais da extensiva 

degeneração de neurônios dopaminérgicos na SN, visto que estes neurônios estão 

conectados com os gânglios da base e influenciam várias vias descendentes para a 

medula espinhal, como a via retículo-espinhal responsável pelos ajustes posturais 

(MEREDITH; KANG, 2006). 

Assim, o teste do cilindro foi realizado para avaliar se existe simetria no uso 
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das patas anteriores durante o comportamento de rearing. Neste estudo foi observado 

uma maior atividade do lado ipisilateral e uma menor atividade do lado contralateral à 

lesão com 6- OHDA, determinada pelo número de toques dos ratos com as patas 

anteriores na parede do cilindro. O mesmo comportamento foi descrito em estudos 

anteriores (SCHALLERT et al., 2000; SHI et al., 2004).  

Os resultados obtidos no presente estudo demonstraram que o tratamento 

com a troxerrutina não alterou a assimetria motora causada pela injeção de 6-OHDA no 

teste do cilindro. No entanto, no teste do Rotarod que também avalia o déficit motor, 

estudos com outros flavonóides, como a bicaleína (GAO et al., 2015), a ginkgetina 

(WANG et al., 2015a), a tashinona (WANG et al., 2015b), a silibinina (LEE et al., 

2015) e o pré-tratamento com rutina (a troxirrutina é um derivado triidroxietilado da 

rutina) (MOHD et al., 2012) preveniram os déficits na coordenação motora que foi 

demonstrado estar correlacionado à redução da morte neuronal respectivamente. No 

teste do Rotarod, assim como no teste do cilindro, a via retículo-espinhal parece estar 

envolvida, visto que ajustes posturais são necessários para manter os animais no 

rotômetro (MEREDITH; KANG, 2006). Contudo, provavelmente o tratamento com a 

troxerrutina não mostrou melhora no teste do cilindro, porque ele, adicionalmente ao 

teste do Rotarod, também mede alterações motores finas (SCHALLERT et al., 2002).  

O efeito protetor da troxerrutina na via retículo-espinhal foi observado no teste do 

campo aberto, onde houve melhora na atividade exploratória vertical. Até o presente 

momento, não há outros estudos que demonstrem o efeito da troxirrutina sobre os 

déficits motores finos em modelos animais de doença de Parkinson. 

Apesar da principal característica da DP ser a manifestação de sintomas 

motores, alguns sintomas clínicos compreendem manifestações não-motoras, como a 

depressão e a demência. A depressão é o distúrbio psiquiátrico mais comum na doença 

de Parkinson (DP) (SCHNEIDER et al., 2008), (LEES et al., 2009).  

Foram encontrados níveis reduzidos de serotonona e seu metabólito, ácido 

5‑hidroxiindoleacetico no liquido encefaloraquidiano de pacientes com depressão e DP, 

em comparação com pacientes não depressivos (MAYEUX et al., 1986), (KOSTIC et 

al., 1987). Além disso, foi encontrado em cérebros postmortem de pacientes com DP 

que os níveis de 5-HT e do transportador de serotonina (SERT) estavam reduzidos em 
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33% e 66%, respectivamente, no estriado (KISH et al., 2008). 

No presente estudo, os ratos lesionados com 6-OHDA apresentaram um 

aumento significativo no tempo de imobilidade no teste do nado forçado durante os 5 

minutos de teste, corroborando com outros trabalhos (BERGHAUZEN-

MACIEJEWSKA et al., 2014), (TADAIESKY et al., 2008). A troxerrutina preveniu o 

aumento do tempo de imobilidade, significando um efeito antidepressivo-símile, 

corroborando com Antunes e colaboradores (2014) que destacaram um efeito anti-

depressivo símile da hesperidina (constituinte da troxerrutina). Assim, provavelmente a 

troxerrutina pretege os neurônios dopaminérgicos mesocorticais e mesolímbicos da 

morte ou da perda do transportador de dopamina evitando à disfunção do córtex 

orbitofrontal que, secundariamente, afetaria os corpos celulares serotoninérgicos no 

núcleo da rafe (MAYBERG, SOLOMON., 1995). Vale salientar que nenhum estudo 

tinha observado esse efeito da troxirrutina em ratos parkinsonianos. 

Nós avaliamos as concentrações das monoaminas e seus metabólitos, assim, 

foi encontrado no estriado, que a 6-OHDA reduziu os níveis de DA comparado aos 

grupos controle. Outros estudos também demonstram que a lesão por 6-OHDA reduz os 

níveis de DA no estriado (BERGHAUZEN-MACIEJEWSKA et al., 2014), 

(TADAIESKY et al., 2008), (CARMO et al., 2014). No presente estudos não houve 

alteração dos níveis do seu metabólito, DOPAC, entre os grupos. Esse dado corrobora 

com outro trabalho do nosso grupo, no qual outro flavonóide, a catequina, protegeu da 

redução de DA, mas não de DOPAC (TEIXEIRA et al., 2013).  

O comportamento depressivo símile dos animais lesionados pela 6-OHDA 

foi comprovado pela redução dos níveis de 5-HT no teste do HPLC. Embora o 

tratamento não tenha mostrado aumento dos níveis de 5-HT no estriado, a troxirrutina 

reverteu o estado depressivo dos animais parkinsonianos pelo aumento significativo dos 

níveis de DA nos animais lesionados na substância negra e quase dobrou os níveis no 

estriado, restaurando os níveis de monoaminas. A rutina também mostrou aumento dos 

níveis de DA no estriado de ratos parkinsonianos (MOHD et al., 2012), mas não foi 

realizado nenhum teste comportamental para avaliar o comportamento depressivo-

símile dos animais parkinsonianos nesse estudo.  

 Os déficits cognitivos são comuns na DP e cerca de 24% dos pacientes 
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recém-diagnosticados desenvolvem demência (MUSLIMOVIC et al., 2005) e essa 

porcentagem pode chegar em até 80% nos casos de estados avançados (HELY et al., 

2008), afetando bastante a qualidade de vida dos pacientes com DP (LAWSON et al., 

2014).  

Enquanto as anormalidades motoras resultam da depleção nigroestriatal de 

dopamina, os transtornos na memória são induzidos principalmente pela degeneração de 

projeções mesocorticolímbicas que se originam na área tegmental ventral 

(CALABRESI et al., 2006). Os neurônios do sistema mesolímbico projetam-se 

principalmente para o núcleo accumbens, tubérculo olfatório, amígdala e hipocampo; e 

os neurônios mesocorticais projetam-se para várias áreas corticais como córtex pré-

frontal medial e perirrinal, áreas envolvidas na aprendizagem e memória (SMITH; 

KIEVAL, 2000), (WISE, 2004). 

O teste da esquiva passiva ou inibitória usado na avaliação da memória 

aversiva depende principalmente do hipocampo dorsal, mas também do córtex parietal, 

entorrinal e do estriado, sendo intensamente modulado pelo núcleo basolateral da 

amígdala (LORENZINI et al., 1996), (IZQUIERDO; MEDINA, 1997), (ROSSATO et 

al., 2006). 

No presente trabalho, a indução do parkinsonismo pela injeção de 6-OHDA 

causou déficits significativos na memória aversiva de curta (recente) e de longa duração 

(tardia) e não foram observadas diferenças significativas entre os grupos nos treinos. Foi 

observada uma melhora no tratamento com a troxerrutina na memória recente, mas este 

resultado não foi estatisticamente significativo. Por causa disso foi realizado um teste t 

para avaliar se o tratamento com a troxerrutina apresentava melhora significativa 

comparada aos animais do grupo 6-OHDA. Os resultados mostraram que a troxerrutina 

melhorou significativamente a memória recente (MR) dos animais parkinsonianos (p= 

0,049). Outros estudos já demonstraram que a 6-OHDA causa déficits na memória 

aversiva avaliada através do teste da esquiva passiva (MANSOURI; FARBOOD; 

SAMERI, 2013), (KOPALLI et al., 2013). Apesar do aumento observado na latência 

dos animais para descer da plataforma, o tratamento com troxerrutina não mostrou 

neuroproteção significativa na memória tardia dos ratos parkinsonianos, corroborando 

com outro trabalho do nosso grupo utilizando outro composto fenólico, a catequina, em 

que a 6-OHDA apenas afetou a memória aversiva tardia dos ratos lesionado, e o 
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tratamento não foi eficaz em reverter os déficits de memória aversiva (TEIXEIRA et al., 

2013).  

Embora tenha sido observado em um modelo de demência induzida por 

administração de D-galactose (D-gal) que o tratamento com troxerrutina na dose de 150 

mg/kg mostrou proteção nos déficits de memória tardia causada pela D-gal (LU et al., 

2010) e um resultado similar também foi demonstrado em outro modelo de demência 

induzido por dieta rica em colesterol, no qual a mesma dose de troxerrutina foi capaz de 

reduzir os danos na memória tardia causada pela dieta (LU et al., 2011), além disso, a 

rutina (molécula constituinte da troxerrutina) também mostrou melhora nos deficits de 

memória aversiva tardia em um modelo de Alzheimer com injeção de β-amilóide, 

através da ativação de MAPK e BDNF e da redução do estresse oxidativo no 

hipocampo dos ratos (MOGHBELINEJADA et al., 2014). Provavelmente, o efeito 

protetor da troxerrutina na memória aversiva foi encontrado nos modelos de demência, 

pois eles atingem principalmente o hipocampo e o córtex, causando o déficit na 

memória aversiva no teste da esquiva passiva. Já foi mostrado que a troxerrutina exerce 

um efeito neuroprotetor no hipocampo e, consequentemente, na memória aversiva por 

vários mecanismos, como a redução do estresse oxidativo, assim como por proteger os 

neurônios da perda sináptica, pelo aumento dos níveis de nAChRα7 e NMDA (LU et 

al., 2010a), pela ativação da expressão de CREB (LU et al., 2011), por reduz a 

inflamação (LU et al., 2013) e por ativar NGF/TrkA protegendo os neurônios da morte 

celular (LU et al., 2010b). No entanto, no modelo de DP por lesão com 6-OHDA o 

estriado é a região mais afetada e até o presente estudo, não foram investigados os 

efeitos da troxirrutina nessa área. Nossos resultados sugerem que o tratamento com a 

troxerrutina é capaz de reverter o déficit de memória aversiva recente causada pela 6-

OHDA, possivelmente através da redução da resposta inflamatória e da depleção de 

dopamina no sistema nigroestriatal e mesocorticolímbico. 

Nas fases iniciais da DP os pacientes apresentam prejuízo no aprendizado de 

tarefas hábito, mas retêm a capacidade de formar novas memórias episódicas (DUBOIS, 

PILLON, 1997). Com relação ao aprendizado, o tratamento com troxerrutina melhorou 

o desempenho dos animais no teste de memórias de procedimento do tipo estímulo-

resposta feito através do teste do labirinto aquático com plataforma sinalizada (Cued 

Water Maze), pois a troxerrutina diminuiu as latências para os animais acharem a 
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plataforma sinalizada nos dias 3 e 4. Além disso, o tratamento com a troxirrutina (200 

mg/kg) mostrou efeito nos animais controle, no qual, pode-se observar que no segundo 

dia de treino os ratos controle tratados levaram menos tempo para encontrara a 

plataforma comparado aos ratos do grupo FO. Esse efeito pode ser explicado de acordo 

com a análise da velocidade média desses animais, onde, nos primeiros dois dias de 

treino, os grupos tratados apresentaram uma velocidade média significativamente maior 

comparado com os animais não tratados. Provavelmente, o aumento do desempenho dos 

animais com relação a velocidade média alcançada deva-se ao fato da troxerrutina (150 

mg/kg), em ratos com diabetes tipo 2, recuperar os níveis normais de glicose no sangue, 

os níveis séricos de insulina e aumentar os níveis de GLUT4, melhorando a sinalização 

molecular da insulina e a utilização de glicose em músculo esquelético (SAMPATH, 

KARUNDEVI., 2014) e consequentemente o desempenho muscular (FISHER et al., 

2013). 

Contudo, o aumento da velocidade dos animais não representa um falso 

positivo na melhora da memória procedural dos animais, pois os valores obtidos com 

relação à distância percorrida mostram que, nos mesmos dias do treino em que os ratos 

parkinsonianos acham a plataforma em menos tempo, a distância percorrida dos 

mesmos também foi menor, ou seja, os animais encontravam a plataforma mais 

rapidamente, porque percorriam uma distância menor. Isso é comprovado ainda pela 

avaliação da eficiência do percurso que os ratos faziam até chegar à plataforma que 

mostra que os ratos parkinsonianos tratados com a troxerrutina eram mais eficientes que 

os animais lesionados, mas não diferiam significativamente dos animais dos grupos FO. 

Trabalhos utilizando diferentes modelos de demência demonstraram que o 

tratamento com troxerrutina (150 mg/kg) reduziu o déficit de memória espacial 

avaliados na versão sem pistas do Water Maze, causada pela dieta rica em colesterol, 

através da ativação na expressão de CREB (LU et al., 2011). Além disso, a D-gal causa 

aumento da atividade da enzima AchE (responsável pela degradação da Ach no meio 

extracelular) e reduz a expressão do receptor nicotínico alfa-7 (nAchRa7) no hipocampo 

e córtex, causando os déficits cognitivos. A troxerrutina restaurou o dano cognitivo 

desses animais por reduzir a atividade da AchE e aumentar a expressão de nAchRa7 

nessas áreas cerebrais afetadas, além de reduzir o estresse oxidativo, protegendo da 

perda sináptica (LU et al., 2010a) e ativando NGF/TrkA protegendo os neurônios da 
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morte celular (LU et al., 2010b). 

Um estudo utilizando modelo de Alzheimer por injeção do peptídeo β-

amilóide em ratos demonstrou que a troxerrutina melhorou a função sináptica e 

restaurou a LTP avaliada através do teste do labirinto aquático de Morris (BABRI et al., 

2014). Sabe-se que a potenciação de longa duração (LTP) pode ser definida como uma 

forma ou mecanismo de memória importante no hipocampo e amígdala, estruturas 

envolvidas no processamento dos estágios iniciais da memória (consolidação), e 

também no córtex, onde se acredita ser o sítio de estocagem da memória (IZQUIERDO; 

McGAUGH, 2000).  

Entretanto, estudos prévios sugeriram que o aprendizado espacial e com 

pistas são processados de maneira independente por diferentes estruturas cerebrais 

(PACKARD, MCGAUGH, 1992), (WHITE, MCDONALD, 2002). Assim, demonstrou-

se que a aprendizagem de tarefas com pistas é criticamente dependente da integridade 

do estriado dorsal, mas a aprendizagem espacial em ratos é dependente da integridade 

do hipocampo. Assim, essa melhora no aprendizado com o tratamento com troxirrutina 

avaliada pelo teste de Cued Water Maze foi observado pela primeira vez nesse estudo, .  

sendo importante novamente ressaltar, os resultados referentes à avaliação da memória 

dos animais submetidos à lesão com 6-OHDA, assim como os dados obtidos nos testes 

motores, representam um achado novo, visto que os estudos anteriores não analisaram o 

efeito da troxerrutina na DP. 

A lesão por 6-OHDA causou uma perda significativa de neurônios 

dopaminérgicos no estriado, verificada pela redução da imunorreatividade para TH 

nessa região, corroborando com outros trabalhos onde a 6-OHDA causou extensa morte 

dos neurônios dopaminérgicos no estriado (BERGHAUZEN-MACIEJEWSKA, 2014), 

(TADAIESKY et al., 2008), (CARMO et al., 2014). No entanto, a troxerrutina não 

protegeu os neurônios dopaminérgicos da morte causada pela 6-OHDA, apesar do 

tratamento com troxerrutina (200 mg/kg) ter aumentado a liberação de DA no estriado e 

mesencéfalo. De acordo com dados na literatura, o possível mecanismo que explica esse 

resultado é o fato da troxerrutina ser capaz de reduz a atividade da AchE e aumentar a 

expressão de nAchRα7 (LU et al., 2010). 

Além da DA, o corpo estriado contém alguns dos mais altos níveis de Ach. 
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Os dois sistemas de neurotransmissores interagem extensivamente de forma 

bidireccional, tanto a nível pré-sináptico quanto pós-sinápticos, mediando mecanismos 

cognitivos e respostas motoras (THRELFEL, CRAGG et al., 2011), (THRELFELL et 

al., 2012). Os interneurônios colinérgicos são muito importantes nessa interação e 

representam cerca de 1% da população total de neurônios no estriado (GONZALES, 

SMITH., 2015), embora seja uma quantidade pequena, eles possuem projeções 

sinápticas ao longo de todo o estriado (ZHOU, WILSON, DANI., 2002). 

Já foi demonstrado que o déficit de alguma subunidade dos receptores 

nicotínicos (nAChR) está correlacionado com a DP (GOTTI et al., 2006). Apesar da 

atenuação da sinalização muscarínica ser benéfico na terapia clínica na doença de 

Parkinson quando se trata do controle dos sintomas motores, mas também foi proposto 

que o uso de agonistas nicotínicos são neuroprotetores na DP (LIU et al., 2015; 

BORDIA et al., 2015).  

Logo, ainda se sabe pouco sobre a função fisiológica da liberação de AChE 

no estriado. Tanto os receptores muscarínicos quanto os nicotínicos podem ser ativados 

no estriado e influenciar na liberação de DA e ACh, onde a liberação de ACh, age sobre 

nAChRs, podendo desencadear a liberação de dopamina, enquanto a ativação dos 

receptores muscarínicose produzir o efeito oposto. (DRENAN et al., 2008), (DRENAN 

et al., 2010), (ZHOU et al., 2001), (ZHOU et al., 2003).  

O nAchRα7 é um receptor nicotínico que participa de vários processos 

importantes, incluindo a sinalização neuronal, transmissão e plasticidade sináptica por 

interagir com proteínas relacionadas a memória (PSD95 e NMDAR1) (DEHKORDI, 

KC, BALAN, HAXHIU, 2006) (FABIAN-FINE et al., 2001), (FARIAS et al., 2007). 

Esse receptor apresenta rápida desensibilização e a alta permeabilidade ao Ca2+, além 

disso, é principalmente encontrado pré-sinapticamente, onde modula o aumento da 

liberação de vários neurotransmissores, incluindo a DA, 5-HT, glutamato e GABA, 

gerando correntes pós-sinápticas (KAISER et al., 2000), (ALKONDON et al., 1997). 

Dessa forma, a troxerrutina provavelmente aumenta a liberação de DA, observada no 

HPLC, por aumentar a expressão dos receptores nAchRα7 no estriado e/ou na SN. 

Contudo, mais experimentos deverão ser realizados para avaliar essa expressão. 

A microgliose aumenta a expressão de marcadores moleculares como 
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CD11b e antígenos MHC (complexo principal de histocompatibilidade) (McGEER; 

McGEER, 2002), assim como contribui para a iniciação da progressão da DP através da 

liberação de espécies reativas de oxigênio, proteases e citocinas pró-inflamatórias, como 

TNF-α, resultando em uma neuroinflamação e neurodegeneração cerebral (KIM et al., 

2010), (HIRSH, HURNOT, 2009). Análises post-mortem de tecidos cerebrais de 

pacientes com DP mostraram a presença de ativação microglial e citocinas pró-

inflamatórias na substância negra (HIRSH, HURNOT, 2009).  

Nosso estudo observou que a troxirrutina atenuou a astrogliose e 

microgliose causadas pela lesão com 6-OHDA no estriado. Esse resultado é corroborado 

por estudos anteriores que demonstraram a ação neuroprotetora de outros flavonóides 

em modelos experimentais de DP (KIM et al., 2016), (REN et al., 2016), (WANG et al., 

2015). Além disso, a rutina atenuou a microgliose e astrogliose em um modelo de 

Alzheimer por injeção do peptídeo Aβ reduzindo a neuro-inflamação (XU et al., 2014). 

No presente estudo, foi demonstrado o aumento significativo dos níveis de 

TNF-α de ratos submetidos à lesão com 6-OHDA, assim como uma diminuição pela 

troxerrutina destes níveis. Esse resultado corrobora com a redução da gliose pelo 

tratamento com a troxerrutina, pois se sabe que a lesão por 6-OHDA causa micrógliose  

e astrógliose o que induz a liberação de citocinas pró-inflamatórias, como TNF-α 

(WANG et al., 2015), (KIM et al., 2016), que podem recrutar monócitos da corrente 

sanguínea para o cérebro aumentando a microgliose e astrogliose observada nos animais 

lesionados (D’MELLO, LE, SWAIN, 2009), assim, propôe-se que a troxerrutina reduz a 

ativação glial e, consequentemente, reduz a liberação de TNF-α, que iria exarcerbar a 

neuroinflamação, exercendo efeitos anti-inflamatórios. Este resultado corrobora com os 

trabalhos de Wu e colaboradores que mostraram que a rutina (constituinte da 

troxirrutina) foi capaz de reduzir a neuroinflamação em um modelo de lesão da coluna 

em ratos através da diminuição dos níveis de TNF-α e outras citocinas pró-

inflamatórias, como IL-1β e IL-18 (WU et al., 2016).  

Para estudar melhor os mecanismos anti-inflamatórios da troxerrutina foi 

avaliado um estado inicial da resposta inflamatória causada pela lesão por 6-OHDA 

através da ativação de NF-κB p65. O NF-κB tem um papel importante no processo 

inflamatório regulando a expressão de genes que codificam citocinas, quimiocinas, 

óxido nítrico, moléculas de adesão e proteínas de fase aguda implicadas na inflamação 
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(DAMBACH ET AL., 2006). 

O estresse oxidativo causado pela 6-OHDA, induz uma cascata de eventos 

que ativam o NF-κB permitindo, a sua translocação nuclear e ligação em regiões 

promotoras de genes pró-inflamatórios (SCHRECK, RIEBER, BAEUERLE, 1991). 

Neste presente estudo nós demonstramos que o dano causado pela 6-OHDA envolve 

ativação de NF-κB p65, corroborando com outros trabalhos nesse mesmo modelo de DP 

(LEVITESA et al., 2002) e que a troxerrutina (200 mg/kg) foi capaz de inibir 

significativamente a iniciação da resposta inflamatória, em parte pela supressão da 

ativação de NF-κB p65. O tratamento com troxerrutina na dose de 150 mg/kg também 

foi capaz de reduzir a ativação de NF-kB p65 em modelos de demência por dieta rica 

em colesterol (LU et al., 2011), de excitotocicidade induzida por ácido domóico (LU et 

al., 2013) e de hepatotoxicidade causada por D-gal (ZHANG et al., 2009). Assim, 

acreditamos que a troxerrutina exerce efeito neuroprotetor da inflamação no modelo de 

DP, pois causa uma inibição significativa da ativação de NF-kB, que é o fator inicial no 

desenvolvimento da cascata inflamatória, corroborando com a redução da ativação 

astroglial e microglial e com a redução dos níveis de TNF-α no estriado de ratos 

lesionados pela 6-OHDA.  

Nesse presente estudo, a lesão por 6-OHDA aumentou a ativação de Akt, 

corroborando com a grande ativação de NF-κB, pois já foi demonstrado que, uma vez 

fosforilada no resíduo Thr308, a Akt pode ativar NF-κB p65 através da regulação da 

cinase IκB (IKK), o que resulta na transcrição de genes pró-sobrevivência (regulação de 

NF-κB). (VARA et al., 2004). O tratamento com a troxirrutina reduziu os níveis de 

pThr308-Akt, assim como os de NF-κB p65. Recentemente, Kim e colaboradores 

demonstraram que a rutina também foi capaz de proteger dos deficits cognitivos através 

da redução da fosforilação de Akt em ratos diabéticos, além de aprensentar atividade 

anti-oxidante, como o aumento de SOD (KIM et al., 2016).  

Dessa forma, propomos que a troxerrutina inibe a fosforilação da Akt no 

resíduo Thr308, inibindo, assim, a ativação de NF-κB e, consequentemente, reduzindo a 

microgliose, astrogliose e a liberação de TNF-α no estriado dos animais lesionados com 

a 6-OHDA. 

Os resultados obtidos no presente estudo demonstram que a troxirrutina 
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pode agir como neuroprotetora na doença de Parkinson através da sua atividade anti-

inflamatória, sendo uma molécula promissora para a pesquisa translacional na doença 

de Parkinson, pois a troxerrutina já é comercializada e amplamente utilizada para tratar 

distúrbios venosos. 
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7 CONCLUSÕES  

A troxirrutina protege contra a neurotoxicidade induzida pela 6-OHDA em 

um modelo de parkinsonismo experimental, observada pela diminuição dos déficits 

motores, de memória e do estado depressivo-símile causados pela doença. 

O efeito neuroprotetor da troxirrutina, provavelmente se deve a uma ação 

anti-inflamatória, visto que esta reduz a astrogliose e microgliose, a ativação de NF-kB 

e a fosforilação de Akt. 

Assim, os resultados indicam que o tratamento com a troxirrutina pode ser 

uma estratégia terapêutica adjuvante promissora para o tratamento da Doença de 

Parkinson. 
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