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RESUMO
A doença de Parkinson (DP) é caracterizada pela degeneração progressiva e
lenta dos neurônios da substância negra acarretando na redução de dopamina
(DA) no estriado. Visto que a inflamação está envolvida na patogênese da DP e
que estudos anteriores demonstram o potencial terapêutico anti-inflamatório do
Aspidosperma pyrifolium Mart., o presente estudo investigou os efeitos tóxicos,
anti-inflamatório e neuroprotetor da fração aquosa do extrato etanólico das
sementes

do

Aspidosperma

pyrifolium

Mart.

(APSE-Aq).

Inicialmente,

investigou-se a toxicidade aguda oral, preliminar, através do screening
hipocrático (10, 100, 500 e 1000mg/Kg, v.o.). O potencial antioxidante do
APSE-Aq (10, 25, 50, 100 e 200µg/mL) foi avaliado através de ensaios in vitro
através da capacidade sequestradora do radical DPPH, como padrão foi
utilizado à vitamina E (50µg/mL); e sobre o metabolismo oxidativo de
neutrófilos ativados com PMA através do ensaio de quimioluminescência
usando sondas de luminol e lucigenina, os grupos foram compostos pelo
APSE-Aq (0,1, 1, 10, 20 e 50µg/mL) e como padrão a quercetina (50µg/mL). A
atividade anti-inflamatória foi avaliada através do edema de pata induzido por
carragenina 1% (50,100 e 200mg/Kg v.o.). A atividade neuroprotetora foi
investigada através do modelo de DP usando 6-hidroxidopamina (6-OHDA) no
estriado direito de ratos machos Wistar e tratados com APSE-Aq (100 e
200mg/Kg v.o.) por 14 dias após a lesão. O APSE-Aq não provocou a morte de
animais. Foram evidenciados sinais de toxicidade, principalmente na dose de
1000mg observadas no screening hipocrático, tais como: apresentou analgesia,
anestesia,

cianose

e

hipnose.

O

APSE-Aq

apresentou

capacidade

sequestrante do radical DPPH, bem como modulou a o metabolismo oxidativo
de neutrófilos ao atuar sobre o sistema MPO-H2O2-HOCl e ao reduzir a
produção de O2-. No edema de pata por carragenina, o APSE-Aq apresentou
atividade antiedematogênica, bem como reduziu a imunorreatividade para TNFα. No modelo de DP foi observada melhora da atividade motora através da
redução nas rotações induzidas pela apomorfina, aumento na atividade
locomotora e rearing no teste de campo aberto, utilização da pata contralateral
no teste do cilindro e redução das quedas no rotarod. O APSE-Aq reduziu a
peroxidação lipídica e nitrito/nitrato no córtex pré-frontal (CPF), hipocampo
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(HC) e corpo estriado (CE), aumentou o conteúdo de DA e DOPAC e reduziu
GABA e glutamato no CE. A imunorreatividade para tirosina hidroxilase e
transportador de dopamina aumentaram, e TNF- α reduziu nos lesionados com
6-OHDA e tratados com APSE-Aq quando comparado ao grupo da 6-OHDA
sem tratamento. Nossos resultados sugerem que o APSE-Aq apresenta um
potencial neuroprotetor e este efeito está, possivelmente, relacionado à sua
capacidade antioxidante e anti-inflamatória o que torna está espécie um
potencial alvo terapêutico alternativo para a doença de Parkinson.
Palavras-chaves: Doença de Parkinson. 6-OHDA. Aspidosperma pyrifolium
Mart. Neuroproteção. Anti-inflamatório.
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ANTI-INFLAMMATORY AND NEUROPROTETIC ACTIVITY OF THE
FRACTION OF Aspidosperma pyrifolium RICH IN GLICOSILATE
SALICYLIC ACID DERIVATIVES

Parkinson's disease (PD) is characterized by the progressive and slow
degeneration of the neurons of the substantia nigra causing the reduction of
dopamine (DA) in the striatum. Since inflammation is involved in the
pathogenesis of PD and Aspidosperma pyrifolium Mart it presents therapeutic
anti-inflammatory potential, the present study investigated the toxic, antiinflammatory and neuroprotective effects of the aqueous fraction of the
ethanolic extract of the seeds of Aspidosperma pyrifolium Mart. (APSE-Aq).
Initially, preliminary oral acute toxicity should be investigated by hippocratic
screening (10, 100, 500 and 1000mg/kg, o.u.). The antioxidant potential of
APSE-Aq (10, 25, 50, 100 and 200 μg/mL) was assessed by in vitro assays
using the DPPH radical sequestering ability and as standard the vitamin E (50
μg / mL); and the oxidative metabolism of activated neutrophils with PMA by the
chemiluminescence assay using luminol and lucigenin probes, the groups with
composition by APSE-Aq (0,1, 1, 10, 20 and 50 μg/mL) and as standard
quercetin (50 μg/mL). The anti-inflammatory activity was tested by 1%
carrageenan-induced

paw

edema

(50,100

and

200mg/kg

o.u).

A

neuroprotective activity was investigated through the PD model using 6hydroxydopamine (6-OHDA) in the right striatum of male Wistar rats and treated
with APSE-Aq (100 and 200mg/kg o.u.) for 14 days after injury. The APSE-Aq
did not cause the death of animals. Signs of toxicity were observed, especially
in the dose of 1000mg observed in the hippocratic screening, such as:
analgesia, anesthesia, cyanosis and hypnosis presented. APSE-Aq presented a
sequestering ability of the DPPH radical, as well as modulated the oxidative
metabolism of neutrophils by acting on the MPO-H2O2-HOCl system and
reducing O2- production. No paw edema by carrageenan, APSE-Aq showed
anti-inflammatory activity, as well as reduced immunoreactivity for TNF-α. In the
PD model, motor activity improvement was observed through a reduction in
apomorphine-induced rotations, increase in locomotor activity and rearing in the
open field test, contralateral leg use without cylinder test and reduction of
rotarod falls. APSE-Aq reduced lipid peroxidation and nitrite/nitrate in the
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prefrontal cortex (PFC), hippocampus (HC) and striatum (S), increased DA and
DOPAC content and reduced GABA and glutamate in S. An immunoreactivity
for tyrosine hydroxylase and dopamine transporter was reduced and increased
TNF-α in the 6-OHDA group with respect to the group injured and treated with
APSE-Aq. Our results suggest that APSE-Aq has a potential neuroprotective
effect and this effect is possibly related to its antioxidant and anti-inflammatory
capacity, which makes the species a potential alternative therapeutic target for
Parkinson's disease.

Key-words: Parkinson's disease. 6-OHDA. Aspidosperma pyrifolium Mart.
Neuroprotection. Anti-inflammatory.
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1. INTRODUÇÃO
A população vem passando por mudanças no perfil epidemiológico.
O envelhecimento, antes considerado um fenômeno, hoje, faz parte da
realidade da maioria das sociedades. Tal fato relaciona-se a elevação da
expectativa de vida, bem como acarreta no aumento da mortalidade por
doenças crônicas não transmissíveis em detrimento das doenças infectoparasitárias (PETERNELLA e MARCON, 2009).
Segundo informações do Banco Mundial, a expectativa de vida ao
nascer saltou de 52,61 anos em 1960 para 69,63 em 2010, no mundo. Nos
países em desenvolvimento a expectativa de vida em 2010 era de 58,84 anos,
enquanto nos países desenvolvidos atingiu 79,76 anos (IESS, 2013).
Como resultado desta transição populacional, os indivíduos com
mais de sessenta anos passaram de 8% da população mundial em 1950 para
11% em 2010 (IESS, 2013). De acordo com estimativas da Organização das
Nações Unidas (ONU) esse percentual será de 17% em 2030 e 22% em 2050
(ONU, 2011).
O mundo está envelhecendo! Tanto isso é verdade que se estima
para o ano de 2050 existam cerca de dois bilhões de pessoas com mais de
sessenta anos no mundo, a maioria delas vivendo em países em
desenvolvimento (BRASIL, 2006).
O

aumento

da

expectativa

de

vida

resulta

em

crescente

preocupação com a manutenção da saúde do idoso, principalmente, diante das
doenças crônicas e degenerativas, a exemplo podemos citar a doença de
Parkinson (DP) (PETERNELLA e MARCON, 2009).
A doença de Parkinson (DP) é a segunda doença neurodegenerativa
mais comum depois da Doença de Alzheimer. Acomete, preferencialmente,
pessoas do sexo masculino com idade superior a 60 anos (SPRENGER;
POEWE, 2013). A incidência tem aumentado em cerca de 1,5% em pessoas
acima de 65 anos, e de 2,5%, nos acima de 85 anos de idade (COSTA, 2016;
GOBBI et al., 2014; ARAÚJO, 2012).
De acordo com um estudo realizado pelo Instituto Brasileiro de
Pesquisa e Estatística (IBGE) estimou a partir do censo demográfico de 2000
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que a prevalência da DP em indivíduos entre 60 e 69 anos é de 700/100.000, e
entre 70 e 79 anos é de 1.500/100.000. O IBGE estimou também que menos
de 10% dos portadores da DP têm menos de 50 anos e que 5% têm menos de
40 anos (SANTANA, 2014). Acredita-se que até o ano 2030 o número de
indivíduos acometidos pela DP seja de 8,7 a 9,7 milhões no mundo e 340 mil
no Brasil sendo a maior parte concentrada nas regiões Sudeste e Sul,
responsável por um total estimado de 64 mil casos (COSTA, 2016; GOBBI et
al., 2014; ARAÚJO, 2012).
Considera-se a DP uma doença progressiva e incapacitante com
alto impacto social e financeiro, gerando gasto econômico global direto e
indireto estimado em vinte bilhões de dólares anuais, tendendo a duplicar
devido o aumento de indivíduos acometidos, bem como pacientes em estágios
avançados da doença (COSTA, 2016; ARAÚJO, 2012; OLESEN et al., 2012).
O tratamento da DP baseia-se em promover a melhora dos sintomas
motores. Os tratamentos disponíveis não são capazes de alterar a progressão
da neurodegeneração. Tal fato vem levando cada vez mais pesquisadores em
todo o mundo a buscar novas terapias capazes de retardar ou idealmente parar
a neurodegeneração dos neurônios dopaminérgicos visando proporcionar uma
melhora na qualidade de vida e funcionalidade dos pacientes (referência.
Nas últimas décadas estudos vem sendo realizados para avaliar a
ação de alguns fitoterápicos sobre os processos inflamatórios no SNC, a
exemplo pode citar o Hypercurium perforatum, usado no tratamento da
depressão leve a moderada (CALIXTO, 2000; OMENA, 2007), o Panax
ginseng, atua como estimulante do SNC, o Tanacetum partenium, empregado
no tratamento das enxaquecas, a Piper methysticum, utilizada como sedativo
nos quadros de insônia (CALIXTO, 2000; OMENA, 2007), o Myracroduon
urundeuva (Astronium urundeuva), efeito antioxidante e neuroprotetor em
doenças neurodegenerativas, tal como a DP (NOBRE Jr et al., 2009) e o
Aspidosperma pyifolium ação anti-inflamatória e antinociceptiva (NOGUEIRA et
al, 2014a).
O Aspidosperma pyifolium é uma planta característica da região da
caatinga, sendo bastante utilizada na medicina popular como anti-inflamatório,
analgésico, antitérmico, anti-emético e anticâncer (SANTOS, 2013).
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Estudos mostram que essa planta apresenta um potencial antiinflamatório, uma vez que promove a redução do edema de pata induzido por
carragenina e veneno de cobra, bem como inibi a migração de leucócitos na
peritonite induzida por carragenina (MESSIADES, 2014; DIAS, 2016).
O A. pyrifolium também exerce efeito antinociceptivo observado a
partir da inibição da contorção abdominal induzida por ácido acético (DIAS,
2016) e redução do tempo de lambedura da pata nas duas fases do teste de
formalina (MESSIADES, 2014).
Esses efeitos anti-inflamatórios e antinociceptivos do A. pyrifolium
podem ser explicados pela presença de compostos orgânicos, tais como:
terpenos, iridóides, flavanóides, em especial a rutina, taninos, saponinas e
alcalóides indólicos isolados desta espécie de Aspidosperma (LIMA, 2015;
MESSIADES, 2014; NOBREGA, 2008; SANTOS, 2010).
Diante do exposto, levando em consideração a diversidade botânica
brasileira, em especial do semiárido nordestino, bem como a necessidade de
conhecer novos compostos com atividade terapêutica, torna-se necessária a
realização de estudos sobre o potencial medicinal de plantas nativas, em
especial do Aspidosperma pyrifolium, uma vez que está planta caracteriza-se
quimicamente

pela

ocorrência

frequente

de

alcalóides

indólicos

que

apresentam atividade farmacológica relevante, bem como a sua utilização na
medicina popular.
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2. Doença de Parkinson

A primeira descrição clínica, detalhada, sobre a doença de
Parkinson (DP) ocorreu em 1817 pelo médico inglês James Parkinson.
Parkinson publicou em Londres a monografia intitulada de "An Essay on the
Shaking Palsy" (Um ensaio sobre a Paralisia Agitante), onde ele definiu as
principais manifestações clínicas, diagnóstico, considerações sobre a etiologia
e o tratamento (ANDRADE, 2010).
A enfermidade intitulada Shaking Palsy (Paralisia Agitante) era
utilizada para designar os casos comuns de paralisia com a ocorrência de leves
tremores, embora por alguns autores fosse utilizada para definir anomalias não
ligadas a paralisia. De acordo com James Parkinson a paralisia agitante era
caracterizada pela presença de movimentos involuntários tremulantes,
inicialmente leves, quase imperceptíveis. Os primeiros sintomas eram
caracterizados por uma ligeira sensação de fraqueza com tendência a leves
tremores em alguma parte especial, geralmente na cabeça, sendo comum em
uma das mãos e dos braços (GOETZ, 2011).
Parkinson propôs, ainda, que a possível sede da doença
encontrava-se na medula espinhal cervical, na junção com a medula oblonga
(GOETZ, 2011). Apesar da divulgação do estudo sobre a paralisia agitante, a
DP tornou-se conhecida, somente, na segunda metade do século XIX
(ANDRADE, 2010). No século XX, graças aos estudos realizados por JeanMartin Charcot foi possível diferenciar os distúrbios do movimento, como a
esclerose múltipla, bem como a conclusão de que a bradicinesia é
independente da rigidez e da presença de tremores, além de definir a presença
de sinais cardinais da doença, apresentando critérios para o diagnóstico
diferencial e também sugerindo o primeiro tratamento para a enfermidade.
(COSTA, 2016).
Esta doença é caracterizada pela destruição progressiva e lenta dos
neurônios dopaminérgicos da substância negra pars Compacta (SNpc) e a
presença de inclusões citoplasmáticas, conhecidas como corpúsculos de Lewy,
que são formadas principalmente por α-sinucleína e ubiquitina. Tais alterações
promovem a redução nos níveis do neurotransmissor, dopamina (DA), na via
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nigroestriatal, levando ao surgimento de distúrbios motores (HOHLEFELD et
al., 2015; FEKETE e JANKOVIC, 2011).
Os sintomas motores clássicos da DP produzem incapacidades que
levam a redução da qualidade de vida do sujeito portador desta doença. Estas
manifestações clínicas são: bradicinesia, tremor de repouso, rigidez muscular e
instabilidade postural. Tais alterações manifestam-se quando há perda de 60%
dos neurônios nigrais e depleção de 80% do conteúdo de DA do estriado. Além
das alterações motoras, podem ser identificados sintomas não motores como:
face inexpressiva, melancolia, perda de apetite, fadiga, distúrbios do sono,
demência, perda da autoestima e ansiedade (CARMO, 2015; ARAÚJO et al.,
2012).
Meynert em 1871 foi o primeiro a propor que uma disfunção dos
núcleos da base (NB) estava, intimamente, ligada ao desenvolvimento dos
sintomas motores da DP (AGUIAR, 2009). Assim, a DP foi à primeira do
sistema nervoso (SN) a ser identificada como uma doença molecular
ocasionada

por

um

defeito

característico

no

metabolismo

de

um

neurotransmissor, neste caso a DA produzida pelos neurônios situados na
SNpc (KANDEL; SCHWARTZ; JESSEL, 2014).
Os NB são constituídos por uma complexa rede de núcleos e vias
nervosas sendo composto por quatro centros subcorticais, imersos no centro
branco medular do cérebro, cujas aferências majoritárias provêm do córtex
cerebral e emitem suas projeções para o próprio córtex, via tálamo, para a
realização do controle da motricidade principalmente (KANDEL, SCHWARTZ e
JESSEL, 2014).
As quatro estruturas que correspondem aos NB são: O Striatum
(Formado pelos Núcleos Caudado e Putâmen); O Globo Pálido (subdividido
morfosiologicamente em Globo Pálido Medial/Interno - GPi e Globo Pálido
Lateral/Externo

-

GPe);

A

Substância

Negra

(subdividida

morfofisiologicamente em substância Negra pars Compacta – SNc e
Substância Negra pars Reticulata); O Núcleo Subtalâmico – NST (Figura 1)
(KANDEL, SCHWARTZ e JESSEL, 2014).
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Figura 1 – Corte coronal do encéfalo mostrando o tálamo e as diferentes partes dos Núcleos
da Base (NB).

Fonte: BEAR; CONNORS; PARADISO, 2003.

O Striatum recebe projeções glutamatérgicas oriundas de todas as
áreas corticais, daí partem projeções estriatais que seguem dois caminhos
distintos: a via direta (VD) e a via indireta (VI). Com relação à VD, as projeções
gabaérgicas (inibitórias) partem do Striatum e seguem diretamente para a
porção medial do Globo Pálido que, por sua vez, emitiria projeções
gabaérgicas (também inibitórias) se não houvesse sido antes inibido pelo
Striatum. Uma vez inibido, o GPi não é capaz de inibir o Tálamo que, por sua
vez emite eferências glutamatérgicas (excitatórias) para a porção motora do
córtex cerebral (Figura 2) (MARTIN, 1999; MACHADO, 2006, ARAÚJO et al.,
2011).
A partir do córtex motor, a informação é enviada para a medula
espinhal através das vias motoras descendentes laterais por meio dos tratos
corticoespinhal e rubro-espinhal e vias motoras ventromediais, especialmente,
pelos tratos vestíbulo-espinhal, tecto-espinhal e retículo-espinhal pontinho e
bulbar (Figura 2) (SANTANA, 2014).
No que tange a VI, O Striatum projeta-se para o GPe por meio de
projeções gabaérgicas e/ou encefalinérgicas. O GPe, por sua vez, se projeta
para o NST, por uma via gabaérgica, e o NST se projeta então para o GPi por
meio de uma via glutamatétgica (excitatória). Assim o GPi, estando excitado,
emite projeções gabaérgicas (inibitórias) para os núcleos talâmicos, causando

29
a inibição destes (Figura 2) (MARTIN, 1999; MACHADO, 2006; ARAÚJO et al.,
2011).
As fibras dopaminérgicas da via nigroestriatal afetam a atividade da
via cortico-estriado-talámo-cortical, exercendo efeitos opostos nas células da
VD e VI. A DA atua em receptores D1 promovendo a ativação da VD (via
excitatória) e inibindo a VI (via inibitória) ao atuar sobre os receptores D2.
Como resultado final deste mecanismo, ocorrerá a produção dos movimentos
voluntários e a inibição da atividade muscular indesejada através do córtex
motor (Figura 2) (AGUIAR, 2009; DIETRICHS, 2008, ARAÚJO et al., 2011).
Figura 2 – Diagrama das conexões da via direta e via indireta

Fonte: Adaptado de ARAÚJO et al., 2011 e GOLAN, 2014. A – Vias excitatórias mostradas em
setas azuis, vias inibitórias mostradas em setas pretas. Via dopaminérgica setas azul
pontilhada. B - Via direta representada pela linha contínua, via indireta representada pela linha
descontinua. GPi: globo pálido interno, GPe: globo pálido externo, STN: núcleo subtalâmico,
SNc: substância negra pars Compacta.

A

redução

do

influxo

dopaminérgico

decorrente

da

neurodegeneração presente na DP, consiste em acentuado aumento do efluxo
inibitório da SNpr e do globo pálido interno para o tálamo e redução da
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excitação do córtex motor, resultando no surgimento da bradicinesia (Figura 3)
(CARMO, 2015).
Figura 3 – Representação esquemática da organização funcional dos núcleos da base na
Doença de Parkinson.

Fonte: Adaptado de CARMO, 2015. GPM: globo pálido medial, GPL: globo pálido lateral, NST:
núcleo subtalâmico, SNc: substância negra pars Compacta, SNr: substância negra pars
Reticulata, D1 e D2: receptores dopaminérgicos. Linha cheia = função normal, linha
interrompida = função diminuída.

A diminuição nos níveis de DA no estriado resulta na redução das
concentrações de seus metabólitos, ácido homovanílico (HVA) e 3,4dihidroxifenilacético, (DOPAC), bem como no déficit da atividade de enzimas
envolvidas na síntese de DA, como a tirosina hidroxilase (TH) e dopa
descarboxilase (BEAL, 2001; GERLACH; RIEDERER, 1996, LANG; LOZANO,
1998).

2.1.

Fisiopatologia da Doença de Parkinson

O processo neurodegenerativo da substancia negra envolvida na DP
é marcada pela deficiência de tirosina hidroxilase e presença de inclusões
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intracitoplasmáticas ricas em corpos de Lewy. A perda neuronal dopaminérgica
inicia na camada ventrolateral da substancia negra, progredindo para as
camadas medial, ventral e dorsal. Esse padrão de perda está relacionada à
diminuição de transportadores de dopamina (PEREIRA et al.,2007).
Deste modo, a degeneração progressiva da via nigroestriatal é o
mediador predominante para as manifestações clínicas da DP, incluindo rigidez
muscular, tipo plástica ou cérea, tremor de repouso, bradicinesias, que se
traduzem por lentidão dos movimentos e dificuldade em iniciar movimentos
voluntários, e instabilidade postural por perda de reflexos posturais, podendo
também apresentar disfunções não motoras (FERNANDEZ, 2012; GUERRERO
et al., 2013).
Apesar dos avanços científicos nesta área, a origem dessa
degeneração neuronal ainda é desconhecida e diversos fatores tais como,
disfunção mitocondrial, estresse oxidativo, deficiência de fatores neurotróficos,
ação do sistema imune, acumulo de proteínas alteradas, excitotoxicidade e
mecanismo pró-apoptótico estejam, certamente, relacionados à etiologia da DP
(DAUER e PRZEDBORSKI, 2003; NEVES, 2014; GOBBI et al., 2014;
HOSAMANI; KRISHNA; MURALIDHARA, 2014; PARK et al., 2014; SCHAPIRA,
2010; TAMILSELVAM et al., 2013).

2.1.1. Estresse oxidativo na Doença de Parkinson

Os radicais livres são moléculas altamente reativas produzidas
durante o metabolismo celular. Estas moléculas são formadas a partir das
transferências de elétrons podendo reagir e formar espécies reativas do
oxigênio (EROs) e as espécies reativas do nitrogênio (ERNs). Sua produção
em níveis adequados proporciona a geração de energia através do ATP;
fertilização do óvulo; ativação de genes; e participação de mecanismos de
defesa durante o processo de infecção. Entretanto, o excesso na formação
destas espécies reativas podem acarretar no estresse oxidativo, exacerbar a
inflamação e promover dano tecidual (COSTA, 2016; BARBOSA et al., 2010).
O estresse oxidativo ocorre quando existe um desequilíbrio entre
fatores que promovem a formação de radicais livres e os mecanismos de
defesa antioxidante. As reações de oxidação e redução são catalisadas por
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metais de transição como o ferro, o cobre, e o manganês. Destes, o mais
importante do ponto de vista biológico é o ferro. Tem sido discutido que o
estresse oxidativo pode contribuir para o processo patogênico da morte das
células nigrais na DP, uma vez que, as maiores concentrações de ferro no
cérebro encontram-se nos núcleos da base, especialmente no globo pálido,
núcleo rubro e substância negra pars Compacta através da neuromelanina,
principal armazenador deste metal. Essas concentrações tendem a aumentar
com a idade, levando ao acúmulo deste no sistema nervoso favorecendo o
desenvolvimento de processos oxidativos (TEIVE, 2005; FERNANDEZ et al.,
2007).
Alguns dos mais destrutivos radicais livres gerados no organismo
derivam do oxigênio (O2), em especial podemos citar o ânion superóxido. Esse
radical atua como precursor para a formação de outros radicais livres. A partir
da sua dismutação pela enzima superóxido dismutase (SOD) ele é
transformado em H2O2, também pode interagir com o nitrito produzindo o
peroxinitrito (Figura 4) (OLIVEIRA & SCHOFFEN, 2010).
Então, a molécula mais importante para a manutenção da vida pode
também provocar danos celulares, podendo levar a destruição de órgãos e do
próprio organismo. O acúmulo dos danos ao longo da vida causado por
moléculas vitais em órgãos está relacionado ao envelhecimento e ao
desenvolvimento de doenças relacionadas com a idade (NICHOLLS, 2008).
O radical hidroxila (OH) é a espécie de oxigênio mais reativa em
sistemas biológicos. Ele é gerado a partir de radiações ionizantes ou através de
reações que envolvem metais de transição. Age rapidamente no local em que é
produzido, sendo, potencialmente, capaz de causar alterações nas bases
purínicas e pirimidínicas, levando a inativação ou a mutação do DNA, inibir
diversas proteínas (constituintes das membranas celulares e enzimas) através
da oxidação dos seus grupamentos sulfidrila (-SH) a pontes dissulfeto (-SS) e
iniciar a peroxidação de lipídeos, especialmente ácidos graxos poliinsaturados
de membranas e lipoproteínas (Figura 4)(AGUIAR, 2009).
Um dos processos oxidativos mais amplo é aquele onde ocorre a
quebra de lipídios das membranas celulares e a formação de radical de peroxil.
Este processo, chamado de peroxidação lipídica é extremamente complexo e
lesivo, porque uma vez iniciado, pode ser propagado, já que o radical peroxil
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formado pode reiniciar o processo, que pode ocorrer indefinidamente (Figura 4)
(ARAÚJO, 2012).
Figura 4 - Esquema representativo das principais reações que envolvem espécies reativas de
oxigénio (EROs) e espécies reativas de nitrogénio (ERNs).

•−

Fonte: FERREIRA, ABREU, 2007. A cadeia respiratória produz ânions superóxido (O 2 ) que
•
podem ser transformados em peróxido de hidrogénio (H 2O2) e radicais hidróxila (HO ). Estes
radicais podem reagir com lípidos de membrana (LH), promovendo o processo de peroxidação
•
•
lipídica originando radicais lipídicos (L ), radicais peroxilo (LOO ) e lipídios hidroperóxidos
(LOOH). A sintase do óxido nítrico mitocondrial (NOS) produz óxido nítrico (NO•), que combina
com o ânion superóxido para produzir peroxinitrito.

Estudos em tecidos cerebrais post-mortem de pacientes com DP
têm evidenciado a presença de altos níveis de peroxidação lipídica, depleção
de GSH e elevada oxidação proteica. Dessa forma, sugeriu-se que EROs e
ERNs estão envolvidas na degeneração de neurônios dopaminérgicos
(MAETZLER et al., 2011; TSANG; CHUNG, 2009).
Os agentes antioxidantes são responsáveis por evitar esses danos
causados pelos radicais livres e EROs. Entre esses agentes pode citar a SOD,
a catalase, a glutationa peroxidase (GPH-Px), a glutationa redutase (GPH-R),
estas sendo antioxidantes enzimáticos. Dentre as formas não enzimáticas
estão o tocoferol (vitamina E), o ácido ascórbico (vitamina C), os carotenóides,
os flavonóides e alguns alcaloides (Figura 5) (BARBOSA, 2006; VIEIRA, 2014).
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Figura 5 – Integração dos sistemas de defesa enzimático. Superóxido dismutase (SOD);
catalase (CAT) e glutationa peroxidase (GPx).

Fonte: BARBOSA et al., 2010.

2.1.2. Neuroinflamação na Doença de Parkinson

O processo neuroinflamatório tem uma função importante na
neurodegeneração nigral dopaminérgica, devendo ser avaliado dentro de um
conceito multifatorial na etiopatogenia da DP. Estudos em animais e humanos
dão suporte à presença de uma cascata neuroinflamatória na DP,
principalmente com uma grande atividade das células gliais (MOSLEY at al.,
2006; CARMO, 2015; SILVA, 2014).
A micróglia, célula da imunidade natural presente no SNC
desempenham um papel fundamental nos mecanismos homeostáticos que
promovem

a

sobrevida

neuronal.

Está

célula

glial

é

de

origem

mesohematopoiético e provavelmente surge do tecido mielóide, no entanto há
uma controvérsia na sua linhagem exata (CROSS e WOODROOFE, 2001).
Estas células medeiam à resposta imune inata à invasão de patógenos
secretando uma gama de fatores tais como: citocinas pró-inflamatórias
incluindo o fator de necrose tumoral alfa (TNFα) e interleucina-1β (IL-1β),
espécies reativas de oxigênio e nitrogênio, e fatores de crescimento. Alguns
desses fatores têm funções neuroprotetoras e neurotróficas, ajudando no
processo de reparação do cérebro, enquanto outras aumentam o estresse
oxidativo e desencadeiam a apoptose (CARMO, 2015. SILVA, 2014).
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Os astrócitos são células gliais que atuam na formação da barreira
hematoencefálica,

bem

como

na

sustentação

dos

neurônios,

sendo

fundamentais para a sobrevivência destes. Estes exercem um papel importante
na injuria neuronal através da sua atividade fagocitária, embora com menor
participação em relação à micróglia (NEVES, 2014).
No processo neurodegenerativo, os neurônios produzem moléculas
de adesão e fatores tróficos que promovem o recrutamento de micróglias e
astrócitos, bem como o remodelamento da microvasculatura. A liberação de
fatores tróficos produzidos e liberados pelos astrócitos promovem o aumento
da permeabilidade vascular com o recrutamento e ativação microglial. A
ativação e recrutamento de células efetoras de forma continua estabelecem um
mecanismo de retroalimentação que favorece o processo inflamatório crônico e
a injuria tecidual progressiva (RAMESH et al., 2013).
Estudos post-mortem encontraram níveis elevados dessas citocinas
no parênquima cerebral ou no fluido cérebro-espinhal de pacientes com DP
(NAGATSU et al., 2000; CROISIER et al., 2005; REALE et al., 2009; ). Foi
observado o aumento de seis vezes no número de micróglias reativas em
neurónios dopaminérgicos em processo de degeneração correlacionando-se
com a deposição de α-sinucleína, aumento na liberação de enzimas como a
oxido nítrico sintase indutiva (NOSi) e as cicloxigenases (COX 1 e 2) (MOSLEY
et al., 2006).
As citocinas pró-inflamatórias podem agir diretamente nos neurônios
dopaminérgicos através da interação com receptores específicos. A literatura
evidencia

a

participação

de

citocinas

no

processo

neuroinflamatório

desencadeando os eventos neurodegenerativos da DP. Baseado nesse
princípio foi demonstrado in vitro, que o interferon γ (INF- γ), IL-1β, a
interleucina 6 (IL-6) e o TNF-α podem induzir a expressão do óxido nítrico
sintase indutiva (NOSi), e foi observado que os níveis desta enzima encontramse aumentados na substância negra de pacientes com DP (Figura 6) (HIRSCH,
HUNOT e HARTMANN, 2005; SILVA, 2014).
Baseados nisso, estudos epidemiológicos demonstraram que o uso
de

anti-inflamatórios

não

esteroidais

(AINES)

reduzem

o

risco

de

desenvolvimento da DP (CHEN, 2003; NEVES, 2014). O bloqueio desses
eventos inflamatórios e não somente de um componente isolado representaria
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uma neuroproteção eficaz, reduzindo, desta forma, a progressão da doença
(AGUIAR et al., 2006).
Figura 6 – Processo neuroinflamatório e estresse oxidativo na patogênese da Doença de
Parkinson.

Fonte: MOSLEY at al., 2006

2.2. Modelo experimental de 6-hidroxidopamina: Doença de Parkinson

O uso de modelos animais de DP é essencial para o melhor
entendimento dos processos patológicos subjacentes à doença e para
avaliação de alvos promissores para intervenção terapêutica. Esses modelos
baseiam-se na administração sistêmica ou intra-cerebral de neurotoxinas e são
capazes de replicar muitas características patológicas e fenotípicas da doença
(CARMO, 2015).
A exemplo de modelos utilizados para mimetizar as características
fisiopatológicas
neurotóxicos

da

que

DP,

podemos

interrompem

ou

citar: a
destroem

administração
seletivamente

de

agentes

o

sistema

catecolaminérgico, tais como a 6-hidroxidopamina (6-OHDA), a metanfetamina,
a 1-metil-4-fenil-1,2,3,6-tetrahidropiridina (MPTP) (DECRESSAC; MATTSSON;
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BJÖRKLUND, 2012). Alguns agentes químicos como a rotenona e o paraquat,
quando administrados sistemicamente, podem induzir aspectos peculiares da
doença, apesar de serem menos reprodutíveis (SPIVEY, 2011). A superexpressão de α-sinucleína, utilizando-se vetores virais, ou o uso de
camundongos geneticamente modificado, vem sendo, recentemente, utilizados
como novos modelos para esclarecer eventos moleculares envolvidos na
patogênese da doença (DECRESSAC; MATTSSON; BJÖRKLUND, 2012).
A 6-OHDA também conhecida como 2,4,5-trihidroxifeniletilamina é a
neurotoxina mais utilizada, experimentalmente, para indução do modelo de DP
in vitro e in vivo. Está toxina apresenta semelhança estrutural, bem como alta
afinidade pelo sistema de transporte das catecolaminas (Figura 7). Tais
características

proporcionam

uma

seletividade

pelos

neurônios

catecolaminérgicos (JACKSON-LEWIS et al., 2012).
O modelo animal de DP é produzido pela injeção estereotáxica
unilateral de 6-OHDA no corpo estriado ou na substância negra no
mesencéfalo de ratos, o que provoca a destruição parcial ou completa,
respectivamente, dos neurônios dopaminérgicos mesencefálicos ou dos seus
terminais no striatum (BLANDINI et al., 2008).
Essa neurotoxina usa o mesmo sistema de transporte das
catecolaminas para ser levada até o neurônio. Ela é relativamente seletiva para
o neurônio dopaminérgico sendo transportada através do transportador de DA
(DAT) acumulando-se no citosol do neurônio induzindo a neurotoxicidade que
culmina com a destruição neuronal (LEHMENSIEK et al, 2006).
Figura 7 – Comparação entre as estruturas químicas da 6-OHDA e dopamina.

Fonte: adaptado de BOVÉ; PERIER, 2012.

38
O mecanismo pelo qual a 6-OHDA produz a lesão de forma seletiva
aos neurônios dopaminérgicos ainda não está completamente elucidado. Sabese que essa ação neurotóxica da 6-OHDA se dá por dois mecanismos
principais: através da formação de radicais livres, culminando com o estresse
oxidativo ou pela inibição direta do complexo I e IV da cadeia respiratória
mitocondrial (LEHMENSIEK et a.l, 2006; BRANCHI et al., 2010).
A 6-OHDA pode ser produzida a partir da DA por hidroxilação não
enzimática na presença de Fe2+ e H2O2. Em condições fisiológicas a 6-OHDA
sofre auto-oxidação na presença de oxigênio molecular formando o H2O2 e os
correspondentes p-quinona. Esse último, por sua vez, sofre uma ciclização
intramolecular seguida por uma cascata de reações oxidativas levando a
formação de um polímero insolúvel relacionado com a neuromelanina (Figura
8) (SOTO-OTERO et al., 2000; DOOLEY et al., 2012).
O H2O2 resultante da auto-oxidação da 6-OHDA na presença de
ferro pode ser convertido ao radical hidroxila pela reação de Fenton, que é um
dos radicais livres mais prejudiciais às células. O neurônio dopaminérgico
mesencefálico por ser rico em ferro decorrente da sua acumulação por
neuromelanina favorece a seletividade pela 6-OHDA, sendo alvo potencial
desta toxina (Figura 8) (SOTO-OTERO et al., 2000).
A inibição direta do complexo I e IV da cadeia respiratória
mitocondrial induzida pela 6-OHDA promove uma redução na produção de
ATP, isso acarreta na disfunção na atividade da mitocôndria, produzindo
alterações na permeabilidade da membrana mitocondrial com consequente
perda de elétrons a partir da cadeia transportadora de elétrons, favorecendo a
formação de mais radicais livres que por sua vez leva a destruição do neurônio
dopaminérgico de forma progressiva e irreversível (ARAÚJO, 2012) (Figura 9).
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Figura 8 - Estresse oxidativo e neurotoxicidade.

Fonte: RANGEL-BARAJAS et al., 2015. A figura mostra os mecanismos neurotóxicos da DA e
neurotoxinas utilizadas para imitar DP no neurônio dopaminérgico.

Figura 9 – Lesão produzida pela 6-OHDA em estriado de rato.

FONTE: Adaptado de KIRIK et al., 2004. A: Encéfalo de rato não lesionado com as projeções
dos neurônios dopaminérgicos partindo da SN em direção ao corpo estriado (ou caudadoputâmen) e globo pálido em ambos os hemisférios. B: Após lesão unilateral com 6-OHDA,
ocorre significativa redução das projeções nigroestriatais e consequente redução dos níveis de
dopamina no corpo estriado, caudado-putâmen (CP), globo pálido (GP), projeções
nigroestriatais (NSP); substância negra (SN).

2.3.

Terapia farmacológica da doença de Parkinson
O tratamento farmacológico da DP é desafiador, uma vez que o

caráter progressivo da DP e suas manifestações clínicas, agregados a efeitos
colaterais precoces e tardios da intervenção medicamentosa, promovem um
decréscimo na eficiência terapêutica (COSTA, 2015).
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Atualmente, o tratamento da DP restringe-se apenas ao alivio
sintomático, uma vez que não há, até o presente momento, agentes capazes
de impedir o processo neurodegenerativo (AGUIAR, 2009).
Inicialmente, a terapia atual da DP leva a uma melhora significativa
dos

sintomas,

entretanto,

à

medida

que

a

doença

progride

esses

medicamentos perdem sua eficácia e eficiência. Outro fator limitante
relacionado ao tratamento é o surgimento de efeitos colaterais como as
discinesias que acabam por impossibilitar a continuação terapêutica (AGUIAR,
2009).
Deste modo, existem, atualmente, vários modos de intervenção
farmacológica sintomática: drogas que aumentam a produção endógena de
dopamina (como a levodopa, em geral utilizada juntamente com inibidores da
dopa descarboxilase de ação periférica como a carbidopa); agonistas
dopaminérgicos (bromocriptina, pergolida); drogas que previnem a degradação
endógena da dopamina (Inibidoras da MAO-B como a selegilina); inibidores da
catecol-O-metiltransferase

(COMT):

tolcapone

e

entacapone;

antiglutamatérgicos (amantadina) e antagonistas colinérgicos (benztropina).
A levodopa é considerada “padrão ouro” no tratamento da DP uma vez
que esta é precursora da dopamina fornecendo o aporte para os níveis deste
neurotransmissor na via nigroestriatal, melhorando assim os sintomas motores
da DP. Entretanto, a exposição crônica a este fármaco associa-se ao
surgimento de discinesias (ARAÚJO, 2012).
Deste modo, torna-se essencial o desenvolvimento de fármacos que
possibilitem a melhora sintomática com efeitos colaterais reduzidos associadas
a estratégias neuroprotetoras que promovam o retardo na progressão da
doença (ARAÚJO, 2012).
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3. ASPIDOSPERMA PYRIFOLIUM MART.

3.1.

A família Apocynaceae

O Aspidosperma pyrifolium Mart. é uma planta da família
Apocynaceae. Está família pertence à divisão das Magnoliophytas, classe
magnoliopsida, ordem das Gentianales (ENDRESS E BRUYNS, 2000) e
apresenta cerca de 250 a 500 gêneros com, aproximadamente, 3700 a 5100
espécies distribuídas em regiões tropicais e subtropicais, podendo chegar à
regiões temperadas (NOBREGA, 2008). No Brasil existem cerca de 95 gêneros
e 850 espécies, sendo a maior concentração na região amazônica (SOUSA;
LORENZI, 2008).
Esta família caracteriza-se por apresentar folhas simples, alternas,
opostas ou verticiladas, geralmente com coléteres nas axilas e/ou na base da
lâmina foliar. Flores solitárias ou em cimeiras, hermafroditas, actinomorfas,
pentâmeras. Corola gamopétala, tubo de várias formas, com escamas,
saliências ou cristas, por vezes com uma corona na fauce. Estames inseridos
no tubo da corola, filetes curtos, livres ou raramente conatos num cone com
apêndices apicais. Ovário súpero ou semi-ínfero, bicarpelar, geralmente
apocárpico, glabro ou piloso; nectários ou discos nectaríferos geralmente
presentes. Folículos secos ou carnosos, por vezes moniliformes, lomentos,
drupas e bagas, sementes nuas, plumosas, por vezes ariladas, geralmente
comprimidas e aladas ou com apêndices munidos de longos pêlos sedosos
numa ou por vezes nas duas extremidades (Figura 10) (MATOZINHOS &
KONNO, 2011 apud NOGUEIRA, 2014b).
Algumas espécies arbóreas da família Apocynaceae apresentam a
madeira pesada, macia, resistente e muito durável, de textura fina, uniforme e
de fácil trabalho. Devido as suas características, são bastante utilizadas para
serviços de carpintaria, para fazer carvão, cerca, lenha e na construção civil,
citando-se as perobas e guatambus (Aspidosperma spp.) (GUIMARÃES;
BRAZ-FILHO; VIEIRA, 2012).
Como planta ornamental, por apresentar árvores de pequeno porte e
pela beleza de suas copas, pode ser empregada no paisagismo de lugares em
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geral. Citando-se as plantas dos gêneros Alamanda, Tabernaemontana,
Catharanthus, Plumeria, Mandevilla e Nerium (NOGUEIRA, 2014b).
Algumas espécies fornecem látex para a produção de borracha,
como as do gênero Landolphia, e para o preparo da goma de mascar, como
Apocynum spp. e Asclepias spp. (SANTOS et al., 2013).
Figura 10 - Características morfológicas de plantas da família Apocynaceae.

Fonte: adaptado de KINOSHITA et al., 2005. A-C Allamanda schottii, A. antera, vista dorsal e
ventral; B. cabeça do estilete; C. coléteres do cálice. D. Aspidosperma riedelii, ramo com flores
e folhas verticiladas. E. Aspidosperma parvifolium, fruto. F. Forsteronia pubescens, ramo com
flores e folhas opostas; G. Forsteronia refracta, flor aberta mostrando os apêndices nos filetes.
H. Forsteronia velloziana, sépala com coléteres na base. I. Hancornia speciosa, fruto. J-K.
Mandevilla pohliana, J. ovário em corte transversal; K. ovário em corte longitudinal. L.
Mandevilla emarginata, ramo com flores e folhas alternas. M-N. Temnadenia odorifera, M. flor,
vista frontal; N. flor, vista lateral. O. Temnadenia violacea, aspecto interno da flor, com parte da
corola retirada.

A Apocynaceae é uma importante fonte de compostos bioativos,
uma vez que é rica em metabólitos secundários, em especial os alcalóides
indólicos. Dentre alguns gêneros pertencentes a está família, podemos citar a
Catharanthus roseus no qual foram isolados mais de 95 compostos, tendo
como destaques a vimblastina e vincristina (Figura 11) dois importantes
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agentes quimioterapêuticos de uso clínico no tratamento da leucemia e doença
de Hodgkin. A vincamina extraída da Vinca minor utilizada no tratamento de
doenças cerebrovasculares e a reserpina um anti-hipertensivo obtido a partir da
Rauwolfia serpentina (NOGUEIRA, 2014b).
Figura 11 - Estruturas dos alcaloides indólicos vimblastina e vincristina

Fonte: PINTO et al., 2002.

Na família Apocynaceae destaca-se o gênero Aspidosperma por
apresentar espécies, tais como: A. nitidum, A.auriculatum (típicas da Região
Amazônica), A. marcgravianum, A. carapanauba e A. desmantun, com
atividade antimalárica, antibacteriana, antifúngica, anticâncer (HENRIQUE,
2007; PEREIRA et al., 2006; GUIMARÃES; BRAZ-FILHO; VIEIRA, 2012;
MACABEO et al., 2009; OLIVEIRA et al., 2009; GOMES, 2011) A. pyrifolium
com atividade anti-inflamatória e antinociceptiva (NOGUEIRA et al., 2014a;
NOBREGA, 2008).
As
quimicamente

espécies
pela

do

gênero

ocorrência

Aspidosperma

freqüente

de

caracterizam-se

alcalóides

indólicos

monoterpênicos. Estes alcalóides apresentam na sua estrutura um sistema
bicíclico, formado pelo anel benzênico fundido com o anel pirrólico, gerando o
esqueleto que dá o nome a classe, conhecido como núcleo 1H-indol
(NOGUEIRA, 2014b), bem como derivados do triptofano e do secoiridóide
secologanina conferindo-lhes atividade biológica. A exemplo, podemos citar a
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sua

capacidade

de

ativar

receptores

adrenérgicos,

serotoninérgicos,

colinérgicos e dopaminérgicos de forma parcial (GOMES, 2011) (Figura 12).
Figura 12 – Núcleo básico dos alcalóides indólicos e estrutura do triptofano e triptamina.

Fonte: SBF – http://www.sbfgnosia.org.br (acesso em 14/11/2016).

3.2.

Gênero Aspidosperma
O gênero Aspidosperma tem sua nomenclatura de origem latina que

significa semente em forma de escudo (HENRIQUE, 2007). Compreende
árvores, arvoretos ou arbustos de porte variado (2 a 60m) com flores actiformes
amareladas, brancas ou esverdeadas, sementes membranáceas (3 a 12)
aladas e abundantes, copas amplas, folhas alternas espiraladas não agrupadas
no ápice dos ramos, apresentando látex leitoso, avermelhado ou incolor,
cascas variam do castanho escuro, cinza esverdeado a amarelo claro
(GOMES, 2011; HENRIQUE, 2007).
Esse

gênero

pertence

à

família

Apocynaceae,

subfamília

Plumerioidea e Tribo Plumerieae (NOGUEIRA, 2014b). Apresenta distribuição
neotropical, tendo habitat variado sendo encontrado, pincipalmente, na
Argentina, Brasil, Bolívia, México, Paraguai e Peru. Cinquenta e duas espécies
pertencentes a este gênero foram encontradas em todos os ecossistemas
brasileiros (caatinga, cerrado e florestas) (GOMES, 2011).
Dentre as diversas espécies que ocorre no Brasil, podemos citar: A.
pyrifolium, A. olivacum, A. gomesianum, A. ilustre, A. discolor, A. ramiflorum, A.
cuspa, A. parvifolium, A. tementosum. Essas espécies são conhecidas por
apresentarem madeira de ótima qualidade e grande durabilidade, sendo
chamadas, popularmente, de perobas ou carapanaúba (FUMAGALI et al., 2008).
Em 1951, uma revisão taxonômica foi realizada com espécies de
Aspidosperma, sendo classificadas 52 espécies em 9 séries (WOODSON,
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1951). Balzoni em 1987 propôs uma nova classificação das espécies deste
gênero compreendendo 52 espécies em 8 séries: Rigida, Nitida, Quebrachines,
Polyneura, Pyricolla, Nobile, Macrocarpa e Tomentosa (PEREIRA et al., 2007)
(Tabela 1).
Tabela 1- Classificação quimiotaxonômica das espécies de Aspidosperma em séries.

Fonte: NOGUEIRA, 2014b.

3.3.

A espécie Aspidosperma pyrifolium Mart.

O Aspidosperma pyrifolium também conhecido, popularmente, como
pereiro, pau-pereiro, pereiro-vermelho, pau-de-coaru é uma planta encontrada
nos Estados do Nordeste até a Bahia, norte de Minas Gerais, Goiás, Mato
Grosso do Sul e Mato Grosso, assim como no Distrito Federal. Apresenta
distribuição por toda a caatinga com ocorrência, especialmente, no sertão baixo
do Ceará, Rio Grande do Norte, Pernambuco e Paraíba, sendo considerada
espécie típica deste tipo de ecossistema (Figura 13) (SANTOS, 2010; SANTOS
et al., 2013).
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Figura 13 - Distribuição geográfica do Aspidosperma pyrifolium Mart. no Brasil.

Fonte: http://www.splink.org.br acesso em 17 de Novembro de 2016 às 12:58.

Essa espécie caracteriza-se por apresentar-se na forma de árvore
de porte regular, chegando a medir 5 metros de altura, tronco desenvolvido,
casca lisa e acinzentada. Sua madeira é de cor clara, resistente e muito
durável, sendo amplamente empregada para serviços de carpintaria. As folhas
são ovais, membranáceas cartáceas, glabras ou pilosas; suas flores são
aglomeradas em pequenas cimeiras terminais, em média de 10 – 15 flores
alvas, de perfume muito agradável, que se espalha pela caatinga,
especialmente à noite (NOGUEIRA, 2014b; NOBREGA, 2008). Sua floração
ocorre no inicio das primeiras chuvas, entre os períodos de setembro a janeiro,
com a folhagem ainda não desenvolvida ou em início de desenvolvimento
(GOMES & CAVALCANTE, 2001). O fruto apresenta-se em forma de gota
achatada, de cor castanho-claro, com pequenas verrugas de cor cinza; suas
sementes são aladas e planas, apresentando de 4 a 5 sementes por fruto. O
período de frutificação acontece entre os meses de janeiro a março. (Figura
14)(NOGUEIRA, 2014b; TIGRE, 1968).
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Figura 14 - Fotos do Aspidosperma pyrifolium.

Fonte: Prof. Dr. Edilberto Rocha Silveira (DQOI/UFC). A e B-Habitat do A. pyrifolium. C- Folha.
D-Flor. E-Fruto e suas sementes.

O A. pyrifolium Mart. é amplamente utilizado para diversas
finalidades, podemos citar a sua utilização no processo de reflorestamento de
áreas em processo de desertificação, por sua importância ecológica e
adaptação às mais severas condições de seca e solos rasos ou pedregosos
(SANTOS, 2010).
Na medicina popular as folhas do A. pyrifolium são utilizadas para
aliviar coceiras (NASCIMENTO; CONCEIÇÃO, 2011); o preparo de garrafadas
a partir das suas raízes para o tratamento de distúrbios respiratórios e febre
(DANTAS et al., 2008); a casca é utilizada no tratamento da inflamação do
trato urinário, dermatite, dor de estômago, cólicas, problemas cardíacos,
reumatismo, aflições, diarréia e como sedativo (SANTOS, 2013; PEREIRA et.
al., 2006). Na medicina veterinária popular é utilizado no tratamento de
ectoparasitoses dos animais domésticos, tais como: sarnas, piolhos e
carrapatos (SANTOS, 2010).
Estudos realizados para avaliar a atividade biológica do A. pyrifolium
demonstraram que esta planta apresenta um potencial anti-inflamatório,
analgésico e antiedematogênico nos modelos de peritonite induzidos por
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carragenina ou pelo veneno de T. serrulatus ou pelo veneno de B. jararaca,
teste de formalina e contorção abdominal (NOGUEIRA et al., 2014a; COSTA,
2015; MESSIADES, 2014); atividade antimicrobiana, promovendo inibição do
crescimento bacteriano de cepas P. aeruginosa, S. aureus, E. coli e K.
pneumoniae (MESSIADES, 2014), M. luteus (NÓBREGA, 2008); atividade
estimulante do sistema nervoso central e anti-tumoral para sarcoma 180
(NÓBREGA, 2008); e atividade larvicida contra o Aedes aegypti (VIANA, 2015).
O potencial terapêutico do A. pyrifolium deve-se a presença de
compostos fenólicos, taninos, triterpenos, quinonas, flavanóides, em especial a
rutina, e alcaloides indólicos (COSTA, 2015; NÓBREGA, 2008; MESSIADES,
2014), sendo estes últimos os principais compostos presentes nesta espécie,
tendo sido isolados cerca de 27 alcaloides indólicos da classe dos plumeranos
a partir das folhas, raízes e casca do A. pyrifolium (NOGUEIRA, 2014b).
No estudo realizado por Nogueira (2014b), foram isolados 12
alcalóides indólicos a partir das sementes do A. pyrifolilum sendo estes: (3αH)15(14→3)-abeo-aspidofractinina um alcaloide inédito com esqueleto plumerano
rearranjado; seis alcaloides plumeranos identificados como aspidospermina,
desmetoxiaspidospermina, pirifolina, 15-desmetoxipirifolina, aspidofractinina e
N-acetilaspidofractinina;

um

alcaloide

tetra-hidro-β-carbolínico,

a

Nmetilacuamidina; dois iridóides glicosilados, ácido logânico e loganina; um
derivado do ácido salicílico, o ácido 2-hidróxi-3-O-β-D-glicopiranosilbenzóico,
sendo este o composto majoritário; e um derivado metilado do inositol, o 2-Ometil-L-quiro-inositol (Figura 15 e 16).
A literatura relata diversos efeitos terapêuticos dos alcalóides
plumeranos, como por exemplo, o efeito hipotensor, bloqueadora adrenérgica
sobre os tecidos urogenitais (COSTA, 2015), diurética (FUMAGALI et al., 2008)
e antiplasmódica da aspidospermina isolada a partir da casca do caule do A.
pyrifolium

(MITAINE-OFFER

et

al.,

2002),

e

antimalárica

para

(+)-

aspidocarpina (Figura 18)(HENRIQUE; NUNOMURA; POHLIT, 2010). Atividade
antimicrobiana, citotóxica em células cancerosas, tripanosomicida e inibitória
sobre monoamino oxidase, além da toxicidade de algumas espécies do gênero
Aspidosperma sp.(PEREIRA, 2007).
Baseado na literatura, considerando a presença de alcalóides
indólicos em plantas do gênero Aspidosperma e a atividade biológica desses,
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em especial o efeito anti-inflamatório, bem como as alterações bioquímicas,
que favorecem o desenvolvimento de processos inflamatórios presentes na
etiologia da Doença de Parkinson e a busca por compostos com ação antiinflamatória. O presente estudo torna-se relevante, uma vez que buscou
investigar um possível efeito neuroprotetor da fração aquosa do extrato
etanólico das sementes do A. pyrifolium, que futuramente poderia servir de
base para o desenvolvimento de fármacos para o tratamento de doenças
neurodegenerativas como a DP.
Figura 15 – Estrutura química dos alcalóides isolados da folha, raiz e casca do caule do
Aspidosperma pyrifolium Mart.

Fonte: NOGUEIRA, 2014b.
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Figura 16 - Estrutura química dos alcalóides isolados a partir da fração aquosa do extrato
etanólico das sementes do A. pyrifolium.

Fonte: NOGUEIRA, 2014b.
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4. OBJETIVOS

4.1. Objetivo Geral

Investigar os efeitos antinociceptivo, anti-inflamatório e neuroprotetor
da fração aquosa do extrato etanólico das sementes do Aspidosperma
pyrifolium Mart. (APSE-Aq).

4.2. Objetivos Específicos


Pesquisar o potencial antioxidante do APSE-Aq pelo método de DPPH e
sobre o metabolismo oxidativo de neutrófilos utilizando a técnica de
quimioluminescência;



Avaliar o efeito antinociceptivo e anti-inflamatória do APSE-Aq através
dos testes de formalina 1%, contorção abdominal induzido por ácido
acético 0,6%, placa quente, edema de pata induzido por carragenina 1%
e a imunorreatividade para TNF-α das patas inflamadas;



Investigar os efeitos do APSE-Aq sobre o desempenho motor através do
comportamento rotacional induzido por apomorfina, teste de campo
aberto, assimetria no uso do membro anterior no teste do cilindro e
rotarod em ratos submetidos à lesão por injeção estereotáxica de 6OHDA;



Determinar os efeitos neuroquímicos do APSE-Aq sobre a concentração
de TBARS e nitrito/nitrato em ratos submetidos à injeção estereotáxica
de 6-OHDA;



Avaliar alterações nos sistemas de neurotransmissores envolvidos no
processo neurodegenerativo da DP, através da determinação das
concentrações de DA e seus metabólitos (DOPAC e HVA) e das
concentrações dos aminoácidos GABA e glutamato em corpo estriado
de ratos tratados com do APSE-Aq;



Analisar o número de células imunopositivas para a enzima tirosina
hidroxilase (TH), transportador de DA (DAT) e TNF-α, em corpo estriado
de

ratos

tratados

imunohistoquímicos;

com

APSE-Aq,

por

meio

de

ensaios
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5. MATERIAIS E MÉTODOS

5.1. Animais

Foram utilizados ratos machos (Rattus novergicus, linhagem Wistar),
com peso variando entre 250-300g e camundongos machos (Mus musculus
linhagem Swiss) pesando entre 25-30g, provenientes do Biotério Central da
Universidade Federal do Ceará. Os animais foram mantidos em caixas de
prolipropileno com no máximo seis animais, à temperatura média de 24 ± 2°C
em ciclos de alternância claro/escuro de 12 horas, recebendo ração padrão e
água ad libitum.
A pesquisa seguiu em conformidade e foi conduzida em obediência
as normas e diretrizes bioéticas vigentes para ensaios envolvendo seres vivos:
animais (Guide for the Care and Use of Laboratory Animals, do NIH - National
Institute of Health-EUA, 1996; Lei Federal No 11.794/2008; Conselho Nacional
de Controle de Experimentação – CONCEA); e integridade da fauna e flora (Lei
Federal No 9605/1998) (MACHADO et al., 2004). Foi submetido ao Comitê de
Ética em Pesquisa Animal da Universidade Federal do Ceará – UFC, sendo
aprovado com o número 91/2014 (Anexo 1).

5.2. Drogas e Reagentes

As drogas utilizadas: 6-hidroxidopamina (6-OHDA) (Sigma Aldrich,
USA), apomorfina (Sigma Aldrich, USA), cloridrato de ketamina (Vetanarcol®,
Laboratório König S/A), cloridrato de xilazina (Kensol®, Laboratório König S/A).
Os demais reagentes utilizados foram de grau analítico.

5.3. Material Botânico

As sementes de Aspidosperma pyrifolium foram coletadas na cidade
de Cabrobó, Pernambuco, em junho de 2010. A planta foi identificada por
comparação com um espécime de A. pyrifolium, coletado em dezembro de
2004 na Fazenda Não Me Deixes, em Quixadá, Ceará, e depositado no
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Herbário Prisco Bezerra, da Universidade Federal do Ceará, com Nº de
exsicata 35524.

5.4. Preparação da fração aquosa do extrato etanólico das sementes de A.
pyrifolium Mat.

Essa fração aquosa obtida a partir do extrato etanólico das
sementes do A. pyrifolium foi preparada e gentilmente cedida pelo grupo de
pesquisa em Química Orgânica do Departamento de Química Orgânica e
Inorgânica da UFC coordenado pelo professor Dr. Edilberto Rocha da Silveira.
835,0g das sementes de Aspidosperma pyrifolium, depois de secos
e moídos, foram submetidos à maceração com hexano (3 x 2 L) à temperatura
ambiente, produzindo 65,2g de extrato hexânico. A torta resultante foi
submetida à maceração em 2L de etanol durante 72 horas. A extração foi
repetida 2 vezes e as soluções etanólicas foram concentradas em rota
evaporador e reunidas para a obtenção do extrato denominado APSE (sólido
escuro; 162,54g; 19,47% de rendimento).
Através da partição líquido-líquido do extrato etanólico, obteve-se a
fração aquosa (APSE-Aq). Uma alíquota de 30,0 g do extrato APSE foi
solubilizada em 300mL de água destilada, sob breve aquecimento. Após alguns
minutos de repouso, houve a precipitação de um sólido escuro, que após a
retirada do líquido sobrenadante com uma pipeta, foi dissolvido em 30mL de
metanol, originando a fração denominada de APSE-PID. A solução aquosa
remanescente foi extraída com 250mL de hexano (2x100 mL e 1x50 mL),
seguida por 300mL de CH2Cl2 (APSE-D) (2x100mL e 2x50mL) e, finalmente,
por 250ml de AcOEt (2x100mL e 1x50mL). As fases orgânicas hexano,
diclorometano e acetato de etila foram secadas com sulfato de sódio anidro e
rotaevaporadas, enquanto a fase aquosa residual foi liofilizada.
O procedimento acima foi repetido quatro vezes (totalizando 152,30
g de extrato) e a fração aquosa rendeu 91,17g desse total (NOGUEIRA,
2014a). Nessa fração foi identificada a presença do derivado glicosilado do ác.
Salicílico o ácido 2-hidróxi-3-O-β-D-glicopiranosilbenzóico, sendo este o
composto majoritário presente nesta fração com 315,3mg/1g (31%).
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5.5. Caracterização físico-química da APSE-Aq

Prospecção fitoquímica preliminar foi realizada segundo metodologia
descrita por Matos (1997). As análises foram realizadas com auxilio de reações
gerais de caracterização e cromatografia em camada delgada. Dentre as
classes de metabólitos secundários investigadas foi observada a presença de
alcaloides.

5.5.1. Dosagem de fenóis totais por espectrofotometria

O teor de fenóis na APSE foi determinado segundo método descrito
por Singleton e Rossi (1965) com modificações (SOUSA et al., 2007). Alíquota
(300 µL) da solução aquosa de APSE (1mg/mL) ou ácido gálico (padrão de
trabalho) foram transferidas para balão volumétrico de 10 mL onde foram
adicionados 250 µL do reagente de Folin-Ciocalteau 1 N e 4 mL de água ultrapura. Após alcalinizar o meio (3 mL de Na2CO3 a 10%) o volume foi
completado com água ultra-pura, e decorrido 15 min, à temperatura ambiente,
realizou-se a leitura espectrofotométrica (785 nm).
A curva de calibração de ácido gálico foi construída com o emprego
de 6 concentrações de ácido gálico (1 a 6 µg/mL). Para cada ponto da curva
foram analisadas três réplicas. Análise de regressão linear permitiu determinar
a equação da reta (y= 0,1086x - 0,0224) e comprovar a linearidade do método
(r = 0,99857). O teor de fenóis totais na APSE foi de 15,25 ± 0,04 mg% (m/v).

5.6. Avaliação da toxicidade aguda oral

O ensaio de toxicidade aguda preliminar sobre o grau de segurança
do APSE-Aq foi baseado no manual de Malone (1983) e guia da ANVISA
(2010).
Para determinar a toxicidade aguda oral da fração aquosa do extrato
etanólico das sementes do A. pyrifolium Mart foram utilizados camundongos
machos, pesando entre 25-30g, sendo divididos em 5 grupos (n=5
animais/grupo) totalizando 25 animais. Os animais receberam, após 4 horas de
jejum, por gavagem as seguintes doses do APSE-Aq: 10mg/kg, 100mg/Kg,
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500mg/Kg ou 1000mg/Kg. O grupo controle recebeu água destilada, veículo
usado para diluir o APSE-Aq. A escolha das doses levou em consideração a
toxicidade do espécime vegetal (LIMA et al. 2010; MESSIADES, 2014; DIAS,
2016; COSTA, 2015) e objetivou a determinação de doses seguras para a
realização de ensaios farmacológicos.
Após a administração do APSE-Aq, parâmetros como massa
corporal e produção de excretas foram avaliados durante 1/2, 1, 2, 3, 4 e a
cada 24 horas por 14 dias. Assim como o estado de consciência e a disposição
geral, a coordenação motora, o tônus muscular, os reflexos e a atividade do
sistema nervoso autônomo utilizando o screening hipocrático (Anexo 2)
(MALONE, 1984).

5.7. Avaliação da atividade antioxidante in vitro

5.7.1. Teste do DPPH

O radical DPPH (1,1-difenil-2-picril hidrazina) é considerado um
radical estável e tem sua absorção máxima em 517 nm. Este radical é utilizado
como ferramenta para estudar a ação de compostos como sequestradores de
radicais livres, sendo uma técnica independente de qualquer atividade
enzimática. Quando o DPPH um elétron ou um átomo de hidrogênio para se
tornar um composto mais estável, sua absorção diminui. O método descrito por
Saint-Cricq et al. (1999) utiliza uma alíquota (0,1 mL) de APSE-Aq (10, 25, 50,
100 e 200 µg/mL) ou vitamina E (50 µg/mL) que foi misturada com 3,9 mL de
DPPH (0,3 mM numa solução de metanol-etanol 1:1). A seguir as soluções
foram misturadas com auxílio de vortex por 1 minuto, mantidas em uma
temperatura ambiente por 30 minutos e a absorbância foi determinada em 517
nm. Como controle, utilizou-se 0,1 ml de uma solução de metanol/etanol (1:1)
(LOPES, 2010).

5.7.2. Isolamento de polimorfonucleados (PMNs)

Os polimorfonucleares, predominantemente os neutrófilos (80-90 %),
foram obtidos de sangue humano cedido pelo Centro de Hemoterapia e

59
Hematologia do Ceará – HEMOCE (buffy coat) e isolados de acordo com o
método descrito por Henson (1971) e modificado por Lucisano & Mantovani
(1984). O sangue foi centrifugado, o plasma desprezado e o soro lavado
diversas vezes com soluções salina, utilizando solução de gelatina 2,5% (p/v)
para formar um gradiente de separação dos componentes sanguíneos.
5.7.3. Ensaio de Quimioluminescência

A quimioluminescência (QL) é utilizada como um método para
quantificar a capacidade dos neutrófilos de produzir EROs (Kudoh et al., 1999).
Com o auxílio de marcadores luminescentes (sondas) é possível quantificá-las
e diferenciá-las. As sondas são utilizadas para aumentar a quantidade de luz
emitida durante a produção de EROs. Estas sondas são substâncias orgânicas
que servem de substrato para reações redox, que geram intermediários
eletronicamente excitados que, retornando a um estágio basal emitem fótons,
os quais podem ser quantificados como quimioluminescência. As sondas
utilizadas foram: a lucigenina (QL luc), que detecta principalmente o radical
ânion superóxido (O2-), liberado no meio extracelular, e o luminol (QL lum) que
detecta a somatória de diversos metabólitos intracelulares produzidos pela
ação da MPO (LOPES, 2010).
A suspensão de neutrófilos (5 x 106 células/mL) foi pré-incubada
com APSE-Aq (0,1, 1, 10, 20, e 50 μg/mL) ou quercetina (50 μg/mL) por 15
minutos e em seguida com a sonda quimioluminescente luminol (280 μM) ou
lucigenina (150 µM)

a 37°C por 5 minutos. Posteriormente, as amostras

dispostas em placa de 24 poços foram transportadas para uma leitora de
microplacas e a ela foi adicionado o estímulo (PMA 0,1μM) e, imediatamente,
acompanhou-se a produção de QL, em cpm (contagem de fótons por minuto),
durante 20 minutos a 37°C. Em todos os ensaios realizados foi mensurada a
produção espontânea de QLlum e QLluc das células na ausência de estímulo.
Os resultados foram expressos através da inibição da quimioluminescência
correspondente a produção de espécie reativas de oxigênio (EROs) (ROCHA,
2017).
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5.8. Avaliação da atividade antinociceptiva e anti-inflamatória in vivo

5.8.1. Teste de Formalina 1%

O teste da formalina, geralmente, é dividido em 2 fases, na qual a
fase I (primeiros cinco minutos) é avaliada a resposta à estimulação química
nociceptiva e na fase II (vigésimo ao vigésimo quinto minuto) a influência da
ação inflamatória na resposta dolorosa. Sendo a hipernocicepção química
avaliada por meio desse ensaio (CARVALHO et al. 2011).
Para a realização desse teste utilizou-se camundongos machos (nº
8-10/grupo) no qual foram tratados com água destilada, ou APSE-Aq nas doses
de 1mg/Kg, ou 10mg/Kg, ou 100mg/Kg por gavagem, ou morfina 5mg/Kg
intraperitoneal. Após uma hora do tratamento, os animais receberam formalina
(20 μl de formalina a 1%), intraplantar, sob a superfície ventral da pata traseira
direita. A quantidade de tempo gasto lambendo a pata injectada foi
cronometrada e foi considerada como indicativo de nocicepção. A resposta
nociceptiva inicial atingiu o pico 5 minutos após a injeção de formalina (fase
inicial) e 20-25 minutos após a injeção de formalina (fase tardia), representando
as respostas de dor tônica e inflamatória, respectivamente (HUNSKAAR E
HOLE, 1987).

5.8.2. Contorção abdominal induzida por ácido acético 0.6%

Foram utilizados camundongos machos (nº 6/grupo). Os animais
foram tratados com água destilada, ou APSE-Aq nas doses de 50mg/Kg, ou
100mg/Kg,

ou

200mg/Kg

por

gavagem,

ou

indometacina

10mg/Kg

intraperitoneal. Após uma hora do tratamento, os animais receberam 0,6% de
ácido acético por via intraperitoneal (10 μL/g de peso). Após 10 min de
administração de ácido acético, registou-se o número de contorções ao longo
de um período de 20 min para cada animal. Uma contorção foi identificada
como uma extensão das patas traseiras acompanhada de constrição do
abdome (KOSTER et al., 1959).
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5.8.3. Placa quente

Neste experimento, avalia-se a hipernocicepção térmica posterior a
exposição

do

animal

a

temperaturas

capazes

de

estimular

seus

termorreceptores de dor. Assim, após a administração das substâncias testes e
dos controles (negativos e positivos – geralmente morfina) o animal teste é
submetido a um estímulo térmico (a cada trinta minutos por cento e vinte
minutos), provocado pela exposição de seus membros a uma placa quente (por
volta de 50±1 ºC), por até quarenta segundos (para se evitar lesões), a partir de
então é mensurado a latência na resposta a esse estímulo, sendo
considerados

os

comportamentos

como

pular,

lamber,

agitação

ou

levantamento da pata (MESSIADES, 2014). Para a realização do teste, foram
utilizados camundongos machos (nº 10/grupo). Os animais foram tratados com
APSE-Aq nas doses de 100 ou 200mg/Kg, ou água destilada (controle), ou
morfina (5mg/Kg). Após uma hora do tratamento foram submetidos ao teste.

5.8.4. Edema de pata induzido por carragenina 1%

Para avaliação da atividade antiedematogênica do APSE-Aq, foram
utilizados ratos machos (nº 7/grupo). Os animais foram tratados com água
destilada, ou APSE-Aq nas doses de 50mg/Kg, ou 100mg/Kg, ou 200mg/Kg por
gavagem, ou indometacina 10mg/Kg intraperitoneal. Após uma hora do
tratamento, os animais receberam uma injecção intraplantar de 1% de
carragenina (100 μl) para induzir edema na pata traseira direita. O volume das
patas foi medido antes e 1, 2, 3, 4 e 24 h após a administração de carragenina.
O volume do edema em mililitros foi medido utilizando um
Pletismômetro (Ugo Basile, Itália), onde a pata traseira direita foi submersa até
a articulação tíbio-tarsiana, na câmara de medição do dispositivo. O volume de
fluido deslocado foi registado e considerado o volume da pata. Os resultados
foram expressos como a diferença entre o volume da pata nos intervalos de
tempo especificados e o volume antes da injecção de carragenina (t = 0) como
descrito por Winter e cols (1962).
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5.8.5. Imunohistoquímica contra o fator de necrose tumoral alfa (TNF-α)
O TNF-α é uma citocina pró-inflamatória produzida principalmente
por monócitos, macrófagos e linfócitos-T. Esta citocina é um dos mediadores
mais precoces e potentes da resposta inflamatória. Pode regular respostas
imunes por causa da sua influência na produção de pró-timócitos, timócitos e
células T e ativação de citotoxicidade de macrófagos e células NK (natural
killer), sendo importante no controle de infecções microbianas. É também
responsável pela adesão de leucócitos estimulando e/ou aumentando a
expressão de moléculas de adesão (ZIDI et al., 2010).
O protocolo seguido para a reação de Imunohistoquímica foi o
seguinte: os animais foram eutanaziados e uma amostra de 5 mm do tecido
epitelial e conjuntivo da pata traseira direita foi retirada e fixada em formol 10%
por 24 h e incluído em parafina para confecção de lâminas apropriadas para
imunohistoquímica. Os cortes foram desparafinizados, hidratados em xilol e
álcool e imersos em tampão citrato 0,1 M (pH 6), sob aquecimento em forno de
micro-ondas, por 15 minutos para a recuperação antigênica. Após o
resfriamento, obtido em temperatura ambiente durante 20 minutos, os cortes
foram lavados três vezes com tampão fosfato (PBS, pH 7.4) por 5 minutos, o
bloqueio da peroxidase endógena foi feito com peróxido de hidrogênio 0,3%
(H2O2) durante 10 (dez) minutos e depois lavados com PBS. Em seguida, os
cortes foram incubados com o anticorpo primário (1:200, anti-TNF-α, “antibody
produced in rabbit”, Sigma) e deixado em overnight a 4ºC. Após esse período,
as lâminas foram lavadas 3 (três) vezes em PBS por 5 (cinco) minutos, em
seguida os cortes foram incubados com o anticorpo secundário (1:200, goat
anti-rabbit IgG, Santa Cruz). A revelação foi feita com DAB (diaminobenzidine
0,05% em 0.03% H2O2) por 5–10 min. Após lavagem com PBS, os cortes
foram submetidos à desidratação e diafanização e, por fim, cobertos com
lamínula para analises semi-quantitativas (densidade óptica relativa) com o
programa Image J (NIH, EUA).

63
5.9. Modelo animal de Doença de Parkinson

5.9.1. Cirurgia Estereotáxica: Injeção Estereotáxica em Estriado Direito
com 6-OHDA

Os animais foram anestesiados com uma mistura de cloridrato de
xilazina (10mg/kg) e ketamina (80 mg/kg) sendo então submetidos à tricotomia
da região superior da cabeça e posteriormente fixados ao aparelho
estereotáxico onde receberam injeção estereotáxica unilateral de 6 OHDA
(duas injeções de 1μl de uma solução de 6-OHDA dissolvida em salina 0,9%
contendo 0,2% de ácido ascórbico) na dose de 12 μg/μl dentro do corpo
estriado direito (1ª injeção: AP +0,5; ML-2,5; DV +5,0; 2ª injeção: AP -0,9; ML 3,7; DV +6,5 à partir do bregma) de acordo com o atlas de Paxinos e Watson
(PAXINOS; WATSON, 1986), usando uma seringa de Hamilton de 5μl. A
seringa foi deixada no local de aplicação por 5 minutos para assegurar que o
seu conteúdo tenha sido injetado corretamente (KIM et al, 1998). Logo após a
cirurgia estereotáxica, a incisão cirúrgica foi suturada com fio de sutura náilon
3.0, o animal foi colocado na caixa de polipropileno sob luz vermelha para
manutenção da temperatura corpórea até que o animal retornasse da
anestesia.

5.10. Procedimento Experimental

Os animais foram divididos em 5 grupos de 8 animais totalizando 40
animais para o procedimento experimental. Esses foram tratados por gavagem,
utilizando uma sonda orogástica maleável, com a fação aquosa do extrato
etanólico das sementes de A. pyrifolium nas doses de 100mg/Kg, ou 200mg/Kg
uma hora antes da injeção estereotáxica com 6-OHDA e por 14 dias após a
mesma (quadro 1).
Duas semanas após a lesão (15º dia de cirurgia) os animais foram
submetidos aos testes comportamentais e no dia seguinte (24 horas depois)
foram sacrificados para realização do estudo bioquímico.
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Quadro 1 – Protocolo de tratamento com a fração aquosa a partir do extrato etanólico das
sementes do Aspidosperma pyrifolium.
GRUPOS
Droga
Doses (mg/kg) Via de adm. Tempo de tto. (dias)
1 – Falso operado Água
destilada
Gavagem
14
(FO)
(controle -)
2 - 6-OHDA
Água
destilada
Gavagem
14
(controle +)
3 – APSE-Aq 100 APSE-Aq + 6-OHDA
100mg/Kg
Gavagem
14
4 – APSE-Aq 200 APSE-Aq + 6-OHDA
Fonte: Elaborado pelo autor

200mg/Kg

Gavagem

14

5.11. Testes comportamentais
5.11.1. Teste rotacional induzido pela apomorfina

A apormorfina é um agonista direto dos receptores dopaminérgicos,
sua administração em animais com lesão unilateral com 6-OHDA induz
rotações contralaterais à lesão. Esse teste é utilizado para determinar a
extensão da lesão produzida pela 6-OHDA (UNGERSTEDT; ARBUTHNOTT,
1970). Sua ação ocorre nos receptores dopaminérgicos D2 supersensibilizados
no lado lesado (Figura 10) (SCHWARTING; HUSTON, 1996).
Os animais foram submetidos ao teste rotacional duas semanas
após a lesão estriatal com 6-OHDA. O comportamento rotacional foi
determinado através do monitoramento das rotações induzidas pela apomorfina
(3mg/kg, i.p., que induz um comportamento rotacional na direção contrária à
lesão) sendo o número de rotações completas em volta do próprio eixo
observado durante 60 minutos (KIM et al, 1998) (Figura 17).
Figura 17 – Efeito da apomorfina em ratos com lesão estriatal.

Fonte: Adaptado de WIETZIKOSKI, 2006 . O animal gira para o lado que estiver com menos
receptores devido a uma assimetria nos hemisférios cerebrais, decorrente de uma up regulation
dos receptores dopaminérgicos no lado lesionado.
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5.11.2. Teste de campo aberto

Os ratos foram colocados em um campo aberto, com área de 50 x
50 cm e em ambiente iluminado por uma luz vermelha. Este campo é
confeccionado em acrílico com fundo preto, dividida em seis quadrantes iguais.
Os animais foram previamente habituados durante 1 minuto ao campo aberto
e, posteriormente, submetidos ao teste que foi realizado em uma sala livre de
sons. Este teste avalia a movimentação espontânea dos animais (número de
cruzamentos, com as quatro patas, entre as divisões do campo), número de
autolimpeza (“grooming”) e o número de levantamento com duas patas
(“rearing”). O observador coloca os animais na arena e registra o número de
travessias de um quadrante para outro durante 6 minutos (1 minuto de
habituação) (JORGENSEN et. al., 1994).

5.11.3. Teste do cilindro

O teste do cilindro visa avaliar a assimetria no uso dos membros
anteriores na atividade exploratória vertical (rearing). Para tanto os animais
foram colocados no interior de um cilindro de 20 cm de diâmetro e 40 cm de
altura. Cada animal foi avaliado individualmente durante 5 minutos. Foi contado
o número de contatos na parede do cilindro com a pata direita, esquerda e
ambas as patas simultaneamente. Os resultados foram dados em percentual,
sendo o calculo feito da seguinte forma: a soma total de contatos na parede do
cilindro com a pata direita, esquerda e ambas as patas totalizava 100%, com
base nisso, calcula-se o valor percentual para cada achado (SCHALLERT et
al., 2000).

5.11.4. Teste rotarod

O rotarod avalia a coordenação motora e equilíbrio de roedores
(JIANG et al., 2004; PETZINGER; WALSH et al., 2007). Consiste em uma barra
giratória que permite verificar o potencial de coordenação motora (ROSLAND;
HUNSKAAR; HOLE, 1990). No teste rotarod foi registrado o número de quedas
da barra giratória (12 rpm/min) em 60s (DALLMEIER; CARLINI, 1981;
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DUNHAM; MIYA, 1957). Para realização deste teste, foi necessária uma
adaptação (pré-teste) ao aparelho seguindo o mesmo tempo e paramentos.

5.12. Dissecação das áreas cerebrais
Logo após os testes de comportamento, os animais foram divididos
para

os

testes

neuroquímicos

e

imunohistoquímicos.

Para

os

imunohistoquímicos, os animais escolhidos foram decapitados com uma
guilhotina (Harvard, USA). Os cérebros dos animais submetidos à lesão com 6OHDA e as patas dos animais submetidos ao edema por carragenina 1%
foram removidos por inteiro. Os cérebros foram divididos em dois por um corte
coronal com uma lâmina. A porção caudal dos cérebros, contendo o CE foi
preparada para os testes. Já das patas traseiras direitas foram coletadas uma
amostra de 5 mm do tecido epitelial e conjuntivo. Essas amostras foram
acondicionadas em formol tamponado 10% para fixação do material e, após
24h, esta solução foi substituída por álcool 70% e, posteriormente, foram
incluídos em parafina para o preparo das lâminas.
Para os testes neuroquímicos, os animais foram decapitados como
descrito anteriormente, sendo os encéfalos retirados rapidamente e colocados
sobre papel alumínio em placa de Petri com gelo. Em seguida, o córtex préfrontal - CPF, corpo estriado - CE e hipocampo - HC foram isolados das
estruturas

circunjacentes

por

divulsionamento

com

uma

tesoura

de

microdissecação. Terminada a dissecação, as áreas foram acondicionadas em
tubos de microcentrífuga, pesadas e armazenadas a -70°C até o dia da análise.

5.13. Testes neuroquímicos

5.13.1. Determinação da peroxidação lipídica (TBARS)

O grau de lipoperoxidação nas áreas cerebrais foi medido através da
determinação dos níveis de substâncias reativas do ácido tiobarbitúrico
(TBARS), conforme o método de Draper e Hadley (1990), seguindo o protocolo
a seguir.
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As amostras de CPF, HC e CE foram homogenizadas a 10% com
tampão fosfato de potássio monobásico 50 mM pH 7,4, 63 μL do homogenato
foi misturado a 100 μL de HCLO4 35%, sendo estas centrifugadas (7000
rpm/15 min), no qual 150 μL do sobrenadante foram recuperados e misturado
com 50 μL de ácido tiobarbitúrico 1,2%, e em seguida, estas amostras foram
aquecidas em um banho de água fervente (95-100°C) por 30 min. Após o
resfriamento, a peroxidação lipídica foi determinada em espectrofotômetro por
absorbância 535 nm e expressa como micromol de malonildialdeído (MDA)/g
de tecido (OHKAWA; OHISHI; YAGI, 1979).

5.13.2 Determinação de Nitrito

5.13.2.1. Preparação da curva padrão:

Foram pesados 7mg de NaNO2 e dissolvidos em 10 mL de água
destilada (estoque-10mM) foi feita as diluições em série (10 e 20x), ficando
1mM, 100µM, 10µM, 5µM, 2,5µM, 1,25µM, 0,625µM, 0,312µM. Foi feita uma
equação da reta para o cálculo das concentrações do teste (GREEN et al.
1982).
Foram preparados homogenatos das áreas cerebrais a 10% (w/v)
em solução de fosfato de potássio (pH 7,4/50mM/20%). Após a centrifugação
(800rpm, 10 min), os sobrenadantes foram coletados e a produção de óxido
nítrico (NO) determinada através da reação de Griess. Uma alíquota de 100 μl
do sobrenadante foi incubada com 100 μl do reagente de Griess [sulfanilamida
1% em H3PO4 1%/N-(-1-naphthyl)-ethylenediamine 0,1%/H3PO4 1%/diluído
em água (1:1:1:1)] a temperatura ambiente por 10 min. A absorbância é medida
em espectrofotômetro a 560 nm. A concentração de nitrito (μM) foi determinada
a partir de uma curva padrão de NaNO2.

5.13.3. Determinação da concentração de monoaminas (DA) e seus
metabólitos (DOPAC e HVA) através de HPLC (por a referência).

O CE foi utilizado para preparar homogenatos a 10%. Os tecidos
cerebrais foram sonicados em ácido perclórico (HCLO4) por 30 segundos e
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centrifugados por 15 minutos em centrífuga refrigerada a 15.000 rpm. Uma
alíquota de 20 μl do sobrenadante foi, então, injetada no equipamento de HPLC
para a análise química. Para a análise das monoaminas, uma coluna CLCODS(M) com comprimento de 25 cm, calibre 4,6 mm e diâmetro da partícula de
3 μm da Shimadzu-Japão, foi utilizada. A fase móvel utilizada foi composta por
tampão ácido cítrico 0,163 M, pH 3,0, contendo ácido octanosulfônico sódico,
0,69 M (SOS) como reagente formador do par iônico, acetonitrila 4% v/v e
tetrahidrofurano 1,7% v/v. DA, DOPAC e HVA foram eletronicamente
indentificados através de um detector amperométrico (Modelo L-ECD-6A da
Shimadzu, Japão) pela oxidação em um eletrodo de carbono vítreo fixado em
0,85 V, relativo a um eletrodo de referência de Ag-AgCl.

- Padrões:
Os padrões foram preparados em uma concentração final de 4 ng de
DA, DOPAC, HVA (Sigma, MO, EUA). A partir da altura ou área dos picos
desses padrões, as amostras foram calculas no programa Microsolf Excel® em
um computador e os resultados expressos em ng/mg de tecido.

5.13.4. Determinação da concentração de GABA e Glutamato através de
HPLC
Para determinação dos níveis de aminoácidos, foi utilizado o
equipamento de HPLC (High Performance Liquid Chromatography) com
detector de fluorescência.

O corpo estriado foi utilizado para preparar

homogenatos a 10 %. Os tecidos cerebrais foram sonicados em ácido
perclórico (HCLO4) por 30 segundos e centrifugados por 15 minutos em
centrífuga refrigerada a 15.000 rpm. O sobrenadante foi separado e filtrado
através de uma membrana (Millipore- 0,2 μm) e posteriormente associado a
uma solução de derivatização pré-coluna, para obtenção de fluorescência, em
uma proporção de 1:1. Um minuto depois do início dessa associação uma
alíquota de 20 μl foi retirada e injetada no equipamento de HPLC para análise
química.
Para a determinação dos níveis dos aminoácidos, uma coluna de
fase-reversa C18 (Shimadzu, Japão), foi utilizada. A fase móvel composta de
duas fases: A (pH 6,95)- acetato de sódio (0,1 M), metanol (6 %, v/v) e
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tetrahidrofurano (1,5 %); B- Metanol puro (100 %), correu em um fluxo de 1,0
ml/min em um gradiente de 30 min de duração (MASSIEU & TAPIA, 1997).
GABA e Glutamato (GLU) foram detectados usando um detector de
fluorescência (Modelo RF-535 da Shimadzu, Japão) com comprimento de
ondas excitação e emissão de 370 e 450 nm, respectivamente. Os
cromatogramas foram registrados e quantificados por um computador usando
um software da Shimadzu. Os níveis de aminoácidos foram determinados por
comparação com os padrões injetados no HPLC no dia do experimento e foram
expressos em μmol/g de tecido.

5.14. Análises Imuno-histoquímicas

5.14.1. Tirosina Hidroxilase (TH)

TH é uma enzima limitante no processo de síntese de DA, que
catalisa a hidroxilação de L-tirosina para L-Dopa, por isso é um importante
marcador molecular de neurônios dopaminérgicos. Na doença de Parkinson há
uma deficiência de TH, assim como baixos níveis de dopamina. A detecção
imunohistoquímica foi realizada no CE. Para examinar a extensão da
desnervação presente na SN, a imunorreatividade a TH foi avaliada sobre o
lado lesionado.
O protocolo seguido para as reações de imunohistoquimica foi o
seguinte: os cortes foram desparafinizados, hidratados em xilol e álcool e
imersos em tampão citrato 0,1 M (pH 6), sob aquecimento em forno de microondas, por 15 minutos para a recuperação antigênica. Após o resfriamento,
obtido em temperatura ambiente durante 20 minutos, os cortes foram lavados
três vezes com tampão fosfato (PBS, pH 7.4) por 5 minutos, o bloqueio da
peroxidase endógena foi feito com peróxido de hidrogênio 0,3% (H2O2)
durante 10 (dez) minutos e depois lavados com PBS. Em seguida, os cortes
foram incubados com o anticorpo primário (1:200, anti-TH; “antibody produced
in mouse”, Santa Cruz) e deixado em overnight a 4ºC. Após esse período, as
lâminas foram lavadas 3 (três) vezes em PBS por 5 (cinco) minutos, em
seguida os cortes foram incubados com o anticorpo secundário (1:200, goat
anti-mouse IgG, Santa Cruz) . A revelação foi feita com DAB (diaminobenzidine
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0,05% em 0.03% H2O2) por 5–10 min. Após lavagem com PBS, os cortes
foram submetidos à desidratação e diafanização e, por fim, cobertos com
lamínula para posterior exame.

5.14.2. Transportador de dopamina (DAT)

DAT é o transportador transmembrana de dopamina que fica
localizado na terminação nervosa pré-sináptica, onde é responsável por
finalizar a atividade de dopamina através da recaptação pré-sináptica desse
neurotransmissor, ou seja, o transporte de dopamina para o sítio pré-sináptico
(recaptação). Os receptores dopaminérgicos parecem apresentar alterações na
DP. A perda de dopamina mesencefálica na doença de Parkinson é
acompanhada de uma perda de DAT (RACHAKONDA et al., 2004). O
procedimento segue as mesmas etapas das descritas para a TH, sendo o
anticorpo primário (1:200, anti-DAT, “antibody produced in rabbit”, Sigma) e, no
lugar do anticorpo secundário, foi utilizado um Polímero HRP Anti-Mouse
IgG/Anti-Rabbit IgG, Peroxidase (Vector Lab) por 30 (trinta) minutos, e
enxaguados novamente 3 (três) vezes com PBS e revelado em DAB por 5–10
min. Após lavagem com PBS, os cortes foram submetidos à desidratação e
diafanização e, por fim, cobertos com lamínula para posterior exame.

5.14.3. Fator de necrose tumoral alfa (TNF-α)
Pesquisas indicam que os níveis de TNF-α, encontra-se aumentados
em cérebros de pacientes com PD, e isso pode ser reproduzido também no
modelo de 6-OHDA. O procedimento segue as mesmas etapas das descritas
para a TH, sendo o anticorpo primário (1:200, anti-TNF-α, “antibody produced
in rabbit”, Sigma) e o anticorpo secundário (1:200, goat anti-rabbit IgG, Santa
Cruz).
5.15. Cálculo da densidade óptica
Foi realizada uma análise semiquantitativa da densidade óptica (DO)
das imagens digitalizadas dos cortes histológicos imunomarcados para TH,
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DAT, TNF-α através do software imageJ (National Institutes of Health, USA). O
valor final da DO de cada grupo advém de uma média das Dos de cada animal.
6.

Análise Estatística
A análise dos dados foi realizada através do software GraphPad

Prism, versão 6.0 para Windows, expressos como média ± erro padrão da
média (EPM). Para comparação de médias entre os grupos, foi utilizado para
comparação múltipla dos parâmetros, a Análise de Variância (ANOVA) com
teste post hoc Newman-Keuls, para ANOVA de uma via, e Bonferroni para
ANOVA de duas vias. Em todas as análises, foram consideradas,
estatisticamente significantes, valores de p< 0,05.
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7. RESULTADOS

7.1.

Avaliação da toxicidade aguda oral/dose única da fração aquosa do

extrato etanólico das sementes do Aspidosperma pyrifolium Mart.

A Toxicidade aguda oral é um dos principais testes usados em
ensaios pré-clínicos in vivo para observar sinais de intoxicação e definir doses,
seguras, a serem usadas em estudos posteriores.
Neste estudo, a administração aguda da APSE-Aq nas doses de
10mg/Kg, 100mg/Kg, 500mg/Kg e 1000mg/Kg não resultaram em morte dos
animais. Quanto à análise toxicológica preliminar comportamental, os animais
tratados com a dose de 1000mg/Kg apresentaram sedação, analgesia caudal,
redução da atividade geral, anestesia da pata, redução da força muscular,
cianose e piloereção perdurando por 48 horas. O tratamento com as doses de
100mg/Kg e 500mg/Kg promoveram analgesia caudal e anestesia da pata que
desapareceram na quarta hora de avaliação em ambas as doses. Ainda na
dose de 500mg/Kg os animais apresentaram cianose que se manteve por dois
dias. Na dose de 10mg/Kg não houve alterações comportamentais avaliadas
no screening hipocrático (Tabela 2, Figura 18).
Quanto à evolução ponderal dos animais tratados com o APSE-Aq,
nenhuma das doses provocaram alterações no peso corporal dos animais ao
longo dos 14 dias de observação quando comparados com o grupo controle
(Tabela 3).
Com base no resultado toxicológico preliminar, foi possível
estabelecer as doses de 1mg/Kg, 10mg/Kg, 50mg/Kg, 100mg/Kg e 200mg/Kg,
a fim de prosseguir com a pesquisa das atividades farmacológicas antiinflamatórias, antinociceptivas e neuroprotetoras.
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Tabela 2 – Parâmetros relativos ao Screening Hipocrático, após administração oral da fração
aquosa do extrato etanólico das sementes do Aspidosperma pyrifolium Mart.
Tempo (h)
Parâmetros

Grupo

½ 1 2 3 4 24 48
Controle
3 3 3 3 3 3
3
Estado de
APSE-Aq 10
3 3 3 3 3 3
3
consciência e
Atividade geral
APSE-Aq 100
3 3 3 3 3 3
3
disposição
APSE-Aq 500
3 3 3 3 3 3
3
APSE-Aq 1000
2 2 2 2 2 3
3
Controle
3 3 3 3 3 3
3
Resposta ao toque
APSE-Aq 10
3 3 3 3 3 3
3
APSE-Aq 100
3 3 3 3 3 3
3
APSE-Aq 500
3 3 3 3 3 3
3
APSE-Aq 1000
2 2 2 2 2 2
2
Controle
3 3 3 3 3 3
3
Sistema motor e Aperto da cauda
APSE-Aq 10
3 3 3 3 3 3
3
muscular
APSE-Aq 100
2 2 2 2 2 3
3
APSE-Aq 500
2 2 2 2 2 3
3
APSE-Aq 1000
2 2 2 2 2 2
2
Controle
3 3 3 3 3 3
3
Força de agarrar
APSE-Aq 10
3 3 3 3 3 3
3
APSE-Aq 100
3 3 3 3 3 3
3
APSE-Aq 500
3 3 3 3 3 3
3
APSE-Aq 1000
2 2 2 2 2 2
2
Controle
0 0 0 0 0 0
0
APSE-Aq 10
0 0 0 0 0 0
0
Hipnose
APSE-Aq 100
0 0 0 0 0 0
0
APSE-Aq 500
0 0 0 0 0 0
0
Sistema nervoso
APSE-Aq 1000
3 3 3 3 3 2
1
central
Controle
0 0 0 0 0 0
0
APSE-Aq 10
0 0 0 0 0 0
0
Anestesia
APSE-Aq 100
2 2 2 2 2 0
0
APSE-Aq 500
2 2 2 2 2 0
0
APSE-Aq 1000
2 2 2 2 2 0
0
Controle
0 0 0 0 0 0
0
APSE-Aq 10
0 0 0 0 0 0
0
Piloereção
APSE-Aq 100
0 0 0 0 0 0
0
APSE-Aq 500
0 0 0 0 0 0
0
Sistema nervoso
APSE-Aq 1000
3 3 3 2 2 0
0
autônomo
Controle
0 0 0 0 0 0
0
APSE-Aq 10
0 0 0 0 0 0
0
Cianose
APSE-Aq 100
0 0 0 0 0 0
0
APSE-Aq 500
3 3 3 3 3 2
1
APSE-Aq 1000
3 3 3 3 3 2
1
Fonte: (MALONE, 1984). “Scores” numéricos da tabela: 3: sinais evidentes e contínuos/intenso;
2: sinais evidentes/moderado; 1: raros sinais/leve; 0: ausência de sinal. (n=5/grupo).
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Figura 18 – Avaliação da administração oral da fração aquosa do extrato etanólico das
sementes do Aspidosperma pyrifolium Mart. sobre a atividade locomotora através do teste de
campo aberto.
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Os resultados representam a média± E.P.M. das observações (n=5/grupo). Análise de
variância de uma via (ANOVA) seguido do post teste de Newman-Keuls, p<0,009. a vs.
Controle.

Tabela 3 – Média dos pesos (g) dos animais tratados com dose única da fração aquosa do
extrato etanólico das sementes do Aspidosperma pyrifolium Mart
Peso corpóreo
Ganho ponderal (%)
Inicial (g)

Final (g)

Controle

31,6 ± 2,5

33,8 ± 3,27

7,0

APSE-Aq 10mg

33,4 ± 2,8

37,0 ± 3,08

10,0

APSE-Aq 100mg

35,0 ± 5,0

34,8 ± 5,45

-0,6

APSE-Aq 500mg

34,6 ± 2,6

35,2 ± 3,19

2,0

APSE-Aq 1000mg

35,0 ± 1,0

37,4 ± 1,81

7,0

Os resultados estão expressos como média ± D.P. (n=5/grupo). Análise de variância de uma
via (ANOVA) seguido do post teste de Newman-Keuls.
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7.2.

Avaliação da atividade antioxidante in vitro

7.2.1 Avaliação da atividade antioxidante da fração aquosa do extrato
etanólico das sementes do Aspidosperma pyrifolium Mart. através do
teste de DPPH.

O teste de DPPH foi utilizado com a finalidade de avaliar a
capacidade sequestradora de radicais livres do APSE-Aq.
Os grupos tratados com o APSE-Aq nas concentrações de 100 ou
200 µg/mL foram capazes de inibir de maneira significativa em 12,7% e 27,1%,
respectivamente, a produção de radicais livres quando comparado ao controle.
O APSE-Aq nas concentrações de 10, 25 ou 50 µg/mL não apresentaram
nenhum efeito sequestrador de radicais frente ao grupo controle. Em relação às
concentrações do APSE-Aq, os grupos nas concentrações de 100 ou 200
µg/mL

apresentaram

diferenças

significativas

em

relação

às

demais

concentrações, sendo o APSE-Aq 200 µg/mL a concentração com melhor
efeito antioxidante (Figura 19).
No que se refere ao grupo tratado com a vitamina E, droga utilizada
como padrão positivo, houve redução do radical DPPH mostrando-se um
potente antioxidante quando comparado ao grupo controle e ao APSE-Aq.
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Figura 19 – Avaliação da capacidade sequestrante de radicais livres da fração aquosa do
extrato etanólico das sementes do Aspidosperma pyrifolium Mart. determinada pelo teste de
DPPH.
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Os valores representam a média ± E.P.M. p<0,0001. a vs controle, b vs APSE 10, c vs APSE
25, d vs APSE 50, e vs APSE 100, f vs APSE 200. Análise de variância de uma via (ANOVA)
seguido do post teste de Newman-Keuls.

7.2.2. Efeito do da fração aquosa do extrato etanólico das sementes do
Aspidosperma pyrifolium Mart. no metabolismo oxidativo de neutrófilos
por ensaio de quimioluminescência

Para avaliar os efeitos do APSE-Aq sobre o metabolismo oxidativo
de neutrófilos ativados por PMA, foram feitos ensaios de quimioluminescência
utilizando sondas de luminol (QL lum) e lucigenina (QL luc).
A adição de PMA à suspensão de neutrófilos provocou o aumento
de até quatro vezes a produção de QL lum e de até duas vezes a produção de
QL luc, quando comparada às células não estimuladas (HBSS). Quando os
neutrófilos foram tratados com as concentrações de 0,1 µg/mL, 1 µg/mL, 10
µg/mL , 20 µg/mL e 50 µg/mL de APSE-Aq, foi observada que esta reduziu
em 6%, 4%, 16%, 63% e 71% a produção de QL lum, respectivamente e 23%,
23%, 24%, 46% e 51% a produção de QL luc, respectivamente, induzidas por
PMA (Figuras 20 e 21).
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A quercetina um antioxidante utilizado como droga padrão neste
teste reduziu em 82% a produção de QL lum e 34% a produção de QL luc em
neutrófilos estimulados com PMA. O APSE-Aq nas concentrações de 20 µg/mL
(46%) e 50 µg/mL (51%) apresentaram inibição de QL luc, induzida por PMA,
superior à apresentada pela quercetina (Figuras 20 e 21).
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Figura 20 – Efeitos da fração aquosa do extrato etanólico das sementes do Aspidosperma
pyrifolium Mart. sobre a produção de quimioluminescência dependente de luminol (QL lum) de
neutrófilos ativados com PMA.
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Os valores representam a média ± E.P.M. p< 0,0001. a vs HBSS, b vs Controle, c vs APSE-Aq
0,1, d vs APSE-Aq 1, e vs APSE-Aq 10. Análise de variância de uma via (ANOVA) seguido do
post teste de Newman-Keuls.
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Figura 21 – Efeitos da fração aquosa do extrato etanólico das sementes do Aspidosperma
pyrifolium Mart. sobre a produção de quimioluminescência dependente de lucigenina (QL luc)
de neutrófilos ativados com PMA.
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Os valores representam a média ± E.P.M. p< 0,0001. a vs HBSS, b vs Controle, c vs APSE-Aq
0,1, d vs APSE-Aq 1, e vs APSE-Aq 10. Análise de variância de uma via (ANOVA) seguido do
post teste de Newman-Keuls.

7.3. Avaliação da atividade antinociceptiva e anti-inflamatória in vivo

7.3.1 Avaliação do efeito antinociceptivo da fração aquosa do extrato
etanólico das sementes do Aspidosperma pyrifolium Mart. no teste da
formalina.

No teste da formalina, os grupos tratados com APSE-Aq em todas
as doses, ou morfina 5mg/Kg diminuíram, significativamente, o tempo de
lambedura (min) da pata injetada com formalina durante a primeira fase (0-5
min) em comparação ao grupo controle. (Controle: 44,88±2,46; APSE-Aq 1mg:
36,38±3,78; APSE-Aq 10mg: 25,33±2,34; APSE-Aq 100mg: 19,20±2,63; APSEAq 200mg: 13,88±2,15; Morfina 5mg: 18,50±1,70). Na fase tardia (20-25 min)
os grupos tratados com APSE-Aq 10mg/Kg, ou 100mg/Kg, ou 200mg/Kg, ou
morfina foram capazes de reduzir o tempo de lambedura da pata quando
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comparado com o controle (Controle: 33,33±6,00; APSE-Aq 10mg: 18,33±2,37;
APSE-Aq 100mg: 8,57±2,79; APSE-Aq 200mg: 12,29±1,58; Morfina 5 mg:
5,25±2,13) (Figura 22).
Os valores de inibição causada pela administração de APSE-Aq nas
doses de 1mg/Kg, 10mg/Kg, 100mg/Kg e 200mg/Kg foram de 18,9%, 43,5%,
57,2% e 69,0% na primeira fase e para as doses de APSE-Aq 10mg/Kg,
100mg/Kg e 200mg/Kg, foram de 45,0%, 74,2%, 63,1% na segunda fase,
respectivamente quando comparadas ao controle. A morfina, um potente
analgésico opióide, foi capaz de reduzir o tempo de lambedura da pata na
primeira fase em 57,2% e na segunda fase 81,9% quando comparada ao
controle.
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Figura 22 – Efeito da fração aquosa do extrato etanólico das sementes do Aspidosperma
pyrifolium Mart. sobre o tempo de lambedura da pata traseira direita de camundongos na
primeira e segunda fase do teste de formalina.

Formalina

Os valores representam a média ± E.P.M. para o tempo de lambedura das patas traseiras
direitas. Análise de variância de uma via (ANOVA) seguido do post teste de Newman-Keuls,
(n=8-10/grupo). p< 0,0001, a vs controle, b vs APSE-Aq 1mg, c vs APSE-Aq 10mg.
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7.3.2. Avaliação do efeito antinociceptivo da fração aquosa do extrato
etanólico das sementes do Aspidosperma pyrifolium Mart. no teste de
contorção abdominal induzido por ácido acético 0,6%.

A administração de APSE-Aq nas doses de 50, 100 e 200mg/Kg e o
grupo pré-tratado com indometacina 10mg/Kg reduziram, significativamente, a
resposta nociceptiva induzida pelo ácido acético com inibição de 34%, 42%,
61% e 68% respectivamente, quando comparado ao grupo controle pré-tratado,
somente, com o veículo.
O grupo APSE-Aq 200mg/Kg mostrou melhor resposta na redução
das contorções abdominais em comparação com outras doses da mesma
fração (Figura 23).
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Figura 23 - Efeito da fração aquosa do extrato etanólico das sementes do Aspidosperma
pyrifolium Mart. sobre o número de contorção abdominal induzido por ácido acético 0,6% em
camundongos.

Ácido acético

Os valores representam a média ± E.P.M. para o número de contorções induzidas pelo ácido
acético. a vs Controle, b vs APSE-Aq 50mg, c vs APSE-Aq 100mg. p<0,0001. Análise de
variância de uma via (ANOVA) seguido do post teste de Newman-Keuls (n=6/grupo).
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7.3.3. Avaliação do efeito antinociceptivo da fração aquosa do extrato
etanólico das sementes do Aspidosperma pyrifolium Mart. no teste de
placa quente.

No teste de placa quente, os animais tratados com o APSE-Aq na
dose de 200mg/Kg apresentaram um aumento significativo no tempo de
latência no teste da placa quente em 30 e 120 minutos (p<0,01) quando
comparado ao grupo controle. O grupo tratado com o APSE-Aq na dose de
100mg/Kg não apresentou resultado significativo em relação ao grupo controle.
Quanto ao grupo da morfina, foi possível observar um aumento do tempo de
reação à placa quente em todos os tempos analisados (p<0,001) quando
comparado ao controle e aos grupos tratados com APSE-Aq (Figura 24).

Figura 24 – Efeito antinociceptivo da fração aquosa do extrato etanólico das sementes do
Aspidosperma pyrifolium Mart. sobre o tempo de latência no teste da placa quente em
camundongos.
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Os valores representam a média ± E.P.M. para tempo de latência na placa quente. a vs
Controle. p<0,001(Morfina vs controle), p<0,01 (APSE-Aq 200mg). Análise de variância de
duas vias (ANOVA) seguido do post teste de Bonferroni (n=10/grupo).
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7.3.4. Avaliação da atividade anti-inflamatória da fração aquosa do extrato
etanólico das sementes do Aspidosperma pyrifolium Mart. no teste de
Edema de pata induzido por carragenina 1% em ratos.

A administração de APSE-Aq 100mg/Kg reduziu, significativamente,
o edema da pata induzido por carragenina duas horas (p <0,05), três (p <0,01)
e quatro horas (p <0,001) após a administração do estímulo em comparação ao
grupo tratado, somente, com o veículo. O grupo APSE-Aq 50mg/Kg ou
200mg/Kg reduziram o edema da pata durante três horas (APSE-Aq 50mg p
<0,01; APSE-Aq 200mg p <0,001) e quatro horas (APSE-Aq 50mg p <0,001;
APSE-Aq 200 mg p <0,001) após a administração do estímulo em comparação
com o grupo controle. O grupo indometacina reduziu o edema da pata a partir
da segunda hora de administração do estímulo (p <0,001) (Figura 25).

Figura 25- Efeito antiedematogênico da fração aquosa do extrato etanólico das sementes do
Aspidosperma pyrifolium Mart. no modelo de edema de pata induzido por carragenina 1% em
ratos
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Os valores representam a média ± E.P.M. da diferença do volume da pata em ml (volume do
edema) em relação ao tempo zero. a p<0,05; b p<0,01; c p<0,001. a,b,c vs veículo. Análise de
variância de duas vias (ANOVA) seguido do post teste de Bonferroni (n=7/grupo).
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7.3.5. Efeito da fração aquosa do extrato etanólico das sementes do
Aspidosperma pyrifolium Mart. sobre a imunorreatividade para TNF-α de
patas de ratos induzidas ao edema com carragenina 1%.

A análise Imunohistoquímica dos tecidos conjuntivo e epitelial das
patas de ratos inflamadas com carragenina 1% (terceira hora) mostraram
aumento na intensidade da marcação para TNF-α uma importante citocina
envolvida nos processos inflamatórios. O tratamento com APSE-Aq nas doses
de 100mg/Kg e 200mg/Kg e a indometacina (20mg/Kg) um anti-inflamatório
não esteroide utilizado como padrão neste teste foram capazes de reduzir a
intensidade da marcação para TNF- α nas patas inflamadas com carragenina
1% (Figura 26).

Figura 26 – Fotomicrografias representativas do efeito da fração aquosa do extrato etanólico
das sementes do Aspidosperma pyrifolium Mart. sobre a imunorreatividade para TNF-α de
patas de ratos inflamadas com carragenina 1%.

Mensuração de densidade óptica de tecidos extraídos das patas de ratos tratados com a
APSE-Aq e indometacina. Os valores representam a média ± E.P.M. (ANOVA e Student
Newman Keuls). Aumento de 100 vezes. Escala 100μm. Cg: carragenina 1%, INDO:
indometacina 20mg/Kg. a vs Cg+APSE-Aq100; b vs Cg+APSE-Aq200; c vs Cg+INDO20.
(n=7/grupo).
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7.4. Efeito da fração aquosa do extrato etanólico das sementes do
Aspidosperma pyrifolium Mart.

sobre o comportamento rotacional

induzido pela apomorfina em ratos submetidos a lesão estriatal unilateral
com 6-OHDA.

A severidade da lesão dopaminérgica foi avaliada através do
comportamento rotacional induzido pela apomorfina uma droga agonista dos
receptores de dopamina que, em animais com lesão nigroestriatal, provoca
rotações contralaterais à lesão.
Os resultados mostraram que os animais lesionados com 6-OHDA
sem tratamento e tratados com APSE-Aq nas doses de 100mg/Kg e 200mg/Kg
apresentaram número de rotações contralaterais significativamente maiores em
comparação ao grupo falso operado (FO: 0,00±0,00; 6-OHDA: 205,20±25,75;
APSE-Aq 100mg: 129,10±15,02; APSE-Aq 200mg: 90,41±15,70 rotações/h, p<
0,0001). Esse efeito foi atenuado nos grupos lesionados com 6-OHDA e
tratados com APSE-Aq nas duas doses uma vez que o número de rotações
contralaterais nestes animais reduziram quando comparado ao grupo da 6OHDA sem tratamento (Figura 27).
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Figura 27 - Determinação do comportamento rotacional induzido por apomorfina em ratos
lesionados com 6-OHDA e tratados com a fração aquosa do extrato etanólico das sementes do
Aspidosperma pyrifolium Mart.

6-OHDA

Os valores são expressos como média ± E.P.M do número de observações de animais
submetidos ou não (FO) a lesão unilateral com 6-OHDA. a vs FO, b vs 6-OHDA. p< 0,0001.
Análise de variância de uma via (ANOVA) seguido do post teste de Newman-Keuls
(n=8/grupo).

7.5. Efeito da fração aquosa do extrato etanólico das sementes do
Aspidosperma pyrifolium Mart. sobre a atividade locomotora no teste de
campo aberto em ratos submetidos a lesão estriatal unilateral com 6OHDA.

Os resultados mostraram alterações significativas na atividade
locomotora avaliada através do teste de campo aberto. O grupo lesionado com
6-OHDA (11,55±2,07) apresentou redução no número de cruzamentos nos
quadrantes quando comparado ao grupo falso operado (FO) (20,82±1,51). Os
grupos lesionados com 6-OHDA e tratados com o APSE-Aq, somente a dose
de 200mg/Kg (24,00±2,91) foi capaz de aumentar a atividade locomotora dos
animais em relação ao grupo lesionado com 6-OHDA sem tratamento
(11,55±2,07) e APSE-Aq 100mg/Kg (14,29±2,70) (p<0,0006) (Figura 28).
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Na atividade exploratória vertical (rearing) os resultados mostraram
que o grupo lesionado com 6-OHDA sem tratamento (12,40±1,20) apresentou
uma redução na frequência de rearing quando comparado com grupo FO
(22,64±1,66). Com relação aos grupos lesionados com 6-OHDA e tratados com
APSE-Aq tanto na dose de 100mg/Kg (19,14±2,33), quando na de 200mg/Kg
(25,11±3,16) apresentaram aumento, significativo, no número de rearing em
comparação ao grupo 6-OHDA sem tratamento (12,40±1,20, p<0,0003) (Figura
29).
Quanto ao parâmetro de autolimpeza (grooming), não houve
diferença, significativa, entre o grupo lesionado com 6-OHDA sem tratamento
(5,50±0,90) e o FO (3,81±0,76). Em relação aos grupos tratados com APSEAq, foi possível observar uma redução na frequência do grooming em ambas
as doses (APSE-Aq 10mg: 1,57±0,34; APSE-Aq 200mg: 1,16±0,23) quando
comparadas ao grupo FO e 6-OHDA sem tratamento (Figura 30).
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Figura 28- Determinação do efeito da fração aquosa do extrato etanólico das sementes do
Aspidosperma pyrifolium Mart. no número de cruzamento no teste de campo aberto em ratos
submetidos ao modelo de 6-OHDA.
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Os valores são expressos como média ± E.P.M do número de observações de animais
submetidos ou não (FO) a lesão unilateral com 6-OHDA. a vs FO, b vs 6-OHDA. p< 0,0006.
Análise de variância de uma via (ANOVA) seguido do post teste de Newman-Keuls
(n=8/grupo).

88

b

30

b
20

a
10

m
g
20
0
q
-A
E

P
S
A

A

P
S

E

-A

q

6O

10
0

H
D

A

m
g

0

FO

REARING
(nº de eventos em 5 min)

Figura 29- Determinação do efeito da fração aquosa do extrato etanólico das sementes do
Aspidosperma pyrifolium Mart. no número de rearing no teste de campo aberto em ratos
submetidos ao modelo de 6-OHDA.
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Os valores são expressos como média ± E.P.M do número de observações de animais
submetidos ou não (FO) a lesão unilateral com 6-OHDA. a vs FO, b vs 6-OHDA. p< 0,0003.
Análise de variância de uma via (ANOVA) seguido do post teste de Newman-Keuls(n=8/grupo).
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Figura 30 - Determinação do efeito da fração aquosa do extrato etanólico das sementes do
Aspidosperma pyrifolium Mart. no número de grooming no teste de campo aberto em ratos
submetidos ao modelo de 6-OHDA.

6-OHDA

Os valores são expressos como média ± E.P.M do número de observações de animais
submetidos ou não (FO) a lesão unilateral com 6-OHDA. a vs FO, b vs 6-OHDA. p< 0,0006.
Análise de variância de uma via (ANOVA) seguido do post teste de Newman-Keuls
(n=8/grupo).
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7.6.

Avaliação do efeito da fração aquosa do extrato etanólico das

sementes do Aspidosperma pyrifolium Mart. sobre atividade locomotora
no teste rotarod em ratos submetidos a lesão estriatal unilateral com 6OHDA.
No teste de rotarod, foi avaliada a coordenação motora dos animais
lesionados com 6-OHDA, através do numero da observação do número de
quedas em 60 segundos. O grupo da 6-OHDA sem tratamento apresentou
déficit de coordenação motora, uma vez que houve aumento, significativo, no
número de quedas (4,87±0,77) quando comparado ao grupo FO (0,36±0,31)
(p<0,0001).
Os grupos lesionados com 6-OHDA e tratados com o APSE-Aq
100mg (1±0,23) e APSE-Aq 200mg (0,66±0,28) reduziram o número de quedas
quando comparado ao grupo da 6-OHDA sem tratamento. Os resultados
evidenciaram melhora da coordenação motora nos grupos tratados com APSEAq, demonstrando que essa substância foi capaz de prevenir este déficit
produzido pela 6-OHDA (Figura 31).
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Figura 31 – Efeito da fração aquosa do extrato etanólico das sementes do Aspidosperma
pyrifolium Mart. no teste de rotarod.

6-OHDA

Os valores são expressos como média ± E.P.M do número de observações de animais
submetidos ou não (FO) a lesão unilateral com 6-OHDA. a vs FO, b vs 6-OHDA. p< 0,0001.
Análise de variância de uma via (ANOVA) seguido do post teste de Newman-Keuls
(n=8/grupo).
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7.7. Efeito da fração aquosa do extrato etanólico das sementes do
Aspidosperma pyrifolium Mart. sobre a assimetria dos membros
anteriores de ratos submetidos a lesão estriatal unilateral com 6-OHDA.

O teste do cilindro é utilizado como ferramenta de avaliação da
atividade motora fina, através do percentual de vezes com que o animal
durante atividade exploratória vertical (rearing), toca a parede do cilindro com
as patas dianteiras [ipsilateral a lesão (PI), contralateral a lesão (PC) e ambas
as patas simultâneas (PS)].
No

grupo

FO

os

animais

tocaram

a

parede

do

cilindro,

preferencialmente, com ambas às patas simultaneamente (PI: 13,6%; PC:
26,7%; PS: 59,5%). Quanto ao grupo lesionado com 6-OHDA sem tratamento,
o animais utilizaram com maior frequência a pata ipsilateral (PI: 85%; PC:
12,3%; PS: 0,9%).
O percentual de toques com as duas patas simultâneas na parede
do cilindro aumentou nos animais tratados com o APSE-Aq na dose de 200mg
(PS: 22,3%) quando comparado ao grupo de 6-OHDA sem tratamento.
Os animais lesionados com 6-OHDA e tratados com APSE-Aq nas
doses de 100mg (PC: 33,4%) ou 200mg (PC: 27,5%) apresentaram uma
melhora significativa da atividade motora fina, uma vez que os animais tocaram
mais vezes à parede do cilindro com a pata contralateral a lesão quando
comparado ao grupo 6-OHDA sem tratamento (Figura 32).
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Figura 32 - Avaliação dos efeitos da fração aquosa do extrato etanólico das sementes do
Aspidosperma pyrifolium Mart. sobre a atividade motora fina no teste do cilindro em ratos
submetidos ao modelo de 6-OHDA.

Os valores são expressos como média ± E.P.M do número de observações de animais
submetidos ou não (FO) a lesão unilateral com 6-OHDA. a vs FO, b vs 6-OHDA. p< 0,001.
Análise de variância de uma via (ANOVA) seguido do post teste de Newman-Keuls
(n=8/grupo).

7.8. Determinação do efeito da fração aquosa do extrato etanólico das
sementes do Aspidosperma pyrifolium Mart. sobre a peroxidação lipídica
em ratos submetidos a lesão estriatal unilateral com 6-OHDA.

A peroxidação lipídica foi avaliada através da determinação de
substâncias reativas ao ácido tiobarbitúrico (TBARS) com a finalidade de
demonstrar a neurotoxicidade induzida pela 6-OHDA e os efeitos do APSE-Aq
sobre o estresse oxidativo. As figuras 33 e 34 mostram o efeito da
administração de APSE-Aq sobre as concentrações de MDA no córtex préfrontal (CPF), hipocampo (HC), corpo estriado esquerdo (CEE) e corpo estriado
direito (CED).
Os resultados mostram que a exposição das células do CPF, HC,
CEE e CED a 6-OHDA (526±35,18; 396,4±66,93; 551,6±20,98; 485,5±18,45,
respectivamente) promoveu aumento nas concentrações de MDA quando
comparado

ao

grupo

FO

(432,5±33,99;

283,2±25,38;

269,5±23,19;

299,1±19,89, respectivamente) demonstrando que o estresse oxidativo tem um
papel tem um papel importante no mecanismo de lesão induzida pela 6-OHDA.
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Os grupos tratados com APSE-Aq nas doses de 100mg/kg (CPF:
141,9±13,75; HC: 150,5±8,34; CEE: 97,79±8,12; CED: 98,83±9,35) e
200mg/Kg (CPF: 110,4±9,85; HC: 109,8±10,95; CEE: 57,27±7,57; CED:
97,24±7,81) apresentaram redução, significativa, na peroxidação lipídica
produzida pela injeção estriatal de 6-OHDA em todas as áreas cerebrais
analisadas (Figuras 33 e 34).
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Figura 33 - Efeito da fração aquosa do extrato etanólico das sementes do Aspidosperma
pyrifolium Mart. sobre concentração de Malondialdeído no córtex pré-frontal e hipocampo
através do teste de TBARS.
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Os valores representam a média ± E.P.M das quantidades de TBARS expressos em µmol de
MDA/g de tecido. a vs FO, b vs 6-OHDA. CPF (córtex pré-frontal), HC (hipocampo). CPF e HC:
p< 0,0001. Análise de variância de uma via (ANOVA) seguido do post teste de Newman-Keuls
(n=8/grupo).
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Figura 34 - Efeito da fração aquosa do extrato etanólico das sementes do Aspidosperma
pyrifolium Mart. sobre concentração de Malondialdeído no corpo estriado através do teste de
TBARS.
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Os valores representam a média ± E.P.M das quantidades de TBARS expressos em µmol de
MDA/g de tecido. a vs FO, b vs 6-OHDA. CEE (corpo estriado esquerdo), CED (corpo estriado
direito). CEE e CED: p< 0,0001. Análise de variância de uma via (ANOVA) seguido do post
teste de Newman-Keuls (n=8/grupo).
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7.9. Determinação do efeito da fração aquosa do extrato etanólico das
sementes do Aspidosperma pyrifolium Mart.

sobre a produção de

nitrito/nitrato em ratos submetidos a lesão estriatal unilateral com 6OHDA.

Os resultados mostraram que o grupo da 6-OHDA sem tratamento
(CPF: 2,82±0,23; HC: 2,94±0,24; CEE: 2,91±0,24; CED: 4,49±0,61) apresentou
aumento nas concentrações de nitrito/nitrato em comparação ao grupo FO
(CPF: 1,38±0,10; HC: 1,89±0,13; CEE: 1,26±0,24; CED: 2,03±0,21) nas três
áreas cerebrais.
No que se refere aos grupos lesionados com 6-OHDA e tratados
com APSE-Aq, tanto a dose de 100mg (CPF: 1,54±0,18; HC: 1,26±0,12; CEE:
1,01±0,07; 1,13±0,07), quanto a de 200mg (CPF: 1,39±0,09; HC: 1,31±0,23;
CEE: 1,07±0,12; CED: 1,43±0,28) foram capazes de reduzir, significativamente,
os níveis de nitrito/nitrato no córtex pré-frontal, hipocampo e corpo estriado
quando comparado ao grupo lesionado com 6-OHDA sem tratamento (Figuras
35 e 36).
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Figura 35 - Efeito da fração aquosa do extrato etanólico das sementes do Aspidosperma
pyrifolium Mart. sobre a concentração de nitrito/nitrato no córtex pré-frontal e hipocampo.
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Os valores representam a média ± E.P.M das quantidades de nitrito/nitrato expressos em
µmol/g de tecido. a vs FO, b vs 6-OHDA. CPF (córtex pré-frontal), HC (hipocampo). CPF e HC:
p< 0,0001. Análise de variância de uma via (ANOVA) seguido do post teste de Newman-Keuls
(n=8/grupo).
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Figura 36 - Efeito da fração aquosa do extrato etanólico das sementes do Aspidosperma
pyrifolium Mart. sobre concentração de nitrito/nitrato no corpo estriado.
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Os valores representam a média ± E.P.M das quantidades de nitrito/nitrato expressos em
µmol/g de tecido. a vs FO, b vs 6-OHDA. CEE (corpo estriado esquerdo), CED (corpo estriado
direito). CEE e CED: p< 0,0001. Análise de variância de uma via (ANOVA) seguido do post
teste de Newman-Keuls (n=8/grupo).
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7.10. Determinação do efeito da fração aquosa do extrato etanólico das
sementes do Aspidosperma pyrifolium Mart.

sobre a concentração de

dopamina (DA) e seus metabólitos (DOPAC e HVA) no estriado de ratos
submetidos ao modelo de 6-OHDA.

O grupo de 6-OHDA sem tratamento apresentou redução de 45%
nas concentrações de DA no CED (lesionado) em relação ao CEE (não
lesionado). Já no grupo APSE-Aq 100mg essa redução foi de 47%, enquanto
no grupo APSE-Aq 200mg foi de 28%. Como esperado, o grupo FO apresentou
resultados semelhantes de DA nos lados direito e esquerdo. Quando
comparado o CED dos grupos 6-OHDA sem tratamento, APSE-Aq 100mg e
200mg em relação ao grupo FO essa redução foi de 87%, 54% e 36%,
respectivamente. Com isso, esses resultados demonstraram o êxito no
desenvolvimento do modelo de Parkinson induzido pela neurotoxina 6-OHDA
(Figura 37).
Com relação às concentrações de DOPAC, principal metabólito da
DA, o grupo de 6-OHDA sem tratamento apresentou redução de 25% no CED
em ralação ao CEE. O grupo FO apresentou resultados próximos entre o lado
direito e esquerdo. No que se refere ao CED dos grupos 6-OHDA sem
tratamento, APSE-Aq 100mg e 200mg em relação ao grupo FO essa redução
foi de 96%, 83% e 67%, respectivamente (figura 38).
Quanto ao HVA, o grupo da 6-OHDA sem tratamento apresentou
redução de 51% no CED quando comparado ao CEE. Como esperado, o grupo
FO apresentou resultados semelhantes de HVA nos lados direito e esquerdo.
Com relação ao CED, os grupos 6-OHDA sem tratamento, APSE-Aq 100mg e
200mg em relação ao grupo FO apresentaram redução de 64%, 49% e 60%,
respectivamente (Figura 39).
No que se refere aos grupos tratados com APSE-Aq 100mg e
200mg foi possível observar que o tratamento protegeu, significativamente, a
diminuição do conteúdo de DA e DOPAC quando comparado ao grupo da 6OHDA sem tratamento (Tabela 5 e Figuras 37 e 38).
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Figura 37 – Efeito da fração aquosa do extrato etanólico das sementes do Aspidosperma
pyrifolium Mart. sobre as concentrações estriatais de dopamina no modelo de DP.
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Os valores representam a média ± E.P.M das quantidades de dopamina expressos em ng/g de
tecido. a vs FO, b vs 6-OHDA. CEE (corpo estriado esquerdo), CED (corpo estriado direito).
CEE e CED: p< 0,0001. Análise de variância de uma via (ANOVA) seguido do post teste de
Newman-Keuls (n=8/grupo).

100
Figura 38 – Efeito da fração aquosa do extrato etanólico das sementes do Aspidosperma
pyrifolium Mart. sobre as concentrações estriatais de DOPAC no modelo de DP.
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Os valores representam a média ± E.P.M das quantidades de DOPAC expressos em ng/g de
tecido. a vs FO, b vs 6-OHDA. CEE (corpo estriado esquerdo), CED (corpo estriado direito).
CEE e CED: p< 0,0001. Análise de variância de uma via (ANOVA) seguido do post teste de
Newman-Keuls (n=8/grupo).
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Figura 39 – Efeito da fração aquosa do extrato etanólico das sementes do Aspidosperma
pyrifolium Mart. sobre as concentrações estriatais de HVA no modelo de DP.
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Os valores representam a média ± E.P.M das quantidades de HVA expressos em ng/g de
tecido. a vs FO, b vs 6-OHDA. CEE (corpo estriado esquerdo), CED (corpo estriado direito).
CED: p< 0,0001. Análise de variância de uma via (ANOVA) seguido do post teste de NewmanKeuls (n=8/grupo).
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Estriado Esquerdo

Estriado Direito

Tabela 4 - Efeito do da fração aquosa do extrato etanólico das sementes do Aspidosperma
pyrifolium Mart. sobre as concentrações estriatais de DA, DOPAC e HVA.
Grupos

FO

6-OHDA

6-OHDA+APSEAq 100mg

DA

5,82±0,99

0,71±0,26

DOPAC

12,50±1,59

0,38±0,21

HVA

1,34±0,10

0,47±0,11

DA

5,17±0,71

1,30±0,29

DOPAC

17,09±2,93

0,51±0,13

a

2,67±0,48

a

6-OHDA+APSEAq 200mg

ab

3,70±0,97

b

2,12±0,57

a

4,07±0,38

a

0,68±0,10

a

0,53±0,16

a

a

5,11±0,56

b

5,15±0,90

b

a

5,09±0,83

ab

4,50±0,72

ab

ab

HVA
1,26±0,19
0,97±0,11
1,11±0,11
1,03±0,22
Os valores representam a média ± E.P.M das quantidades de DA, DOPAC e HVA expressos
em ng/g de tecido. a vs FO, b vs 6-OHDA. p< 0,0001. Análise de variância de uma via
(ANOVA) seguido do post teste de Newman-Keuls (n=8/grupo).

7.11. Determinação do efeito da fração aquosa do extrato etanólico das
sementes do Aspidosperma pyrifolium Mart.

sobre a concentração de

GABA e Glutamato no estriado de ratos submetidos ao modelo de 6OHDA.

As figuras 40 e 41 mostram que a lesão estriatal provocada pela 6OHDA promoveu aumento das concentrações de GABA (CED: 0,63±0,15;
CEE: 0,09±0,03) e glutamato (CED: 7,71±0,75; CEE: 8,24±0,73) no estriado
direito e esquerdo quando comparado ao grupo FO (GABA-CED: 0,01±0,01;
GABA-CEE:

0,00±0,00;

Glutamato-CED:

4,72±0,70;

Glutamato-CEE:

6,07±0,45).
O tratamento de 14 dias com APSE-Aq nas doses de 100mg e
200mg promoveu uma redução, significativa, dos conteúdos de GABA,
respectivamente, em cerca de 98% e 99% no CED, e 98% e 99% no CEE em
relação com grupo da 6-OHDA sem tratamento.

Com relação às

concentrações de glutamato, o APSE-Aq em ambas as doses também
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promoveu redução deste aminoácido em 43% e 35% no CED, e 40% e 54% no
CEE respectivamente, quando comparado ao grupo da 6-OHDA sem
tratamento.
Esses resultados indicam uma recuperação, significativa, dos efeitos
da neurotoxina após tratamento com a fração aquosa do extrato etanólico das
sementes do Aspidosperma pyrifolium Mart.
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Figura 40 – Efeito da fração aquosa do extrato etanólico das sementes do Aspidosperma
pyrifolium Mart. sobre as concentrações estriatais de GABA no modelo de DP.
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Os valores representam a média ± E.P.M das quantidades de GABA expressos em µmol/g de
tecido. a vs FO, b vs 6-OHDA. CEE (corpo estriado esquerdo), CED (corpo estriado direito).
CED: p< 0,0001, CEE: p<0,0005. Análise de variância de uma via (ANOVA) seguido do post
teste de Newman-Keuls (n=8/grupo).
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Figura 41 – Efeito da fração aquosa do extrato etanólico das sementes do Aspidosperma
pyrifolium Mart. sobre as concentrações estriatais de Glutamato no modelo de DP.
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Os valores representam a média ± E.P.M das quantidades de Glutamato expressos em µmol/g
de tecido. a vs FO, b vs 6-OHDA. CEE (corpo estriado esquerdo), CED (corpo estriado direito).
CED: p< 0,0085, CEE: p<0,0072. Análise de variância de uma via (ANOVA) seguido do post
teste de Newman-Keuls (n=8/grupo).
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7.12. Efeitos da fração aquosa do extrato etanólico das sementes do
Aspidosperma pyrifolium Mart. sobre a imunorreatividade para tirosina
hidroxilase (TH) no estriado de ratos submetidos ao modelo de 6-OHDA.
A tirosina hidroxilase é uma enzima responsável pela primeira etapa
de produção da dopamina convertendo a tirosina em L-dopa, que por sua vez é
convertida em DA pela dopa-descarboxilase. Essa enzima é considerada um
biomarcador em modelos de DP. Assim, a DP é considerada uma síndrome
estriatal com deficiência de TH. Como pode ser observado na figura 42, os
animais submetidos à lesão com 6-OHDA sem tratamento e os grupos tratados
com APSE-Aq nas duas doses apresentaram uma diminuição da intensidade
da área marcada para TH no estriado ipsilateral à lesão quando comparada ao
grupo FO. O tratamento com APSE-Aq nas doses de 100mg/Kg e 200mg/Kg
protegeu contra a diminuição da imunorreatividade para TH no estriado
causada pela 6-OHDA.
Figura 42 – Fotomicrografias representativas de neurônios imunorreativos para Tirosina
Hidroxilase (TH) em corpo estriado direito (CED) de ratos com lesão unilateral por 6-OHDA e
tratados com a fração aquosa do extrato etanólico das sementes do Aspidosperma pyrifolium
Mart.

Coloração marrom representa células imunorreativas a TH ao longo do CED (corpo estriado
direito). Aumento de 400 vezes. Escala 20μm. Cada barra representa média ± EPM (n = 3
animais/grupo). a, d vs FO; b vs 6-OHDA+APSE-Aq 100; c vs 6-OHDA+APSE-Aq 200; e,f vs
6-OHDA; p≤ 0,05. (ANOVA e Student Newman Keuls).
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7.13. Efeitos da fração aquosa do extrato etanólico das sementes do
Aspidosperma

pyrifolium

Mart.

sobre

a

imunorreatividade

para

transportador de dopamina (DAT) no estriado de ratos submetidos ao
modelo de 6-OHDA.

O transportador de dopamina (DAT) modula a concentração
sináptica de DA. Esse transportador é responsável por promover a receptação
de 70% da DA presente na fenda sináptica para o neurônio dopaminérgico.
Alterações relacionadas à redução de DAT no estriado são observadas na DP
(NEVES, 2014).
No nosso estudo foi observado redução na intensidade da
imunorreatividade para DAT no CED do grupo lesionado com 6-OHDA sem
tratamento e nos grupos tratados com APSE-Aq nas duas doses quando
comparado ao grupo FO. Os grupos lesionados com 6-OHDA e tratados com
APSE-Aq nas doses de 100mg/Kg e 200mg/Kg atenuaram a redução da
imunorreatividade para DAT provocada pela 6-OHDA (Figura 43).
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Figura 43- Fotomicrografias representativas de neurônios imunorreativos para transportador de
dopamina (DAT) em corpo estriado direito (CED) de ratos com lesão unilateral por 6-OHDA e
tratados com a fração aquosa do extrato etanólico das sementes do Aspidosperma pyrifolium
Mart.

Coloração marrom representa células imunorreativas a DAT ao longo do CED (corpo estriado
direito). Aumento de 400 vezes. Escala 20μm. Cada barra representa média ± EPM (n = 3
animais/grupo). a, d vs FO; b vs 6-OHDA+APSE-Aq 100; c vs 6-OHDA+APSE-Aq 200; e,f vs
6-OHDA; p≤ 0,05. (ANOVA e Student Newman Keuls).

7.14. Efeitos da fração aquosa do extrato etanólico das sementes do
Aspidosperma pyrifolium Mart. sobre a imunorreatividade para TNF-α no
estriado de ratos submetidos ao modelo de 6-OHDA.
O TNF-α é uma citocina que desempenha um importante papel nos
processos neuroinflamatórios presentes nas doenças neurodegenerativas
como a DP, estando envolvido na patogênese desta doença (NEVES, 2014).
Na figura 44 é possível observar que o grupo lesionado com 6OHDA sem tratamento e o grupo APSE-Aq tratado com a dose de 100mg/Kg
apresentaram aumento da imunorreatividade para TNF-α no CED quando
comparado ao grupo FO. O tratamento com APSE-Aq nas doses de 100mg/Kg
e 200mg/Kg reduziu essa imunorreatividade para TNF-α provocada pela 6OHDA.
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Figura 44- Fotomicrografias representativas de neurônios imunorreativos para TNF-α em corpo
estriado direito (CED) de ratos com lesão unilateral por 6-OHDA e tratados com a fração
aquosa do extrato etanólico das sementes do Aspidosperma pyrifolium Mart.

Coloração marrom representa células imunorreativas a TNF-α ao longo do CED (corpo estriado
direito). Aumento de 400 vezes. Escala 20μm. Cada barra representa média ± EPM (n = 3
animais/grupo). a, d vs FO; b vs 6-OHDA+APSE-Aq 100; c vs 6-OHDA+APSE-Aq 200; e,f vs
6-OHDA; p≤ 0,05. (ANOVA e Student Newman Keuls).
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8.0. DISCUSSÃO

A biodiversidade brasileira, em especial a região nordeste,
associada a uma rica diversidade étnica e cultural, detém um valioso
conhecimento social relacionado ao uso de plantas medicinais, tendo assim um
potencial necessário para o desenvolvimento de novos fármacos (NOBREGA,
2008). Nesse contexto, uma das plantas utilizadas com finalidades terapêuticas
na medicina popular é o Aspidosperma pyrifolium Mart.
O

Aspidosperma

pyrifolium

Mart.

apresenta

um

potencial

terapêutico sendo utilizado, principalmente, no tratamento de processos
inflamatórios. No entanto, há relatos na literatura quanto a sua toxicidade
(MESSIADES, 2014; COSTA, 2015; LIMA, 2015).
No presente estudo o tratamento agudo oral com a fração aquosa do
extrato etanólico das sementes do A. pyrifolium não provocou a morte dos
animais, entretanto, sinais preliminares de toxicidade foram evidenciados nas
doses de 100mg/Kg, 500mg/Kg e 1000mg/K, tendo como principais alterações,
na maior dose, a presença de cianose, analgesia caudal, anestesia da pata,
redução da atividade geral, redução da força muscular, cianose e piloereção.
Tais achados foram corroborados pelos estudos de Messiades
(2014) e Nobrega (2008) que testaram o efeito agudo oral do extrato etanólico
e metanólico das cascas de A. pyrifolium, respectivamente. Neste último, os
sinais de toxicidade foram categorizados em sinais estimulatórios iniciais, trinta
minutos após a administração, caracterizando-se por agitação, movimentos
circulares, reação de fuga e tremores, e sinais depressores finais, tais como:
redução da atividade geral, analgesia e flacidez muscular.
A toxicidade do Aspidosperma pyrifolium Mart. pode ser explicada
pela presença de compostos orgânicos, em especial, os alcalóides indólicos
monoterpenóides, principais compostos presentes nesta espécie e na fração
aquosa testada neste trabalho. Os alcalóides indólicos apresentam uma
dualidade quanto ao seu efeito, uma vez que são responsáveis por apresentar
efeito biológico terapêutico, quanto toxicidade. Deve-se destacar, ainda, que a
intoxicação vai depender da quantidade de substância tóxica absorvida, da
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natureza dessa substância e da via de introdução (MELLO et al., 2010;
SANTOS, 2010; COSTA, 2015; NOBREGA, 2008, NOGUEIRA, 2014).
Apesar da toxicidade preliminar do A. pyrifolium demonstrada neste
estudo, essa planta apresenta um vasto potencial terapêutico que é
evidenciado pela sua capacidade anti-inflamatória, antinociceptiva (LIMA, 2015;
MESSIADES, 2014; NOGUEIRA et al., 2014a; DIAS, 2016) antineoplásica,
antimicrobiana (NOBREGA, 2008), antipeçonhenta (LIMA, 2015) e hipotensora
(CRAVEIRO, MATOS e SERUR, 1983).
No presente estudo demonstramos a atividade antioxidante no teste
de DPPH, anti-inflamatória em neutrófilos humanos e no modelo de edema de
pata induzido por carragenina, antinociceptiva nos modelos de nocicepção
induzido por formalina 1%, contorções abdominais induzidas por ácido acético
0,6%, reatividade térmica no teste de placa quente, e atividade neuroprotetora
no modelo animal de parkinsonismo induzido pela 6-OHDA, da fração aquosa
do extrato etanólico das sementes do A. pyrifolium.
A avaliação do potencial antioxidante e anti-inflamatório de novos
fármacos se dá através da utilização de modelos experimentais in vitro. Uma
das técnicas utilizadas para detectar a capacidade antioxidante de compostos,
é o método baseado na eliminação do radical livre estável 1,1-difenil-2picrilhidrazil (DPPH•) (OLIVEIRA, 2015).
Atualmente, métodos empregando o uso de neutrófilos humanos
para avaliar o potencial antioxidante de substâncias vêm sendo cada vez mais
utilizados, uma vez que estas células representam a primeira linha de defesa
da resposta imunológica, apresentado um importante papel nos processos
inflamatórios agudos e crônicos (ROCHA, 2016).
Com base nisso, buscamos investigar a capacidade do APSE-Aq em
sequestrar radicais livres através do teste de DPPH•. Observamos neste
trabalho que o APSE-Aq nas maiores doses apresentou atividade antioxidante
ao promover a redução do radical DPPH•.
O resultado obtido no presente estudo corrobora com o estudo
anterior de Santos (2016) relacionado à avaliação antioxidante das sementes
do A. pyrifolium no teste de DPPH.
Continuando com a avaliação da atividade antioxidante do APSE-Aq,
investigamos o efeito dessa fração sobre o metabolismo oxidativo de
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neutrófilos através do ensaio de quimioluminescência (QL) utilizando como
sondas o luminol (QL lum) e a lucigenina (QL luc). O APSE-Aq, nas
concentrações

de

10,

20

e

50

µg/mL

foi

capaz

de

reduzir

a

quimioluminescência dependente de luminol, enquanto na QL dependente de
lucigenina todas as concentrações reduziram a emissão de QL. Dessa forma
foi possível observar que o APSE-Aq foi capaz de modular a produção de
espécies reativas do oxigênio em neutrófilos humanos ativados por PMA ao
atuar sobre o sistema MPO-H2O2-HOCl-, bem como modula a produção
específica do ânion superóxido.
A quimioluminescência é uma técnica bastante empregada na
investigação da atividade de drogas antioxidantes por ser sensível e exata
quanto a sua capacidade de detectar a produção de EROs em neutrófilos. Para
amplifica a QL produzida por neutrófilos durante a explosão oxidativa são
utilizadas sondas quimioluminescentes, como o luminol e a lucigenina que
diferem quanto a sua sensibilidade resultante de diferentes mecanismos
moleculares que levam a emissão de luz (ROCHA, 2016).
O luminol é capaz de reagir com várias EROs gerando o íon
aminoftalato eletronicamente excitado que ao retornar para o estado basal
libera energia na forma de luz. Apesar da capacidade de detectar várias EROs,
o luminol é mais sensível ao radical HOCl- participando, principalmente, da
reação com o sistema MPO-H2O2-HOCl-. No que se refere a lucigenina, esse é
um detector especifico do radical O2-. O radical cátion lucigenina produzido a
partir da redução da lucigenina por um elétron reage com o O2- produzindo o
intermediário instável, lucigenina dioxetano, que se decompõe em Nmetilacridona excitado que ao retornar para o estado basal emite luz (LOPES,
2010).
No que se refere ao potencial anti-inflamatório do A. pyrifolium, os
resultados demonstram que o APSE-Aq exerce efeito antiedematogênico, uma
vez que reduziu o edema de pata induzido por carragenina. Este efeito foi
observado 2, 3 e 4 horas após a administração de carragenina 1%, sugerindo
que o APSE-Aq apresenta ação anti-inflamatória.
Resultados descritos por Messiades (2014) corroboram com o nosso
estudo, onde o tratamento com o extrato etanólico da casca do A. pyrifolium
apresentou efeito anti-inflamatório ao reduzir o edema de pata induzido por

114
carragenina, bem como promoveu inibição da migração de leucócitos na
peritonite provocada pela carragenina.
A inflamação é um dos mecanismos de defesa contra a invasão de
agentes patogênicos e traumas. Tal processo caracteriza-se por sinais
cardinais descritos como: vermelhidão, edema, calor, dor e perda da função do
local afetado. Esse processo é regulado por diversas vias de sinalização e
requer a interação de diferentes tipos celulares, modulando uma vasta gama de
respostas celulares, incluindo maturação e função das células imunes, bem
como a homeostase dos tecidos (MEDZHITOV, 2008).
A inflamação desenvolve um importante papel na etiopatogenia de
muitas

doenças

comuns,

incluindo

artrite

reumatóide,

osteoartrite,

aterosclerose, diabetes mellitus, neurodegeneração, infecção, alergia e câncer.
Várias

vias

de

sinalização

formam

uma

rede

pró-inflamatória

e

imunomoduladora, que assim definem a interação, os aspectos fisiológicos e
fisiopatológicos da inflamação (MEDZHITOV, 2008).
Muitos dos métodos usados para testar fármacos anti-inflamatórios
são baseados na habilidade de tais agentes inibirem o edema induzido pela
injeção de agentes inflamatórios, como a carragenina. Após as injeções de
carragenina, um agente flogístico derivado de algas marinhas, existe uma
sequência característica de libertação de mediadores inflamatórios. A fase
edematosa inicial ocorre uma hora após a administração deste agente e
envolve, principalmente, a liberação de histamina, serotonina e bradicinina.
Esta fase é seguida por um aumento de prostaglandinas, TNF-α e IL-1β no
tecido danificado contribuindo para o aumento da permeabilidade vascular
reforçando a formação do edema. O aumento da prostaglandina coincide com
a migração de leucócitos, em especial a migração de neutrófilos na 4ª hora do
teste, que pode amplificar a resposta inflamatória através da produção de
outros mediadores inflamatórios, EROs e aumenta a atividade mieloperoxidase
e a produção de NO (LEE et al., 2014; THOMAZZI et al., 2010).
Seguindo na investigação da atividade anti-inflamatória do APSE-Aq,
foi avaliada a imunorreatividade ao TNF-α em patas de ratos inflamadas com
carragenina 1%. O TNF-α é uma citocina produzida pelos polimorfonucleares e
está envolvida nos processos inflamatórios. A liberação desta citocina pelos
neutrófilos promove a indução da expressão de moléculas de adesão endotelial
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(ICAM-1 e VCAM-1), fatores de crescimento do fibroblasto, aumento da
permeabilidade vascular e formação de edema (OLIVEIRA, 2014).
Nossos resultados mostraram que o APSE-Aq reduziu a intensidade
da imunomarcação para TNF-α nas patas inflamadas com carragenina 1%.
Diante dos resultados obtidos, podemos dizer que o APSE-Aq apresenta ação
anti-inflamatória através da modulação sobre a atividade de neutrófilos ao atuar
sobre o sistema MPO-H2O2-HOCl-, promover a redução da produção do ânion
O2-, bem como a diminuição de citocina inflamatória.
Essa atividade anti-inflamatória do APSE-Aq pode ser explicada pela
presença de compostos fenólicos e de alcaloides nesta fração. Os alcaloides,
bem como os compostos fenólicos são, amplamente, estudados por suas
propriedades farmacológicas, especialmente atividade antioxidante e antiinflamatória (CASTEJON, 2011; BEN AHMED et al., 2017).
Dias (2016), utilizando uma fração alcaloídica a partir do extrato
etanólico do A. pyrifolium demonstrou que esta promoveu inibição de 39% da
migração de leucócitos na peritonite induzida por carragenina. Já no estudo de
Lima (2016), utilizando a rutina, um composto fenólico extraído desta espécie,
foi capaz de foi capaz de reduzir o infiltrado de leucócitos e a produção de
citocinas, em especial IL-1β, IL-6, IL-12 e TNF-α, na peritonite induzida por
carragenina.
Durante o processo inflamatório, a dor é um dos sintomas presentes
que tem por finalidade atuar como um mecanismo fisiológico de proteção,
entretanto a persistência por longos períodos deixa de apresentar vantagens
biológicas e passa a causar sofrimento. Alterações modulatórias na via da dor
favorece o desenvolvimento de hipersensibilidade levando a perda da sua
função primordial, a manutenção da homeostase e de ser sinal de alerta
(DELLAROZA, 2008).
Apesar da grande variedade de analgésicos disponíveis para uso
clínico, ainda não dispomos de um fármaco ideal capaz de tratar os processos
de dor crônica com maior especificidade e menor toxicidade. Nesse contexto a
busca por substâncias capazes de reduzir a dor e produzir o mínimo de efeitos
colaterais tem sido um grande desafio para a ciência. Neste sentido, o nosso
trabalho buscou investigar o potencial analgésico da fração aquosa do extrato
etanólico das sementes do A. pyrifolium.
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No presente estudo, a administração da fração aquosa a partir do
extrato etanólico das sementes do A. pyrifolium resultou em atividade
antinociceptiva inédita em um modelo animal de dor induzido por formalina.
Esse é um método bem descrito que discrimina a dor em seus
componentes centrais e/ou periféricos. Foi relatado que a dor persistente
induzida por formalina em patas de camundongos produzia uma nocicepção
bifásica distinta. A fase inicial (0 a 5 minutos após a injeção com formalina),
caracterizada por intensa dor neurogênica, inicia, imediatamente, após a
injeção e é, provavelmente, um resultado direto da estimulação de nociceptores
na pata e reflete dor mediada centralmente, sendo está fase considerada a
fase neurogênica. A fase tardia da dor moderada, também denominada de fase
inflamatória (20-40 min) parece ser causada pela liberação de serotonina,
histamina, bradicinina e prostaglandinas e, pelo menos até certo ponto, a
sensibilização dos neurônios nociceptivos centrais (CAVALCANTE et al.,
2012).
Os grupos tratados com APSE-Aq reduziram, significativamente, a
duração das lambidas da pata tanto na primeira, quanto na segunda fase do
teste de formalina. Um resultado semelhante foi encontrado por Messiades
(2014) utilizando extrato etanólico de A. pyrifolium. Esses resultados sugerem
que o Aspidosperma pyrifolium apresenta um potencial antinociceptivo.
Outro

método

para

avaliar

a

atividade

antinociceptiva

de

substâncias, principalmente na dor visceral, é o teste de contração abdominal
induzido por ácido acético. A resposta à dor envolve a libertação de vários
mediadores,

incluindo

prostaglandinas

E2

e

F2,

bradicinina,

TNF-α,

interleucinas 1β e 8 e histamina, que estimulam os neurônios nociceptivos
periféricos. Uma grande variedade de substâncias, tais como AINES,
narcóticos e anti-histamínicos, são capazes de inibir as contorções abdominais
através de mecanismos diferentes (RIOS et al., 2013).
Neste estudo, o APSE-Aq em todas as doses testadas foi capaz de
reduzir o número de contorções abdominais induzidas pelo ácido acético. Esse
efeito também foi corroborado pelo estudo de Messiades (2014) onde o A.
pyrifolium promoveu a inibição de 100% das contorções abdominais, sugerindo
um alto potencial analgésico.
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A atividade analgésica central da fração aquosa do extrato etanólico
das sementes de A. pyrifolium também foi evidenciada através do teste de
placa quente, uma vez que essa fração na dose de 200mg/Kg foi capaz de
aumentar o tempo de reação do animal ao estímulo térmico.
O teste da placa quente demonstra uma resposta a um estímulo
térmico que está associado à neurotransmissão central. Neste teste, o estímulo
térmico promove a ativação das fibras C que por sua vez transmite os impulsos
nervosos para regiões específicas do SNC, produzindo, desta forma, uma
resposta nociceptiva organizada. Fármacos de ação central, especialmente os
opióides, conseguem modular essa via produzindo analgesia (MEKONNEN et
al., 2009).
O APSE-Aq demonstrou alto potencial analgésico, uma vez que foi
capaz de reduzir os parâmetros de dor avaliados nos testes de nocicepção,
bem como pelo fato de que os efeitos tóxicos preliminares só foram observados
em doses altas (500mg e 1000 mg/Kg). Dentre as principais alterações
observadas no screening hipocrático, destacamos a anestesia da pata e
analgesia da calda efeitos estes associados ao seu mecanismo farmacológico
antinociceptivo.
Esse mecanismo analgésico se deve, provavelmente, a ação dos
alcaloides indólicos característicos da espécie A. pyrifolium e presente no
APSE-Aq. Segundo Pereira et al. (2007), essa classe de alcaloides pode atuar
em

sistemas

neurotransmissores

opiáceos,

GABAérgicos,

colinérgicos,

muscarínicos, serotoninérgicos e dopaminérgicos. Deste modo, podem ser
utilizados como hipotensor arterial, simpatolítico, diurético, vasoconstrictor
periférico, estimulante respiratório, anestésico, analgésico, agente bloqueador
adrenérgico, sedativo e relaxante do músculo esquelético (LIMA et al. 2010).
Ainda no que se refere ao potencial farmacológico do APSE-Aq, o
presente estudo analisou os efeitos do APSE-Aq no modelo de Parkinson
induzido pela injeção unilateral no estriado (hemisfério direito) com 6-OHDA.
Essa neurotoxina promove destruição nigroestriatal, resultando na diminuição
dos níveis de DA e seus metabólitos nessa via, sendo responsável por grande
parte dos distúrbios motores presentes na DP (PALLARES et al, 2007; AHMAD
et al., 2012).
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Os resultados mostraram que a 6-OHDA produziu um aumento no
número de rotações (contralaterais a lesão) induzidas pela apomorfina. Isso se
deve, provavelmente, a hipersensibilização e o aumento no número de
receptores dopaminérgicos no lado contrário a lesão, decorrente da perda dos
terminais dopaminérgicos no estriado lesionado com 6-OHDA (AGUIAR, 2009).
Lesões do sistema nigroestriatal, decorrentes da auto-oxidação da 6OHDA,

estão

diretamente

relacionadas

ao

aumento

da

estimulação

dopaminérgica via adenililciclase no receptor D1 (AGUIAR, 2009). O modelo
animal de DP, induzido por essa neurotoxina, apresenta alterações
comportamentais no tratamento com agonistas dos receptores D1 decorrentes
da up-regulation desses receptores como mecanismo compensatório para a
perda dos neurônios dopaminérgicos provocados pela 6-OHDA (LAZZARETTI,
2001).
Os nossos resultados demonstraram que o APSE-Aq tanto na dose
de 100mg/Kg, quanto na de 200mg/Kg doses reverteu, parcialmente, o
comprometimento motor produzido pela 6-OHDA ao promover uma redução
significativa no comportamento rotacional induzido pela administração de
apomorfina, tal efeito pode ser melhor demonstrado na dose de 200mg/Kg.
Esse efeito pode estar relacionado à atividade antioxidante e antiinflamatória do APSE-Aq demonstradas por sua capacidade sequestradora de
radicais livres no teste do DPPH e na modulação do metabolismo oxidativo de
neutrófilos na QL, que, possivelmente, promoveu a redução no processo de
hipersensibilização dos receptores dopaminérgicos resultando na diminuição
de rotações induzidas pela apomorfina.
A lesão estriatal provocada pela 6-OHDA pode causar alterações na
atividade locomotora e na coordenação motora dos animais, esses parâmetros
foram avaliados, nesta pesquisa, através dos testes campo aberto, rotarod e
cilindro.
No teste de campo aberto foi possível observar que o grupo da 6OHDA sem tratamento apresentou uma redução significativa da atividade
locomotora, bem como na atividade exploratória vertical (rearing). O tratamento
com APSE-Aq promoveu uma melhora do desempenho motor, uma vez que
houve aumento, significativo, no número de cruzamento nos quadrantes e no
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rearing nas duas doses testadas, sendo a dose de 200mg/Kg a com melhor
efeito motor.
O teste de campo aberto tem como objetivo estudar a ação do
sistema dopaminérgico, serotonérgico e noradrenérgico no comportamento
emocional e exploratório através da exploração horizontal (locomoção), vertical
(rearing) e auto-limpeza (grooming). Sendo muito utilizado como ferramenta de
avaliação da ação de substâncias que podem atuar sobre esses sistemas de
neurotransmissão

promovendo

alterações

motoras

(bradicinesia

ou

hiperlocomoção) e emocionais (ansiedade) (GHIDINI, 2006). Em estudos de
parkinsonismo é amplamente utilizado para mensurar o impacto da intervenção
lesiva (AGUIAR, 2009; CHAO et al., 2012; COSTA, 2016).
Ainda com relação ao teste de campo aberto os resultados
mostraram que os animais lesionados com 6-OHDA e tratados com o APSE-Aq
apresentaram redução na atividade de auto-limpeza avaliadas pelo grooming
em relação ao grupo lesionado sem tratamento.
O comportamento de auto-limpeza tem como finalidade investigar os
níveis de ansiedade do animal submetido ao teste de campo aberto.
Entretanto, esse pode aumentar quando o animal está tranqüilo ou ansioso de
modo que apresenta uma curva em U invertido com relação ao grau de
ansiedade. Assim, não pode ser usado como parâmetro isolado para a
determinação do estado de ansiedade (LAUREANO, 2010).
Em conjunto, os resultados obtidos no teste de rotarod sugerem que
o APSE-Aq é capaz de atenuar o déficit motor e a neurodegeneração da via
nigroestriatal induzida pela 6-OHDA, uma vez que os animais tratados com
essa fração apresentaram redução no número de quedas.
O teste de rotarod é utilizado para avaliar a disfunção motora e a
extensão da lesão nigroestriatal provocada pela 6-OHDA. A via retículoespinhal
parece estar envolvida, visto que ajustes posturais são necessários para
manter os animais no rotômetro (CARMO, 2015).
Resultado semelhante ao nosso foi descrito por Pereira et al. (2006)
que avaliou a ação do A. nitidum, planta da mesma família do A. pyrifollium,
sobre a atividade motora no teste de rotarod. Neste estudo foi possível observa
que o A. nitidum foi capaz de aumentar o tempo de permanência do animal na
barra rotatória.
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Ainda no que se refere ao dano motor presente na DP, o presente
estudo avaliou a atividade motora fina através do teste do cilindro. Nossos
resultados mostraram que os animais saudáveis utilizaram as duas patas de
forma simultâneas para tocar a parede do cilindro, enquanto que, os animais
lesionados com 6-OHDA tocaram a parede do cilindro apenas com o membro
ipsilateral a lesão.
Resultado semelhante foi relatado no trabalho desenvolvido por
Jouve et al. (2010),

no qual estudaram o efeito anti-parkinsoniano da

estimulação cerebral profunda no modelo de DP induzido pela 6-OHDA. Nesse
estudo o grupo controle apresentou uma maior utilização das patas de forma
simultânea para tocar a parede do cilindro, enquanto que, o grupo pré-tratado
com 6-OHDA apresentou uma redução significativa na utilização das duas
patas simultaneamente.
Esta pesquisa mostrou que o ácido APSE-Aq foi capaz de promover
uma melhora da função motora fina, uma vez que, os animais lesionados com
6-OHDA e tratados com essa fração tocaram mais vezes à parede do cilindro
com a pata contralateral a lesão quando comparado ao lesionado com 6-OHDA
sem tratamento. A dose de 200mg/Kg demonstrou melhor efeito sobre a
atividade motora fina, uma vez que se observou a utilização de ambas as patas
simultâneas nos animais tratados com essa dose.
A lesão unilateral provocada pela 6-OHDA promove um déficit
crônico na função sensório-motora, somatossensorial e utilização do membro
contralateral, gerando uma assimetria na utilização das patas dianteiras no
teste do cilindro, o que implica em maior utilização do membro ipsilateral a
lesão. A utilização máxima e exclusiva do membro ipsilateral indica uma
depleção dos níveis de DA na via nigroestriatal (SCHALLERT et al., 2000).
A origem da neurodegeneração que acomete a DP ainda não está
bem elucidada, entretanto, sabe-se que alguns eventos estão envolvidos no
desenvolvimento desta patologia, dentre eles, o estresse oxidativo. Evidências
sugerem que a disfunção mitocondrial, o acúmulo de Fe

2+

, a peroxidação

lipídica e a falha do sistema antioxidante façam parte deste processo.
Esse estudo investigou o possível efeito neuroprotetor do APSE-Aq,
mediado pelo seu potencial antioxidante, no modelo de DP induzido pela 6OHDA.
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A literatura mostra que a 6-OHDA produz lesão seletiva dos
neurônios catecolaminérgicos por dois mecanismos principais, através da
formação de radicais livres e pela inibição direta do complexo I e IV da cadeia
transportadores de elétrons mitocondrial (BLUM et al, 2001; LEHMENSIEK et
al, 2006; MILLER et al., 2008).
A inibição direta da 6-OHDA sobre a cadeia transportadora de
elétrons culmina com a diminuição do aporte de ATP, acarretando severa
disfunção mitocondrial. Tal disfunção promove alterações na permeabilidade na
membrana da mitocôndria com consequente perda de elétrons, esses por sua
vez, contribuem diretamente para a formação de radicais livres nos neurônios
dopaminérgicos levando a destruição dos mesmos de forma progressiva e
irreversível (ZHANG et al, 2011).
Nesta pesquisa a 6-OHDA promoveu um aumento dos níveis de
MDA no teste de TBARS indicando que houve peroxidação lipídica no corpo
estriado. Outro resultado interessante é que a lesão oxidativa não ficou restrita
apenas a esta área cerebral, mas também acometeu córtex pré-frontal e
hipocampo. Isso demonstra que a destruição progressiva produzida pela 6OHDA não está restrita somente aos neurônios da via nigroestriatal.
Os resultados encontrados neste trabalho estão de acordo com
outras pesquisas, evidenciando que, a 6-OHDA apresenta efeitos deletérios
sobre várias regiões do cérebro, tais como, córtex pré-frontal, cerebelo e
hipocampo, sendo este último o primeiro a sofrer os efeitos da 6-OHDA na
indução

do

processo

oxidativo,

mesmo

antes

do

surgimento

do

comprometimento motor decorrente da perda da regulação pela via
nigroestriatal (FERRO, 2007; MATSUMOTO et al., 2011; ZHANG et al., 2011).
O APSE-Aq reduziu de maneira significativa a peroxidação lipídica
induzida pela 6-OHDA no CPF, HC, CEE e CED. Esse efeito está relacionado
a capacidade do APSE-Aq em neutralizar o radical DPPH· e sobre o
metabolismo oxidativo de neutrófilos, uma foi capaz de inibir a produção de
EROs ao atuar modulando o sistema MPO-H2O2-HOCl- e inibir a produção do
ânion superóxido na QL.
A peroxidação lipídica é o processo mais amplo de lesão oxidativa
promovendo a quebra dos lipídios da membrana celular e a formação do
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radical peroxil. Uma vez iniciado o evento, este se propaga induzindo uma
destruição celular em cadeia. (BARBOSA et al., 2006).
Ainda com relação à ação antioxidante do APSE-Aq, os resultados
mostraram que essa fração foi capaz de promover uma diminuição nas
concentrações de nitrito e nitrato no CPF, HC, CEE e CED dos ratos
submetidos à lesão pela 6-OHDA.
O óxido nítrico (NO) é um gás sintetizado a partir do amicóacido Larginina em uma reação catalisada pela enzima Óxido Nítrico Sintase (NOS).
Esse gás tem um papel importante nos processos fisiológicos, entretanto, na
presença do ânion superóxido o óxido nítrico é convertido num potente radical
livre, o peroxinitrito é um agente extremamente nocivo às células (OLIVEIRA,
2011).
Essa atividade antioxidante está relacionada à presença de
compostos fenólicos e alcalóides indólicos presentes no APSE-Aq. Estudos
mostraram que a presença de compostos fenólicos e alcalóides no A. pyrifolium
promoveram a inibição do efeito oxidativo do peróxido de hidrogênio,
permitindo o aumento da sobrevivência da linhagem de S. cerevisiae (MOURA,
2006; LAYLSON E OLIVEIRA 2015).
Sabe-se que a principal característica bioquímica e molecular da DP
é a depleção de DA decorrente da destruição da via nigroestriatal. A depleção
de 70% das concentrações estriatais de DA ocorrem antes do aparecimento
dos sintomas clínicos do parkinsonismo, tal depleção tende a progredir e a
neurodegeneração passa a acometer outras regiões encefálicas (NEVES,
2014). Assim, a determinação dos níveis deste neurotransmissor e seus
metabólitos no corpo estriado servem como parâmetro para avaliar a atividade
neuroprotetora de fármacos sobre os neurônios dopaminérgicos nigroestriatais
(COSTA, 2016).
O presente estudo demonstrou que a injeção unilateral com 6-OHDA
no CED causou uma diminuição expressiva nas concentrações de DA, DOPAC
e HVA, quando comparadas ao grupo FO. Essas implicações são consistentes
com outras pesquisas que descrevem as alterações nas monomanias em CED
lesionado com 6-OHDA (ARAÚJO, 2012; NEVES, 2014; COSTA, 2016). O
APSE-Aq nas duas doses protegeu os neurônios contra o efeito neurotóxico da
6-OHDA, uma vez que foi observado o aumento nas concentrações de DA e
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DOPAC, não apresentando diferença nos níveis de HVA, nestes grupos
quando comparado ao grupo lesionado sem tratamento.
Os mecanismos responsáveis pela perda de células dopaminérgicas
nigroestriatais ainda permanecem obscuros. No entanto, sabe-se que os
marcadores neuroquímicos específicos para a doença incluem densa redução de
DA, bem como os níveis de TH (HEIKKILA; SONSALLA, 1992). A TH é a primeira
enzima atuante na síntese de DA, sendo enzima limitante da velocidade de síntese
de DA e estando presente nos neurônios dopaminérgicos na área nigroestriatal
(RIBEIRO et al., 2013). A síntese de DA consiste na conversão do aminoácido
tirosina em L-Dopa pela ação da enzima TH, assim DP pode ser considerada
como uma síndrome de deficiência de TH no CE (ROUSSEAUX et al., 2012; ZHU;
ZHANG; ZENG, 2012). Demonstramos que a 6-OHDA promove uma redução

da TH caracterizada pela diminuição da imunomarcação observadas na
imunohistoquímica e que o tratamento com APSE-Aq foi capaz de reverter,
parcialmente, essa deficiência de TH, uma vez que houve aumento na
imunorreatividade para esta enzima no CE.
Resultados semelhantes foram demonstrados nos dados da
imunohistoquímica para o transportador de dopamina (DAT). Sabe-se que os
sintomas da DP estão relacionados tanto a deficiência da TH quanto do DAT
nos núcleos da base. A diminuição de DAT, embora represente um mecanismo
compensatório nos estádios iniciais da doença, pode em última análise resultar
num turnover aumentado de DA e em grandes oscilações nas concentrações
sinápticas de DA, predispondo a ocorrência de complicações motoras à medida
que a doença progride (SOSSI et al., 2007).
Mostramos que a imunomarcação para DAT foi menor no lado direito
do grupo lesionado e mais intenso no grupo lesionado e tratado com APSE-Aq o
que

pode

ser

uma

característica

promissora

de

uma

possível

droga

antiparkinsoniana. Assim, os efeitos do APSE-Aq sobre esses dois biomarcadores
de DP demonstram que esta droga pode ser útil para o tratamento da DP.

Além de reverter às reduções nos níveis estriatais de DA nos
animais lesionados com 6-OHDA, o APSE-Aq impediu o aumento nas
concentrações estriatais de glutamato.
O glutamato exerce um papel importante na fisiopatologia da DP. A
neurodegeneração dopaminérgica resulta em redução dos níveis de dopamina
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nigroestriatal, com isso, as projeções glutamatérgicas do núcleo subtalâmico
para os núcleos da base tornam-se hiperativas, bem como a presença de
alterações regulatórias nos receptores de glutamato nestas regiões. Assim, a
sinalização glutamatérgica excessiva nos gânglios da base está associada com
a progressão da DP e aparecimento de discinesia, após tratamento prolongado
com L-DOPA. O bloqueio de receptores glutamatérgicos atenuam as
manifestações motoras da DP (NEVES, 2014).
Sabe-se que a neuroinflamação mediada por micróglia parece
exercer um importante papel na patogênese da DP. O processo inflamatório
dependente de micróglia está associado a liberação de citocinas inflamatórias
tais como, TNF-α, IL-1B, IL-2 e IL-6 que atuam exacerbando a inflamação e
favorecendo

a

progressão

da

neurodegeneração

dos

neurônios

dopaminérgicos (NEVES, 2014). Portanto, drogas com ação anti-inflamatória
como o APSE-Aq revelam-se agentes promissores a serem considerados para
o tratamento de doenças neurodegenerativas como a DP.
Demonstramos em nosso estudo que o tratamento com APSE-Aq foi
capaz de diminuir a imunorreatividade para TNF-α no corpo estriado
protegendo contra o aumento desta citocina observado no grupo lesionado com
6-OHDA sem tratamento.
Sabe-se que a TNF-α é uma importante citocina inflamatória estando
envolvida, diretamente, na degeneração dos neurônios dopaminérgicos da
substância negra. Evidências indicam que a TNF-alfa pode sofrer up-regulation,
em casos de doenças neurodegenerativas como a DP exercendo suas funções
biológicas por meio da estimulação de dois receptores, TNF-R1 e TNF-R2.
Ambos induzem ativação da via NF-kB (MARCHETTI et al., 2004, EISEL et al.,
2006). Assim, a TNF-alfa surge como um importante alvo para a manipulação
terapêutica, pelo seu papel na morte celular, mediada por neuroinflamação,
como é o caso da DP (TWEEDIE et al., 2007, FRANKOLA et al., 2011).
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9.0. CONCLUSÃO

Em
demonstraram

conclusão,
que

o

os

resultados

APSE-Aq

obtidos

apresenta

no

atividade

presente

estudo

anti-inflamatória,

antinociceptiva, antioxidante, bem como ação neuroprotetora, uma vez que
promoveu uma melhora significativa dos sintomas motores e depleção de DA e
seus metabólitos e redução da marcação para TNF-α produzidas pela lesão
estriatal induzida por 6-OHDA. Neste sentido, o presente estudo demonstra
que o APSE-Aq é uma droga promissora para as pesquisas voltadas ao
desenvolvimento de fármacos, com efeito, neuroprotetor na busca de
alternativa terapêutica para as doenças neurodegenerativas como a DP.
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ANEXO 2
TESTE HIPOCRÁTICO – TOXICIDADE DAS DROGAS POR ANÁLISE
COMPORTAMENTAL
Droga:_________________Dose (mg/Kg):__________________ata:__/__/__
Via de administração:______________Hora da administração___h___min
Administrador:_____________________Investigador:__________________
Assinatura:______________________Sexo do animal__________________
SINTOMAS

NORMAL

Animal
1

Animal
2

GRUPO
Animal
3

Animal
4

Animal
5

Aparência geral
Frêmito vocal
Irritabilidade
Resposta ao toque
Aperto da cauda
Contorção
abdominal
Trem posterior
Reflexo
de
endireitamento
Tônus muscular
Straub
Ataxia
Força de agarrar
Reflexo corneal
Reflexo auricular
Tremores
Convulsão
Lacrimejamento
Anestesia
Hipnose
Ptose
Micção
Piloereção
Defecação
Respiração
Cianose
Morte

*Escores: 0= ausência do sinal; 1= raros sinais; 2= sinais evidentes; 3= sinais
evidentes e contínuos (Adaptado de MALONE, 1984).
Observação:
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
____________________________________________________________
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