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RESUMO 

 

EFEITOS NEUROPROTETORES DA CURCUMINA DURANTE O 

DESENVOLVIMENTO DE RATOS SUBMETIDOS À ISQUEMIA CEREBRAL 

GLOBAL 

Introdução/objetivos: O acidente vascular cerebral isquêmico precipita uma cascata de 
eventos que envolvem excitotoxicidade, inflamação, estresse oxidativo e morte celular. A 
curcumina tem demonstrado efeitos neuroprotetores, com propriedades antioxidantes e 
antiinflamatórias. Sendo assim, objetivou-se estudar estes efeitos da curcumina em modelo 
experimental de isquemia cerebral global em ratos em desenvolvimento. Métodos: O 
tratamento de ratas Wistar foi iniciado 24h após o nascimento dos filhotes, durante 21 dias, 
com curcumina (25, 50 ou 100 mg/kg/dia, v.o.) ou água+Cremophor 1% (10 ml/kg). No 21º 
dia de vida os ratos foram anestesiados com Ketamina (75 mg/kg, i.p.) e Xilazina 2% (10 
m/kg, i.p.) e submetidos à isquemia cerebral global durante 15 min, reperfusão pelo mesmo 
tempo, seguida de corte da carótida esquerda. 24 h após iniciou-se o tratamento dos filhotes 
com curcumina durante 3 ou 7 dias consecutivos. Animais tratados durante 7 dias realizaram 
os testes comportamentais, campo aberto e labirinto aquático, para avaliar a atividade 
locomotora e memória espacial, respectivamente. Grupos de animais com 3 ou 7 dias após a 
isquemia foram eutanasiados e o corpo estriado, córtex e hipocampo foram dissecados. O 
corpo estriado foi utilizado na preparação de homogenatos para dosagem de monoaminas e 
metabólitos (DA, DOPAC, NE) em HPLC. Homogenatos de hipocampo e córtex foram 
preparados para dosar os níveis de nitrito e malondialdeído (MDA). Fatias de hipocampo 
foram separadas para a coloração com o Fluoro-Jade B e imunohistoquímica (iNOS, COX-2, 
TNF-). Resultados: A isquemia cerebral reduziu a atividade locomotora em ratos e o 
tratamento com curcumina reverteu este efeito; assim como o que ocorreu com a memória 
espacial que foi reduzida pela isquemia. A lesão no corpo estriado refletiu em redução nos 
níveis de monoaminas e estes valores foram aumentados com uso da curcumina 3 e 7 dias 
após a cirurgia e de maneira dose-dependente no 3º dia. Os níveis de MDA e nitrito foram 
significativamente aumentados em córtex e hipocampo, 3 e 7 dias após a isquemia cerebral 
global, quando comparados aos grupos falso operados. O tratamento com curcumina protegeu 
estas áreas de maneira significativa somente no 3º dia pós-isquemia, nas doses de 50 e 100 
mg/kg. No 7º dia, os melhores resultados foram obtidos com a dose de 25 mg/kg. Além disso, 
houve uma diminuição nas células imunocoradas para iNOS, COX-2 e TNF- nos grupos 
tratados com curcumina em comparação com o grupo isquemiado. Assim como redução de 
células Fluoro-Jade B positivas.  Conclusão: O tratamento prévio das mães durante o período 
de lactação bem como o tratamento subcrônico dos filhotes com a curcumina exerceu 
propriedades neuroprotetoras contra os danos causados pela isquemia cerebral global mais 
reperfusão. Estes efeitos refletiram na melhora da atividade locomotora e memória. Esta 
atividade foi observada através de ações antiinflamatórias e antioxidantes da curcumina, 
principalmente 3 dias após o evento isquêmico. Estas ações foram confirmadas com a inibição 
da COX-2, iNOS, redução de citocinas pró-inflamatórias, como TNF-. Além disso, 
neurônios foram preservados no hipocampo, o que pôde ser visto através da coloração com 
Fluoro-jade B, visualizada através de fluorescência verde. 
 
Palavras-chave: Curcuma longa, Curcumina, Isquemia Cerebral Global, Neuroproteção, 
Neuroinflamação. 



 
 

ABSTRACT 

CURCUMIN NEUROPROTECTIVE EFFECTS DURING THE RAT 
DEVELOPMENT SUBMITTED TO GLOBAL CEREBRAL ISCHEMIA 

 

Introduction/Objectives: The ischemic stroke precipitates a cascade of events that involve 
excitotoxicity, inflammation, oxidative stress and cell death. Curcumin has demonstrated 
neuroprotective effects, with antioxidant and antiinflammatory properties. Therefore, we 
aimed to study these effects of curcumin on experimental model of global cerebral ischemia 
in rats under development. Methods: Wistar female rats treatment began 24 hours after the 
birth of pups, during 21 days, with curcumin (25, 50 or 100 mg/kg/day, p.o.) or water + 1% 
Cremophor (10 ml/kg). In 21 day old rats were anesthetized with Ketamine (75 mg/kg, i.p.) 
and xylazine (10 m/kg, i.p.) and subjected to the global cerebral ischemia for 15 min, 
reperfusion at the same time, followed the left carotid cut. 24 h after surgery, pups started 
treating for 3 or 7 consecutive days. The animals treated for 7 days underwent behavioral 
tests, open field and water maze, to assess the locomotor activity and spatial memory, 
respectively. Groups of animals with 3 or 7 days after ischemia were sacrificed and the 
striatum, cortex and hippocampus were dissected. The striatum was used in homogenates 
preparation to monoamine and metabolites (DA, DOPAC, NS) dosing on HPLC. 
Homogenates from the hippocampus and cortex were prepared to test the antioxidant activity, 
3 and 7 days post-ischemia, to nitrite and malondialdehyde (MDA) dosing. Hippocampal 
slices were separated for staining with Fluoro-Jade B and immunohistochemistry (iNOS, 
COX-2, TNF-). Results: Cerebral ischemia reduced the locomotor activity in rats and the 
treatment with curcumin reversed this effect; just like what happened with the special memory 
that was recovered after curcumin treatment in the three doses used. The striatum lesion 
reflected in a reduction in the levels of monoamines and these values were increased with the 
use of curcumin 3 and 7 days after surgery dose-dependent manner on day 3. MDA and nitrite 
levels were significantly increased in cortex and hippocampus, 3 and 7 days after global 
cerebral ischemia, when compared to the false-operated groups. The treatment with curcumin 
significantly protected these areas only at 3 days post-ischemia, in the doses of 50 and 100 
mg/kg. On the 7th day, the best results were obtained with the dose of 25 mg/kg. Furthermore, 
there was a decrease in immunostained cells for iNOS, COX-2 and TNF- in treated groups 
with curcumin compared with ischemic group. As reduction Fluoro-Jade B positive cells. 
Conclusion: The previous treatment of the dams during the lactation period and the 
subchronic treatment of puppies with curcumin exerted neuroprotective properties against 
damage caused by global cerebral ischemia/reperfusion. These effects reflected improved in 
locomotor activity and memory. This activity was observed through anti-inflammatory and 
antioxidant actions of curcumin, especially three days after the ischemic event. These actions 
were confirmed with inhibition of COX-2, iNOS and TNF-. In addition, neurons were 
preserved in the hippocampus, which could be seen by staining with Fluoro-Jade B, viewed 
through green fluorescence. 

 

Key-words: Curcuma longa, Curcumin, Global Cerebral Ischemia, Neuroprotection 
Neuroinflammation. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

1.1 Doenças cerebrovasculares e sua incidência 
 

A doença cerebrovascular pode ser de origem hipóxica/isquêmica, ocasionada por 

depleção do suprimento sanguíneo e, consequentemente, da oxigenação do tecido cerebral; ou 

de origem hemorrágica, ocasionada pelo rompimento de vasos no Sistema Nervoso Central 

(SNC). Acidente vascular cerebral (AVC) é um termo utilizado quando há sintomatologia 

aguda, ocasionando déficit neurológico que persiste por pelo menos 24 horas, podendo levar à 

lesão neuronal aguda que culmina normalmente em morte celular (COTRAN, 2010). O AVC 

do tipo isquêmico representa cerca de 80% de todos os casos registrados no mundo, sendo 

caracterizado pela oclusão das principais artérias que levam sangue ao encéfalo, as artérias 

carótidas e artérias vertebrais, devido a um trombo ou êmbolo, sendo sua mortalidade menor 

(15 a 20%), quando comparado ao AVC hemorrágico (BROUNS; DE DEYN, 2009).  

Em escala mundial, é a segunda principal causa de morte e primeira causa de 

incapacidade e ainda uma das principais causas de internações, causando na grande maioria 

dos pacientes algum tipo de deficiência, seja parcial ou completa. É um quadro que ocorre 

predominantemente em adultos de 55 a 65 anos, sendo o pico de incidência na faixa de 70 a 

80 anos de idade, mas também pode acometer pessoas com idade inferior a 55 e 45 anos, 

correspondendo respectivamente a 10 e 4% dos casos (PONTES et al., 2008; WHO, 2012; 

ZÉTOLA et al., 2001).  

O AVC perinatal é definido como evento cerebrovascular que ocorre entre 28 semanas 

de gestação até 28 dias de vida pós-natal. Já o AVC na infância é considerado aquele que 

ocorre entre 30 dias de vida e 18 anos de idade, sendo o tipo isquêmico o mais comum 

também nesta faixa etária. Estudos epidemiológicos apontam os lactentes com um índice mais 

alto de mortalidade  (LYNCH et al., 2002; NELSON et al., 2004).    

Pesquisadores têm avaliado as taxas de mortalidade por AVC no Brasil e observaram 

que, entre os anos de 2000 e 2009, houve uma tendência de queda em todas as faixas etárias 

estudadas com valores semelhantes aos países em desenvolvimento. Apesar deste resultado, 

os valores continuam elevados se comparados com os demais países da América Latina.  A 

incidência de AVC está relacionada aos fatores de risco como a hipertensão arterial, diabetes, 
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obesidade, fumo, entre outros, enquanto a letalidade avalia a eficácia do tratamento instituído. 

O controle dos fatores de risco, a prevenção primária e secundária das doenças circulatórias e 

a melhoria das condições socioeconômicas da população podem levar a uma queda da 

mortalidade (GARRITANO et al., 2012). 

Em estudo realizado por DE PAULO et al. (2009) foram investigados 191 doentes 

com diagnóstico de acidente vascular cerebral isquêmico (AVCI) internados na Enfermaria de 

Neurologia do Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo. Destes, 59 (30,9%) 

tinham idade inferior a 45 anos, e o principal território arterial acometido foi o carotídeo, 

presente em 40 (67,8%) pacientes, demonstrando tendência a aumento de incidência de AVC 

em pacientes mais jovens.  

Os sintomas neurológicos que acometem o paciente após o AVC podem refletir a 

localização e a extensão da lesão, porém não diferem claramente quanto ao tipo de acidente 

vascular. Os déficits apresentados incluem deficiência nas funções motoras, sensitivas, 

mentais, perceptivas e da linguagem e dependem da disponibilidade de fluxo colateral (LEITE 

et al, 2009). Diante destes fatos, a fisiopatologia desta condição tem sido bastante estudada 

em animais através de modelos experimentais já estabelecidos.  

 

1.2 Modelos experimentais de isquemia cerebral 
 

O pesquisador SEYMOUR LEVINE (1960) foi o primeiro a propor um modelo de 

isquemia cerebral através da combinação de hipóxia e oclusão unilateral da artéria carótida. 

Daí por diante muitos modelos tem sido estabelecidos para o estudo dos eventos isquêmicos 

acompanhados ou não de reperfusão. A isquemia cerebral global e a isquemia cerebral focal 

representam os dois principais tipos de lesão isquêmica aguda. Sendo a primeira um quadro 

de localização generalizada, como a que ocorre na parada cardíaca, choque e hipotensão 

severa. E a segunda situação representa uma privação de oxigênio localizada devido oclusão 

arterial trombótica, como no caso de aterosclerose ou oclusão secundária às lesões 

arterioscleróticas encontradas na hipertensão (COTRAN et al., 2010). 

Os pesquisadores VANNUCCI; VANNUCCI (1997) desenvolveram um modelo 

experimental de dano cerebral hipóxico/isquêmico em ratos recém-nascidos. Animais com 7 

dias de vida foram submetidos à isquemia através da ligação unilateral da artéria carótida 
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comum seguida de hipóxia sistêmica produzida pela inalação de oxigênio 8%. Este modelo 

tem sido amplamente utilizado como modelo de dano isquêmico perinatal. 

O Quadro 1 traz os principais modelos de isquemia cerebral de acordo com a 

localização. Pode tratar-se de um evento com reperfusão (transitório) ou sem reperfusão 

(permanente) (BRAEUNINGER; KLEINSCHNITZ, 2009).  

 

Quadro 1 – Modelos de isquemia cerebral   

 

Isquemia 

Cerebral 

Etiologia Permanente ou com 

reperfusão 

Modelos 

Global Intravascular Transitória ou permanente Parada cardíaca 

 Extravascular Transitória ou permanente Ligação das principais artérias 

irrigadoras do cérebro 

(carótidas e vertebrais). 

Focal Intravascular Transitória ou permanente Oclusão da artéria cerebral 

média 

 Extravascular Transitória ou permanente Oclusão cirúrgica da artéria 

cerebral média 

Multifocal Intravascular Transitória ou permanente Embolização com coágulos de 

sangue ou microesferas 

    

Fonte: Adaptado de Braeuniner e Kleinschnitz (2009). 

  

 O encéfalo é vascularizado através de dois sistemas: vértebro-basilar (artérias 

vertebrais) e carotídeo (artérias carótidas internas). Estas são artérias especializadas pela 

irrigação do encéfalo. Na base do crânio, estas artérias formam um polígono anastomótico, o 

Polígono de Willis (Figura 1), de onde saem as principais artérias para vascularização 

cerebral.  
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Figura 1 - Esquema  mostrando  as  artérias  cerebrais  médias,  a artéria carótida 
interna  e a artéria basilar que formam o polígono de Willis. 

 

 

Fonte: NETTER, 2000. 

 

1.2.1 Isquemia cerebral global 
 

As consequências clínicas deste evento hipóxico/isquêmico dependem da extensão da 

privação de oxigênio. Podendo haver desde apenas uma alteração aguda e transitória da 

consciência, sem lesão tecidual irreversível, até morte neuronal generalizada, podendo o 

paciente permanecer em coma profundo. As células piramidais da área CA1 do hipocampo, as 

células de Purkinje do cerebelo e os neurônios piramidais no neocórtex são as células mais 

atingidas após isquemia global de curta duração, 12 a 24 h após o insulto. Alterações que 

ocorrem 24 h até duas semanas após a isquemia, alterações subagudas, incluem necrose 

tecidual, presença de macrófagos e aumento das células gliais. Neurônios da região CA1 

hipocampal são os mais sensíveis à despolarização da membrana induzida pela isquemia com 
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duração de 3 a 5 min, enquanto que os neurônios estriatais são mais resistentes, resistindo até 

15 a 20 min (FONNUM, 1984; KOEHLER; ELEFF; TRAYSTMAN, 1996). 

Os três modelos de isquemia global mais utilizados são: oclusão dos 4 vasos (4-OV) e 

oclusão dos 2 vasos (2-OV) combinados com hipotensão nos ratos, e a oclusão dos 2 vasos 

em esquilos da Mongólia. Segue abaixo as diferenças entre eles: 

1) Oclusão dos 4 vasos (4-OV) em ratos. É obtida através da coagulação permanente 

das artérias vertebrais e a ligação temporária de ambas as artérias carótidas, que reduz o fluxo 

de forma eficaz (PULSINELLI; BRIERLY, 1979; PULSINELLI; BUCHAN, 1988).  

2) Oclusão dos 2 vasos (2-OV) em ratos. Ocorre somente a ligação de ambas as 

artérias carótidas, acompanhada da redução da pressão sanguínea em torno 50 mmHg, e tem 

efeitos levemente mais profundos que a 4-OV (SMITH  et al., 1984a).   

3) Oclusão dos 2 vasos (2-OV) em esquilos da Mongólia. Também é induzida pelo 

ligamento temporário das artérias carótidas, sem redução da pressão sanguínea, porque não 

existem artérias de comunicação posterior nestes animais, produzindo uma profunda isquemia 

cerebral (KIRINO  et al.,1985).  

O modelo utilizado neste trabalho foi o da oclusão bilateral das artérias carótidas 

comuns durante 15 min acompanhada de reperfusão por um período de 15 min e corte da 

carótida esquerda, sendo uma modificação do modelo proposto por ULRICH et al., (1998).  

O quadro isquêmico gerado neste modelo leva a dano neuronal e afeta principalmente 

as regiões do hipocampo, córtex e estriado, levando a alterações comportamentais como 

impedimento da atividade locomotora e memória espacial prejudicada, além de alterações 

histológicas e estresse oxidativo (SINGH; CHOPRA, 2013). 

 

1.3 Mecanismos de dano neuronal induzidos por isquemia e reperfusão 
 

1.3.1 Excitotoxicidade e estresse oxidativo 
 

 Em situações em que as reservas de energia encontram-se diminuídas, como o caso da 

isquemia cerebral global, a elevação dos níveis de glutamato no compartimento extracelular 
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após despolarização da membrana juntamente com sua captação prejudicada, resulta em 

aumento nas concentrações de cálcio intracelular. Este evento seria o ponto de partida para 

uma série de processos intracelulares complexos, resultante da ativação de enzimas 

catabólicas, tais como as fosfolipases (que conduzem ao rompimento da membrana celular, 

clivagem do ácido araquidônico e formação de radicais livres) e endonucleases (que 

conduzem à fragmentação do DNA genômico e disfunção mitocondrial) (VANNUCCI; 

HAGBERG, 2004). 

 Várias linhas de evidências levam a acreditar que a liberação de catecolaminas podem 

explicar a vulnerabilidade seletiva de neurônios estriatais após evento isquêmico 

(WEINBERGER; COHEN; NIEVES-ROSA, 1983; WEINBERGER; NIEVES-ROSA; 

COHEN,1985). Apesar de que os mecanismos de um possível dano neuronal mediado pela 

dopamina não estejam bem claros, subprodutos do seu metabolismo, como peróxido de 

hidrogênio, íon superóxido e radicais de hidrogênio tem sido apontados como as causas para 

estes danos (KAHN et al., 1995).  

O estresse oxidativo, que se desenvolve após a isquemia/reperfusão, causa desequilíbrio 

entre os mecanismos antioxidantes endógenos e as espécies reativas de oxigênio (EROs). O 

início destes eventos provavelmente é a causa da progressão do dano neuronal semelhante a 

seus efeitos em outros tecidos (GLANTZOUNIS et al., 2001).  

O óxido nítrico (NO) é um radical livre na forma de um gás sintetizado a partir do 

aminoácido L-arginina pela enzima NO sintase e está presente em diversos tecidos (endotélio 

vascular, neurônios, glia, macrófagos, leucócitos). No cérebro exerce diversas funções como a 

regulação da circulação sanguínea cerebral, neurotransmissão e modificação da inflamação. 

Está presente em quase todo o cérebro, incluindo córtex, hipocampo e estriado (DAWSON; 

DAWSON; SNYDER, 1992; DAWSON; DAWSON, 1995). O NO exerce efeitos benéficos 

(potente vasodilatador) e citotóxicos (inibindo sistemas enzimáticos mitocondriais) no cérebro                               

isquêmico. A atividade do NO aumenta devido estimulação de receptores glutamatérgicos N-

Metil-D-Aspartato (NMDA) e Ácido amino-3-hidroxi-5-metil-isoxasole-propiônico (AMPA), 

culminando com a elevação do Ca2+ intracelular, enquanto que níveis elevados de NO estão 

presentes na micróglia e outras células inflamatórias 24 h depois da isquemia (SAMDANI; 

DAWSON; DAWSON, 1997).  

O malondialdeído (MDA), que tanto é indicador como efetor do estresse oxidativo, é 

formado a partir da quebra de radicais lipídicos e também oxida moléculas protéicas.  A 
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prevenção dos danos causados pela isquemia e reperfusão, especialmente em estruturas 

neurais, depende de um complexo ciclo de formação de radicais livres de oxigênio, sequestro 

de neutrófilos, enzima lisossomal e ativação do complemento e dano celular endotelial 

(WINTERBOURN; KETTLE, 1988). Este processo também causa aumento nos níveis de 

produtos de peroxidação lipídica em membranas celulares (BUEGE; AUST, 1978). Em estudo 

recente realizado após submeter ratos à isquemia global por oclusão bilateral das artérias carótidas, os 

pesquisadores observaram aumento dos níveis de MDA principalmente no hipocampo, causando 

portanto dano oxidativo (COSAR et al., 2014). 

 

1.3.2 Neuroinflamação 
 

O hipocampo é uma região do lobo temporal responsável por alguns aspectos da 

neurobiologia da memória. Possui muitas funções como aquelas relacionadas ao aprendizado, 

memória, cognição e comunicação (LENT, 2004). Como já mencionado anteriormente, esta 

área cerebral é especificamente vulnerável ao dano causado pela isquemia e reperfusão.   

Na fase subaguda, entre poucas horas a alguns dias após a isquemia, uma resposta         

neuroinflamatória e apoptótica se desenvolve como resultado de influências estimulatórias da 

fase aguda, como a elevada concentração intracelular de cálcio levando a uma superativação 

de vários sistemas enzimáticos proteolíticos (CEULEMANS, 2010).   

Já é sabido que fatores inflamatórios são liberados nas células endoteliais cerebrais nos 

estágios iniciais da isquemia, o que causa aderência e migração de leucócitos nas células 

endoteliais cerebrais, e estas células contribuem para as modificações estruturais das proteínas 

de junção impermeáveis, que consequentemente induz edema vasogênico (COISNE; 

ENGELHARDT, 2011). 

A inflamação ativa a isoforma da enzima Óxido Nítrico Sintase induzível (iNOS) que 

é neurotóxica. A isquemia global resulta na expressão de iNOS em astrócitos reativos dentro 

da área CA1 hipocampal, iniciada no terceiro dia após a isquemia e pode persistir até um mês 

depois. Drogas anti-inflamatórias e substâncias que diminuem a síntese de citocinas pró-

inflamatórias ou inibem a atividade da iNOS reduzem marcadamente os possíveis danos 

neuronais causados pelo processo inflamatório associado à isquemia. Em uma fase inicial 
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após a isquemia global ocorre aumento nos níveis de de IL-1 e TNF- no hipocampo 

(BLOCK, 1999).  

Outro componente importante na fisiopatologia do acidente vascular encefálico é o 

fator de transcrição NF-B, envolvido na resposta imune e na inflamação e desenvolvimento 

da dor. Isto se deve ao fato de que após a sua ativação no citoplasma, o fator NF-B migra 

para o núcleo onde se liga à região promotora de diversos genes, incluindo aqueles que 

expressam citocinas (p.ex.: TNF-α, IL-1β) e as enzimas ciclooxigenase-2 (COX-2), óxido 

nítrico sintase induzível (iNOS), e proteases, promovendo, assim, a transcrição destes genes 

(NIEDERBERGER; GEISSLINGER, 2008; PRAJAPATI et al., 2010). 

As células gliais têm um importante papel nas funções normais e reações a traumas, 

como inflamação, reparação e metabolismo energético. O astrócito, encontrado em todo o 

SNC, possui em seu citoplasma uma proteína característica denominada proteína ácida fibrilar 

glial (GFAP) que pode ser identificada através de ensaios de imunohistoquímica, na qual 

demonstra alterações morfológicas destas células após lesão do SNC. Algumas de suas 

expansões citoplasmáticas auxiliam as funções de barreira, controlando o fluxo de 

macromoléculas entre o sangue, o líquido cefalorraquidiano (LCR) e o cérebro. Os astrócitos 

também participam da cicatrização e reparo, sendo a proliferação desta célula é um indicador 

de lesão no cérebro. Já a micróglia é derivada da medula óssea e atua como um sistema 

fagocitário fixo no SNC. Na presença de lesão, há proliferação e acúmulo em focos de morte 

celular. Os macrófagos derivados de monócitos também migram e estão presentes nos focos 

inflamatórios (COTRAN, 2010). 

 

1.3.3 Morte neuronal 
  

 Todos os fatores citados anteriormente contribuem para a morte celular após evento 

isquêmico. A apoptose é um processo ativo de autodestruição celular que envolve 

mecanismos codificados no genoma das células eucarióticas, sendo dependente de energia. 

Tem papel importante em diversos processos fisiológicos e patológicos como nas doenças 

neurodegenerativas e isquemia/reperfusão (BREDESEN, 1996).  

 Na necrose ocorre a ação descontrolada de proteases, calpaínas e outras enzimas 

deletérias para a célula. Há evidências de que a morte celular pode mudar de apoptose para 
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necrose dependendo do grau de maturidade da célula e do grau de hipóxia sofrido (YUAN, 

2009). 

 A incapacidade de recaptação de glutamato do meio extracelular durante a isquemia 

leva à ativação excessiva de receptores glutamatérgicos, ao acúmulo de Ca2+ citoplasmático, 

à produção excessiva de radicais livres como também ao dano mitocondrial e no DNA que 

podem levar à morte celular por necrose ou apoptose (DIRNAGL; IADECOLA; 

MOSKOWITS, 1999). 

  

1.4 Curcumina 
 

 O uso de plantas medicinais para o tratamento de muitas doenças é associado à 

medicina popular em diferentes partes do mundo. Produtos naturais originados de plantas, 

fungos e bactérias continuam sendo utilizados e bastante estudados em preparações 

farmacológicas, como compostos puros ou extratos brutos (ARAUJO; LEON, 2001).  

 A curcumina é o componente ativo majoritário e mais importante da Curcuma longa L., 

espécie pertencente à família Zingiberaceae, e popularmente conhecida como cúrcuma. A 

planta é uma erva perene que mede até 1 metro de altura, distribuída em todas as regiões 

tropicais e subtropicais do mundo, sendo amplamente cultivada em países asiáticos, 

principalmente na Índia e China (EIGNER; SCHOLZ, 1999). A cúrcuma é utilizada como 

condimento, corante e conservante alimentar e tem sido usada tradicionalmente como 

tratamento para várias doenças como artrite, úlcera, ferimentos, febre, inclusive doenças de 

pele como psoríase (SINGH, 2007). 

  A estrutura química da curcumina [1,7-bis (4-hidroxi-3-metoxifenil)-1,6-heptadiene-

3,5-diona] foi identificada por ROUGHLEY; WHITING (1973), apesar de ter sido isolada 

pela primeira vez no século XIX (figura 1). Trata-se de um polifenol hidrofóbico, solúvel em 

etanol, álcalis, cetona, ácido acético, clorofórmio e dimetilsulfóxido (DMSO) (TONNESEN; 

KARLSEN, 1985). 
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Figura 2 – Estrutura química da curcumina 

   

     Fonte: GUPTA et al., (2012). 

 

 Apesar de demonstrar eficácia terapêutica contra diversas doenças humanas, uma das 

maiores preocupações com o uso da curcumina está relacionada à referida baixa 

biodisponibilidade oral (ANAND et al., 2007).  

Porém, a curcumina já foi identificada no cérebro, após administração por via oral, 

demonstrando sua capacidade de atravessar a barreira hematoencefálica (BEGUM et al., 

2008). E em estudo in vitro realizado por WANG et al., (2013) foi demonstrado que, após 

tratamento com a curcumina, a expressão de proteínas de junção que tornam a barreira 

hematoencefálica impermeável foi aumentada significativamente, e este resultado pode estar 

relacionado à redução do edema cerebral mediado pela curcumina após acidente vascular 

cerebral (LUO et al., 2003; JIANG et al., 2007).  

Assim, várias evidências resultantes de estudos pré-clínicos e clínicos mostram a 

eficácia da curcumina nas mais diversas doenças neurológicas e, entre estas, as doenças 

neurodegenerativas como a doença de Alzheimer e a doença de Parkinson. Além disso, outros 

estudos mostram a eficácia da curcumina, em modelos animais de hemorragia subaraquinóide, 

injúria cerebral traumática e isquemia cerebral (ZHU et al., 2014; KUO et al., 2011; WU et 

al., 2013; LIU et al., 2013; ZHAO et al., 2008; YANG et al., 2009).   

A ingestão média diária de cúrcuma na dieta indiana é de aproximadamente 2 – 2,5 g 

para um indivíduo de 60 kg. Isto corresponde a ingestão de cerca de 60 – 100  mg  de 

curcumina por dia (SHAH,  1999).  A agência de regulação de drogas e alimentos dos Estados 

Unidos da América, Food and Drug Administration (FDA), classificou a cúrcuma entre as 

substâncias reconhecidamente seguras.  

Em estudo clinico de fase I com 25 pacientes não foram encontrados efeitos tóxicos 

mesmo após administração de 8 g de curcumina por dia durante 3 meses. Concentrações 
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séricas mais elevadas foram detectadas 1 – 2 h após administração oral e reduzida dentro de 

12 h (CHENG  et  al.,  2001). Vários outros estudos já foram realizados em ratos e seres 

humanos. O efeito do Extrato de curcuma e curcuminóides tem sido demonstrado como sendo 

seguro mesmo em doses elevadas (CHAINANI-WU, 2003). Todavia, em alguns estudos 

pacientes apresentaram irritação gástrica, e ratos apresentaram hepatotoxicidade após doses 

elevadas em tratamento crônico durante 90 dias (DESHPANDE  et  al.,  1998; JAMES,  

1994). 

 A curcumina tem sido estudada nos últimos anos como uma droga potencialmente 

protetora. Nos últimos 60 anos foram publicados mais de 4000 estudos acerca desta 

substância. Evidências comprovadas através de estudos moleculares, bem como através de 

modelos animais tem demonstrado eficiência da curcumina no tratamento de muitas 

doenças devido suas atividades antiinflamatória, antioxidante, antiviral, antibacteriana, 

antigúngica, anti-câncer e anti-aterosclerose (figura 3). Desta maneira, a curcumina 

potencialmente exerce benefícios frente à doenças neurodegenerativas,  diabetes, esclerose 

múltipla, doença cardiovascular, fibrose pulmonar, AIDS e alergias (AGGARWAL; 

HARIKUMAR, 2009; AGGARWAL; KUMAR; BHARTI, 2003; SHISHODIA; SETHI; 

AGGARWAL, 2005; SHARMA; GESCHER; STEWARD, 2005). 
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Figura 3 – Potenciais terapêuticos da curcumina. 

 

Fonte: GUPTA et al. (2012). 

 

 A curcumina atua na diminuição de citocinas pró-inflamatórias e mediadores 

inflamatórios como o NFκB e simultaneamente aumentando os níveis e a atividade das 

defesas antioxidantes naturais. Há dados importantes que demonstram os seus efeitos 

benéficos no sistema vascular provocados pela elevação do nível de heme oxigenase-1 (HO-

1) e NOS (YANG et al., 2013), enzimas consideradas essenciais para a manutenção da 

homeostase no sistema vascular. 

A astrogliose é uma resposta reativa inflamatória característica dos astrócitos após dano 

na medula espinhal. A astrogliose reativa pode prejudicar a regeneração axonal e a 

recuperação da função neuronal. A expressão de proteína glial fibrilar ácida (GFAP) indica 

hipertrofia e proliferação dos astrócitos após danos neurológicos (HUNG et al., 2005; LIU et 

al., 2008). A ativação da GFAP foi bastante atenuada no grupo tratado com curcumina (LIN 

et al., 2009).  
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Estudos mostram que o fator nuclear eritróide 2 relacionado ao fator 2  (Nrf2) é um 

importante fator de proteção para o tecido do sistema nervoso central e um grande regulador 

das respostas de defesa antioxidantes do organismo (SHAH et al., 2007; VARGAS et al., 

2008). Nrf2 se liga e ativa o elemento de resposta antioxidante nos promotores de muitos 

genes antioxidantes e de desintoxicação. Em um estudo realizado por Yang et al. (2009) foi 

demonstrado que, após administração sistêmica de curcumina (100 mg/kg), houve redução 

dos déficits neurológicos, do edema cerebral e do tamanho do infarto, 24 horas após o 

acidente vascular cerebral isquêmico. Neste grupo, os resultados da imunohistoquímica e PCR 

mostraram que a expressão de Nrf2 foi aumentada e a heme oxigenase-1 (HO-1) foi elevada a 

nível genético e proteico. Este trabalho demonstrou que a ativação de Nrf2 pela curcumina 

resulta em elevação de enzimas antioxidantes e desintoxicantes e redução de dano oxidativo 

na isquemia cerebral.  
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1.5 Relevância e justificativa 

 

O encéfalo é um dos órgãos mais sensíveis à redução do fluxo sanguíneo, pois possui 

alta demanda metabólica e ausência de reservas energéticas substanciais. Dessa forma, é 

necessário um fluxo constante de sangue para fornecer as quantidades adequadas de oxigênio 

e glicose aos neurônios. Em vista disso, o bloqueio do fluxo sangüíneo causado pela 

isquemia, e a redução do conteúdo de oxigênio no sangue, ou hipóxia, provocam importantes 

alterações teciduais, que podem culminar com a morte celular (TAYLOR et al., 1996; 

ZEMKE et al., 2004). 

O dano cerebral hipóxico-isquêmico perinatal é a principal causa de mortalidade e 

morbidade neurológica crônica, em recém-nascidos. A grande maioria dos estudos acerca dos 

mecanismos de lesão cerebral após evento isquêmico e intervenções terapêuticas são 

realizados em animais adultos. Atentos a este fato, um grupo de pesquisadores desenvolveu o 

modelo de isquemia cerebral em ratos recém-nascidos. Foram escolhidos animais com 7 dias 

de vida devido a semelhança histológica com o cérebro de um feto de 32-34 semanas ou de 

um bebê pré-maturo com esta idade gestacional ao nascimento (VANNUCCI; VANNUCCI, 

1997; VANNUCCI; HAGBERG, 2004). Daí a necessidade de realização de pesquisas com 

animais em fase de desenvolvimento, como no caso do nosso estudo, em que utilizamos 

animais com 21 dias de vida. 

Em adultos, a conduta terapêutica depende muitas vezes da presença ou não de co-

morbidades, como hipertensão, diabetes, distúrbios da coagulação. O tratamento específico 

normalmente é a base de trombolíticos, mas que muitas vezes são contra-indicados devido 

risco de hemorragia. No Brasil é utilizado o ativador do plasminogênio tissular recombinante 

(rt-PA) como trombolítico para casos selecionados de acidente vascular cerebral isquêmico 

agudo (AVCi) (BRASIL. Ministério da Saúde, 2013). 

A procura por novos medicamentos de origem vegetal tem conduzido a um renovado 

interesse das indústrias farmacêuticas pela curcumina e outros derivados naturais, relacionado 

ao fato dessas substâncias mostrarem atividades farmacológicas potentes e relevantes e, em 

geral, apresentarem baixa toxicidade para mamíferos, já sendo utilizada como condimento. 

Como prova disto, recentemente foi lançado no Brasil o primeiro medicamento fitoterápico 

que utiliza o extrato padronizado de Curcuma longa, equivalente a 50 mg de curcuminóides, 

no qual o componente majoritário é a curcumina. O produto está indicado para o tratamento 
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da osteoartrite e artrite reumatoide, com ação anti-inflamatória e antioxidante. A vantagem é 

que, diferente dos antiinflamatórios não-esteroidais, é garantida a segurança a longo prazo, 

com dose diária que pode chegar à 1g. Embora vários estudos já tenham sido realizados 

acerca das atividades neuroprotetoras desta substância, são raros os estudos dos seus efeitos 

protetores durante o desenvolvimento de ratos.  

Apesar de o Brasil estar avançando na prevenção e diminuição da mortalidade 

causada por AVC, as estatísticas ainda sobressaem quando comparadas aos demais países da 

América Latina. Alguns estudos já mostram dados de AVC em adultos jovens, o que poderia 

refletir maus hábitos alimentares e outros fatores de risco (GARRITANO et al., 2012).  

O desenvolvimento de modelos animais para o estudo do AVC representa uma 

ferramenta indispensável na investigação de sua fisiopatologia e no desenvolvimento de 

novos fármacos para seu tratamento. Além disso, os mecanismos envolvidos com este quadro 

em cérebros em desenvolvimento permanecem inadequadamente compreendidos.  
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2 OBJETIVOS 
 

2.1 Geral 
 

 Investigar os efeitos neuroprotetores da curcumina em modelo de isquemia cerebral 

global (ICG) em filhotes de ratos (21 dias) cujas mães foram tratadas com curcumina durante 

o período de lactação. 

 

2.2 Específicos  
 

Avaliar os efeitos da curcumina em animais isquemiados sobre: 

 

 Atividade locomotora espontânea através do teste do campo aberto; 

 A memória espacial através do teste do labirinto aquático; 

 As alterações nos níveis de neurotransmissores através da determinação das concentrações de 

dopamina (DA), seu metabólito DOPAC e norepinefrina NE) no corpo estriado; 

 O estresse oxidativo no hipocampo e córtex cerebral através da dosagem de TBARS e nitrito; 

 A lesão neuronal no hipocampo e córtex produzida pela ICG através da técnica histológica 

com imunofluorescência utilizando o Fluoro-jade B; 

 A neuroinflamação induzida pela ICG através da técnica de imunohistoquímica para iNOS, 

COX-2 e TNF-α no hipocampo e córtex. 

 Determinar os mecanismos de ação envolvidos na neuroproteção mediada pela curcumina. 
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3 METODOLOGIA 
 

3.1 Animais 
 

Os experimentos foram realizados utilizando-se inicialmente ratas prenhas e, 

posteriormente, os ratos filhotes (machos e fêmeas pesando entre 35 e 50g) da variedade 

albinus da linhagem Wistar, provenientes do Biotério da Faculdade de Medicina de Juazeiro 

do Norte (Estácio/FMJ), e alojadas com seus filhotes em gaiolas individuais em ambiente 

climatizado, a temperatura de 24±2°C, sob condições de ciclo de claro/escuro 12h/12h com 

livre acesso a ração padrão (Purina Chow) e água potável. Os animais foram tratados de 

acordo com a legislação vigente e os princípios éticos da experimentação animal 

estabelecidos pelo Conselho Nacional de Controle de Experimentação Animal (CONCEA). O 

projeto de pesquisa foi submetido e aprovado pela Comissão de Ética em Pesquisa Animal 

(CEPA) da Universidade Federal do Ceará (UFC) sob o número de registro 82/2013 (Anexo 1 

– Declaração da CEPA).    

 

3.2 Drogas e reagentes 
 

Nesse estudo foi utilizada a Curcumina (C1368; Sigma-Aldrich, USA). Já que a 

curcumina é uma substância hidrofóbica, uma solução de 10 mg/mL foi preparada utilizando-

se o agente solubilizante Cremophor 1% (Sigma-Aldrich, USA).   

Como anestésicos foram utilizados o Cloridrato de Cetamina 5% (Vetanarcol®, 

Laboratórios König S.A, Argentina) e o Cloridrato de Xilazina 2% (König, Argentina), nas 

doses de 75 mg/kg e 10 mg/kg, via intraperitoneal, respectivamente. 

Todos os outros reagentes foram de grau analítico. 
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3.3 Materiais e equipamentos utilizados 
 

  
Quadro 2 – Principais materiais e equipamentos 

Equipamentos Origem 
Agitador de tubos Modelo 251, FANEN, SP, Brasil 
Balança analítica  Modelo H5, Mettler, Suíça. 
Balança para animais  Filizola ID-1500 – (Brasil) 
Banho Maria Modelo 102/1, FANEN, SP, Brasil. 
Campo Aberto para camundongos Fabricação própria 
Centrífuga refrigerada  Modelo Marathon 26 KMR, Fisher  

Scientific 
Cronômetros  Incoterm, Brasil 
Deionizador USF Elga, USA 
Equipamento de HPLC (Cromatografia 
Líquida da Alta Performance) Detector de 
fluorescência e eletroquímico  

Shimadzu, Japão 

Estufa para secagem   Modelo 315SE FANEM, SP, Brasil 
Guilhotina Harvard, USA 
Homogeinizadores manuais Bellico, USA 
Leitor de Elisa Asys Hitech UVM 340 
Material cirúrgico Laboratório de Biofisiologia 

Estácio/FMJ  
Micropipetas, H.E. Pedersen, Dinamarca 
Microscópio ótico Olympus 
Microscópio de fluorescência Olympus 
Tanque para labirinto aquático Fabricação própria 
 

3.4 Protocolo experimental 
 

Ratas fêmeas foram selecionadas aleatoriamente do Biotério no período final da 

prenhes. Um dia após o nascimento dos filhotes iniciava-se o tratamento das ratas-mãe 

durante 21 dias, com curcumina nas doses de 25, 50 e 100 mg/kg, via oral, ou água + veículo 

(Cremophor 1%), de acordo com os grupos experimentais abaixo (figura 4). No 21º dia, os 

ratos jovens eram submetidos à isquemia cerebral global através do clampeamento das 

artérias carótidas comuns durante 15 min. Apenas a carótida esquerda foi reperfundida por 15 

minutos, seguida de corte da mesma.   

Um dia após a cirurgia, iniciava-se o tratamento dos filhotes durante 3 ou 7 dias 

consecutivos. Os animais eram tratados diariamente durante 7 dias, com curcumina nas doses 
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de 25, 50 e 100 mg/kg (gavagem) ou com água + Cremophor 1% (10 mL/kg), e realizaram os 

testes comportamentais, descritos posteriormente: campo aberto, para avaliar a atividade 

locomotora exploratória e labirinto aquático, para avaliar a memória espacial. 

Grupos de animais com 3 ou 7 dias pós-isquemia foram eutanasiados por decapitação 

em guilhotina (Harvard, USA) e o corpo estriado, córtex e hipocampo foram dissecados sob 

gelo. O corpo estriado foi utilizado na preparação de homogenatos para determinação de 

monoaminas e metabólitos (DA, DOPAC, NE) em High Performance Liquid 

Chromatography (HPLC). Fatias de hipocampo foram separadas para os testes de 

imunohistoquímica (iNOS, COX-2, TNF-) e histológico (FLUORO-JADE B). 

Homogenatos de hipocampo e córtex foram preparados para testes de estresse oxidativo, 3 e 

7 dias pós-isquemia. 

 

Figura 4 - Esquema do protocolo experimental para a avaliação dos efeitos 
comportamentais, neuroquímicos e imunohistoquímicos da administração de curcumina 
ou veículo durante 3 ou 7 dias após a isquemia cerebral global 

 

Fonte: própria autora. 
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3.4.1 Modelo experimental de isquemia cerebral global 
  

 Os animais foram anestesiados com Cetamina (75 mg/kg) e Xilazina (10 mg/kg),  

administradas por via intraperitoneal (i.p.) e imobilizados para serem submetidos ao modelo 

de isquemia cerebral global, pela oclusão bilateral das artérias carótidas comuns, baseando-se 

no modelo proposto por ULRICH et al., (1998), e corte da artéria carótida esquerda proposto 

por WANG et al., (2014), ambos modificados neste estudo. Após antissepsia local e 

tricotomia foi feita uma incisão medial na altura da traquéia para exposição das carótidas em 

ambos os lados. Após identificação do nervo vago e das carótidas, essas foram separadas do 

vago e isoladas e clampeadas simultaneamente, utilizando pinças buldogues e ocasionando a 

isquemia cerebral durante 15 minutos, seguida de reperfusão por 15 minutos, e posterior corte 

da carótida esquerda. A incisão foi suturada e os animais alojados em gaiolas, já separados da 

mãe, para a completa recuperação. Para prevenir hipotermia foi utilizada uma lâmpada 

incandescente durante e após o procedimento. Água e comida foram ofertadas ad libitum. O 

grupo falso-operado (FO) foi submetido ao mesmo procedimento, exceto o clampeamento e 

corte das carótidas. 

 

3.4.2 Testes comportamentais 
 

3.4.2.1 Teste do campo aberto  
 

O teste de campo aberto é utilizado para avaliar a atividade locomotora, déficits 

motores e ansiedade. O teste é sensível à disfunção motora, bem como a danos dos gânglios 

da base e do hipocampo. Durante o teste se avalia a capacidade exploratória do animal, 

durante 5 minutos.   

Foi utilizada uma arena para camundongos, devido ao tamanho dos ratos, 

confeccionada em acrílico (paredes transparentes e piso preto, 30 x 30 x 15 cm) dividido em 9 

quadrantes iguais foi utilizada para avaliar a atividade exploratória dos animais: sua 

movimentação espontânea (número de cruzamentos, com as quatro patas, entre as divisões do 

campo), o número de comportamentos estereotipados de auto-limpeza (“grooming”) e o 

movimento de exploração vertical (“rearing”) (ARCHER, 1973). Após o fim do teste com 
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cada animal, o aparelho foi higienizado com solução de álcool a 10% a fim de evitar possíveis 

influências de odor deixado pelo animal anterior (FRUSSA-FILHO, 2010).  

O teste foi realizado no período da tarde, num ambiente com pouca iluminação e 

poucos ruídos. Os animais haviam sido previamente submetidos à isquemia cerebral e ao 

tratamento de 7 dias com a curcumina (25, 50 e 100 mg/kg, v.o.). No 7º dia foram tratados 1 

hora antes do início do teste. Os animais do grupo falso operados ou isquemiados foram 

tratados somente com veículo (Cremophor 1% em água destilada, 10 ml/kg, v.o.). A tendência 

natural do animal em um ambiente novo é a de explorá-lo, apesar do conflito com o medo 

provocado pela situação nova (MONTGOMERY, 1955).  

 

3.4.2.2 Teste do labirinto aquático  
 

Neste teste é avaliada a capacidade dos roedores em encontrar, em uma distância mais 

curta possível das bordas de um tanque com água, uma plataforma escondida abaixo da 

superfície. Eles aprendem guiados por pistas nas paredes ou outros estímulos visuais externos 

ao tanque. O teste do labirinto aquático avalia a memória espacial e qualquer alteração na 

resposta (maior tempo para encontrar a plataforma submersa) é sugestiva de disfunção 

hipocampal. 

Foi utilizado um tanque para camundongos, devido ao tamanho dos ratos, circular 

pintado com tinta preta atóxica (1 a 1,5 m de diâmetro e 1 m altura), com água (0.59 m de 

profundidade) à temperatura de aproximadamente 25oC. O equipamento é dividido em 4 

quadrantes e possui uma plataforma com 10 cm de diâmetro imersa 0.5 cm abaixo do nível da 

água.  

Os animais foram submetidos a dois dias de treinamento e após 48 horas do último 

treino foi realizado o teste do labirinto aquático, correspondendo ao sétimo dia de tratamento 

com curcumina (25, 50 e 100 mg/kg) ou veículo. Nos treinos, cada animal foi colocado no 

tanque por seis vezes em posições diferentes, tendo sido o primeiro ponto sempre a 

extremidade oposta à plataforma. Os animais tiveram um tempo máximo de 54 segundos 

(“cut-off time”) para encontrar a plataforma. Uma vez na plataforma, esse permaneceu durante 

10 segundos e depois foi retirado. Aquele animal que não encontrou a plataforma no tempo 

máximo foi colocado na mesma por 10 segundos. Os animais permaneciam por 30 segundo 

fora do tanque para uma nova entrada até completado o treino.  Após 48 horas do último 
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treino, o procedimento foi repetido com somente uma entrada para cada rato (teste), quando 

então foi registrado o tempo de latência (em segundos) que cada animal levou para encontrar 

a plataforma submersa (MORRIS, 1984).  

 

3.4.3 Avaliação de neurotransmissores, marcadores do estresse oxidativo e mediadores 
inflamatórios 
 

3.4.3.1 Dissecção das áreas cerebrais 
 

 Os animais foram sacrificados através da decapitação com uma guilhotina (Harvard, 

USA) 3 ou 7 dias após a cirurgia, logo após os testes comportamentais para aqueles animais 

que os realizaram. Os encéfalos foram retirados rapidamente e colocados sobre papel 

alumínio em uma placa de Petri com gelo. Acompanhando a fissura sagital mediana, a 

camada cortical cerebral foi liberada das leptomeninges com uma pinça reta de 

microdissecação que divulsionou o córtex delicadamente, expondo o corpo estriado direito e 

esquerdo que foi retirado delicadamente. Após pesados, os estriados foram guardados no 

freezer a -20ºC até o preparo dos homogenatos que foram utilizados nas análises 

neuroquímicas. Um corte coronal no nível do hipocampo também foi realizado para posterior 

análise imunohistoquímica. As áreas hipocampo e córtex cerebral foram dissecadas para 

análises bioquímicas.  

 

3.4.3.2 Determinação dos níveis de monoaminas e metabólitos através de HPLC 

 

Para determinação dos níveis de monoaminas, foi utilizado o equipamento de HPLC 

(High Perfomance Liquid Chomatography). Na cromatografia líquida clássica, um adsorvente 

(alumina ou sílica) é empacotado em uma coluna e é eluído por um líquido ideal (fase móvel). 

Uma mistura para ser separada é introduzida na coluna, e é carregada através da mesma por 

líquido eluente. Se um composto da mistura (soluto) é adsorvido fracamente pela superfície 

da fase sólida estacionária, ele atravessará a coluna mais rapidamente que um outro soluto que 

seja mais rapidamente adsorvido. Então, a separação dos solutos é possível se existem 

diferenças na adsorção pelo sólido. Os detectores eletroquímicos medem a condutância de 

eluente, ou a corrente associada com a oxidação ou redução dos solutos. Para ser capaz de 
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detectar, no primeiro caso os solutos devem ser iônicos, e no segundo caso os solutos devem 

ter a característica de serem relativamente fáceis de se oxidarem ou reduzirem. 

Detectores eletroquímicos que medem corrente associada com a redução ou oxidação 

de soluto são chamados detectores amperométricos ou colorimétricos. Neste estudo, foi 

utilizado o tipo amperométrico que reage com uma quantidade muito menor de soluto, em 

torno de 1 %. Todas as técnicas eletroquímicas envolvem a aplicação de um potencial para 

um eletrodo (geralmente de carbono vítreo), oxidação da substância que está sendo estudada 

próximo à superfície do eletrodo, seguindo a amplificação e medida da corrente produzida. As 

catecolaminas são oxidadas nos grupos de anel hidroxil para conduzir em derivado 

ortoquinona com a liberação de dois elétrons. 

O estriado dos animais foi então utilizado para preparar os homogenatos a 10% em 

ácido perclórico (HClO4). O estriado foi sonicado em 0,1 M HClO4, durante 30 s, 

centrifugados a 4°C durante 30 min a 15.000 rpm, e os sobrenadantes foram filtrados (0,2 um, 

Millipore). Trinta microlitros de amostra foram então injetados na coluna (Shim-Pack CLC-

ODS, 25cm) do HPLC (Shimadzu, modelo LCD-6A com detecção eletroquímica) em fluxo 

de 0,6 mL/min. A fase móvel foi preparada com 0,163 M de ácido cítrico, pH 3,0, contendo 

0,02 mM de EDTA com 0,69 mM de ácido octanossulfônico sódico (SOS), acetonitrila a 4% 

v/v e tetra-hidrofurano 1,7% v/v . As monoaminas (Dopamina, DOPAC, noradrenalina) foram 

eletroquimicamente detectadas, utilizando um detector amperométrico (Shimadzu, Japão), por 

oxidação de um eletrodo de carbono vítreo a 0,85 V em relação ao eletrodo de referência de 

Ag-AgCl. As suas concentrações foram determinadas por comparação com as médias dos 

padrões injetados na coluna do HPLC. Foram utilizados padrões numa concentração final de 4 

μg/ml e a partir da altura ou área dos picos padrões as concetrações foram digitadas  no  

programa Graphpad Prism® 6.0 e os resultados expressos em ng/g de tecido. 

 

3.4.3.3 Determinação da peroxidação lipídica através da dosagem de substâncias reativas ao 
ácido tiobarbitúrico (TBARS) 
 

A peroxidação lipídica é uma das mais importantes expressões orgânicas do estresse 

oxidativo induzido pela reatividade dos radicais livres de oxigênio. O método mais 

empregado para a determinação do malonildialdeído (MDA) em amostras biológicas é 

baseado na sua reação com o ácido tiobarbitúrico (TBARS). Nesta reação, duas moléculas de 

TBARS reagem estequiometricamente com uma molécula de MDA para formar uma solução 

de cor rosa, conforme o método de DRAPER; HADLEY (1990). 
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Homogenatos das áreas cerebrais de interesse, hipocampo e córtex cerebral, foram 

preparados a 10% em solução de Cloreto de Potássio (KCl) 1,15%. Uma alíquota de 250  μl 

do homogenato foi misturado a 1 mL de solução de ácido tricloroacético a 10% e acrescido de 

1 mL de solução de ácido tiobarbitúrico 0,6%. Após a agitação, essa mistura foi mantida em 

banho-maria fervente (95-100°C) durante 15 min. Em seguida foi resfriada em banho de gelo 

por alguns minutos e posteriormente centrifugada (4000 rpm/5 min). O conteúdo de TBARS 

foi determinado em leitor de Elisa a 540 nm. Os resultados foram expressos em micromol de 

MDA por g de tecido. A curva padrão foi obtida mediante leitura de várias concentrações de 

MDA padrão (0,6; 1,2; 2,4; 4,08; 8,16; 16,32 µmol). 

 

3.4.3.4 Determinação do conteúdo de nitrito 

 

Nesse ensaio o reagente de Griess (N-naftil-etilenodiamina (NEED) 0,1 %, 

sulfanilamida 1 % em ácido fosfórico 5% e água destilada) revela a presença de nitrito em 

uma amostra. Em condições ácidas, o nitrito reage com a sulfonilamida por uma reação de 

diazotização formando um composto intermediário, o sal diazônico. Em seguida este sal reage 

com o NEED 0,1 % formando um azo estável de coloração rósea com um pico de absorbância 

em 560 nm. Para realização deste teste homogenatos de hipocampo (10% em tampão de 

Cloreto de Potássio) foram centrifugados (12000 rpm por 10 min) e 100 μL dos sobrenadantes 

foram adicionados a 100 μL  do  reagente  de  Griess, permanecendo a temperatura ambiente 

durante 10 minutos. A curva padrão foi obtida pela pesagem de 7 mg de NaNO2, dissolvidos 

em 10 mL de água destilada (solução-estoque 10 mM) e foram realizadas as diluições em 

série (100 µM, 50 µM, 25 µM, 12,5 µM, 6,25 µM, 3,12 µM, 1,56 µM). Foi construída uma 

equação da reta para o cálculo das concentrações do teste e os resultados foram expressos em 

µmol de nitrito/nitrato por g de tecido (GREEN et al., 1981).  

 

3.4.3.5 Avaliação da morte celular através do Fluoro-jade B  
 

 Foi utilizada a técnica de marcação fluorescente com Fluoro-jade B. Este se liga 

especificamente a neurônios em processo de degeneração (SCHMUED et al., 2005). As 

lâminas foram hidratadas em água destilada. Depois, colocados em solução de permanganato 

de potássio 0,06% por 6 minutos. Foram então lavadas em banho de água destilada durante 1 

minuto. Em seguida, foram incubadas em solução de Fluoro-jade B 0,001%, em ácido acético 
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0,1%, durante 15 minutos. Após esse período, as lâminas foram lavadas 3 vezes com água 

destilada por 3 minutos. Para a montagem das lâminas fez-se a desidratação com álcool em 

álcool (50, 70 e 100%), diafanizadas e montadas em meio à base de xilol (Entelan). 

 Os dados histológicos (fotomicrografias) foram analisadas em microscópio e 

quantificados através do software Image J (National Institute of Health, USA). 

Posteriormente, esses dados foram analisados através do GraphPad Prism® 6.0. 

 

3.4.3.6 Avaliação da expressão da iNOS, COX-2 e TNF-α. 
 

 Foi realizada imunohistoquímica no hipocampo para iNOS, COX-2 e TNF-α. Os 

animais foram sacrificados por decapitação 3 e 7 dias após a cirurgia que promoveu a 

isquemia cerebral e foram feitos cortes do hipocampo para confecção das lâminas. O material 

selecionado foi inicialmente fixado em formol a 10% durante as primeiras 24 h, seguido por 

uma solução alcoólica a 70% e, posteriormente, emblocado em parafina. Cortes histológicos 

de 5 µm de espessura foram colocados sobre lâminas de vidro próprias para 

imunohistoquímica. Foram feitas pelo menos duas lâminas de dois ou três animais diferentes 

para cada grupo.  

Então, as lâminas contendo os cortes histológicos foram deixadas em estufa 

histológica a 58ºC por 10 minutos, em seguida o protocolo seguiu as etapas abaixo:  

 1) Desparafinização  em  xilol  e  reidratação  em  uma  série  de  banhos de álcool de 

concentrações  diferentes  até  a  água  e  lavados  duas  vezes  em  água destilada por cinco 

minutos cada;  

2) Recuperação antigênica com tampão citrato pH 6.0 no microondas em potência máxima 

por 5 minutos, com intervalos para evitar fervura; Resfriar à temperatura ambiente e lavar 2 

vezes com PBS – 5 min cada lavagem; 

3) Bloqueio da peroxidase endógena com peróxido de hidrogênio 0,3%;  

4) Após circular as secções com caneta específica para imunohistoquímica, seguiu-se a 

incubação com os respectivos anticorpos primários,  diluídos  em  BSA  overnight em 

geladeira. Todas as diluições foram realizadas de 1:100; 

5) No dia seguinte retirou-se as lâminas da geladeira para voltar à temperatura ambiente e 

serem lavadas com PBS;   

6) Os cortes foram incubados com o anticorpo secundário por 2 horas em temperatura 

ambiente;  
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7) Em seguida foi feita a incubação com o Complexo Avidina-Biotina (kit DAKO) por 30 min 

para potencialização da reação, levando à melhora na visualização;  

8) Para revelação foi utilizada a solução cromógena de diaminobenzidina (DAB) do mesmo 

kit, por aproximadamente 1 minuto. As lâminas foram lavadas para parar a reação; 

9) Então fez-se a desidratação com álcool em concentrações diferentes e a diafanização em 

xilol para montagem da lamínula com Enthelan e análise utilizando o Microscópio Óptico 

BX-41 com câmera acoplada.  

 Os dados imunohistoquímicos (fotomicrografias) foram analisados em microscópio e 

quantificados através do software Image J (National Institute of Health, USA). 

Posteriormente, esses dados foram analisados através do GraphPad Prism® 6.0. 

 

 3.5 Análise estatística  
 

Os resultados foram expressos como média ± erro padrão da média (E.P.M). Para 

comparação múltipla dos parâmetros foi utilizado ANOVA de uma via e o teste de Newman-

Keuls como post hoc. Para comparação das médias entre dois grupos apenas, foi utilizado o 

teste t não pareado. Em todas as análises, foi considerado estatisticamente significante 

valores de p< 0,05. Para realização da análise estatística foi utilizado o programa GraphPad 

Prism® 6.0. 
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4 RESULTADOS 
 

4.1 Testes comportamentais  
 

4.1.1 Efeitos da curcumina sobre a atividade locomotora através do teste do campo aberto 
em ratos jovens 7 dias após serem submetidos à isquemia cerebral global   
 

 A isquemia cerebral pode causar alterações na atividade locomotora de ratos, que pode 

ser avaliada no teste do campo aberto. Neste caso, 7 dias após a cirurgia foi realizado este 

teste, onde a atividade locomotora espontânea (ALE) e a movimentação vertical foram os 

parâmetros analisados e os resultados foram expressos como número de travessias e de 

rearings.  

Os animais isquemiados (ISQ) tiveram uma diminuição significativa do número de 

travessias de um quadrante para outro quando comparados ao grupo falso operado (FO) [ISQ: 

27,33 ± 1,67 (9); FO: 48,56 ± 2,49 (9)]. A curcumina, nas doses [50 mg/kg: 38,56 ± 3,32 (9); 

100 mg/kg: 43,18 ± 3,23; p<0,0007 (11)], reverteu a alteração na atividade locomotora 

quando comparada ao grupo isquemiado. (Figura 5).  

De maneira semelhante, a curcumina aumentou o número de rearings somente na 

maior dose [25 mg/kg: 18,50 ± 1,86 (8); 50 mg/kg: 19,89 ± 1,36 (9); 100 mg/kg: 31,90 ± 

2,46; p<0,0001 (10)] quando comparado com o grupo isquemiado [15,09 ± 0,83 (11)] (Figura 

6). 
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Figura 5 – Efeitos do tratamento por 7 dias de curcumina (25, 50 e 100mg/kg, vo) sobre a atividade 
locomotora de ratos após serem submetidos à isquemia cerebral global no teste do campo aberto. Os 
valores representam a média ± EPM do número de cruzamentos durante 5 min. Para análise estatística foi 
utilizado ANOVA de uma via seguido por Newman Keuls como teste post hoc. Valores significativos com 
p<0,05. a e b quando comparados ao falso operado (FO) e Isquemiado (ISQ), respectivamente. Teste t não 
pareado * quando comparados ao grupo isquemiado (ISQ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 – Efeitos do tratamento por 7 dias de curcumina (25, 50 e 100mg/kg) sobre a atividade 
locomotora de ratos após serem submetidos à isquemia cerebral global no teste do campo aberto. Os 
valores representam a média ± EPM do número de rearings durante 5 min. Para análise estatística foi 
utilizado ANOVA de uma via seguido por Newman Keuls como teste post hoc. Valores significativos com 
p<0,05. a e b quando comparados ao falso operado (FO) e Isquemiado (ISQ), respectivamente. 
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4.1.2 Efeitos da curcumina sobre o aprendizado e a memória espacial no teste do labirinto 
aquático em ratos jovens 7 dias após serem submetidos à isquemia cerebral global  
 

 Durante a avaliação da retenção da memória espacial observou-se que os animais 

isquemiados e tratados apenas com veículo apresentaram déficit significativo no parâmetro 

analisado, aumentando assim o tempo para encontrar a plataforma submersa, em relação ao 

grupo controle.  

 De acordo com a figura 7 e a tabela 1, o tratamento com curcumina durante 7 dias, nas 

três doses utilizadas, preveniu significativamente o aumento da latência para encontrar a 

plataforma submersa. 
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Figura 7 – Efeitos do tratamento por 7 dias de curcumina (25, 50 e 100mg/kg, vo) sobre a retenção da 
memória espacial de ratos submetidos à isquemia cerebral global no teste do labirinto aquático. Os 
valores representam a média ± EPM do tempo para encontrar a plataforma em 54 s. Para análise 
estatística foi utilizado ANOVA de uma via seguido por Newman Keuls como teste post hoc. Valores 
significativos com p<0,05. a e b quando comparados ao falso operado (FO) e Isquemiado (ISQ), 
respectivamente. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 1 – Efeitos da curcumina (25, 50 e 100mg/kg, vo) sobre a retenção da memória espacial de ratos 
submetidos à isquemia cerebral global no teste do labirinto aquático. Os valores representam a média ± 
EPM do tempo para encontrar a plataforma em 54 s. Para análise estatística foi utilizado ANOVA de uma 
via seguido por Newman Keuls como teste post hoc. Valores significativos com p<0,05. a e b quando 
comparados ao falso operado (FO) e Isquemiado (ISQ), respectivamente. 

Grupos Tempo para encontrar a 
plataforma (s) 

Redução do tempo para 
encontrar a plataforma 

(%) 

Falso operado (FO) 17,76 ± 4,06 (9) - 

Isquemiado (ISQ) 43,69 ± 3,81(14) a - 

ISQ + curcumina 25mg/kg (C25) 15,92 ± 3,16 (8)b 63,6 

ISQ + curcumina 50mg/kg (C50) 19,27 ± 3,43 (12)b 55,9 

ISQ + curcumina 100mg/kg (C100) 14,85 ± 2,51(10)b 66 
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4.2 Resultados: dosagem de monoaminas através de hplc 
 

4.2.1 Efeitos da curcumina sobre os níveis de DA, DOPAC e NE no corpo estriado de ratos 
jovens, 3 e 7 dias após serem submetidos à isquemia cerebral global 
 

 Na dosagem de monoaminas através de HPLC, observou-se redução significativa da 

dopamina no corpo estriado 3 dias após a isquemia (85,78%) se comparado ao grupo falso 

operado, assim como redução do seu metabólito DOPAC (43,44%), porém sem significância 

estatística. No entanto, os animais tratados com curcumina, nas três doses utilizadas (25, 50 e 

100 mg/kg), observou-se elevação dos conteúdos de dopamina em relação ao grupo 

isquemiado (controle positivo). Isto indica que ocorreu recuperação da liberação da dopamina 

nos grupos tratados (tabela 2 e Figura 8). 

 A figura 9 mostra que o DOPAC não obteve alteração nos seus níveis, pelo contrário, 

na dose de 25 mg/kg, houve redução significativa deste metabólito em relação ao grupo 

isquemiado tratado com água + veículo. 

 Aas figuras 10 e 11 e tabela 3 representam as concentrações de DA e DOPAC 7 dias 

após a isquemia, nas quais podemos observar um aumento desta monoamina e seu metabólito 

na dose de 50 mg/kg (DA). Já para o DOPAC, observou-se estabelecimento dos níveis deste 

metabólito após o tratamento com as três doses de curcumina (115, 68,2 e 96,9%, 

respectivamente) em relação ao grupo isquemiado, que permaneceu com valores de DA 

reduzidos. 

 A dosagem de NE também foi realizada e, como podemos observar, a sua 

quantificação gerou resultados semelhantes à dosagem de DA e DOPAC. Na figura 12 e 

tabela 4 pode ser observado esse efeito, em que os animais isquemiados e tratados com água + 

veículo durante 3 dias consecutivos tiveram os níveis de NE reduzidos em relação ao grupo 

falso operado [FO: 1778 ± 161,5 (5); ISQ: 704,8 ± 250 (6)]., tendo estes valores aumentados 

após administração de curcumina nas doses de 50 [1614 ± 214,7 (13)] e 100 mg/kg [2613 ± 

501,5 (10)]. 

 A figura 13 e a tabela 4 também trazem valores reduzidos de NE 7 dias após o evento 

isquêmico no grupo tratado apenas com água + veículo, em relação ao falso operado [FO: 

1353 ± 186,3 (12); ISQ: 791,1 ± 153,1 (11)]. Neste período, os animais tratados com 
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curcumina tiveram estes valores revertidos [ISQ+C25: 1443 ± 266,1 (7); ISQ+C50: 1599 ± 

234 (5)], com exceção daqueles tratados com curcumina 100 mg/kg [1132 ± 229,5 (11)], 

demonstrado um possível efeito bifásico 7 dias após a isquemia. 

Figura 8 – Efeitos do tratamento por 3 dias de curcumina (25, 50 e 100mg/kg, vo) sobre as concentrações 
de dopamina em corpo estriado de ratos após serem submetidos à isquemia cerebral global através de 
HPLC. Os valores representam a média ± EPM. Para análise estatística foi utilizado ANOVA de uma via 
seguido por Newman Keuls como teste post hoc. Valores significativos com p<0,05. a e b quando 
comparados aos grupos falso operado (FO) e Isquemiado (ISQ), respectivamente; Teste t não pareado * 
quando comparados ao grupo isquemiado (ISQ).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9 - Efeitos do tratamento por 3 dias de curcumina (25, 50 e 100mg/kg, vo) sobre as concentrações 
de DOPAC em corpo estriado de ratos após serem submetidos à isquemia cerebral global através de 
HPLC. Os valores representam a média ± EPM. Para análise estatística foi utilizado ANOVA de uma via 
seguido por Newman Keuls como teste post hoc. Valores significativos com p<0,05. a quando comparado 
aos grupos falso operado (FO); Test t não pareado * quando comparado ao grupo isquemiado (ISQ).  
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Tabela 2 – Concentração de DA e DOPAC em corpo estriado de ratos 3 dias após serem submetidos à 
isquemia cerebral global e a relação entre DOPAC e DA.   

 

 

Os valores representam a média ± EPM. Para análise estatística foi utilizado ANOVA de uma via seguido 
por Newman Keuls como teste post hoc. Valores significativos com p<0,05. a e b quando comparados ao 
falso operado (FO) e Isquemiado (ISQ), respectivamente. Teste t não pareado * quando comparados ao 
grupo isquemiado (ISQ).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupos Dopamina 

(3 dias) 

Percentual 
de redução 

(%) 

 

DOPAC 

(3 dias) 

Percentual 
de redução 

(%) 

 

DOPAC/DA 

(3 dias) 

Falso operado  4207 ± 1070 (5) - 1941 ± 441,6 (6) - 0,46 

Isquemiado  598,2 ± 74,34a (7) 85,8 1463 ± 54,06 (6) 24,6 2,45 

ISQ + C25 1656 ± 196,7a *(7) 60,6 772,8 ± 09,5ª*(9) 60,2 0,47 

ISQ + C50 1924 ± 16,1a*(10) 54,3 1171 ± 108,4 (11) 39,7 0,61 

ISQ + C100 3248 ± 602,5b(8) 22,8 1883 ± 288,3 (11) 3,0 0,58 
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Figura 10 - Efeitos do tratamento por 7 dias de curcumina (25, 50 e 100mg/kg, vo) sobre as concentrações 
de dopamina em corpo estriado de ratos após serem submetidos à isquemia cerebral global através de 
HPLC. Os valores representam a média ± EPM. Para análise estatística foi utilizado ANOVA de uma via 
seguido por Newman Keuls como teste post hoc. Valores significativos com p<0,05. a quando comparado ao 
grupo falso operado (FO); Teste t não pareado * quando comparados ao grupo isquemiado (ISQ).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11 – Efeitos do tratamento por 7 dias de curcumina (25, 50 e 100mg/kg, vo) sobre as concentrações 
de DOPAC em corpo estriado de ratos após serem submetidos à isquemia cerebral global através de 
HPLC. Os valores representam a média ± EPM. Para análise estatística foi utilizado ANOVA de uma via 
seguido por Newman Keuls como teste post hoc. Valores significativos com p<0,05. a e b quando comparado 
ao grupo falso operado (FO) e isquemiado (ISQ) respectivamente.  
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Tabela 3 – Concentração de DA e DOPAC em corpo estriado de ratos 7 dias após serem submetidos à 
isquemia cerebral global e a relação entre DOPAC e DA.  

Os valores representam a média ± EPM. Para análise estatística foi utilizado ANOVA de uma via seguido 
por Newman Keuls como teste post hoc. Valores significativos com p<0,05. a e b quando comparados ao 
falso operado (FO) e Isquemiado (ISQ), respectivamente. Teste t não pareado * quando comparados ao 
grupo isquemiado (ISQ).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupos Dopamina 

(7 dias) 

Percentual 
de redução 

(%) 

 

DOPAC 

(7 dias) 

Percentual 
de redução  

(%) 

 

DOPAC/DA 

(7 dias) 

Falso operado  2081 ± 221,1(13)   - 1472 ± 114 (13) - 0,70 

Isquemiado  853,7 ± 63 a (9)  59,0 832,5 ± 96,39a 

(11)  
43,4 0,97 

ISQ + C25 1230 ± 256,4 (7) 40,9 1793 ± 309,4b (8) - 1,45 

ISQ + C50 1565 ± 287,8 *(8) 24,8 1400 ± 177,3b (9) 4,9 0,89 

ISQ + C100 1455 ± 271,1 (17) 30,1 1639 ± 242,8b 
(11) 

- 1,12 
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Figura 12 - Efeitos do tratamento por 3 dias de curcumina (25, 50 e 100mg/kg, vo) sobre as concentrações 
de norepinefrina em corpo estriado de ratos após serem submetidos à isquemia cerebral global através de 
HPLC. Os valores representam a média ± EPM. Para análise estatística foi utilizado ANOVA de uma via 
seguido por Newman Keuls como teste post hoc. Valores significativos com p<0,05. b quando comparado ao 
grupo isquemiado (ISQ); Teste t não pareado * quando comparado ao grupo falso operado (FO) e ** 
quando comparado ao grupo isquemiado (ISQ).  

          

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13 - Efeitos do tratamento por 7 dias de curcumina (25, 50 e 100mg/kg, vo) sobre as concentrações 
de norepinefrina em corpo estriado de ratos após serem submetidos à isquemia cerebral global através de 
HPLC. Os valores representam a média ± EPM. Valores significativos com p<0,05. Teste t não pareado * 
quando comparado ao grupo falso operado (FO) e ** quando comparado ao grupo isquemiado (ISQ). 
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Tabela 4 – Concentração de NE em corpo estriado de ratos 3 e 7 dias após serem submetidos à isquemia 
cerebral global.  

 

Grupos NE (3 dias) Percentual de 
redução (%) 

NE (7 dias) Percentual de 
redução (%) 

Falso operado  1778 ± 161,5 (5) - 1353 ± 186,3 (12) - 

Isquemiado  704,8 ± 250*(6) 60,3 791,1 ± 153,1 *(11) 41,5 

ISQ + C25 633,8 ± 126,4 (11) 64,3 1443 ± 266,1**(7) - 

ISQ + C50 1614 ± 14,7**(13) 9,2 1599 ± 234**(5) - 

ISQ + C100 2613 ± 501,5 a (10) - 1132 ± 229,5 (11) 16,3 

 

Os valores representam a média ± EPM. Para análise estatística foi utilizado ANOVA de uma via seguido 
por Newman Keuls como teste post hoc. Valores significativos com p<0,05. a quando comparados ao 
Isquemiado (ISQ). Teste t não pareado * quando comparado ao grupo falso operado (FO) e ** quando 
comparado ao grupo isquemiado (ISQ). 
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4.3 Atividade antioxidante 
 

4.3.1 Efeitos da curcumina sobre a peroxidação lipídica (tbars) no córtex cerebral e 
hipocampo de ratos jovens, 3 e 7 dias após serem submetidos à isquemia cerebral global 
 

 Os efeitos da curcumina sobre a lesão oxidativa ocorrida na isquemia cerebral após 

oclusão das artérias carótidas comuns foram avaliados através do teste TBARS para a 

dosagem dos níveis de malondialdeído (MDA), como índice de peroxidação lipídica, com o 

objetivo de identificar a neurotoxicidade induzida pela isquemia com relação ao estresse 

oxidativo e a geração de radicais livres.   

As figuras 14 e 15 representam, respectivamente, as concentrações de MDA no córtex 

cerebral 3 e 7 dias após a isquemia cerebral global. Após 3 dias da cirurgia, a isquemia 

promoveu um maior índice de peroxidação lipídica, observada pelo aumento significativo dos 

níveis de MDA (µmol/g de tecido) se comparado ao grupo controle negativo [FO: 337,3 ± 

30,78 (9); ISQ: 558,6 ± 50,76 (8)]. O tratamento com a curcumina nas doses de 50 e 100 

mg/kg reverteu esse efeito. Resultado este estatisticamente significativo (p<0,05) quando 

comparado ao grupo isquemiado (ISQ) [ISQ+C50: 284,5 ± 19,11 (8); ISQ+C100: 291,7 ± 

36,64 (6)]. Passados 7 dias da cirurgia, a isquemia também promoveu aumento no grau de 

peroxidação lipídica quando comparado ao grupo FO [FO:349,1 ± 14,11 (7); ISQ: 510,2 ± 

45,99 (6)]. O tratamento com curcumina não reduziu estes índices em nenhuma dose 

utilizada, e na dose de 25 mg/kg induziu um aumento nos níveis de MDA  [ISQ+C25: 427,4 ± 

39,27 (7); ISQ+C100: 397,4 ± 27,63 (7)] em relação ao grupo FO (Tabelas 5 e 6).    

   O tratamento com curcumina nas doses de 50 e 100 mg/kg reduziu, 

significantemente, o grau de peroxidação lipídica em 35,7 e 55, 8%, respectivamente, no 

hipocampo 3 dias após a isquemia cerebral global, quando comparado ao grupo isquemiado. 

Porém, 7 dias após a isquemia, o melhor resultado foi obtido na menor dose, 25 mg/kg, e a 

dose de 100 mg/kg elevou os níveis de MDA de maneira significativa em relação ao grupo 

FO [FO: 362,1± 21,78 (7); ISQ: 469,2 ± 36,62 (7); ISQ+C25: 329,8 ± 39,23 (8); ISQ+C50: 

439,1 ± 35,91 (8); ISQ+C100: 581,7 ± 49,61 (7)] (Figuras 16 e 17 e tabelas 7  

e 8).   
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Figura 14 - Efeitos da curcumina (25, 50 e 100mg/kg, vo) sobre os níveis de malondialdeído (MDA), 
utilizado como índice de peroxidação lipídica, no córtex cerebral de ratos 3 dias após serem submetidos à 
isquemia cerebral global. Os valores representam a média ± EPM. Para análise estatística foi utilizado 
ANOVA de uma via seguido por Newman Keuls como teste post hoc. Valores significativos com p<0,05. a e 
b quando comparado ao grupo falso operado (FO) e isquemiado (ISQ), respectivamente.  

 

 

       

 

 

 

 

 

 

Figura 15 - Efeitos da curcumina (25, 50 e 100mg/kg, vo) sobre os níveis de malondialdeído (MDA), 
utilizado como índice de peroxidação lipídica, no córtex cerebral de ratos 7 dias após serem submetidos à 
isquemia cerebral global. Os valores representam a média ± EPM. Para análise estatística foi utilizado 
ANOVA de uma via por Newman Keuls como teste post hoc. Valores significativos com p<0,05. a quando 
comparado ao grupo falso operado (FO).  
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Tabela 5 - Efeitos da curcumina (25, 50 e 100mg/kg, vo) sobre os níveis de malondialdeído (MDA), 
utilizado como índice de peroxidação lipídica, no córtex cerebral de ratos 3 dias após serem submetidos à 
isquemia cerebral global.  

 

GRUPOS TBARS (μmol MDA/g tecido) 

CÓRTEX CEREBRAL  

3 DIAS 

REDUÇÃO DA 
PEROXIDAÇÃO 

LIPÍDICA (%) 

Falso operado  337,3 ± 30,78 (9) - 

Isquemiado (ISQ) 558,6 ± 50,76 (8) a - 

ISQ + C25 505 ± 46,14(4) 9,6  

ISQ + C50 284,5 ± 19,11 (8) b 49,1 

ISQ + C100 291,7 ± 36,64 (6) b 47,8 

Os valores representam a média ± EPM. Para análise estatística foi utilizado ANOVA de um via seguido 
por Newman Keuls como teste post hoc. Valores significativos com p<0,05. a e b quando comparados ao 
falso operado (FO) e Isquemiado (ISQ), respectivamente.  

 

 

Tabela 6 - Efeitos da curcumina (25, 50 e 100mg/kg, vo) sobre os níveis de malondialdeído (MDA), 
utilizado como índice de peroxidação lipídica, no córtex cerebral de ratos 7 dias após serem submetidos à 
isquemia cerebral global.  

 

GRUPOS TBARS (μmol MDA/g tecido) 

CÓRTEX CEREBRAL 

7 DIAS 

REDUÇÃO DA 
PEROXIDAÇÃO 

LIPÍDICA (%) 

Falso operado  349,1 ± 14,11 (7) - 

Isquemiado (ISQ) 510,2 ± 45,99 (6) a - 

ISQ + C25 427,4 ±39,27 (7) 16,2 

ISQ + C50 587 ± 24,11 (7) a - 

ISQ + C100 397,4 ± 27,63 (7) 22,1 

Os valores representam a média ± EPM. Para análise estatística foi utilizado ANOVA de uma via seguido 
por Newman Keuls como teste post hoc. Valores significativos com p<0,05. a quando comparados ao falso 
operado (FO) e Isquemiado (ISQ), respectivamente.  
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Figura 16 - Efeitos da curcumina (25, 50 e 100mg/kg, vo) sobre os níveis de malondialdeído (MDA), 
utilizado como índice de peroxidação lipídica, no hipocampo de ratos 3 dias após serem submetidos à 
isquemia cerebral global. Os valores representam a média ± EPM. Para análise estatística foi utilizado 
ANOVA de uma via seguido por Newman Keuls como teste post hoc. Valores significativos com p<0,05. a e 
b quando comparado ao grupo falso operado (FO) e isquemiado (ISQ), respectivamente. Teste t não 
pareado * quando comparado ao grupo isquemiado (ISQ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17 - Efeitos da curcumina (25, 50 e 100mg/kg, vo) sobre os níveis de malondialdeído (MDA), 
utilizado como índice de peroxidação lipídica, no hipocampo de ratos 7 dias após serem submetidos à 
isquemia cerebral global. Os valores representam a média ± EPM. Para análise estatística foi utilizado 
ANOVA de uma via seguido por Newman Keuls como teste post hoc. Valores significativos com p<0,05. a 
quando comparado ao grupo falso operado (FO). Teste t não pareado * quando comparado ao grupo 
isquemiado (ISQ). 
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Tabela 7 - Efeitos da curcumina (25, 50 e 100mg/kg, vo) sobre os níveis de malondialdeído (MDA), 
utilizado como índice de peroxidação lipídica, no hipocampo de ratos 3 dias após serem submetidos à 
isquemia cerebral global.  

 

GRUPOS TBARS (μmol MDA/g tecido) 

HIPOCAMPO 

3 DIAS 

REDUÇÃO DA 
PEROXIDAÇÃO 

LIPÍDICA (%) 

Falso operado  293,7 ± 38,39 (9) - 

Isquemiado (ISQ) 525,1 ± 80,03 (8) a - 

ISQ + C25 370 ± 11,96 (4) 29,5 

ISQ + C50 337,5 ± 31,69 (8) * 35,7 

ISQ + C100 231,9 ± 24,21 (4) b 55,8 

Os valores representam a média ± EPM. Para análise estatística foi utilizado ANOVA de uma via seguido 
por Newman Keuls como teste post hoc. Valores significativos com p<0,05. a e b quando comparados ao 
falso operado (FO) e Isquemiado (ISQ), respectivamente. Teste t não pareado * quando comparado ao 
grupo isquemiado (ISQ). 

 

Tabela 8 - Efeitos da curcumina (25, 50 e 100mg/kg, vo) sobre os níveis de malondialdeído (MDA), 
utilizado como índice de peroxidação lipídica, no hipocampo de ratos 7 dias após serem submetidos à 
isquemia cerebral global.  

 

GRUPOS TBARS (μmol MDA/g tecido) 

HIPOCAMPO 

7 DIAS 

REDUÇÃO DA 
PEROXIDAÇÃO 

LIPÍDICA (%) 

Falso operado  362,1 ± 21,78 (7) - 

Isquemiado (ISQ) 469,2 ± 36,62 (7) - 

ISQ + C25 329,8 ± 39,23 (8) * 29,7 

ISQ + C50 439,1 ± 35,91 (8) 6,4 

ISQ + C100 581,7 ± 49,61 (7) a - 

 

Os valores representam a média ± EPM. Para análise estatística foi utilizado ANOVA de uma via seguido 
por Newman Keuls como teste post hoc. Valores significativos com p<0,05. a quando comparados ao falso 
operado (FO) e Isquemiado (ISQ), respectivamente. Teste t não pareado * quando comparado ao grupo 
isquemiado (ISQ). 
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4.3.2 Efeitos da curcumina sobre a concentração de nitrito no córtex cerebral e hipocampo 
de ratos jovens, 3 e 7 dias após serem submetidos à isquemia cerebral global   
 

 A partir da dosagem de nitrito podemos estimar a presença de óxido nítrico no tecido, 

já que o nitrito é um de seus metabólitos, sendo assim utilizado como marcador indireto da 

formação de radicais livres. 

 A isquemia promoveu um aumento significativo nos níveis de nitrito no córtex 

cerebral de ratos 3 e 7 dias após serem submetidos à cirurgia quando comparados ao grupo 

falso operado, como pode ser observado nas figuras 18 e 19 .  A curcumina, nas doses de 50 e 

100 mg/kg, 3 dias após a isquemia, reduziu em 30 e 80%, respectivamente, o nível de nitrito 

das amostras em relação ao grupo controle isquemiado (tabela 8).  No 7º dia após a cirurgia 

foi possível observar uma redução significativa de 38% nos níveis de nitrito somente na dose 

de 25 mg/kg, quando comparada ao grupo isquemiado tratado com veículo (tabela 9).    No 

hipocampo de ratos submetidos à isquemia cerebral global houve aumento significativo do 

teor de nitrito nas amostras 3 [FO: 8,6 ± 3,08 (10); ISQ: 27,8 ± 6,05 (5)] e 7 [FO: 1,81 ± 0,59 

(5); ISQ: 7,1 ± 1 (5)] dias após a cirurgia em comparação ao grupo falso operado  (figuras 20 

e 21). Após 3 dias da cirurgia foi verificado que a curcumina causa redução dos níveis de 

nitrito seguindo um padrão dose-dependente, com reduções de 55, 83 e 92% nas doses de 25, 

50 e 100 mg/kg, respectivamente, se comparados aos valores do grupo ISQ; e após 7 dias 

houve melhor efeito nas doses de 25 e 100 mg/kg, 59 e 62%, respectivamente, em 

comparação com o grupo ISQ. Os percentuais de redução de nitrito causada pela 

administração da curcumina podem ser visualizados nas tabelas 11 e 12. 
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Figura 18 - Efeitos da curcumina (25, 50 e 100mg/kg, vo) sobre a concentração de nitrito no córtex 
cerebral de ratos 3 dias após serem submetidos à isquemia cerebral global. Os valores representam a 
média ± EPM. Para análise estatística foi utilizado ANOVA de uma via seguido por Newman Keuls como 
teste post hoc. Valores significativos com p<0,05. a e b quando comparado ao grupo falso operado (FO) e 
isquemiado (ISQ), respectivamente. Teste t não pareado * quando comparado ao grupo isquemiado (ISQ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19 - Efeitos da curcumina (25, 50 e 100mg/kg, vo) sobre a concentração de nitrito no córtex 
cerebral de ratos 7 dias após serem submetidos à isquemia cerebral global. Os valores representam a 
média ± EPM. Para análise estatística foi utilizado ANOVA de uma via seguido por Newman Keuls como 
teste post hoc. Valores significativos com p<0,05. a quando comparado ao grupo falso operado (FO). Teste 
t não pareado * quando comparado ao grupo isquemiado (ISQ). 
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Tabela 9 - Efeitos da curcumina (25, 50 e 100mg/kg, vo) sobre os níveis de nitrito no córtex cerebral de 
ratos 3 dias após serem submetidos à isquemia cerebral global.  

 

GRUPOS CONCENTRAÇÃO DE NITRITO 

 (μmol/g tecido) 

CÓRTEX CEREBRAL - 3 DIAS 

REDUÇÃO DO 
CONTEÚDO DE 

NITRITO (%) 

Falso operado  3,2 ± 0,82 (10)  - 

Isquemiado (ISQ) 9,4 ± 1,66 (5) a - 

ISQ + C25 11 ± 1,29 (3) a - 

ISQ + C50 6,6 ± 0,94 (8) * 30 

ISQ + C100 1,9 ± 0,55 (6) b 80 

Os valores representam a média ± EPM. Para análise estatística foi utilizado ANOVA de uma via seguido 
por Newman Keuls como teste post hoc. Valores significativos com p<0,05. a e b quando comparados ao 
falso operado (FO) e Isquemiado (ISQ), respectivamente. Teste t não pareado * quando comparado ao 
grupo isquemiado (ISQ). 

 

Tabela 10 - Efeitos da curcumina (25, 50 e 100mg/kg, vo) sobre os níveis de nitrito no córtex cerebral de 
ratos 7 dias após serem submetidos à isquemia cerebral global.  

 

GRUPOS CONCENTRAÇÃO DE 
NITRITO 

 (μmol/g tecido) 

CÓRTEX CEREBRAL - 7 DIAS 

REDUÇÃO DO 
CONTEÚDO DE 

NITRITO (%) 

Falso operado  4,2 ± 1,42 (7)  - 

Isquemiado (ISQ) 11,75 ± 0,64 (5) a - 

ISQ + C25 7,24 ± 1,09 (9) * 38 

ISQ + C50 8,2 ± 1,92 (6) 30 

ISQ + C100 10,34 ± 1,62 (5) a 12 

Os valores representam a média ± EPM. Para análise estatística foi utilizado ANOVA de uma via seguido 
por Newman Keuls como teste post hoc. Valores significativos com p<0,05. a quando comparados ao falso 
operado (FO) e Isquemiado (ISQ), respectivamente. Unpaired t test * quando comparado ao grupo 
isquemiado (ISQ). 

 



65 
 
Figura 20 - Efeitos da curcumina (25, 50 e 100mg/kg, vo) sobre a concentração de nitrito no hipocampo de 
ratos 3 dias após serem submetidos à isquemia cerebral global. Os valores representam a média ± EPM. 
Para análise estatística foi utilizado ANOVA de uma via seguido por Newman Keuls como teste post hoc. 
Valores significativos com p<0,05. a e b quando comparado ao grupo falso operado (FO) e isquemiado 
(ISQ), respectivamente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21 - Efeitos da curcumina (25, 50 e 100mg/kg, vo) sobre a concentração de nitrito no hipocampo de 
ratos 7 dias após serem submetidos à isquemia cerebral global. Os valores representam a média ± EPM. 
Para análise estatística foi utilizado ANOVA de uma via seguido por Newman Keuls como teste post hoc. 
Valores significativos com p<0,05. a e b quando comparado ao grupo falso operado (FO) e isquemiado 
(ISQ), respectivamente.  
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Tabela 11 - Efeitos da curcumina (25, 50 e 100mg/kg, vo) sobre os níveis de nitrito no hipocampo de ratos 
3 dias após serem submetidos à isquemia cerebral global.  

 

GRUPOS CONCENTRAÇÃO DE 
NITRITO 

 (μmol/g tecido) 

HIPOCAMPO - 3 DIAS 

REDUÇÃO DO 
CONTEÚDO DE 

NITRITO (%) 

Falso operado  8,6 ± 3,08 (10)  - 

Isquemiado (ISQ) 27,8 ± 6,05 (5) a - 

ISQ + C25 12,5 ± 3,17 (3) b 55 

ISQ + C50 4,8 ± 0,88 (6) b 83 

ISQ + C100 2,2 ± 0,70 (5) b 92 

Os valores representam a média ± EPM. Para análise estatística foi utilizado ANOVA de uma via seguido 
por Newman Keuls como teste post hoc. Valores significativos com p<0,05. a e b quando comparados ao 
falso operado (FO) e Isquemiado (ISQ), respectivamente.  

 

Tabela 12 - Efeitos da curcumina (25, 50 e 100mg/kg, vo) sobre os níveis de nitrito no hipocampo de ratos 
7 dias após serem submetidos à isquemia cerebral global.  

 

GRUPOS CONCENTRAÇÃO DE 
NITRITO 

 (μmol/g tecido) 

HIPOCAMPO - 7 DIAS 

REDUÇÃO DO 
CONTEÚDO DE 

NITRITO (%) 

Falso operado  1,81 ± 0,59 (5)  - 

Isquemiado (ISQ) 7,1 ± 1 (5) a - 

ISQ + C25 2,9 ± 0,57 (8) b 59 

ISQ + C50 8,8 ± 1,05 (4) a - 

ISQ + C100 2,7 ± 0,66 (7) b 62 

 

Os valores representam a média ± EPM. Para análise estatística foi utilizado ANOVA de uma via seguido 
por Newman Keuls como teste post hoc. Valores significativos com p<0,05. a quando comparados ao falso 
operado (FO) e Isquemiado (ISQ), respectivamente.  
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4.4 Análise histológica e imunohistoquímica 
 

4.4.1 Efeitos da curcumina sobre a integridade neuronal das regiões hipocampais CA1, 
CA3, giro denteado (GD) e córtex (CT) temporal de ratos jovens submetidos à isquemia 
cerebral global 3 e 7 dias após a isquemia através da coloração com Fluoro-Jade B.  
 

A avaliação do dano neuronal foi realizada 3 e 7 dias após a cirurgia através da técnica 

histológica do Fluoro-Jade B. Esta técnica é usada como marcador de neurodegeneração, 

tanto por apoptose como por necrose observada através de fluorescência verde. 

No grupo isquemiado ocorreu um aumento de fluorescência relacionada com uma 

maior morte celular no 3º dia depois de submetidos à isquemia cerebral global, nas regiões 

CA1 (figura 22), CA3 (figura 23) e GD hipocampais (figura 24), com um maior número de 

células Fluoro-Jade B positivas quando comparadas às mesmas áreas do animal falso operado 

(FO). Da mesma forma, na área do córtex temporal também houve aumento da fluorescência 

no grupo isquemiado em relação ao grupo FO (figura 25).  

Ainda no grupo isquemiado tratado com água + veículo, no 7º dia após a isquemia, 

observou-se resultados semelhantes nas regiões CA1 (figura 26) e CA3 (figura 27) do 

hipocampo e no córtex temporal (figura 28), em que houve aumento da fluorescência após 

coloração com o Fluoro-Jade B.  

Os grupos tratados com a curcumina nas doses 50 e 100 mg/kg tiveram redução 

significativa da fluorescência 3 e 7 dias após a isquemia, em todas as áreas analisadas, em 

relação ao grupo isquemiado (figuras 22 a 28). 
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Figura 22 – Fotomicrografias representativas de neurônios imunorreativos para Fluoro-jade B na área 
CA1 hipocampal 3 dias após a isquemia em ratos tratados com água + veículo (ISQ), curcumina 50 mg/kg 
(ISQ+C50) e curcumina 100 mg/kg (ISQ+C100). Escala 200 μm e aumento de 400x. Ao lado, a 
quantificação da densidade ótica obtida através do programa Image J®. Valores significativos com 
p<0,05. a e b quando comparados aos grupos falso operado (FO) e isquemiado (ISQ), respectivamente. 
ANOVA de uma via seguido por Newman Keuls como teste post hoc.  

 

 

 

Figura 23 – Fotomicrografias representativas de neurônios imunorreativos para Fluoro-jade B na área 
CA3 hipocampal 3 dias após a isquemia em ratos tratados com água + veículo (ISQ), curcumina 50 mg/kg 
(ISQ+C50) e curcumina 100 mg/kg (ISQ+C100). Escala 200 μm e aumento de 400x. Ao lado, a 
quantificação da densidade ótica obtida através do programa Image J®. Valores significativos com 
p<0,05. a e b quando comparados aos grupos falso operado (FO) e isquemiado (ISQ), respectivamente. 
ANOVA de uma via seguido por Newman Keuls como teste post hoc.  
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Figura 24 – Fotomicrografias representativas de neurônios imunorreativos para Fluoro-jade B na área do 
giro denteado (GD) hipocampal 3 dias após a isquemia em ratos tratados com água + veículo (ISQ), 
curcumina 50 mg/kg (ISQ+C50) e curcumina 100 mg/kg (ISQ+C100). Escala 200 μm e aumento de 400x. 
Ao lado, a quantificação da densidade ótica obtida através do programa Image J®. Valores significativos 
com p<0,05. a e b quando comparados aos grupos falso operado (FO) e isquemiado (ISQ), respectivamente. 
ANOVA de uma via por Newman Keuls como teste post hoc.  

 

 

Figura 25 – Fotomicrografias representativas de neurônios imunorreativos para Fluoro-jade B na área do 
córtex (CT) 3 dias após a isquemia em ratos tratados com água + veículo (ISQ), curcumina 50 mg/kg 
(ISQ+C50) e curcumina 100 mg/kg (ISQ+C100). Escala 200 μm e aumento de 400x. Ao lado, a 
quantificação da densidade ótica obtida através do programa Image J®. Valores significativos com 
p<0,05. a e b quando comparados aos grupos falso operado (FO) e isquemiado (ISQ), respectivamente. 
ANOVA de uma via seguido por Newman Keuls como teste post hoc. 
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Figura 26 – Fotomicrografias representativas de neurônios imunorreativos para Fluoro-jade B na área 
CA1 hipocampal 7 dias após a isquemia em ratos tratados com água + veículo (ISQ), curcumina 50 mg/kg 
(ISQ+C50) e curcumina 100 mg/kg (ISQ+C100). Escala 200 μm e aumento de 400x. Ao lado, a 
quantificação da densidade ótica obtida através do programa Image J®. Valores significativos com 
p<0,05. a e b quando comparados aos grupos falso operado (FO) e isquemiado (ISQ), respectivamente. 
ANOVA de uma via seguido por Newman Keuls como teste post hoc. 

 

 

 

Figura 27 – Fotomicrografias representativas de neurônios imunorreativos para Fluoro-jade B na área 
CA3 hipocampal 7 dias após a isquemia em ratos tratados com água + veículo (ISQ), curcumina 50 mg/kg 
(ISQ+C50) e curcumina 100 mg/kg (ISQ+C100). Escala 200 μm e aumento de 400x. Ao lado, a 
quantificação da densidade ótica obtida através do programa Image J®. Valores significativos com 
p<0,05. a e b quando comparados aos grupos falso operado (FO) e isquemiado (ISQ), respectivamente. 
ANOVA de uma via seguido por Newman Keuls como teste post hoc. 
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Figura 28 – Fotomicrografias representativas de neurônios imunorreativos para Fluoro-jade B na área do 
córtex (CT) 7 dias após a isquemia em ratos tratados com água + veículo (ISQ), curcumina 50 mg/kg 
(ISQ+C50) e curcumina 100 mg/kg (ISQ+C100). Escala 200 μm e aumento de 400x. Ao lado, a 
quantificação da densidade ótica obtida através do programa Image J®. Valores significativos com 
p<0,05. a e b quando comparados aos grupos falso operado (FO) e isquemiado (ISQ), respectivamente. 
ANOVA de uma via seguido por Newman Keuls como teste post hoc. 
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4.4.2 Efeitos da curcumina na imunomarcação para a enzima óxido nítrico sintase 
induzida (iNOS) nas áreas CA1, CA3 e GD do hipocampo, e CT de ratos jovens submetidos 
à isquemia cerebral global 3 e 7 dias após a isquemia 
 

 A lesão causada pela isquemia cerebral global leva a eventos inflamatórios com 

aumento da expressão da enzima iNOS em áreas cerebrais sensíveis a este dano, como é o 

caso do hipocampo. Foi avaliada de maneira quali-quantitativa a imunorreatividade para 

iNOS em algumas áreas hipocampais e córtex,  GD e CT (3 dias pós-isquemia) e CA1 e CA3 

(7 dias pós-isquemia).  

 Observou-se através da análise quantitativa das imagens a imunohistoquímica para 

iNOS que os ratos do grupo isquemiado e tratados com água + veículo durante 3 dias tiveram 

aumento de 30 vezes na imunomarcação da área GD, enquanto que na área CT este aumento 

foi de 3 vezes, em comparação com as mesmas áreas dos animais do grupo falso operado. O 

tratamento com a curcumina na dose de 50 mg/kg reduziu significativamente esta 

imunomarcação nas duas áreas avaliadas em 95% (GD) e 79% (CT) (figuras 29 e 30).    

Analisando as imagens e gráficos 7 dias após o evento isquêmico viu-se que os 

animais do grupo isquemiado tiveram um aumento de 10 e 11 vezes, respectivamente, em 

relação às áreas CA1 (figura 31) e CA3 (figura 32) em comparação com as mesmas áreas do 

grupo falso operado. No grupo ISQ + C50 observou-se uma redução significativa da 

imunomarcação, para valores bem semelhantes àqueles do grupo falso operado em 86% (CA1 

e CA3).    
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Figura 29 – Fotomicrografias representativas de neurônios imunorreativos para iNOS na área do giro 
denteado (GD) hipocampal 3 dias após a isquemia em ratos tratados com água + veículo (ISQ), curcumina 
25 mg/kg (ISQ+C25) e curcumina 50 mg/kg (ISQ+C50). Escala 200 μm e aumento de 400x. Ao lado, a 
quantificação da densidade ótica obtida através do programa Image J®. Valores significativos com 
p<0,05. a e b quando comparados aos grupos falso operado (FO) e isquemiado (ISQ), respectivamente. 
ANOVA de uma via por Newman Keuls como teste post hoc. 

 

 

 

Figura 30 – Fotomicrografias representativas de neurônios imunorreativos para iNOS na área do córtex 
(CT) 3 dias após a isquemia em ratos tratados com água + veículo (ISQ), curcumina 25 mg/kg (ISQ+C25) 
e curcumina 50 mg/kg (ISQ+C50). Escala 200 μm e aumento de 400x. Ao lado, a quantificação da 
densidade ótica obtida através do programa Image J®. Valores significativos com p<0,05. a e b quando 
comparados aos grupos falso operado (FO) e isquemiado (ISQ), respectivamente. ANOVA de uma via 
seguido por Newman Keuls como teste post hoc. 
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Figura 31 – Fotomicrografias representativas de neurônios imunorreativos para iNOS na área CA1 
hipocampal 7 dias após a isquemia em ratos tratados com água + veículo (ISQ) e curcumina 50 mg/kg 
(ISQ+C50). Escala 200 μm e aumento de 400x. Ao lado, a quantificação da densidade óptica obtida 
através do programa Image J®. Valores significativos com p<0,05. a e b quando comparados aos grupos 
falso operado (FO) e isquemiado (ISQ), respectivamente. ANOVA de uma via seguido por Newman Keuls 
como teste post hoc. 

 

 

            

Figura 32 – Fotomicrografias representativas de neurônios imunorreativos para iNOS na área CA3 
hipocampal 7 dias após a isquemia em ratos tratados com água + veículo (ISQ) e curcumina 50 mg/kg 
(ISQ+C50). Escala 200 μm e aumento de 400x. Ao lado, a quantificação da densidade óptica obtida 
através do programa Image J®. Valores significativos com p<0,05. a e b quando comparados aos grupos 
falso operado (FO) e isquemiado (ISQ), respectivamente. ANOVA de uma via seguido por Newman Keuls 
como teste post hoc.  
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4.4.3 Efeitos da curcumina na imunomarcação para enzima ciclooxigenase – 2 (COX-2) 
nas áreas CA1, CA3 e gd do hipocampo e CT de ratos jovens submetidos à isquemia 
cerebral global 3 e 7 dias após a isquemia 
 

 A enzima COX catalisa a síntese de prostanóides. A isoforma analisada foi a forma 

induzível, COX-2, rapidamente expressa em vários tipos de células em resposta a citocinas, 

fatores de crescimento e moléculas pró-inflamatórias.  

 Os resultados da imunohistoquímica para COX-2 em hipocampo e córtex de ratos 

isquemiados, 3 e 7 dias após a isquemia, mostraram que o processo isquêmico aumenta o 

número de células COX-2 positivas, considerando que a marcação está mais intensa neste 

grupo em relação aos grupos FO. 

Das figuras 33 a 36, pode-se observar aumento na imunomarcação nas áreas CA1, 

CA3, GD e CT 3 dias após a isquemia, em 12, 7, 2 e 43 vezes, respectivamente, em relação ao 

grupo FO. A curcumina reduziu de maneira significativa esta imunomarcação nas doses de 25 

e 50 mg/kg.  

As regiões CA1 e CT foram coradas 7 dias após a isquemia. As áreas de animais 

tratados somente com água + veículo também tiveram aumento na imunomarcação para 

COX-2 (figuras 37 e 38). Este aumento foi de 11 e 38 vezes, respectivamente, em relação ao 

grupo FO. Os animais tratados com curcumina nas doses de 50 e 100 mg/kg tiveram esta 

imunomarcação significativamente reduzida nas mesmas áreas cerebrais.  
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Figura 33 – Fotomicrografias representativas de neurônios imunorreativos para COX-2 na área CA1 
hipocampal 3 dias após a isquemia em ratos tratados com água + veículo (ISQ), curcumina 25 mg/kg 
(ISQ+C25) e curcumina 50 mg/kg (ISQ+C50). Escala 200 μm e aumento de 400x. Ao lado, a quantificação 
da densidade ótica obtida através do programa Image J®. Valores significativos com p<0,05. a e b quando 
comparados aos grupos falso operado (FO) e isquemiado (ISQ), respectivamente. ANOVA de duas vias 
seguido por Newman Keuls como teste post hoc. 

 

 

 

 

Figura 34 – Fotomicrografias representativas de neurônios imunorreativos para COX-2 na área CA3 
hipocampal 3 dias após a isquemia em ratos tratados com água + veículo (ISQ), curcumina 25 mg/kg 
(ISQ+C25) e curcumina 50 mg/kg (ISQ+C50). Escala 200 μm e aumento de 400x. Ao lado, a quantificação 
da densidade ótica obtida através do programa Image J®. Valores significativos com p<0,05. a e b quando 
comparados aos grupos falso operado (FO) e isquemiado (ISQ), respectivamente. ANOVA de duas vias 
seguido por Newman Keuls como teste post hoc. 
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Figura 35 – Fotomicrografias representativas de neurônios imunorreativos para COX-2 na área do giro 
denteado (GD) hipocampal 3 dias após a isquemia em ratos tratados com água + veículo (ISQ), curcumina 
25 mg/kg (ISQ+C25) e curcumina 50 mg/kg (ISQ+C50). Escala 200 μm e aumento de 400x. Ao lado, a 
quantificação da densidade ótica obtida através do programa Image J®. Valores significativos com 
p<0,05. a e b quando comparados aos grupos falso operado (FO) e isquemiado (ISQ), respectivamente. 
ANOVA de uma via seguido por Newman Keuls como teste post hoc. 

 

 

 

Figura 36 – Fotomicrografias representativas de neurônios imunorreativos para COX-2 na área do córtex 
(CT) 3 dias após a isquemia em ratos tratados com água + veículo (ISQ), curcumina 25 mg/kg (ISQ+C25) 
e curcumina 50 mg/kg (ISQ+C50). Escala 200 μm e aumento de 400x. Ao lado, a quantificação da 
densidade ótica obtida através do programa Image J®. Valores significativos com p<0,05. a e b quando 
comparados aos grupos falso operado (FO) e isquemiado (ISQ), respectivamente. ANOVA de uma via 
seguido por Newman Keuls como teste post hoc. 
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Figura 37 – Fotomicrografias representativas de neurônios imunorreativos para COX-2 na área CA1 
hipocampal 7 dias após a isquemia em ratos tratados com água + veículo (ISQ), curcumina 25 mg/kg 
(ISQ+C25) e curcumina 50 mg/kg (ISQ+C50). Escala 200 μm e aumento de 400x. Ao lado, a quantificação 
da densidade ótica obtida através do programa Image J®. Valores significativos com p<0,05. a e b quando 
comparados aos grupos falso operado (FO) e isquemiado (ISQ), respectivamente. ANOVA de uma via 
seguido por Newman Keuls como teste post hoc. 

 

 

 

Figura 38 – Fotomicrografias representativas de neurônios imunorreativos para COX-2 na área do córtex 
(CT) 7 dias após a isquemia em ratos tratados com água + veículo (ISQ), curcumina 25 mg/kg (ISQ+C25) 
e curcumina 50 mg/kg (ISQ+C50). Escala 200 μm e aumento de 400x. Ao lado, a quantificação da 
densidade ótica obtida através do programa Image J®. Valores significativos com p<0,05. a e b quando 
comparados aos grupos falso operado (FO) e isquemiado (ISQ), respectivamente. ANOVA de uma via 
seguido por Keuls como teste post hoc. 
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4.4.4 Efeitos da curcumina na imunomarcação para fator de necrose tumoral alfa (TNF-α) 
nas áreas CA1 do hipocampo e ct de ratos jovens submetidos à isquemia cerebral global 3 e 
7 dias após a isquemia 
 

Os resultados da imunohistoquímica para TNF-α em hipocampo e córtex de ratos 

isquemiados, 3 dias após a cirurgia, mostraram que o processo isquêmico aumenta o número 

de células TNF-α positivas nas áreas CA1 e CT, considerando que a marcação está mais 

intensa neste grupo em relação ao grupo FO.  

Podemos observar este efeito nas figuras 39 e 40, onde houve aumento de 4 e 6 vezes 

na imunomarcação, respectivamente, quando comparado ao grupo FO.  

 A administração da curcumina reduziu de maneira significativa esta imunomarcação 

nas doses de 25 e 50 mg/kg, como pode ser visto também nos gráficos 39 e 40.  
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Figura 39 – Fotomicrografias representativas de neurônios imunorreativos para TNF-α na área CA1 
hipocampal 3 dias após a isquemia em ratos tratados com água + veículo (ISQ), curcumina 25 mg/kg 
(ISQ+C25) e curcumina 50 mg/kg (ISQ+C50). Escala 200 μm e aumento de 400x. Ao lado, a quantificação 
da densidade ótica obtida através do programa Image J®. Valores significativos com p<0,05. a e b quando 
comparados aos grupos falso operado (FO) e isquemiado (ISQ), respectivamente. ANOVA de uma via 
seguido por Newman Keuls como teste post hoc. 

 

 

 

Figura 40 – Fotomicrografias representativas de neurônios imunorreativos para TNF-α na área do córtex 
(CT) 3 dias após a isquemia em ratos tratados com água + veículo (ISQ), curcumina 25 mg/kg (ISQ+C25) 
e curcumina 50 mg/kg (ISQ+C50). Escala 200 μm e aumento de 400x. Ao lado, a quantificação da 
densidade ótica obtida através do programa Image J®. Valores significativos com p<0,05. a e b quando 
comparados aos grupos falso operado (FO) e isquemiado (ISQ), respectivamente. ANOVA de uma via 
seguido por Newman Keuls como teste post hoc. 
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5 DISCUSSÃO 
 

 O Acidente Vascular Cerebral (AVC) é uma das principais causas de morte e de 

sequelas no mundo. A doença cerebrovascular atinge 16 milhões de pessoas ao redor do globo 

a cada ano, e dessas, seis milhões morrem. O risco de AVC aumenta com a idade, sobretudo 

após os 55 anos. O aparecimento da doença em pessoas mais jovens está associado a 

alterações genéticas ou causas desconhecidas. No Brasil, são registradas cerca de 68 mil 

mortes por AVC anualmente, representando a primeira causa de morte e incapacidade no País, 

o que gera grande impacto econômico e social (DONNAN, 2008; BRASIL. Ministério da 

Saúde, 2012).  

 A grande maioria dos casos de AVC é do tipo isquêmico. Ainda hoje são poucos os 

tratamentos específicos disponibilizados, sendo o tratamento trombolítico um dos mais 

aprovados para AVC isquêmico em adultos. Daí a importância de estudos para compreensão 

da fisiopatologia deste quadro, assim como a descoberta de novas estratégias terapêuticas 

específicas (BELAYEV et al., 2009).   

 O modelo de oclusão das artérias carótidas comuns sem a indução da hipotensão 

sistêmica não causa redução crítica  da circulação sanguínea cerebral e de uma maneira geral 

não compromete o estado energético do cérebro (GINSBERG; BUSTO, 1989). Por 

conseguinte, o modelo proposto por ULRICH et al., (1998) foi escolhido e modificado, no 

qual o tempo de clampeamento de ambas as artérias carótidas foi de 15 minutos, para garantir 

a sobrevivência dos animais, com baixa taxa de mortalidade aguda, sendo adequado para 

protocolo de tratamento subcrônico. Optou-se ainda por oclusão permanente da carótida 

esquerda para promover uma insuficiência hemodinâmica crônica, que poderia até ser 

comparada à patologia humana.  

As consequências da isquemia dependem de sua duração e muitas lesões ocorrem 

durante a reperfusão tecidual, após evento isquêmico transitório, devido ao excesso de 

produção de EROs. O cérebro é extremamente sensível ao estresse oxidativo. Esse processo 

pode levar à adaptação, por aumento da resposta antioxidante, ao dano tecidual por agressão à 

proteínas, lipídeos, DNA ou à morte celular por necrose e apoptose (KUNZ et al., 2010).  

O cérebro pós-isquemiado apresenta uma resposta inflamatória caracterizada por 

rápida ativação de células da glia (principalmente células microgliais), seguida pela infiltração 

de células inflamatórias da circulação, incluindo granulócitos (neutrófilos), células T, 
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monócitos/ macrófagos e outras células na região isquêmica do cérebro, como demonstrado 

em modelos animais e em pacientes com AVC. Assim, uma maior compreensão da evolução 

temporal dos eventos que conduzem à inflamação em lesão isquêmica cerebral é fundamental 

(JIN et al, 2010). 

Neste contexto, a curcumina tem sido bastante estuda na área de neuroproteção e tem 

sido destacado o seu potencial como agente terapêutico contra os danos causados pela 

isquemia cerebral, através de seus efeitos, como a supressão da resposta neuroinflamatória em 

estudos pré-clínicos (LIU et al., 2013).   

O presente trabalho teve como foco principal avaliar as alterações comportamentais, 

neuroquímicas, efeitos sobre o estresse oxidativo no hipocampo e córtex cerebral e 

histológicas, através da avaliação da marcação imunohistoquímica para verificar a expressão 

de mediadores inflamatórios no hipocampo de animais em desenvolvimento submetidos à 

isquemia cerebral global, tratados ou não com curcumina, 3 e 7 após o procedimento 

cirúrgico.  
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5.1 Discussão: testes comportamentais 

 

Os testes comportamentais foram realizados 7 dias após a isquemia cerebral global. Os 

nossos resultados mostraram que houve um significativo comprometimento neurológico dos 

ratos avaliados no teste do campo aberto, detectado através da redução da atividade 

locomotora espontânea, com a diminuição do número de cruzamentos e de rearings em 

relação ao grupo falso operado. Estes parâmetros representam a principal resposta motora 

durante a organização do comportamento exploratório horizontal e vertical (CRUSIO, 2001). 

Nossos resultados corroboram com os dados encontrados recentemente por SING; CHOPRA 

(2013), que documentaram déficits na atividade locomotora espontânea de ratos adultos 

submetidos à oclusão bilateral das artérias carótidas comuns por um período de 15 minutos, 

seguida de reperfusão contínua, quando comparados ao grupo falso operado. 

 Porém, alguns estudos demonstram um aumento da atividade locomotora após 

isquemia global, quando a hipóxia é induzida por oclusão das carótidas comuns por um 

período menor que 15 min (SHEN; WANG, 2010). Por sua vez, ARAUJO et al., (2012) 

encontraram resultados semelhantes aos observados no presente trabalho. Estes autores 

compararam os efeitos de diferentes modelos de isquemia global sobre o comportamento 

motor e exploratório de esquilos da Mongólia (Meriones unguiculatus), 4 e 7 dias após a 

oclusão das carótidas de modo bilateral durante 5 min (com/sem reperfusão) ou a oclusão 

unilateral durante 10 min. Estes pesquisadores mostraram ainda que os grupos submetidos à 

isquemia seguida de reperfusão demonstraram maior redução do número de cruzamentos e de 

rearings no teste do campo aberto, quando comparados aos grupos que não sofreram 

reperfusão. Apesar do conhecimento de que ratos, ao contrário de humanos, possuem o 

polígono de Willis intacto, no protocolo experimental utilizado houve corte da carótida 

esquerda, após período de 15 minutos de reperfusão. 

As funções neurológicas comprometidas, demonstradas no teste do campo aberto, 

foram restauradas de modo significativo no grupo de animais que recebeu curcumina na dose 

de 100 mg/kg, v.o. em relação ao grupo falso operado. Em modelo de Parkinson induzido por 

hemocisteína, a curcumina preveniu a diminuição na atividade locomotora e essa ação foi 

correlacionada com os efeitos neuroprotetores da droga na substância negra (MANSOURI et  

al.,  2012).  Então, o tratamento com a curcumina no período de lactação e durante 7 dias após 

a isquemia aumentou o número de cruzamentos e de rearings no teste do campo aberto, o que 
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denota  um possível efeito neuroprotetor provavelmente mediado pela preservação dos níveis 

de dopamina no corpo estriado, o que foi comprovado pelos resultados dos níveis estriatais de 

monoaminas neste mesmo trabalho.  

Também há relatos da capacidade de proteção da curcumina contra a toxicidade de 

compostos exógenos que podem afetar o desempenho locomotor. Assim, a curcumina (100 

mg/kg, v.o.), administrada durante 28 dias protegeu contra a toxicidade arsênica, que leva à 

diminuição da atividade locomotora, da força muscular e coordenação motora no teste do rota 

rod (barra giratória) (YADAV et al., 2009).  

Embora não tenham sido dosados os níveis de curcumina no leite materno, diante 

destes resultados, acreditamos que a substância chegou aos filhotes nas condições 

experimentais do presente estudo. Isto foi bem demonstrado em trabalho realizado por um 

grupo de pesquisadores do nosso laboratório, no qual ratos foram isquemiados com 12 dias de 

vida e somente as ratas-mãe haviam sido tratadas com curcumina nas doses de 25 e 50 mg/kg, 

via oral, durante a prenhez e lactação, e estes animais tiveram reversão dos danos 

comportamentais causados pela isquemia global através da oclusão da carótida esquerda por 

um tempo de 15 minutos (TELLES et al., 2014). 

Evidências mostram que a isquemia cerebral global transitória em ratos adultos pode 

levar a graves deficiências de aprendizagem e memória (HARTMAN et al, 2005; LANGDON 

et al, 2008). A memória de trabalho pode ser definida como uma memória de curta duração 

para estímulos ou localizações espaciais, sendo armazenada temporariamente, pois será 

utilizada para o planejamento de uma ação futura (DUDCHENKO, 2004). Para avaliar a 

memória espacial dos ratos em desenvolvimento submetidos à isquemia cerebral global, foi 

realizado neste trabalho o teste do labirinto aquático, 7 dias após a cirurgia. O quadro 

isquêmico prejudicou significativamente a memória espacial, observada no teste, e este efeito 

foi completamente revertido após o tratamento com curcumina nas três doses testadas, mas 

não de maneira dose-dependente.  

Estudo realizado por SING; CHOPRA (2013) utilizando protocolo experimental 

semelhante ao nosso e, portanto, o mesmo teste e tempo de isquemia transitória, 15 minutos, 

mostraram resultados semelhantes no que se refere a danos na memória de trabalho em ratos. 

As alterações na memória espacial, 24 h após 10 min de isquemia global acompanhada de 

reperfusão, foram correlacionadas com a diminuição de neurotransmissores (noradrenalina e 

acetilcolina) no hipocampo e córtex cerebral (WASAKI et al., 1996) 
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Os neurônios piramidais da área CA1 do hipocampo estão criticamente envolvidos na 

aprendizagem espacial e memória e também são particularmente vulneráveis a isquemia 

cerebral. O modelo de isquemia cerebral global transitória resulta em neurodegeneração e é 

conhecido por induzir a perda neuronal no hipocampo e déficits de aprendizagem em ratos. 

Dependendo da gravidade do dano neuronal e da intensidade da isquemia, neurônios de outras 

áreas, como estriado e córtex cerebral, também podem ser afetados (VON EULER et al, 2006; 

BUETERS et al, 2008).  

Evidências mostraram que a curcumina nas doses de 30 e 60 mg/kg, v.o., administrada 

cronicamente protegeu ratos de déficits de memória encontrados no teste do labirinto aquático 

e labirinto em cruz elevado causados pela toxicidade do alumínio, sugerido como um fator de 

risco para a Doença de Alzheimer (KUMAR; DOGRA; PRAKASH, 2009).  

Além disso, SOUZA, (2012) demonstrou que a curcumina, utilizada na dose de 300 

mg/kg (v. O.) não reverteu completamente o déficit no aprendizado causado pela isquemia 

global transitória (oclusão das carótidas/ 15 min). A avaliação da memória foi realizada 7 dia 

após a cirurgia e demonstrou uma redução, embora não significativa, no tempo da latência 

para alcançar a plataforma no teste do labirinto aquático. Estudo anterior demonstrou 

correlação entre o déficit cognitivo com o aumento nas concentrações de MDA e nitrito no 

hipocampo, aumento este também observado em nosso estudo (MAIA et al., 2004). 

Em outros estudos os efeitos da curcumina (100, 300 e 500 mg/kg, i.p.) foram testados 

em ratos adultos 60 minutos após isquemia cerebral focal. O grupo tratado com curcumina 

reduziu significantemente o volume do infarto e melhorou os danos neurológicos em 

diferentes pontos do tempo quando comparado ao grupo controle tratado com veículo. 

Também houve diminuição dos níveis de malondialdeído, citocromo c, da expressão de 

caspases e expressão elevada de Bcl-2 mitocondrial. Este efeito neuroprotetor é 

provavelmente exercido por mecanismos antiapoptóticos (ZHAO et al., 2010). 
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5.2 Discussão: efeitos neuroquímicos da curcumina sobre os níveis de monoaminas   

 

Sabe-se que condições associadas a eventos isquêmicos induzem a uma liberação 

maciça de neurotransmissores no cérebro e alterações isquêmicas no hipocampo, córtex e 

estriado de animais submetidos a modelos experimentais de isquemia cerebral (PULSINELLI; 

DUFFY, 2004). Assim, logo nas primeiras horas após a isquemia há aumento dos níveis de 

dopamina no estriado (SLIVKA et al., 1988), seguido de grande redução, refletindo uma 

liberação do neurotransmissor sem aumento compensatório da síntese (LAVYNE et al., 

1975). 

De modo semelhante, no presente estudo pode-se observar que as concentrações 

estriatais de DA e DOPAC foram reduzidas após evento isquêmico em relação ao grupo 

controle, no 3º e 7º dia após a cirurgia. Estes efeitos foram em grande parte revertidos pela 

curcumina nos dois protocolos experimentais.  

A relação DOPAC/DA aumentou em torno de 5 vezes no grupo isquemiado, 3 dias 

após a isquemia, enquanto que 7 dias após a isquemia este aumento foi de apenas 1,4 vezes 

com relação ao grupo falso operado. Nos grupos tratados com curcumina, esta relação voltou 

para valores próximos aos normais no 3º dia após evento isquêmico, em todas as doses, 

enquanto encontra-se aumentada no grupo 7 dias pós-isquemia. Estas alterações indicam que 

o processo de isquemia ocasiona mudanças no metabolismo da DA e que o tratamento com 

curcumina pode prevenir esta redução.   

Em estudo pioneiro, SILVERSTEIN; JOHNSTON (1984) mostraram alterações 

agudas dos níveis de DA no estriado de ratos recém-nascidos expostos à evento 

hipóxico/isquêmico, somente hipóxia, ou isquemia global. Em particular, quando expostos à 

ligação unilateral da artéria carótida e 2 h com 8% de oxigênio, os animais de 7 dias de vida 

apresentaram um comportamento rotacional assimétrico, seguido de redução de 70 % dos 

níveis estriatais de DA, no lado isquêmico. No presente estudo, apesar de termos utilizado 

ratos com 21 dias de vida, os resultados foram semelhantes aos nossos, ou seja, déficits 

motores e 60% de redução dos níveis estriatais de DA foram observados nos animais 

isquêmicos.  

As alterações nos níveis estriatais de DA e DOPA podem variar de acordo com o 

tempo decorrido após a isquemia. Estudo prévio (TELLES et al., 2014) demonstrou 
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resultados muito semelhantes aos nossos, onde a relação DOPAC/DA aumentou no grupo de 

animais isquemiados tratados com água, no 1º dia pós-isquemia, porém, reduziu bastante no 

7º e 14º dia pós-isquemia. Por outro lado, os níveis desta monoamina e seu metabólito foram 

restaurados totalmente ou parcialmente nos ratos recém-nascidos cujas mães haviam sido 

tratadas com curcumina durante a prenhez.   

Não foi o objetivo desta pesquisa, mas é interessante salientar que estudos clínicos têm 

reportado elevadas taxas de depressão pós-AVC. Alguns dos aspectos que têm sido 

identificados como fatores de risco para o seu desenvolvimento são: prejuízo funcional, 

prejuízo cognitivo, história de depressão, aspectos sociais e correlatos neuroanatômicos 

(TERRONI, 2003). Dentro desta temática, outros estudos sugerem que alterações na 

neurotransmissão dopaminérgica, noradrenérgica e serotoninérgica são as bases biológicas 

dos sintomas depressivos associados à isquemia (JI et al., 2014). No referido trabalho, ratos 

adultos submetidos à isquemia por oclusão da artéria cerebral média esquerda e posterior 

indução de sintomas depressivos tiveram níveis reduzidos de DA, NE e serotonina (5-HT) no 

córtex frontal e hipocampo.  

Ratos pré-tratados com curcumina tiveram os níveis de DA preservados no estriado. 

Em modelos de neurotoxicidade induzida por 6-hidroxidopamina tem-se observado efeitos 

neuroprotetores da curcumina, que podem estar diretamente relacionados à suas atividades 

antioxidantes e sua habilidade de atravessar a barreira hematoencefálica (ZBARSKY et al., 

2005).  

No caso da NE os resultados obtidos foram semelhantes aos da DA e DOPAC. O 

modelo de isquemia utilizado causou redução significativa dos níveis da NE no estriado de 

ratos em desenvolvimento, no 3º e 7º dia após a isquemia, em relação ao grupo falso operado. 

A curcumina reverteu este quadro nas doses de 50 e 100 mg/kg, 3 dias pós-isquemia. Já no 7º 

dia pós-isquemia, somente as doses de 25 e 50 mg/kg. 

Estudos de quantificação de neurotransmissores revelam que a administração crônica 

de haloperidol, fármaco amplamente utilizado como neuroléptico para tratamento de crises 

psicóticas agudas ou crônicas, causa diminuição dos níveis estriatais de monoaminas, 

provavelmente devido aumento do metabolismo (BISHNOI et al., 2011). Neste estudo a 

curcumina preveniu a redução de norepinefrina, dopamina e serotonina, portanto limitando a 

excitotoxicidade e dano oxidativo no cérebro. Outro estudo mostra a curcumina exercendo 

ação direta sobre o sistema monoaminérgico. De fato XU et al, (2005) demonstrou inibir a 
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atividade da enzima monoamina oxidase em cérebro de camundongo. Estes achados sugerem 

que os efeitos comportamentais decorrentes do evento isquêmico podem ter sido revertidos 

pela restauração dos níveis de monoaminas decorrente do tratamento com curcumina. 
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5.3 Atividade antioxidante da curcumina 

 

Reações normais do nosso corpo envolvem a produção de radicais livres, 

principalmente espécies reativas de oxigênio, mas nossos mecanismos endógenos conseguem 

impedir danos celulares. Porém, em situações onde a produção destas substâncias de maneira 

descontrolada pode ameaçar a homeostase e causar danos celulares irreversíveis. Este 

desequilíbrio leva a um processo denominado estresse oxidativo (KOPPULA et al., 2012). 

Por este motivo, investigou-se os efeitos da curcumina sobre o estresse oxidativo nas 

áreas de córtex cerebral e hipocampo. No presente trabalho, a peroxidação lipídica, através da 

quantificação dos níveis de TBARS, foi aumentada de modo significativo em cérebros de 

ratos em desenvolvimento que sofreram isquemia cerebral global, 3 e 7 dias após a cirurgia, 

com relação ao grupo controle. Esse efeito foi totalmente revertido após o tratamento com a 

curcumina nas doses de 50 e 100 mg/kg, 3 dias pós-isquemia, em ambas as áreas estudadas. 

Porém, no sétimo dia, foram obtidos resultados menos significativos. De modo inesperado, 

não houve redução dos níveis de TBARS nem após tratamento com a maior dose.  

A inibição da peroxidação lipídica pela curcumina foi demonstrada em modelos de 

isquemia/reperfusão tanto global (GHONEIM et al., 2002) quanto focal (RATHORE et al., 

2008). De acordo com WU et al. (2013) os níveis de MDA foram significativamente elevados 

no córtex do grupo isquemiado quando comparado ao grupo falso operado. O tratamento com 

curcumina nas doses de 2,5, 5, 10 e 25 μM revelou diminuição do volume do infarto e inibiu o 

estresse oxidativo após danos em ratos submetidos a oclusão da artéria cerebral média 

(MCAO).  

O cérebro imaturo é geralmente considerado resistente aos efeitos danosos da hipóxia 

e isquemia. Ao mesmo tempo em que o cérebro imaturo exibe períodos de sensibilidade 

aumentada ao dano, dependendo do estágio de desenvolvimento cerebral específico. Isto 

poderia explicar os variados resultados de neuroproteção 3 e 7 após a isquemia (VANNUCCI; 

HAGBERG, 2004). 

SOUZA (2012) verificou que, ratos submetidos à isquemia cerebral transitória por 

oclusão das artérias carótidas, tiveram níveis aumentados de MDA no hipocampo, principal 

produto da peroxidação lipídica, quando avaliados 4 dias após a cirurgia. Os animais tratados 

com a curcumina tiveram estes níveis reduzidos.  
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Com relação às concentrações de nitrito, indicador indireto de estresse oxidativo, 

mostramos um aumento bem acentuado nos níveis de nitrito tanto no córtex como no 

hipocampo 3 dias após a isquemia. Estes efeitos foram totalmente revertidos pela curcumina 

de modo dose-dependente neste protocolo experimental. De modo semelhante, aumentos 

significativos de nitrito foram observados 7 dias pós-isquemia. Enquanto no córtex foi 

observada redução significativa apenas após o tratamento com curcumina na menor dose (25 

mg/kg); no hipocampo esta redução só foi significativa nas doses de 25 e 100 mg/kg.   

Nossos resultados mostram que a isquemia cerebral global transitória induziu de 

maneira significante a produção de marcadores de estresse oxidativo, com aumento da 

liberação de MDA e nitrito, de maneira semelhante ao obtido no estudo de MARGAILL et 

al., (2005). A morte neuronal tardia após isquemia transitória ocorre principalmente devido à 

liberação de EROs e um aumento na peroxidação pode ser detectado precocemente, logo após 

um quadro de isquemia/reperfusão (CHAN, 2001).  

Um grande número de evidências (ZHAO et al., 2008; YANG et al., 2009; WU et al., 

2013; LIU et al., 2013) mostram que a curcumina, por suas propriedades antioxidante e 

antiinflamatória, atenua os danos resultantes da isquemia/hipóxia no cérebro. Contudo, os 

mecanismos envolvidos nessa proteção não estão totalmente esclarecidos. Sabe-se que o fator 

de transcrição nuclear 2, relacionado ao eritroide (Nrf2), coordena a expressão de genes 

requerida para o sequestro de radicais livres, detoxificação de xenobióticos e manutenção de 

potencial redox. Estudos (YANG et al., 2009) atestam que a curcumina, em modelo de 

isquemia cerebral focal permanente em ratos, protegeu o cérebro por aumento da expressão de 

Nrf2 e este fator de transcrição pode vir a ser um alvo terapêutico, no tratamento de condições 

isquêmicas cerebrais.      

Sabe-se também que o estresse oxidativo é extremamente envolvido em muitas 

doenças do SNC, incluindo-se a isquemia cerebral, uma das mais comuns no mundo. Estudos 

recentes mostraram que a curcumina protege do dano isquêmico neurônios corticais expostos 

a deprivação de oxigênio e glicose / reoxigenação, in vitro (WU et al., 2013). Outros 

pesquisadores demonstraram que a curcumina, em modelo de oclusão de artéria cerebral 

média em ratos, é um potente agonista de receptor ativado por proliferadores de peroxissoma 

gama (PPAR-gama), reduzindo assim o processo inflamatório associado à isquemia cerebral. 

Estes mesmos autores observaram que a curcumina reduziu, de modo significativo, o volume 

do infarto, melhorou déficits neurológicos e diminuiu dano neuronal. Além disto, a curcumina 
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suprimiu a resposta inflamatória, pela diminuição de mediadores como IL-1B, TNF-alfa, 

PGE2 e NO; e enzimas como COX-2 e iNOS, induzidos pela isquemia cerebral (LIU et al., 

2013). 
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5.4 Análise histológica e imunohistoquímica 

 

O Fluoro-Jade B é um derivado polianiônico da fluoresceína e liga-se sensivelmente e 

especificamente a neurônios degenerados (tanto por apoptose como necrose). Sua elevada 

afinidade por estes neurônios, visível como uma fluorescência verde, tem o tornado um 

marcador de primeira escolha para neurodegeneração (SCHMUED; ALBERTSON; 

SLIKKER, 1997).  

No presente trabalho o dano neuronal foi avaliado 3 e 7 dias após a isquemia. No 3º 

dia após a cirurgia os animais submetidos à isquemia cerebral global, que vinham sendo 

tratados com veículo, tiveram aumento de células Fluoro-Jade B positivas, observadas através 

do aumento da fluorescência verde, indicando morte celular, principalmente nas áreas CA3 e 

GD. Este efeito foi revertido 3 dias após a isquemia nos animais tratados com curcumina nas 

doses 50 e 100 mg/kg. De maneira semelhante, no 7º dia pós-isquemia os animais 

isquemiados tiveram aumento da fluorescência nas áreas CA1, CA3 e CT, sendo esta 

marcação reduzida de modo significativo nos animais tratados com curcumina nas doses de 

50 e 100 mg/kg.    

Nossos resultados corroboram com dados da literatura que demonstram que, em 

modelo de isquemia cerebral transitória por oclusão das carótidas, os neurônios hipocampais 

entram em apoptose de 3 a 7 dias após o insulto isquêmico (CHEN et al., 1998; MAGNONI 

et al., 2004; OGURO et al., 2001; WALKER; ROSENBERG, 2009). Diversos mecanismos 

têm sido propostos para essa morte neuronal incluindo ativação excessiva de receptores 

glutamatérgicos, excesso de Ca2+ citoplasmático, estresse oxidativo e inflamação.    

O tratamento com curcumina logo após um acidente vascular cerebral isquêmico ou 

mais tardiamente reduz os danos causados pelos radicais livres e inflamação. Foi verificado 

que injeções intraperitoneais desta droga em ratos reduziram o dano em áreas vulneráveis, 

como a região CA1 do hipocampo e preserva enzimas antioxidantes e glutationa, mesmo se a 

administração for iniciada 3 ou 24h após a isquemia (CHEN et al., 2006). Além disso, 

curcumina demonstrou ações protetoras após realização de modelo padrão de isquemia 

através da oclusão da artéria cerebral média em ratos (WANG et al., 2005b).   

A imunomarcação para iNOS foi realizada em hipocampo e córtex cerebral 3 e 7 dias 

após o evento isquêmico. As áreas GD e córtex cerebral foram analisadas 3 dias pós-
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isquemia, nas quais observou-se aumento da imunomarcação no grupo isquemiado quando 

comparado ao controle, e este aumento foi totalmente revertido nos grupos tratados com 

curcumina na dose de 50 mg/kg. No 7º dia pós-isquemia, as áreas analisadas foram CA1 e 

CA3, que tiveram imunomarcação acentuada em relação ao grupo falso operado. O 

tratamento com a curcumina na dose de 50 mg/kg reverteu totalmente este efeito.  

Nas áreas CA1, CA3, GD e córtex cerebral foram realizadas as imunomarcações para 

COX-2, 3 e 7 dias após a isquemia. Nos grupos tratados apenas com veículo, 3 dias pós-

isquemia, houve aumento significativo da coloração castanha característica nas áreas CA1, 

CA3, GD e córtex cerebral, se comparadas ao grupo falso operado. Nestas áreas, após 

tratamento com curcumina nas doses de 25 e 50 mg/kg, tiveram essa imunomarcação bastante 

inibida. Resultados semelhantes foram obtidos no 7º dia pós-isquemia, onde somente foi 

possível realizar o estudo nas áreas CA1 e CT. O tratamento com curcumina nas doses de 50 e 

100 mg/kg reduziram drasticamente a marcação. 

Assim como nossos resultados, em que houve aumento significativo da intensidade da 

coloração após uso de anticorpo primário anti-iNOS em áreas cerebrais que sofreram 

isquemia e foram tratadas somente com água, o trabalho realizado por TELLES et al., (2014) 

mostrou a intensidade de ensaio imunohistoquímico para iNOS e COX-2, no grupo de ratos 

recém-nascidos não tratados com curcumina, e esta marcação foi dependente do tempo de 

reperfusão após isquemia. Ainda neste trabalho acima, a imunomarcação para iNOS 

aumentou nas áreas CA1 e CA3 do hipocampo, no primeiro, sétimo e décimo quarto dia após 

a isquemia, e diminuiu nos animais isquemiados e tratados com curcumina.  Resultados 

semelhantes foram obtidos com a COX-2 onde a imunomarcação também aumentou nas áreas 

hipocampais. Este efeito foi revertido no grupo tratado com curcumina.  

Os mecanismos por trás da morte celular neuronal envolvem neuroinflamação, 

excitotoxicidade, apoptose, mecanismos antioxidantes modificados e necrose (DIRNAGL et 

al., 1999). Estes mecanismos podem ser explorados como potenciais alvos para novas 

potencialidades terapêuticas. A inflamação após isquemia afeta o tecido por um período de 

dias a semanas (SCHILLING et al., 2003). TNF-α é uma potente citocina pró-inflamatória 

que causa dano inflamatório proeminente (IADECOLA; ANRATHER, 2011). Neste estudo, 

também foi realizada a imunohistoquímica para TNF-α, 3 e 7 dias após a isquemia. No 3º dia, 

as áreas CA1 e CT de animais isquemiados foi significativamente marcada em relação ao 

grupo controle. A curcumina nas doses de 25 e 50 mg/kg reduziu esta imunomarcação. No 7º 
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dia pós-isquemia só foi possível observar imunomarcação na área CA1 na qual o tratamento 

com curcumina nas doses de 50 e 100 mg/kg reduziu esta imunomarcação. 

Os resultados do estudo de SINGH; CHOPRA (2013), cujos ratos adultos foram 

submetidos à oclusão bilateral das artérias carótidas comuns por período de 15 min seguida de 

reperfusão contínua, mostram aumento significativo dos níveis de TNF-α em homogenato 

cerebral. Este resultado corrobora com os do nosso estudo, no qual a imunomarcação para 

TNF- α foi significativamente aumentada nos animais isquemiados por modelo experimental 

semelhante. 

Considerando os estudos in vitro como in vivo, estes sugerem que a curcumina inibe a 

produção de TNF-α. Em monócitos e macrófagos alverolares, esta droga inibiu a produção 

deste mediador pró-inflamatório estimulada por lipopolissacarídeos (LPS) (ABE et al., 1999).  
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6 CONCLUSÕES 

 

 Neste estudo, mostrou-se que a curcumina protegeu ratos em desenvolvimento contra 

os danos motores e cognitivos, neuroquímicos, histológicos e imunohistoquímicos, em 

modelo de isquemia cerebral global.  Estes efeitos da curcumina foram mais intensos nos 

animais 3 dias pós-evento isquêmico com relação àqueles 7 dias pós-isquemia. Com exceção 

dos testes comportamentais realizados apenas nos animais do grupo 7 dias pós-isquemia, 

todos os demais testes foram realizados nos dois grupos experimentais estudados (3 e 7 dias 

pós-isquemia). Os efeitos benéficos da curcumina manifestaram-se como: 

1. Reversão das alterações motoras e cognitivas pós-isquemia, avaliadas nos testes do 

campo aberto e do labirinto aquático;  

2. Reversão na redução das concentrações de monoaminas, observadas pós-isquemia; 

3. Reversão do aumento nos níveis de peroxidação lipídica e de nitrito, demonstrados no 

córtex cerebral e hipocampo dos animais isquêmicos; 

4. Diminuição da morte celular, observada em hipocampo de animais isquêmicos e 

avaliada pelo fluoro-jade B; 

5. Diminuição nas imunomarcações para TNF-alfa, iNOS e COX-2, que se mostraram 

aumentadas nos grupos isquemiados. 

 Sabe-se que, a despeito da baixa biodisponibilidade da curcumina, esta droga atravessa 
barreiras biológicas, incluindo-se a barreira hematoencefálica e exerce efeitos no SNC. 

 Diante dos resultados obtidos, podemos concluir que a curcumina possui uma 

potencial ação neuroprotetora, observada na prevenção da morte celular por apoptose e/ou 

necrose e na redução de mediadores e enzimas envolvidas na inflamação e nos mecanismos 

fisiopatológicos da isquemia cerebral. Estes resultados sugerem que a curcumina pode ser 

testada clinicamente na prevenção do AVC isquêmico e, possivelmente, em doenças 

neurodegenerativas como a doença de Alzheimer e doença de Parkinson.         
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