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RESUMO  
 
 

A incidência de doenças neurodegenerativas (DN) vem aumentando com o 

envelhecimento populacional. Dentre as DN a doença de Alzheimer (DA) é a forma 

mais comum de demência na população idosa. Um dos fatores envolvidos no 

desenvolvimento da DA é o estresse oxidativo neuronal que pode resultar em diversas 

desordens neurodegenerativas, como o comprometimento dos sistemas antioxidante 

e colinérgico. Um dos tratamentos utilizados para esta doença são os fármacos 

inibidores de acetilcolinesterase (AChE) porém, as terapias disponíveis apenas 

atenuam temporariamente os sintomas. Nesse sentido, novas terapias são 

necessárias para o tratamento da DA e o estudo de plantas pode ser uma fonte para 

obtenção de novas opções terapêuticas. Eugenia dysenterica DC (Myrtaceae), 

popularmente conhecida como cagaita, é uma planta encontrada em região de 

Cerrado, utilizada na medicina popular para tratar doenças diarreicas, icterícia e 

diabetes. Dados da literatura relatam a presença de compostos fenólicos, como 

flavonoides e taninos, nas folhas de E. dysenterica., substâncias descritas como 

potenciais antioxidantes e anticolinesterásicos. Dessa forma, o objetivo deste trabalho 

foi avaliar o efeito neuroprotetor do extrato bruto hidroalcoólico das folhas de Eugenia 

dysenterica (EHED) em camundongos, em um modelo de neurotoxicidade induzida 

por alumínio. O EHED aumentou o tempo de latência na memória de curta e longa 

duração no teste esquiva passiva, demonstrando a reversão do prejuízo cognitivo 

promovido pelo alumínio. Os testes chaminé e campo aberto demonstraram que não 

houve comprometimento na atividade locomotora dos animais. As análises 

histológicas demonstraram que o tratamento com EHED diminuiu a incidência da 

morte neuronal por necrose causada pelo AlCl3. Nos ensaios bioquímicos, observou-

se que o EHED foi capaz de reduzir a lipoperoxidação e restaurar a atividade das 

enzimas antioxidantes superóxido dismutase (SOD) e catalase (CAT). Além disso, o 

EHED foi capaz de restaurar a atividade da AChE, revertendo os danos causados pelo 

AlCl3. Em conclusão, os resultados obtidos são sugestivos de que o EHED apresenta 

atividade neuroprotetora por apresentar propriedades antioxidantes, inibindo os 

efeitos deletérios centrais promovidos pelo alumínio e que se assemelham às 

alterações celulares descritas para a Doença de Alzheimer. 

 

  

Palavras-Chave: Eugenia dysenterica DC., alumínio, estresse oxidativo, 

neurodegeneração,  doença de Alzheimer, defesas antioxidantes, atividade 

anticolinesterásica 
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ABSTRACT 

 
 

The incidence of neurodegenerative disease (ND) is increasing with the world  

population aging. Among them, Alzheimer's disease (AD) is the most common of 

dementia in the elderly population. The AD has been linked to oxidative stress resulting 

in neurodegenerative disorders, such as the impairment of the antioxidant and 

cholinergic systems. AChE inhibitors drugs are a treatment option used for AD. 

However, until now, the drug treatment only temporary attenuates the AD symptoms 

and new drug targets, as the medicinal plants, are necessary for a better treatment of 

this disease. Eugenia dysenterica DC (Myrtaceae), popularly known as cagaita, is a 

native plant from the Cerrado region of Brazil. It is used in the folk medicine to treat 

diarrhea, jaundice and diabetes. Data from literature reported the presence of phenolic 

compounds, such as flavonoids and tannins, in the leaves of E. dysenterica. Thus, the 

aim of this study was to evaluate the neuroprotective effect of crude hydroalcoholic 

extract of E. dysenterica leaves (HEED), using a model of neurotoxicity induced by 

aluminium in mice and that causes similar cellular alterations of that observed in the 

Alzheimer’s disease. The results showed the HEED increased the mice performance in 

the passive avoidance test, showing the reversion of the cognitive damage promoted by 

aluminium. In addition, the HEED reduced the neuronal lipid peroxidation and restored 

the activity of superoxide dismutase (SOD), catalase (CAT) and acetylcholinesterase 

(AChE)  enzymes in mice brain. The histological analysis showed the HEED decreased 

the incidence of neuronal death by necrosis. Taken together, the results here obtained 

suggest that the antioxidant properties of HEED are the responsible for its 

neuroprotective effect. 

 

Keywords: Eugenia dysenterica DC, aluminium, oxidative stress, neurodegeneration, 

Alzheimer's disease, antioxidant defenses, anticholinesterase activity
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O uso de plantas com fins terapêuticos é uma prática milenar utilizada pelas 

antigas civilizações com o intuito de promover a cura e aliviar o sofrimento.  A 

descoberta e a propagação dessa prática iniciou pelos povos primitivos e difundiu-se 

de geração em geração (1). De acordo com a Resolução da Diretoria Colegiada da 

ANVISA - RDC nº 26, de 13 de maio de 2014 (2), “planta medicinal” refere-se à espécie 

vegetal, cultivada ou não, utilizada para fins terapêuticos. Caso tenha passado por 

processos de colheita, estabilização ou secagem, passa a ser denominada droga 

vegetal e pode estar na forma íntegra, rasurada, triturada ou pulverizada. 

 Apesar da grande evolução da medicina alopática no século XX, grande parte 

da população não se beneficia da oferta desses medicamentos. Segundo Winslow e 

colaboradores (1998) (3), cerca de 80% da população mundial faz uso da medicina 

tradicional para cuidado primário em saúde, por não possuírem recursos para adquirir 

os medicamentos prescritos ou pelo fato de residirem distantes dos centros de saúde. 

Dessa forma, há uma crescente tendência na utilização da medicina tradicional, pois 

as terapias  alternativas são as  principais formas de tratamento, sendo as plantas 

medicinais os principais medicamentos utilizados por essa população (4). 

Estudos recentes com plantas medicinais tem apresentado efeitos promissores 

no tratamento de uma ampla variedade de doenças, como hipertensão, diabetes, 

câncer, doenças cardiovasculares e doenças neurodegenerativas (DN) (5-7). Além 

disso, as plantas medicinais podem atuar como agentes redutores, sequestradores de 

radicais livres e quelantes de metais, entre outras funções (8). Suas propriedades 

terapêuticas são atribuídas a uma variedade de constituintes químicos, provenientes 

do metabolismo secundário, cuja função está relacionada com a manutenção e o 

desenvolvimento das plantas que os sintetizam. Dentre esses compostos, incluem-se 

flavonoides, fenóis, taninos, alcaloides e terpenóides.  

As plantas medicinais apresentam compostos e moléculas com potencial 

farmacológico, nesse sentido, o estudo de metabólitos secundários tem despertado o 

interesse de pesquisadores de várias áreas da ciência, com o intuito de descobrir 

novas moléculas bioativas com potencial farmacológico. No entanto, o grande desafio 

é extrair, identificar e tornar viável a aplicação desses compostos bioativos (9).  

 

1.1. Potencial medicinal do bioma Cerrado 

O Brasil é um país que possui uma rica diversidade,  abrigando cerca de 10% 

de todas as espécies do planeta. A variedade de biomas (Amazônia, Cerrado, 
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Caatinga, Mata Atlântica, Pantanal e Pampa) reflete a imensa riqueza florística e 

faunística brasileira. O bioma Cerrado destaca-se por constituir a savana mais rica do 

mundo em biodiversidade, apresentando diversos ecossistemas e sendo considerado 

o segundo maior bioma brasileiro (10,11). 

De acordo com Silva e colaboradores (2006) (12), o bioma cerrado apresenta 

a flora mais diversificada do planeta, constituindo mais de 6.000 espécies 

fanerogâmicas. O Cerrado brasileiro abrange cerca de dois milhões de quilômetros 

quadrados e se estende principalmente por todo planalto central nos estados de 

Goiás, Distrito Federal, Tocantins, Ceará, Bahia, Maranhão, Minas Gerais, Mato 

Grosso do Sul, Rondônia, Piauí e São Paulo, representando 25% dos biomas do país 

(1). 

 O clima nesta região é estacional, no período de outubro a março é chuvoso, 

onde observa-se uma flora exuberante com tonalidades esverdeadas, seguido por um 

clima seco de abril a setembro, em que a umidade do ar é relativamente baixa 

provocando incêndios e queimadas. Os solos são identificados como latossolos e 

apresentam colorações que variam do vermelho para o amarelo, são ácidos e 

deficientes de nutrientes como cálcio, fósforo, magnésio e potássio e são ricos em 

ferro e alumínio. Esse bioma consiste em uma região muito variada fisionomicamente, 

pois apresenta em sua vegetação um mosaico que vai desde plantas lenhosas 

(árvores e arbustos) até herbáceas (10). Sua vegetação é rasteira e predominada por 

gramíneas, havendo também árvores esparsas de pequeno porte, troncos tortuosos 

cobertos por uma cortiça grossa, cascas grossas e folhas grandes e rígidas, muitas 

vezes coriáceas e brilhantes (13).  

Apesar do interesse em explorar as espécies nativas do cerrado ter aumentado 

nos últimos anos, estudos voltados para identificar esses produtos com aplicação 

farmacológica ainda são escassos, mesmo tendo em vista o potencial que esse 

ambiente oferece. A diversidade química do Cerrado é muito rica e o uso sustentável 

dessas espécies é uma excelente alternativa para valorizar as matérias primas 

disponíveis na região, melhorar a saúde e o acesso da população aos medicamentos, 

além de contribuir com a conservação das espécies nativas.  

 

1.1.1. Eugenia dysenterica DC. 

Eugenia dysenterica DC., conhecida popularmente como cagaita, é uma 

frutífera nativa do Cerrado brasileiro, utilizada pela população como fonte de 
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alimentação e com fins medicinais (14). Pertence à família Myrtaceae e encontra-se 

distribuída em regiões tropicais e subtropicais, apresentando aproximadamente 142 

gêneros e 5.500 espécies (15).  

E. dysenterica é uma árvore de médio porte, possui entre 4 a 10 metros de 

altura, tronco tortuoso e cilíndrico com diâmetro de 20 a 40 cm, com casca suberosa 

e fendada. Sua madeira é dura e pesada, com textura fina a média, moderadamente 

resistente e pouco durável (16). É uma planta decídua, heliófita e xerófila, cresce na 

região do Cerrado, sendo encontrada nos estados de Goiás, Bahia, Tocantins, São 

Paulo, Minas Gerais e Distrito Federal (17). 

Suas folhas são simples, opostas, de limbo elíptico ou oval, curto-pecioladas a 

subsésseis, glabras, aromáticas e caducas na floração (18). As flores apresentam 

coloração branca, são axilares, solitárias ou organizadas em arranjo de três, possuem 

1,5 a 2 cm de diâmetro, são hermafroditas e completas, actimorfas, diclamídeas, 

tetrâmeras dialipétalas e dialissépalas (19). A floração é anual e ocorre entre agosto 

e setembro, no meio da estação seca. De acordo com Rizzini (1970) (20), o fruto 

consiste em uma baga amarela de 2 a 3 cm de diâmetro, depresso-globosa, com 

epicarpo brilhante, membranáceo e mesocarpo suculento. As sementes apresentam 

em média 1,5 cm de comprimento, podendo apresentar formato oval globoso e 

elipsoide (21). 
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Figura 1: (A) Árvore de Eugenia dysenterica. (B) Flores, (C) Folhas e frutos. 
Fonte: http://www.pensamentoverde.com.br/meio-ambiente/arvores-e-frutas-do-cerrado-
brasileiro  (22) 
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Na medicina popular, as folhas de E. dysenterica são utilizadas para o 

tratamento de diarreia, icterícia e diabetes. O chá das flores é utilizado para tratar 

infecções renais e de bexiga. (14). O fruto desempenha um papel importante na 

economia local do Brasil Central, é consumido in natura e utilizado na produção de 

doces, geleias, licores e refrescos (23). Além disso, Vieira e colaboradores (2012) 

verificaram atividade laxativa dos frutos de E. dysenterica (24) . Dentre as atividades 

já descritas na literatura, destaca-se também a atividade antifúngica do óleo essencial 

obtido das folhas (25).  

Na prospecção fitoquímica realizada por Couto e colaboradores (2009) (26), foi 

detectada a presença de compostos fenólicos como flavonoides e taninos nas folhas 

de E. dysenterica. Esses compostos recebem atenção por apresentarem efeitos 

benéficos para o organismo, como o efeito antioxidante (27). Além disso, relata-se que 

os flavonoides apresentam efeitos benéficos sobre a memória e aprendizagem (28). 

Nesse sentido, a busca incessante por alternativas farmacológicas abre espaço para 

os produtos naturais, que apresentam uma fonte inesgotável de substâncias com 

potencial farmacológico. 

 

1.2. Doenças Neurodegenerativas  

Com o aumento da expectativa de vida, a estrutura etária da população e o 

perfil das condições de saúde tem sofrido profundas mudanças no último século.  As 

doenças crônicas representam a principal causa de mortalidade e incapacidade em 

todo o mundo, e a idade é o principal fator de risco. No processo de envelhecimento, 

o sistema nervoso central (SNC) é extremamente afetado, sendo que a presença 

exacerbada de ácidos graxos poli-insaturados e a demanda de oxigênio utilizado no 

metabolismo cerebral, responsáveis pela produção de espécies reativas de oxigênio 

(ERO), contribuem para o surgimento das DN (29).  

Coppedè e Migliore (2014) (30), descrevem DN como sendo uma variedade de 

condições esporádicas e hereditárias, caracterizadas por disfunção progressiva no 

SNC resultantes da degeneração de neurônios no cérebro. A demência caracteriza-

se pela morte e perda seletiva e progressiva de neurônios específicos, que se inicia 

com desregulação a nível molecular levando a uma disfunção regional, alterações 

histopatológicas, morfofuncionais e no sistema de neurotransmissores que ocasionam 

várias mudanças na fisiologia cerebral, como problemas que envolvem memória, 

cognição, linguagem e personalidade (31).  
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A incidência de DN vem aumentando com o envelhecimento populacional (32). 

Atualmente mais de 40 milhões de pessoas são afetadas e, de acordo com a 

Organização Mundial de Saúde (OMS), este número irá duplicar até 2030 e mais que 

triplicar até 2050 (33). Além do comprometimento da saúde física e mental e da 

redução da qualidade de vida, a incidência de DN também envolve problemas 

econômicos. Estima-se que 604 bilhões de dólares por ano são gastos com saúde 

pública em todo o mundo no tratamento dessas patologias, dentre elas: doença de 

Alzheimer, doença de Parkinson, esclerose lateral amiotrófica e doença de 

Huntington. Dentre as DN, a doença de Alzheimer é a mais comum e, possivelmente, 

contribui para até 70% dos casos (33). 

 

1.2.1. Doença de Alzheimer (DA) 

A DA é uma afecção neurodegenerativa caracterizada clinicamente por 

demência progressiva e irreversível, que acarreta danos no processo de memória e 

diversos distúrbios cognitivos (34).  A medida que aumenta a expectativa de vida, a 

prevalência da DA também se eleva.  Segundo estimativa da Associação Brasileira 

de Alzheimer (35), cerca de 35,6 milhões de pessoas no mundo são acometidos por 

essa doença. Atualmente a doença é a sexta causa de morte nos Estados Unidos, 

equiparando-se às doenças cardiovasculares, câncer de mama e de próstata e 

acidente vascular encefálico (36).  

Do ponto de vista neuropatológico, observa-se a perda de sinapses e 

neurônios, presença de placas amiloides e emaranhados neurofibrilares (37), 

ocasionando comprometimento na memória e cognição em tarefas como realizar 

cálculos, habilidades visuo-espaciais e a capacidade de usar objetos comuns e 

ferramentas (38).  

As placas amiloides consistem em depósitos extracelulares do peptídeo beta 

amiloide (Aβ), proveniente de clivagens proteolíticas anormais da proteína precursora 

amiloide (PPA) (39). A PPA pertence a grande família de proteínas de membrana tipo 

I, localizada no cromossomo 21, que apresenta uma região citoplasmática carboxi-

terminal (C-terminal) e outra região extracelular amino-terminal (N-terminal), seu 

metabolismo pode ocorrer de duas formas distintas: via não amiloidogênica e via 

amiloidogênica (figura 2) (40). 

 Na via não amiloidogênica, a PPA é clivada dentro do domínio Aβ pela enzima 

α-secretase, liberando a porção N-terminal a APP solúvel (α-sAPP). Posteriormente, 
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a porção C-terminal, que permaneceu integrada à membrana, é clivada pela ação da  

γ-secretase, liberando um subproduto para o meio extracelular. O processamento da 

APP é dominado pela α-secretase, uma vez que ela acontece dentro do domínio Aβ, 

sendo que a formação do peptídeo Aβ é prevenida (41).  

 Na via amiloidogênica, a clivagem na porção N-terminal ocorre pela β-

secretase que libera um peptídeo solúvel (β-sAPP). A seguir, a  γ-secretase cliva o 

fragmento C-terminal que permaneceu ancorado à membrana, formando o peptídeo 

Aβ. Esse peptídeo pode apresentar tamanhos variados, sendo que os mais 

abundantes no cérebro são Aβ40 e Aβ42, sendo a isoforma Aβ42 altamente insolúvel 

e propensa à agregação (42).  

O acúmulo de peptídeo Aβ resulta em um conjunto de eventos patológicos,     

provocando estímulo de diversas vias de sinalização, prejudicando as conexões 

neuronais, desenvolvendo processo inflamatório, estresse oxidativo (EO), declínio 

cognitivo, degeneração neuronal e sináptica em regiões responsáveis pela memória 

e aprendizagem e a morte celular (43,44). 

 

 

Figura 2: Processamento da APP: vias não amiloidogênica e amiloidogênica. Adaptado de 
Querfuth & LaFerla (2010) (41). 

 

Os emaranhados neurofibrilares consistem no acúmulo intracelular da proteína 

Tau, presentes na DA e em outras DN denominadas Tauopatias (45). Essa proteína 
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é responsável por estabilizar os microtúbulos do citoesqueleto no processo de 

maturação e crescimento dos neurônios, cuja regulação depende de processos de 

fosforilação e defosforilação. A Tau se liga aos polímeros de β e α-globulina nos 

microtúbulos, proporcionando-lhes estabilidade. Através da fosforilação e 

defosforilação, a Tau interage com a tubulina em um processo dinâmico promovendo 

sua polimerização e inibindo sua depolimerização (46). Diversas quinases participam 

desse processo, como a enzima glicogênio sintase quinase 3 beta (GSK3B) e a 

quinase dependente de ciclina 5 (CDK5), sendo balanceado pelas fosfatases, como a 

PP-1 e PP-2 (45,47). Em cérebros de indivíduos com DA ocorre hiperfosforilação da 

proteína Tau, em que a mesma se desprende dos microtúbulos, formando depósitos 

na forma de filamentos emaranhados helicoidais emparelhados (figura 3). Como os 

microtúbulos são estruturas essenciais no citoesqueleto, sendo responsáveis pela 

manutenção, estrutura neural e pelo transporte axonal, tais funções tornam-se 

comprometidas (48,49). 
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Figura 3: Origem dos emaranhados neurofibrilares. Adaptado de Querfuth & LaFerla (2010) 
(41). 

 

Além dos fatores anteriormente descritos, outra característica da DA é a 

deficiência do sistema colinérgico (50). A via colinérgica é um importante sistema 

neurotransmissor envolvido no processo de memória e aprendizagem (51). Na DA, 

observa-se a degeneração das projeções colinérgicas, resultando em redução da 

atividade da enzima colina-acetiltransferase e, consequentemente, nos níveis de 

acetilcolina (ACh) (52). 

A ACh é amplamente distribuída no cérebro e nas junções neuromusculares. 

Suas funções incluem contração da musculatura lisa, dilatação dos vasos sanguíneos 

regulação dos batimentos cardíacos e no cérebro está envolvida nas sinapses 

associadas aos processos de formação e consolidação de memória e controle motor 

(51).  
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 A ACh é um neurotransmissor sintetizado a partir da acetil-coenzima A e 

colina, pela ação catalítica da enzima colina-acetiltransferase (figura 4). 

 

 

Figura 4: Biossíntese da acetilcolina (ACh). Adaptado de Viegas Júnior e colaboradores 
(2004) (53). 

 

A ACh sintetizada é empacotada em vesículas sinápticas através de um 

transportador de ACh vesicular (VAChT). Os potenciais de ação desencadeiam a 

liberação de ACh na fenda sináptica, onde ela se liga nos receptores muscarínicos 

localizados na membranda pré e pós sináptica. O processo de neurotransmissão é 

encerrado com a hidrólise da Ach pela ação da enzima acetilcolinesterase (AChE), 

que degrada a ACh em acetato e colina (figura 5).  
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Figura 5: Sinapse colinérgica: Acetilcolina (ACh), receptor muscarínico do tipo (M1), receptor 
muscarínico do tipo 2 (M2), acetilcolinesterase sináptica (AChE-S), transportador de ACh 
vesicular (vAChT) Adaptado de Soreq e Seidman (2001) (54).  

 

O sistema colinérgico é regulado pela enzima acetilcolinesterase (AChE), 

promovendo a degradação da acetilcolina e, com isso, a interrupção do impulso 

nervoso logo após o neurotransmissor ter cumprido seu papel. A medida que a ACh é 

degradada, o potencial pós-sináptico diminui, interrompendo a transmissão do impulso 

nervoso nas sinapses colinérgicas. Esse processo é importante para evitar o estímulo 

contínuo do impulso nervoso, sendo essencial para manter a homeostase do 

organismo (55).  

Níveis elevados de AChE foram encontrados em amostras cerebrais post-

mortem de pacientes com DA. Nesse sentido, o uso de inibidores da enzima AChE 

tem sido uma estratégia utilizada no tratamento da DA com o objetivo de aumentar os 

níveis de acetilcolina, resultando em melhoria dos sintomas cognitivos, 

comportamentais e funcionais relacionados à doença (56).  
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1.2.2. Doença de Alzheimer e estresse oxidativo 

. O desequilíbrio no balanço entre os agentes pró-oxidantes e antioxidantes 

leva ao estresse oxidativo, causando deficiência no sistema antioxidante e maior 

formação de ERO, resultando em dano e morte celular. O estresse oxidativo está 

relacionado ao desenvolvimento de inúmeras desordens neurodegenerativas, sendo 

que o dano oxidativo acentuado está presente no cérebro de pacientes afetados com 

a DA (57).  

 As ERO são formadas em condições fisiológicas normais no organismo 

durante o metabolismo energético, sendo importantes em diversos processos 

fisiológicos como sinalização celular, fagocitose e apoptose de agentes patogênicos 

e no controle da pressão sanguínea. No entanto, quando produzidos em quantidades 

excessivas, podem acarretar danos aos lipídeos, proteínas e ao ácido 

desoxirribonucleico (DNA)  (58).  

O oxigênio molecular (O2) é indispensável para manutenção da vida aeróbica. 

O O2 é aceptor final de elétrons na cadeia respiratória, sofrendo redução tetravalente 

e formando água. No entanto, em reduções parciais o O2 é capaz de produzir ERO. 

Estes compostos não abrangem apenas os radicais livres de oxigênio como radical 

superóxido (O
2), radical hidroxil ( OH),  radical alcoxil (RO), radical peroxil (RO2

), 

mas também incluem o peróxido de hidrogênio (H2O2), ozônio (O3), ácido hipocloroso 

(HOCl) e peróxidos orgânicos, estes não são radicais livres porém podem induzir 

reações radicalares no organismo (59). 

As ERO são moléculas altamente instáveis e reagem com moléculas 

radicalares aumentando o estresse oxidativo. Esses compostos podem provocar 

ruptura da membrana celular, peroxidação lipídica, inativação de enzimas, 

desestruturação de proteínas. O tecido cerebral é extremamente susceptível aos 

danos causados pelo estresse oxidativo, principalmente por apresentar alto conteúdo 

de ácidos graxos poliinsaturados, elevado consumo de oxigênio, altas concentrações 

de ferro e baixa concentração de antioxidantes quando comparado a outros tecidos 

(60). 

Para proteger o cérebro contra os efeitos nocivos causados pelas ERO, as 

células possuem um sistema de defesas antioxidantes que modulam o estado redox 

da célula, com o objetivo de manter a homeostase celular (figura 6). Halliwell e 

Gutteridge (1995), definem antioxidante como qualquer substância presente em 
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baixas concentrações em relação ao substrato oxidável que atrasa ou impede a 

oxidação do substrato (61). O sistema de defesa é formado por compostos 

enzimáticos e não enzimáticos. O sistema enzimático é representado pelas enzimas 

superóxido dismutase (SOD), catalase (CAT) e glutationa peroxidase (GPx).  

A SOD é uma metaloproteína presente na maioria das células, possui isoforma 

citosólica ligada ao cobre e ao zinco e uma isoforma mitocondrial ligada ao manganês 

(62). Esta enzima é responsável pela dismutação do radical superóxido em 

peróxido de hidrogênio e água: 

 

O
2 + O

2 + H+    SOD     H2O2 + O2 

 

A velocidade de reação catalisada pela SOD é 104 vezes maior que a 

velocidade da dismutação espontânea em pH fisiológico (63).  

A CAT é uma proteína tetramérica de 244 kDA, cada subunidade 

apresenta um grupo heme em seu sítio ativo. Encontra-se distribuída nos 

peroxissomos e suas concentrações mais elevadas são encontradas nos 

eritrócitos, no fígado e nos rins (64). É uma enzima responsável pela catálise 

do peróxido de hidrogênio em água e oxigênio (65):  

  

                       2 H2O2     
CAT

      H2O + O2 

 

Em casos de deficiência de CAT, a concentração de H2O2 pode se elevar 

resultando em danos oxidativos nas células, proteínas e DNA (66). Além disso o H2O2 

pode reagir com íons ferro pela reação de Fenton e Harber-Weiss gerando radicais 

hidroxila, que são muito tóxicos e reativos (67). 

Além da CAT, a glutationa peroxidase (GPx) também é responsável pela 

degradação do H2O2. A GPx uma selenoenzima localizada no citosol e na 

mitocôndria, catalisa a reação da glutationa reduzida (GSH) em glutationa 

oxidada (GSSG), utilizando H2O2 ou hidroperóxidos. Os níveis de GSH na 

célula são mantidos pela glutationa redutase  (GR), que reduz a GSSG a GSH 

(68).   
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            H2O2 + 2 GSH          GPX           H2O + GSSG 

 

                                                  ou 

 

             ROOH + 2 GSH         GPX             ROH + H2O + GSSG 

 

 

   GSSG + NADPH + H        GR            2 GSH  + NADP+   

 

 

 

Estudos relatam baixa atividade dessas enzimas em doenças associadas ao 

estresse oxidativo, como na DA (69), DP (70) e diabetes (6). Alguns trabalhos 

recentes, associam o aumento da atividade dessas enzimas ao consumo de 

substâncias com propriedades antioxidantes, tais como como flavonoides e taninos 

(6, 71-73).  
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Figura 6: Defesa antioxidantes enzimáticas capazes de neutralizar ERO. Adaptado 
de Mendes (2008) (74). 

 

Além do sistema enzimático, existe também o sistema de defesas antioxidantes 

não-enzimático, que é composto por substâncias como GSH, vitaminas  A, C, E e β-

caroteno. A GSH reage diretamente com as ERO, sendo utilizada pela enzima 

antioxidante glutationa peroxidase (GPx) para reduzir hidroperóxidos (68).  O β-

caroteno é o precursor da vitamina A, atua na captura de radicais de oxigênio singlete 

e radicais peroxila (75). A vitamina C reage com ERO neutralizando-os, além de agir 

como sequestrador de radicais livres. É considerado um dos antioxidantes naturais 

menos tóxico e mais potente (76). A vitamina E atua inibindo a peroxidação lipídica, 

combate o radical peroxila, além de atuar como quelante dos oxidantes produzidos 

durante a lipoperoxidação (77).  
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1.3. Modelo de neurodegeneração induzida por alumínio (Al) 

O aumento do conhecimento sobre a fisiopatologia de doenças 

neurodegenerativas como a DA, suas causas, sintomas e desenvolvimento de novos 

tratamentos eficazes, depende de modelos animais que representem essa situação. 

Animais de laboratório expostos ao alumínio (Al) podem mimetizar as características 

da DA, sendo que este metal simula as alterações celulares e moleculares desta 

demência por promover estresse oxidativo, induzindo o processo de 

neurodegeneração (78). 

O Al é um dos elementos mais abundantes na crosta terrestre e encontra-se 

amplamente distribuído no meio ambiente (79), tornando a exposição a ele 

praticamente inevitável (80). As principais fontes de exposição ao alumínio são 

através de alimentos, bebidas/água potável, produtos farmacológicos, cosméticos, 

inalação de aerossóis e poeiras (81). Apesar de seu uso difundido por apresentar 

leveza, condutividade elétrica, resistência à corrosão, estudos relatam a relação entre 

o Al e a patogênese de diversas DN como  da DA, esclerose lateral amiotrófica e 

doença de Parkinson (82). 

O Al é um elemento não essencial ao qual os seres humanos estão expostos 

frequentemente.  Para Kawahara  e Kato-Negishi (2011) (82), o Al influencia em mais 

de 200 reações biológicas importantes, dentre elas o transporte axonal, transmissão 

sináptica, síntese de neurotransmissores, degradação de proteínas, expressão 

gênica, fosforilação e defosforilação de proteínas e respostas inflamatórias (Figura 7).  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kawahara%20M%5Bauth%5D
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 Figura 7: Efeito do alumínio no sistema nervoso central. Adaptado de Kawahara e Kato-
Neigishi (2011)(82). 

 

Os mecanismos pelos quais o Al exerce efeitos neurotóxicos ainda não são 

bem elucidados, entretanto estudos relatam que o Al é um agente pró-oxidante, capaz 

de facilitar a peroxidação lipídica mediada por ferro. Além disso, o Al possui a 

capacidade de se complexar com o O
2 tornando-o ainda mais reativo, aumentando 

as reações em cadeia e causando um estado de estresse oxidativo. (80). 

 Miu e Andreescu (2003) (83), relataram que o tratamento com Al pode interferir 

no sistema colinérgico e provocar alterações neuropatológicas e 

neurocomportamentais. Também pode interferir no processo de fosforilação da 

proteína Tau, contribuindo para a formação de emaranhados neurofibrilares. Além 

disso, o Al é capaz de se ligar ao peptídeo Aβ, induzindo um enovelamento aleatório 

da folha β, promovendo uma mudança conformacional e induzindo a agregação desse 

peptídeo formando as placas amilóides (84). Nesse contexto, por provocar alterações 

e características semelhantes a DA, o Al é um modelo ideal para mimetizar essa 

patologia. 

No sentido de atenuar o dano neuronal observado nas doenças 

neurodegenerativas, as plantas medicinais representam uma fonte considerável de 
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moléculas com potencial para inibir ou até mesmo prevenir o surgimento dessas 

moléstias. A utilização de espécies vegetais envolve investigações do uso popular, do 

isolamento, purificação, caracterização dos componentes ativos e avaliação 

farmacológica no intuito de empregar o uso dessas plantas como alternativas aos 

tratamentos já existentes. Considerando o envelhecimento progressivo da população 

com o consequente aumento da incidência de DA, o desenvolvimento de novas 

estratégias terapêuticas advindas de plantas medicinais apresenta o propósito de 

reduzir a perda neuronal e atenuar o déficit cognitivo observado na DA.  

 

 

 

 

 

 

 



   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  Objetivos    
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2.1. Objetivo geral 

 

Avaliar o efeito neuroprotetor do extrato bruto hidroalcoólico das folhas de 

Eugenia dysenterica (EHED), através da utilização de testes comportamentais, 

bioquímicos e morfológicos em modelo animal de toxicidade neuronal induzida por 

AlCl3.  

 

2.2. Objetivos específicos 

 

 Avaliar o efeito do EHED sobre a memória e a cognição através da análise 

comportamental dos animais submetidos a teste de esquiva passiva. 

 

 Determinar o efeito do EHED sobre o sistema antioxidante através da 

avaliação dos níveis de peroxidação lipídica e das atividades das enzimas 

superóxido dismutase e catalase. 

 

 Determinar o efeito do EHED sobre o sistema colinérgico através da 

avaliação da atividade acetilcolinesterásica. 

 

 Avaliar o efeito protetor do EHED sobre o processo neurodegenerativo 

resultante da exposição ao AlCl3 através de técnicas morfológicas e 

morfométrico-estereológicas. 
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3.1. Material Botânico 

Folhas de Eugenia dysenterica foram coletadas em setembro de 2013, na 

cidade de Trindade, estado de Goiás. Uma exsicata foi preparada e depositada no 

herbário da UFG sob número 50091. As folhas foram secas à temperatura ambiente, 

posteriormente moídas e armazenadas a -20 ºC. 

 

3.2. Obtenção do Extrato Bruto Hidroalcoólico (EHED) 

O EHED foi obtido segundo a metodologia descrita por Maidana-Leguizamón 

(1992) (85). 150 g das folhas secas e moídas de E. dysenterica foram adicionados à 

solução hidroalcoólica (2210 mL de etanol 95% + 790 mL de água destilada), sob 

agitação ocasional, durante 48 horas. Posteriormente, a solução extrativa foi filtrada a 

vácuo e este processo foi repetido por três vezes para o total esgotamento da droga. 

O extrato foi concentrado em evaporador rotatório a vácuo em temperatura inferior a 

50°C e submetido à liofilização até atingir a completa pulverização. O material obtido 

foi armazenado a 4°C até o momento de utilização. 

 

3.3. Animais  

Foram utilizados camundongos albinos Swiss, adultos, pesando entre 35 e 45 

g, provenientes do Biotério Central da UFG. Os animais foram mantidos no Biotério 

dos Departamentos de Farmacologia e de Fisiologia – ICB/UFG, em condições 

controladas de temperatura (22 – 23ºC) e iluminação (ciclo claro/escuro de 12h), 

recebendo água e ração ad libitum.                                                                                                                                                                                                                         

 Todos os protocolos experimentais foram realizados seguindo as diretrizes do 

Colégio Brasileiro de Experimentação Animal (COBEA) e de acordo com as normas 

institucionais do Comitê de Ética em Pesquisa da UFG através de Projeto aprovado 

por este mesmo Comitê (CEP/UFG 205/09) 

 

3.4. Drogas e Reagentes 

 Albumina de soro bovino (Sigma), quercetina (Sigma), cloreto de alumínio 

(Sigma), DTNB (Sigma), acetiltiocolina (Sigma), peróxido de hidrogênio H2O2 (CRQ), 

ácido tricloroacético (TCA) (Vetec), ácido tiobarbitúrico (TBA) (TediaBrasil), álcool n-

butílico (Synth), bitartarato de adrenalina (Sigma), glicina (Vetec), NaH2PO4H2O 

(Cromoline), Na2HPO4 (Synth), coomassie brillant blue (Amresco). 
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3.5. Protocolo experimental 

 Os animais foram divididos em 6 grupos (I a VI) (n= 10 animais/grupo) e 

tratados cronicamente por 90 dias. Os tratamentos foram administrados na forma de 

solução (0,1 mL/10g), por via oral (v.o.) através de gavagem. O veículo (água 

destilada; grupo I) e o AlCl3 (100mg/kg; grupos II a VI) foram administrados por 90 

dias (1º ao 90º dia) na parte da manhã. A partir do 45º dia, e até o 90º dia, os animais 

passaram a receber uma segunda administração diária, na parte da tarde, das 

seguintes substâncias: água destilada (grupo I), AlCl3 (100mg/kg; grupo II), quercetina 

(QCT 30 mg/kg; grupo III) e EHED (10, 100 e 300 mg/kg; grupos IV, V e VI, 

respectivamente). O protocolo experimental utilizado para cada grupo pode ser melhor 

visualizado no esquema abaixo apresentado.  

 

Grupo 
Experimental 

Período dos 
tratamentos 

(dias) 
Tratamento 

Turno das 
administrações 

Grupo I 

(controle negativo) 

1º ao 90º H2O destilada (0,1 mL/10g) manhã 

45º ao 90º H2O destilada (0,1 mL/10g) tarde 

Grupo II 

(controle positivo) 

1º ao 90º AlCl3 (100 mg/kg) manhã 

45º ao 90º AlCl3 (100 mg/kg) tarde 

Grupo III 

(grupo padrão) 

1º ao 90º AlCl3 (100 mg/kg) manhã 

45º ao 90º QCT (30 mg/kg) tarde 

Grupo IV 
1º ao 90º AlCl3 (100 mg/kg) manhã 

45º ao 90º EHED (10 mg/kg) tarde 

Grupo V 
1º ao 90º AlCl3 (100 mg/kg) manhã 

45º ao 90º EHED (100 mg/kg) tarde 

Grupo VI 
1º ao 90º AlCl3 (100 mg/kg) manhã 

45º ao 90º EHED (300 mg/kg) tarde 

 

 Vinte e quatro horas após o término dos tratamentos (90 dias), os animais foram 

submetidos aos testes comportamentais (esquiva passiva, campo aberto e chaminé) 

e, posteriormente, eutanasiados por decapitação cervical e dissecados para a coleta 

do córtex cerebral e do hipocampo. Metade dos segmentos corticais e hipocampais 

foram reservados para as análises bioquímicas e a outra metade para as análises 

histológicas.   
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3.6. Estudos comportamentais 

 

3.6.1. Esquiva Passiva (ou inibitória) step-down 

O comportamento de esquiva passiva é baseado no reforço negativo e é usado 

para avaliar as memórias de curta (MCD) e longa duração (MLD) (86-88). 

O aparelho utilizado constitui de uma caixa (30 x 20 x 20 cm) composta por três 

paredes de aço e uma de acrílico, com uma base contendo duas plataformas: uma de 

8,0 x 1,5 x x 20 cm na extremidade direita, e a outra (22 x 20 cm) constituindo em uma 

série de barras de aço inoxidável, separadas 1 cm uma da outra, conectadas a um 

gerador de choque e a um scrambler (Insight Ltda., Ribeirão Preto, SP, Brasil). 

Durante o treinamento, cada camundongo foi colocado na plataforma da extremidade 

direita, registrando-se o período de latência para que ele coloque as quatro patas na 

grade, quando então um choque foi aplicado (0,2 mA; 1 s) e o animal removido 

imediatamente. Na sessão teste (retenção), os animais foram novamente colocados 

na plataforma e o tempo de latência para a descida (em segundos) foi registrado, não 

sendo, porém, submetidos ao choque. Para avaliação da MCD e MLD, os animais 

foram submetidos à sessão aos 90 min e 24h após a sessão treino, respectivamente. 

 

3.6.2. Campo Aberto 

O sistema campo aberto (open-field) constitui-se de um quadrado 

confeccionado em acrílico com paredes transparentes e chão preto, medindo 30 x 30 

x 15 cm, dividido em nove áreas de igual tamanho. Este equipamento foi usado para 

avaliar a locomoção e a atividade exploratória dos animais através da observação da 

movimentação espontânea (números de cruzamentos com as quatro patas entre as 

divisões do campo) (89). A tendência natural do animal perante um ambiente novo é 

a de explorá-lo, apesar do conflito com o medo provocado por este novo ambiente 

(90). 

 

3.6.3. Teste da Chaminé 

O teste da chaminé avalia o comprometimento motor do animal.  Os animais 

são introduzidos dentro de um tubo de vidro (3 cm, diâmetro x 30 cm, comprimento) 

em posição horizontal e, ao alcançarem a extremidade oposta, o tubo é colocado na 

posição vertical.  Avalia-se a capacidade do animal de subir em marcha-ré até 

alcançar a marca na extremidade. Determina-se que os animais incapacitados de 
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realizar esse teste no tempo determinado estejam com comprometimento na atividade 

motora (91,92). 

 

3.7. Preparação dos homogenatos de córtex e hipocampo de camundongos 

Após a realização dos testes comportamentais, os camundongos foram 

eutanasiados e os cérebros foram retirados, sendo o córtex e o hipocampo dissecados 

rapidamente em placa gelada. Parte dos tecidos foram reservados para a realização 

das análises histológicas, sendo a outra parte imersa em tampão fosfato (pH 7,4), 

proporção 1:5 p/v e homogeneizada em homogeneizador de tecidos (Homo Mix). A 

seguir, o homogenato foi centrifugado a 4000 rpm por 20 min a 4ºC. O sobrenadante 

dessas amostras foi recolhido e armazenado a -20ºC até a realização dos testes 

enzimáticos. A concentração de proteínas das amostras foi determinada pelo método 

de Bradford (1976) (93), utilizando albumina de soro bovino (BSA) como padrão. 

 

3.8. Determinação da atividade antioxidante  

 

3.8.1. Determinação das espécies reativas ao ácido tiobarbitúrico 

Os radicais livres são continuamente produzidos na fosforilação oxidativa e 

outros sistemas biológicos, reagindo rapidamente com a maioria das moléculas 

orgânicas. Estes radicais livres podem reagir com lipídeos de membrana, proteínas, 

DNA e também glicídios (94). Quando reagem com lipídeos da membrana, causam a 

peroxidação destes, através de uma série de reações, com a consequente formação 

de malondialdeído e outras substâncias, que, aquecidos na presença de ácido 

tiobarbitúrico, formam um composto rosado, medido espectrofotometricamente a 535 

nm (95-97). 

 

3.8.2.  Determinação da atividade da superóxido dismutase (SOD) 

Esta técnica é baseada na inibição da reação do radical superóxido com 

adrenalina. A SOD presente na amostra em estudo compete pelo radical superóxido 

com o sistema de detecção. Dado que não se pode determinar a concentração da 

enzima nem sua atividade em termos de substrato consumido por unidade de tempo, 

se utiliza a quantificação em unidades relativas. Uma unidade de SOD é definida como 

quantidade de enzima que inibe em 50% a velocidade de oxidação do detector 

(adrenalina). A oxidação da adrenalina leva à formação de um produto colorido, o 
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adrenocromo, detectado espectrofotometricamente. A atividade da SOD é 

determinada medindo a velocidade de formação de adrenocromo, observada a 

480nm, em um meio de reação contendo glicina – NaOH (50nM, pH 10) e adrenalina 

(1 mM) (63, 98). 

 

Adrenalina + O2
- Adenocromo + O2 

 

3.8.3.  Determinação da atividade da catalase (CAT) 

As técnicas para detectar a atividade da CAT se baseiam na medida da 

velocidade de consumo de peróxido de hidrogênio na amostra estudada. A 

decomposição do H2O2 é diretamente proporcional à atividade enzimática detectado 

a 240 nm. Os resultados foram expressos como nmol H2O2 / min / mg de proteína (65). 

 

3.9.  Determinação da atividade da acetilcolinesterase  

A determinação da atividade das colinesterases foi realizada segundo o método 

modificado de Ellman (1969) (102). Este método baseia-se na velocidade de produção 

de tiocolina liberada por hidrólise da acetiltiocolina pela enzima presente na amostra. 

A reação contínua do grupo tiol com íon 5:5-ditiobis-2-nitrobenzoato (DTNB) produz o 

ânion amarelo do ácido 5-tio-2-nitrobenzóico, possibilitando a determinação da 

velocidade de produção de cor em espectrofotômetro a 412 nm (25ºC).  

Para a análise da atividade acetilcolinesterásica foi adicionado 200µl de 

homogenato, 1,8 µl de DTNB (0,01M) e 1,5 µl de acetiltiocolina (0,075M). A leitura das 

absorbâncias foi detectada a 412nm, durante 10 min a cada 1 min. Os resultados 

foram expressos em nmoles ACh hidrolisada / min / ug de proteína.  

 

3.10. Processamento histológico e análise morfométrico-estereológica 

Os órgãos coletados foram fixados em metacarn (solução de metanol 60%, 

clorofórmio 30% e ácido acético 10%), desidratados em concentrações crescentes de 

etanol, clarificados em xilol e, então, incluídos em Paraplast (Histosec, Merk). 

Posteriomente, os fragmentos teciduais foram seccionados a 5 m e corados pela 

técnica da Hematoxilina-Eosina (HE), para estudos morfológicos gerais do hipocampo 

(103). 
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 Morfometricamente, foi avaliada a espessura (µm) da camada de neurônios 

piramidais da região CA1 do hipocampo de todos os grupos experimentais. Para esta 

análise foram realizadas 60 medidas de altura da referida camada para cada grupo 

experimental. As análises estereológicas foram realizadas no sistema de teste 

multipontos com 130 pontos e 10 linhas (104) para comparar a frequência relativa dos 

constituintes teciduais da camada CA1 (núcleo e citoplasma dos neurônios piramidais, 

células necróticas, fibras nervosas, células da glia e capilares sanguíneos). Para isso, 

foram capturados 20 campos aleatórios de cada grupo experimental (6 a 7 campos 

por animal; n = 3). Os valores relativos foram determinados pela contagem dos pontos 

coincidentes sobre cada compartimento em estudo, seguido da divisão destes pelo 

número total de pontos do sistema teste. A análise estereológica foi realizada em 

sistema analisador de imagens, utilizando o programa Image Pro-Plus versão 6.1 para 

Windows (Media Cybernetics Inc., Silver Spring, MD, USA). Todos os valores obtidos 

foram apresentados pela média ± erro padrão da média. 

  

3.11.  Análise Estatística 

Os resultados foram expressos como médias ± e.p.m. e submetidos ao teste “t” 

de Student quando a comparação for realizada entre dois grupos. Quando houve 

necessidade de comparação entre mais de dois grupos, os resultados foram 

submetidos à análise de variância (ANOVA) seguida pelo teste de Tukey-Kramer. As 

diferenças entre os dados foram consideradas significativas quando P <0,05. 

Todos os dados foram analisados utilizando-se o programa GraphPad Prism 

(GraphPad Software, San Diego, CA, versão 4.00). 
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4.  Resultados 
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4.1. Peso corporal  

 

Os dados dos pesos corporais analisados semanalmente, desde o período 

antes e até o final dos tratamentos, são apresentados na Figura 1 e Tabela 1. Os 

dados demonstram que o alumínio interfere no peso dos animais em relação ao grupo 

controle a partir da primeira semana de tratamento, uma vez que os grupos EHED 10 

mg/kg e EHED 100 mg/kg (36,9 ± 2,28 e 37,5 ± 1,63 g, respectivamente) foram 

diferentes do grupo controle (41,00 ± 2,07 g). Essa diferença não foi observada no 

período anterior ao início do tratamento com alumínio (controle= 40,09 ± 2,04g; EHED 

10 mg/kg= 37,21 ± 2,12g e EHED 100 mg/kg= 38,5 ± 1,95 g, respectivamente) (Tabela 

1). Ao início dos tratamentos com a quercetina (30 mg/kg) e EHED (10, 100 e 300 

mg/kg), ou seja, ao 45º dia após o início da administração do alumínio 100 mg/kg, 

todos esses grupos apresentaram média de peso corporal inferior ao controle 

(controle= 45,10 ± 1,33g; AlCl3= 41,8 ± 1,64g; Quercetina= 42,3 ± 1,71g; EHED 10 

mg/kg= 39,8 ± 1,88g; EHED 100 mg/kg= 39,4 ± 1,46 g e EHED 300 mg/kg= 42,30 ± 

1,27g, respectivamente).  

Ao final dos tratamentos, observou-se que o ganho de peso dos animais, em 

relação ao início do tratamento, foi significativamente inferior ao controle (5,40 ± 1,62g) 

nos grupos AlCl3 100 mg/kg (3,55 ± 1,93g); EHED 100 mg/kg (3,37 ± 1,83 g) e EHED 

300 mg/kg (-0,70 ± 1,40g), respectivamente. Os resultados também demonstraram 

que, diferentemente ao observado em outros grupos, o EHED 300 mg/kg apresentou 

diminuição do peso corporal ao final dos tratamentos em comparação ao peso inicial 

do grupo, sendo este resultado estatisticamente diferente tanto do grupo controle 

quanto do grupo alumínio (Tabela 1; Figura 8).  
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Figura 8: Média dos pesos corporais dos diferentes grupos experimentais (controle - 

100 mg/kg - QCT 30 mg/kg - Δ, EHED 10 - ▼; 100 - , ou 300 mg/kg - ●) antes (semana 
0) e após o início dos tratamentos (semanas 1 a 13). 
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Tabela 1: Valores dos pesos corporais dos grupos controle, alumínio 100 mg/kg, QCT 30 mg/kg, EHED 10, 100 e 300 mg/kg obtidos antes o 

início dos tratamentos (semana 0) e após os tratamentos (semanas 1 a 13). Ao final são apresentados os valores dos ganhos de pesos para 
cada grupo, obtidos pela diferença do peso final (Pf) em relação ao peso inicial (Pi) aos tratamentos.  

Semana 
Controle AlCl3 (100 mg/kg) QCT (30 mg/kg) EHED (10 mg/kg) EHED (100 mg/kg) EHED (300 mg/kg) 

Média EPM N Média EPM N Média EPM N Média EPM N Média EPM N Média EPM N 

Antes 
tratamento 

40,09 2,04 11 39,5 1,57 12 39,6 1,23 12 37,1 2,12 11 38,5 1,95 12 42,50* 1,32 12 

1 41,00 2,07 11 41,4 1,52 10 39,4 1,05 10 36,9* 2,28 10 37,5* 1,63 12 41,00 1,50 12 

2 40,40 1,99 11 39,3 1,38 10 37,4* 1,23 10 37,2* 1,85 10 35,7* 1,46 11 38,00* 1,67 10 

3 40,36 1,87 11 37,9* 1,42 10 37,1* 1,25 9 34,4* 1,78 9 35,1* 1,11 10 36,50* 1,52 10 

4 40,60 1,76 11 39,6 1,54 10 37,7* 1,39 9 36,0* 1,49 9 35,2* 1,13 10 38,10* 0,96 9 

5 42,80 1,47 11 40,8* 1,46 9 40,0* 1,04 9 37,7* 1,04 8 36,5* 1,48 9 39,80* 1,47 9 

6 43,00 1,32 11 42,1 1,51 9 42,0 1,50 9 39,9* 1,00 8 38,5* 1,60 8 42,90 1,28 9 

7 45,10 1,33 11 41,8* 1,64 9 42,3* 1,71 9 39,8* 1,33 8 39,4* 1,46 8 42,30* 1,27 9 

8 45,20 1,35 11 42,1* 1,40 9 42,3* 1,83 9 40,4* 1,69 8 40,5* 1,63 8 41,00* 1,55 9 

9 44,50 1,58 11 41,3* 1,59 9 41,5* 1,23 9 38,1* 1,63 8 38,5* 1,56 8 41,10* 1,42 9 

10 45,09 1,57 11 42,4* 1,44 9 43,4 1,37 9 40,0* 1,79 8 39,5* 1,55 8 42,30* 1,36 9 

11 44,70 1,43 11 42,4* 1,60 9 43,2 1,50 9 41,5* 1,77 8 39,4* 1,42 8 42,10* 1,12 9 

12 45,80 1,46 11 42,5* 1,53 9 42,7* 1,63 9 41,9* 1,44 8 40,5* 1,44 8 42,30* 1,09 9 

13 45,80 1,43 11 42,7* 1,62 9 44,2 1,74 9 42,5* 1,39 8 41,0* 1,41 8 42,89* 1,19 9 

      * P<0,05 quando comparado ao controle (Anova de uma via, para comparações semanais) 
Ganho de 

peso 
(Pf-Pi) 

5,40 1,62 11 3,55* 1,93 9 4,40 2,10 9 7,00† 2,30 8 3,37* 1,83 8 -0,70*,† 1,40 9 

      * P< 0,05 quando comparado ao controle (Teste “t” de Student, para comparações individuais de cada grupo em relação ao controle) 

    † P<0,05 quando comparado ao grupo alumínio (Teste “t” de Student, para comparações individuais de cada grupo em relação ao grupo alumínio) 
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N= número de animais avaliados em cada grupo 
Pf= peso final 
Pi= peso inicial  
 

Figura 9: Ganho de peso corporal dos grupos controle, AlCl3 100 mg/kg, QCT 30 mg/kg, 
EHED 10, 100 e 300 mg/kg, obtidos da diferença da média dos pesos corporais dos animais 
em cada grupo ao final dos tratamentos (peso final) em relação ao peso obtido  imediatamente 
antes ao início dos tratamentos (peso inicial). Os dados são apresentados como a média ± 
erro padrão da média. 

 

 

4.2.  Testes comportamentais 

 

4.2.1. Avaliação da memória pelo teste de aprendizagem da esquiva 

passiva step down 

 A figura 10 demonstra que a latência de retenção para o treino nos grupos AlCl3, 

QCT e EHED foi semelhante ao observado para o grupo veículo (4,11 ± 0,78 s). No 

entanto, a latência de retenção na avaliação da MCD e da MLD no grupo AlCl3 (7,57 

± 1,7 e 7,0 ± 1,85 s, respectivamente) foi significativamente inferior aos tempos 

observados para o grupo veículo (12,33 ± 0,47 e 15,29 ± 1,06, respectivamente). Por 

outro lado, tanto a QCT (MCD = 28,50 ± 4,59 e MLD= 28,83 ± 6,08 s) quanto o EHED 

nas doses de 10 (MCD= 15,83 ± 2,63 e MLD= 25,40 ± 2,40 s); 100 (MCD= 25,33 ± 

2,58 s e MLD= 38,25 ± 6,02 s) e 300 mg/kg (MCD= 35,50 ± 4,32 s e MLD= 36,43 ± 

8,79 s) aumentaram significativamente a latência de retenção na avaliação das 

memórias de curta e longa duração quando comparadas ao grupo AlCl3 (Fig. 10). 
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Figura 10: Efeito do veículo (controle negativo), AlCl3 (controle positivo), QCT (30 mg/kg) e 
do EHED (10, 100 e 300 mg/kg) sobre a latência (s) de retenção no treino, memória de curta 
duração (MCD - 90 min após o choque) e na memória de longa duração (MLD - 24h após o 
choque ) em modelo de neurotoxicidade induzida pelo AlCl3 (100 mg/kg) em camundongos 
Swiss submetidos ao teste de esquiva passiva no step down. As colunas e linhas verticais 
representam as médias ± e.p.m. de 4 a 9 animais por grupo. *P<0,05; ***P<0,001 e 
****P<0,0001 - Significativamente diferente quando comparado ao grupo AlCl3 (ANOVA de 
uma via seguido pelo teste de Tukey) 

 

 

4.2.2. Avaliação da atividade locomotora pelo teste do campo aberto 

O número de quadrados invadidos (cruzamentos), medidos no intervalo de 5 

min, não foram diferentes entre os grupos veículo (78,30 ± 5,79), AlCl3 (92,25 ± 11,51), 

QCT (75,44 ± 13,46) e EHED 10, 100 e 300 mg/kg (91,63 ± 7,61; 99,88 ± 7,13 e 90,33 

± 11,09, respectivamente) (Fig. 11). 
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Figura 11: Efeito do veículo (controle negativo), AlCl3 (controle positivo), QCT (30 mg/kg) e 
do EHED (10, 100 e 300 mg/kg) sobre o número de cruzamentos de camundongos Swiss 
submetidos ao modelo de neurotoxicidade induzida pelo AlCl3 (100 mg/kg) no teste de campo 
aberto. As colunas e linhas verticais representam as médias ± e.p.m. de 8 a 10 animais por 
grupo. 

  

 

4.2.3.  Avaliação da atividade locomotora pelo teste da chaminé 

O tempo para alcançar a marca da chaminé, movendo-se em marcha ré, não 

foi diferente entre os grupos veículo (5,90 ± 1,10s), AlCl3 (5,25 ± 1,58s), QCT (4,85 ± 

1,34s) e EHED 10, 100 e 300 mg/kg (6,57 ± 0,97; 6,16 ± 1,47 e 6,16 ± 1,83 s, 

respectivamente) (Fig.12). 
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Figura 12: Efeito do veículo (controle negativo), AlCl3 (controle positivo), QCT (30 mg/kg) e 
do EHED (10, 100 e 300 mg/kg) sobre a latência no tempo de deslocamento (s) de 
camundongos Swiss submetidos ao modelo de neurotoxicidade induzida pelo AlCl3 (100 
mg/kg) no teste da chaminé. As colunas e linhas verticais representam as médias ± e.p.m. de 
6 a 10 animais por grupo. 

 

4.3.  Análise morfológica e morfométrico-estereológica 

 

Os dados morfológicos e morfométrico-estereológicos demonstraram que os 

diferentes tratamentos promoveram uma alteração evidente na espessura e na 

distribuição da camada de neurônios piramidais da região CA1 do hipocampo (Figs. 

13,14 e 15).  

Nos camundongos que receberam o veículo de diluição, os neurônios 

piramidais dispuseram-se em uma camada regular com espessura de 55,0 ± 0,8 µm 

(Figs. 13 a-b e 14).  Estes neurônios apresentaram um núcleo volumoso com um a 

três nucléolos evidentes e um citoplasma basofílico (Figs. 13 a-b).  

A exposição ao AlCl3 causou alterações importantes na morfofisiologia  da 

região CA1 do hipocampo. As células piramidais tornaram-se mais dispersas, 

formando uma camada irregular e significativamente mais delgada (40,3 ± 0,9 µm; Fig. 

13 c-d e 14). O citoplasma destas células tornou-se mais volumoso e vacuolizado. 

Além disso, pode-se observar um aumento na frequência de capilares sanguíneos e 

uma maior frequência de células piramidais com aspecto de necrose eosinofílica (Figs. 

13 c-d, Fig. 14).  

A região CA1 dos animais do grupo QCT também apresentou diminuição na 

espessura da camada de células piramidais (47,8 ± 1,3 µm), bem como dispersão 
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destes neurônios (Figs. 13e-f, Fig. 14). Entretanto, foi observada uma menor 

incidência de neurônios com necrose eosinofílica, quando comparado ao grupo AlCl3 

(Fig. 15).   

Nos grupos que receberam EHED (10, 100 e 300 mg/kg) a região CA1 do 

hipocampo apresentou uma camada regular e homogênea de neurônios piramidais 

(Figs. 13 g-l). Esta camada tornou-se mais delgada em EHED 10 (48,9 ± 0,6 µm) e 

EHED 100 (48,5 ± 0,9 µm), e semelhante ao grupo que recebeu apenas o veículo em 

EHED 300 (56,8 ± 1,3) (Fig. 14). Todos os grupos tratados com EHED apresentaram 

maior vascularização da região CA1, menor dispersão de neurônios piramidais e 

menor frequência de células com fenótipo de necrose eosinofílica (Figs. 13 g-l, Fig. 

14). Entretanto, não foram observadas diferenças morfológicas evidentes entre as 

diferentes concentrações de EHED.  
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Figura 13: Cortes histológicos da região CA1 do hipocampo de camundongos corados pela 
técnica da hematoxilina-eosina. (a, c, e, g, i, k) Panorama geral da camada de neurônios 
piramidais da camada CA1. (b, d, f, h, j, l) Detalhe da camada de neurônios piramidais 
evidenciando o citoplasma (C) e núcleo (N) destas células. As setas indicam neurônios com 
fenótipo de necrose eosinofílica. 
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Figura 14: Representação gráfica da espessura (µm) da camada de neurônios piramidais da 
região CA1 do hipocampo de camundongos dos diferentes grupos experimentais. Os valores 
mencionados correspondem à média ± erro padrão da média. n = 60 mensurações em 3 
animais por grupo, ***p ≤ 0,05 quando comparado ao grupo AlCl3. 

 

 

Figura 15: Representação gráfica da frequência relativa (%) dos componentes da região CA1 
do hipocampo de camundongos nos diferentes grupos experimentais. Os valores 
mencionados correspondem à média ± erro padrão da média.  n = 20 campos em 3 animais 
por grupo, p ≤ 0,05. 
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4.4. Avaliação dos parâmetros bioquímicos  

 

4.4.1. Determinação das Sustâncias reativas ao ácido tiobarbitúrico (TBARS) 

O teste do TBARS quantifica malonaldeído (MDA), um dos produtos da 

decomposição dos hidroperóxidos de ácidos graxos poli-insaturados formados 

durante o processo oxidativo.  

Os níveis de MDA (nmol/mg de proteínas), na região do córtex cerebral de 

camundongos, foram semelhantes entre os grupos veículo (0,129±0,007), QCT 

(0,109±0,004), EHED 10 (0,121±0,009), 100 (0,113±0,006) e 300 mg/kg 

(0,102±0,003). Esses níveis, no entanto, foram significativamente maiores no grupo 

AlCl3 (0,166±0,011) em comparação aos grupos anteriores. 

De forma semelhante, os níveis de MDA (nmol/mg de proteínas), na região do 

hipocampo de camundongos, foram semelhantes entre os grupos veículo 

(0,362±0,025), QCT (0,241±0,012), EHED 10 (0,203±0,037), 100 (0,205±0,007) e 300 

mg/kg (0,303±0,025). Esses níveis, no entanto, foram significativamente maiores no 

grupo AlCl3 (0,651±0,056) em comparação aos grupos anteriores (Fig. 16). 

 

 

                             

 

                             

 

 

 

 

                           

Figura 16: Efeito do veículo (controle negativo), AlCl3 (controle positivo), QCT (30 mg/kg) e 
do EHED (10, 100 e 300 mg/kg) sobre o nível de malonaldeído (MDA) (nmol/mg de proteínas) 
determinados no córtex e no hipocampo de camundongos Swiss submetidos ao estresse 
oxidativo induzido por AlCl3 (100 mg/kg). As colunas e linhas verticais representam as médias 
± e.p.m. de 4 a 9 animais por grupo. *P<0,05; **P<0,01;***P<0,001 e **** P<0,0001 - 
Significativamente diferente quando comparado ao grupo AlCl3 (ANOVA de uma via seguido 
pelo teste de Tukey) 
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4.4.2. Determinação da atividade da superóxido dismutase (SOD) 

A atividade da SOD (U/mg de proteínas), determinada no córtex cerebral de 

camundongos, foi significativamente reduzida no grupo AlCl3 (834,7 ± 62,15) quando 

comparada ao grupo veículo (1366,0 ±114,9). Os grupos QCT e EHED (10, 100 e 300 

gmkg) foram semelhantes ao grupo veículo (1593,0±91,76, 1278,0±104,1, 

1320,0±94,43 e 1465,0±65,15, respectivamente), 

A atividade da SOD (U/mg de proteínas), determinada no hipocampo de 

camundongos, foi significativamente reduzida no grupo AlCl3 (155,7 ± 21,49) quando 

comparada ao grupo veículo (346,1 ±14,28). Os grupos EHED (10, 100 e 300 gm/kg) 

foram semelhantes ao grupo veículo (358,0±42,1; 445,6±55,4 e 375,8±54,83, 

respectivamente). O grupo QCT demonstrou atividade da SOD semelhante ao grupo 

AlCl3 (221,5±47,85 U/mg de proteínas) (Fig. 17). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17:  Efeito do veículo (controle negativo), AlCl3 (controle positivo), QCT (30 mg/kg) e 
do EHED (10, 100 e 300 mg/kg) na atividade da superóxido dismutase (SOD; U/mg proteínas) 
determinados no córtex e no hipocampo de camundongos Swiss submetidos ao estresse 
oxidativo induzido por AlCl3. As colunas e linhas verticais representam as médias ± e.p.m. de 
4 a 6 animais por grupo. *P<0,05; **P<0,01 e ***P<0,001 - Significativamente diferente quando 
comparado ao grupo AlCl3 (ANOVA de uma via seguido pelo teste de Tukey) 

 

4.4.3. Determinação da atividade da catalase (CAT) 

A atividade da CAT (nmol/mg de proteínas), determinada no córtex cerebral de 

camundongos, não foi diferente entre os grupos analisados (Veículo: 0,014± 0,001; 

AlCl3: 0,016± 0,0008; QCT: 0,014± 0,001; EHED 10 mg/kg: 0,017± 0,001; EHED 100 

mg/kg: 0,018± 0,002 e EHED 300 mg/kg: 0,016± 0,001). 
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A atividade da CAT (nmol/mg de proteínas), determinada no hipocampo de 

camundongos, foi significativamente reduzida no grupo AlCl3 (0,007±0,001) quando 

comparada ao grupo veículo (0,015±0,001). Os grupos QCT e EHED (10, 100 e 300 

gmkg) foram semelhantes ao grupo veículo (0,013±0,001; 0,011±0,001; 0,014±0,0008 

e 0,013±0,0003, respectivamente) (Fig. 18). 

 

 

 

                                   

 

 

 

 

 

Figura 18: Efeito do veículo (controle negativo), AlCl3 (controle positivo), QCT (30 mg/kg) e 
do EHED (10, 100 e 300 mg/kg) sobre a atividade da catalase (CAT) (nmol/mg proteínas) no 
córtex e no hipocampo de camundongos Swiss submetidos ao estresse oxidativo induzido por 
AlCl3. As colunas e linhas verticais representam as médias ± e.p.m. de 4 a 7 animais por 
grupo. *P<0,05; **P<0,01 e ***P<0,001 - Significativamente diferente quando comparado ao 
grupo AlCl3 (ANOVA de uma via seguido pelo teste de Tukey) 

 

      

4.4.4. Determinação da atividade da acetilcolinesterase (AChE) 

A atividade da acetilcolinesterase (nmoles de acetiltiocolina hidrolisada/min/mg 

de proteínas) determinada no córtex cerebral de camundongos, foi significativamente 

menor no grupo AlCl3 (833±36,73) quando comparada ao grupo veículo (1045±68,83). 

Os grupos QCT e EHED 10 mg/kg, apresentaram efeito semelhante ao grupo AlCl3 

(747,9±46,66 e 759,1±75,19, respectivamente) enquanto os grupos EHED 100 e 300 

mg/kg apresentaram atividade da acetilcolinesterase semelhante ao grupo veículo 

(1111±21,05 e 1069±14,72, respectivamente). 

A atividade da acetilcolinesterase (nmoles de acetiltiocolina hidrolisada/min/mg 

de proteínas) determinada no hipocampo de camundongos, foi significativamente 

maior no grupo AlCl3 (955,3±63,6) quando comparada ao grupo veículo 

(741,8±70,35). EHED (10, 100 e 300 mg/kg) apresentaram atividade semelhante ao 

grupo veículo (699,1±41,12; 594,7±35,09 e 587,1±24,58, respectivamente). O grupo 
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QCT demonstrou atividade da acetilcolinesterase semelhante ao grupo AlCl3 

(980,3±37,79 nmoles de acetiltiocolina hidrolisada/min/mg de proteínas) (Fig. 19).  

 

 

 

Figura 19: Efeito do veículo (controle negativo), AlCl3 (controle positivo), QCT (30 mg/kg) e 
do EHED (10, 100 e 300 mg/kg) sobre a atividade da acetilcolinesterase (AChE) (nmoles de 
acetiltiocolina hidrolisada/min/mg de proteínas) no córtex e no hipocampo de camundongos 
Swiss submetidos ao estresse oxidativo induzido por AlCl3. As colunas e linhas verticais 
representam as médias ± e.p.m. de 4 a 11 animais por grupo. *P<0,05 e ***P<0,001 - 
Significativamente diferente quando comparado ao grupo AlCl3 (ANOVA de uma via seguido 
pelo teste de Tukey). 



   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

5. Discussão 
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A utilização de plantas pelas civilizações para fins medicinais é uma prática que 

vem desde os tempos mais remotos. O cerrado brasileiro é detentor de imensa riqueza 

e elevada biodiversidade, sendo sua flora a mais diversa entre as savanas tropicais 

de todo o mundo, com cerca de 6.000 espécies nativas (105). E. dysenterica, 

popularmente conhecida como cagaita, é uma planta nativa do cerrado brasileiro 

utilizada pela população como fonte de alimento e para uso medicinal. Extratos 

preparados a partir de plantas tem ganhado relevante atenção devido aos seus efeitos 

benéficos como agentes terapêuticos, tais como no tratamento de doenças 

relacionadas com a idade (106).  

A DA é a causa mais comum de demência associada a idade (107). Dentre os 

mecanismos envolvidos na patologia destaca-se o estresse oxidativo (108). Com a 

finalidade de encontrar o tratamento ideal para esse tipo de demência, pesquisas  tem 

utilizado modelos animais que mimetizem essa patologia, procurando estudar 

moléculas com potencial farmacológico para o tratamento da DA. A neurotoxicidade 

induzida pelo alumínio é considerada como um modelo apropriado para este fim (109), 

uma vez que este metal causa estresse oxidativo, que leva à neurodegeneração, 

prejuízo de memória e outras alterações celulares que se aproximam às observadas 

na DA (71), (79), (109). 

Nampoothiri  e colaboradores (2015) (110) relataram que o alumínio, após a 

exposição crônica, acumula-se em regiões do cérebro como o córtex e o hipocampo, 

que são locais que desempenham importantes funções no processo de aprendizagem 

e memória. Também foi demonstrado de que o acúmulo de AlCl3 promove alterações 

neuropatológicas e neurocomportamentais que causam comprometimento da 

cognição (111).  

Naidu e colaboradores 2013 (112) demonstraram que ratos submetidos à 

intoxicação crônica por AlCl3  por 90 dias, apresentaram redução na ingestão de 

alimentos, água e na massa corporal. No entanto, Khan e colaboradores (2012) (113) 

e Rebai e Djebli (2008) (79), não observaram alterações nos pesos corporais de 

roedores submetidos à ingestão crônica de AlCl3. No presente estudo, foi possível 

observar a influência negativa do alumínio no ganho de peso corporal a partir da 

segunda semana de tratamento, sendo inicialmente observado nos grupos EHED 10 

e 100 mg/kg. Esse efeito tornou-se homogêneo e constante em todos os grupos que 

receberam alumínio a partir da quinta semana de tratamento, efeito que foi revertido 

apenas no grupo QCT na última semana de tratamento (12ª semana). Porém, quando 

http://www.hindawi.com/98673962/
http://www.hindawi.com/86537824/
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se analisa o ganho de peso comparando-se o mesmo entre o ínicio e o final dos 

tratamentos, observa-se que apenas os grupos QCT e EHED 10 mg/kg foram capazes 

de restaurar os pesos dos animais semelhantes ao ganho de peso obtido com o grupo 

controle. O grupo EHED 100 mg/kg apresentou ganho de peso semelhante ao grupo 

alumínio e o EHED 300 mg/kg mostrou uma perda de peso, que foi diferente tanto em 

relação ao grupo controle quanto ao grupo alumínio. Esses dados são indicativos de 

que doses de EHED superiores a 10 mg/kg podem apresentar efeitos tóxicos 

adicionais aos promovidos pelo alumínio. Assim sendo, é necessário realizar estudos 

que avaliem a toxicidade do EHED visando estabelecer o perfil de toxicidade da planta 

bem como o perfil de segurança da faixa de doses a serem utilizadas em estudos 

futuros a serem realizados com EHED. 

Por outro lado, sabe-se que a toxicidade pelo alumínio causa prejuízo no 

desempenho de animais submetidos a testes que avaliam o aprendizado e a memória 

(111, 114-116). Os resultados aqui obtidos confirmaram estes dados, tendo em vista 

que o grupo que recebeu apenas a administração de AlCl3 apresentou 

comprometimento no teste de esquiva passiva step down. Por sua vez, os resultados 

obtidos com os grupos tratados com EHED, indicaram que os animais foram capazes 

de aprender, consolidar e evocar a memória, revertendo o prejuízo de memória 

causado pelo toxicante e indicando que esta planta possui componentes capazes de 

proteger da toxicidade promovida pelo alumínio no sistema nervoso central.  

No sentido de excluir resultado falso-positivo, foram realizados testes para 

avaliar a atividade locomotora dos animais visando avaliar se o EHED era capaz de 

prejudicar a atividade motora dos animais, efeito esse que excluiria a hipótese de 

agente protetor dos efeitos prejudiciais do alumínio sobre a memória. Os testes do 

campo aberto e da chaminé demonstraram que o EHED não causou prejuízo na 

locomoção dos animais, excluindo assim a possibilidade deste fator ter afetado o 

desempenho dos animais na avaliação da memória e do aprendizado realizados no 

teste da esquiva passiva, confirmando, portanto, o efeito protetor do extrato sobre os 

danos centrais promovidos pelo alumínio.  

Levando em consideração que o hipocampo é uma região que desempenha 

um importante papel na consolidação da memória, buscou-se avaliar o efeito do EHED 

na estrutura morfológica das células da região CA1 do hipocampo, visto que essa 

região é a mais vulnerável à neurotoxicidade induzida por AlCl3 (69).  
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As análises histopatológicas revelaram que a exposição ao AlCl3 promoveu 

alterações neuropatológicas na região CA1 do hipocampo, como redução da camada 

de células, formas e tamanhos heterogêneos, além de elevada incidência de células 

com aspecto de necrose eosinofílica. Outros estudos também evidenciaram 

alterações morfológicas no cérebro de ratos com neurônios degenerados, 

apresentando vacuolizações bem como células com necrose e apoptose (75,98,99). 

Esse dano citotóxico justifica-se pelo estresse oxidativo causado pelas ERO nas 

células hipocampais, sendo este o mecanismo neurotóxico promovido pelo AlCl3 

(117). 

O tratamento com a QCT e EHED em todas as doses foi capaz promover 

melhoria na histopatologia hipocampal. Observou-se um aumento da espessura da 

camada de células na região CA1 do hipocampo e redução da incidência de células 

necróticas. Além disso, os grupos tratados com EHED apresentaram uma camada 

CA1 do hipocampo homogênea e regular. Esses resultados demonstram que estes 

tratamentos promoveram redução nos danos celulares causados pelo alumínio.   

Doenças neurodegenerativas estão normalmente associadas ao estresse 

oxidativo (118), sendo a peroxidação lipídica uma das principais consequências. A 

membrana lipídica, por apresentar em sua estrutura grande quantidade de lipídeos, 

está susceptível a alterações em sua estrutura provocada pela lipoperoxidação, 

fazendo com que ocorram modificações em sua forma de mosaico fluido, prejudicando 

a flexibilidade, ancoramento de receptores de membrana, permeabilidade e atividade 

biológica celular (119).  

O processo de peroxidação lipídica promove a decomposição de 

hidroperóxidos lipídicos gerando produtos da peroxidação. O MDA é um dos produtos 

que reage com compostos como aminoácidos, proteínas e ácidos nucléicos, 

promovendo alterações estruturais e funcionais nesses constituintes celulares sendo, 

portanto, um produto tóxico (120). Sua determinação através das espécies reativas 

ao ácido tiobarbitúrico é um dos ensaios mais utilizados para mensurar a peroxidação 

lipídica (119). 

Os resultados de peroxidação lipídica evidenciaram o aumento significativo nos 

níveis de MDA nos grupos tratados com AlCl3, demonstrando que o AlCl3 promoveu 

danos aos lipídeos de membrana neuronais através da potencialização do estresse 

oxidativo. Esses dados corroboram de que a produção de substâncias reativas ao 

ácido tiobarbitúrico (TBA) está aumentada em cérebro de camundongos tratados com 
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alumínio (121). Em contrapartida, observou-se que a peroxidação lipídica promovida 

pelo alumínio foi atenuada nos grupos tratados com EHED e com a QCT, indicando 

que tanto o EHED quanto a QCT, um agente antioxidante bem estabelecido (70, 122), 

foram capazes de inibir a lipoperoxidação neuronal, sendo assim sugerido que estes 

compostos podem atuar como protetores da ação lesiva promovida pelo alumínio no 

sistema nervoso central.  

Agentes capazes de inibir a peroxidação lipídica apresentam a capacidade de 

sequestrar radicais livres e, assim, proteger contra o desenvolvimento de diversas 

doenças incluindo as cardiovasculares, o câncer e as doenças neurodegenerativas 

(123).  Nesse sentido, a identificação de moléculas antioxidantes provenientes de 

produtos naturais tem recebido crescente atenção, uma vez que estes podem vir a 

constituírem-se numa alternativa para o descoberta de novos fármacos para o 

tratamento de doenças como a DA (124). 

Compostos fenólicos provenientes de fontes como as plantas, são agentes 

antioxidantes naturais e que também podem atuar potencializando a atividade de 

enzimas antioxidantes (70). Os sistemas de defesas antioxidantes atuam protegendo 

as células contra as lesões relacionadas às ERO. Se esse sistema de defesa falhar, 

a neutralização das ERO será comprometida e ocorrerá o estresse oxidativo. Os 

efeitos prejudiciais do estresse oxidativo estão envolvidos com diversas doenças. Em 

especial, indivíduos portadores de DA, possuem o sistema de defesa antioxidante 

severamente prejudicado (125).  

No presente estudo, foi avaliado se o tratamento com EHED seria capaz de 

restaurar o sistema de defesas antioxidantes, inibindo os efeitos prejudiciais 

promovidos pelo AlCl3 sobre este sistema. Os resultados demonstraram que as 

atividades das enzimas catalase e superóxido dismutase foram restauradas pelo 

tratamento com EHED, sugerindo que E. dysenterica é capaz de inibir a 

lipoperoxidação neuronal através da potencialização do sistema de defesas 

antioxidantes. Além disso, esse efeito também pode ser atribuído à ação quelante dos 

polifenois, que atuam formando complexos estáveis com os metais tóxicos, 

promovendo a redução de sua toxicidade (126). 

Além do sistema antioxidante, o colinérgico também desempenha um 

importante papel no SNC. O sistema colinérgico está envolvido na modulação central 

de diversas funções celulares e teciduais, tais como os processos relacionados à 

memória e aprendizagem. Nesse sentido, o aumento da atividade da AChE pode 



 
 

48 
 

provocar deficiência colinérgica por reduzir a disponibilidade de ACh no terminal 

sináptico (70). Popovic e colaboradores (2014) observaram o comprometimento do 

processo de aprendizagem em animais tratados com escopolamina, um antagonista 

colinérgico (127).  Por outro lado, lapsos de memória, hiperatividade colinérgica e 

estado epiléptico podem ocorrer em casos de redução da atividade da AChE (128). 

Sendo assim, avaliar o envolvimento do sistema colinérgico em estudos que avaliam 

o desempenho da memória e do aprendizado, tais como o da neurotoxicidade induzida 

pelo alumínio, torna-se imprescindível.  

O efeito colinotóxico promovido pelo alumínio ocasiona uma resposta bifásica, 

sendo que altas concentrações de alumínio apresentam efeito inibitório sobre a AChE, 

enquanto baixas concentrações promovem um efeito estimulante (129). Essa 

informação pode explicar a razão pela qual foram observados efeitos opostos do AlCl3 

sobre a atividade da acetilcolinesterase nos resultados deste estudo. Pode-se sugerir, 

assim, que o aumento da atividade da AChE no hipocampo e a sua diminuição no 

córtex, deve-se a um maior acúmulo do metal no hipocampo em detrimento ao do 

córtex. No entanto, a confirmação dessa hipótese deve ser realizada ao efetuar as 

mensurações dos níveis de alumínio nas duas regiões cerebrais estudadas. 

Apesar do efeito dual encontrado para o alumínio sobre a atividade 

acetilcolinesterásica, observou-se que o tratamento com EHED foi capaz de restaurar 

a atividade da enzima aos níveis normais, tanto no córtex quanto no hipocampo de 

camundongos. Este resultado pode ser indicativo do efeito protetor do EHED, 

impedindo e restaurando as mudanças estruturais das membranas celulares que 

ancoram a enzima e que foram induzidas pela peroxidação lipídica promovida pelo 

alumínio.  

O conjunto dos resultados deste estudo confirmaram os efeitos tóxicos já 

estabelecidos para o alumínio sobre o sistema nervoso central, observados pelo 

prejuízo da aprendizagem e da memória, pelo aumento da peroxidação lipídica, 

diminuição das defesas antioxidantes e pela promoção do efeito dual da 

acetilcolinesterase sobre o cérebro de camundongos. Por fim, foi possível demonstrar 

que o extrato hidroalcoólico das folhas de Eugenia dysenterica promoveu efeito 

neuroprotetor contra os efeitos deletérios do alumínio, indicando ser esta espécie uma 

fonte para pesquisas futuras que visem identificar compostos com potencial 

terapêutico para doenças neurodegenerativas como a Doença de Alzheimer.  
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Os resultados obtidos demonstram que o extrato hidroalcoólico das folhas de 

Eugenia dysenterica possui efeito neuroprotetor, sendo capaz de reverter processos 

oxidativos deletérios que prejudicam sistemas e mecanismos envolvidos com a 

memória e aprendizagem, tais como o sistema colinérgico. 

 

Os principais achados desse estudo que corroboram para o efeito neuroprotetor 

foram as de que o EHED: 

 

- Reverte o prejuízo da memória e do aprendizado promovidos pelo alumínio 

em camundongos; 

- Não interfere na atividade motora de camundongos; 

- Inibe a lipoperoxidação promovida pelo alumínio tanto no córtex quanto no 

hipocampo; 

- Restaura a atividade da enzima superóxido dismutase no córtex e no 

hipocampo; 

- Restaura a atividade da enzima catalase no hipocampo; 

- Restaura a atividade colinesterásica no córtex e a inibe no hipocampo; 

- Promove a restauração da espessura da camada de células na região CA1 

do hipocampo e a redução da incidência de células necróticas. 

 

Por fim, o conjunto desses dados permite sugerir que os efeitos benéficos 

neuronais de E. dysenterica estão possivelmente associados a componentes 

presentes na sua composição que potencializam a ação de defesas antioxidantes e 

que inibem a peroxidação lipídica, diminuindo a necrose celular e preservando as 

estruturas neuronais. 
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