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RESUMO
A doença de Parkinson (DP) é caracterizada por uma perda de neurônios
dopaminérgicos na substância negra parte compacta (SNpc). A etiologia da DP
não é clara e as abordagens terapêuticas utilizadas na DP têm sido ineficazes
em impedir a progressividade da degeneração neural e em controlar os
sintomas a longo prazo. Assim, há uma grande necessidade para a descoberta
de novos fármacos. A utilização de produtos oriundos de produtos naturais com
origem vegetal tem sido uma alternativa viável de estratégia terapêutica para a
DP. A cenoura (Daucus carota ssp. sativus var. atrorubens Alef.), espécie
hortaliça, em que a parte comestível é a raiz, contém compostos como as
antocianinas que possuem propriedades anti-inflamatória, hepatoprotetor e
antioxidante. Nesse contexto, o estudo avaliou o potencial efeito neuroprotetor
do extrato de cenoura roxa (CRx) e preta (CPt) em ratos submetidos a um
modelo de parkinsonismo progressivo induzido por reserpina (RES). Neste
estudo foram utilizados 72 ratos Wistar machos (6-7 meses) que foram
distribuídos em grupos: CRT-CRT (Veiculo RES + veículo CRx ou CPt), CRTCRx ou CPt (Veiculo RES + CRx ou CPt, 400 mg/kg), RES-CRT (RES 0,1
mg/kg + veículo CRx ou CRt) e RES-CRx ou CPt (RES 0,1 mg/kg + CRx ou
CPt, 400 mg/kg). No experimento I, os ratos foram tratados diariamente, por via
oral (água de beber), com CRx ou veículo e receberam injeções subcutâneas
de RES ou veículo, a cada 48h, durante 52 dias. No experimento II utilizamos o
CPt ou veículo sendo administrados diariamente por via oral e as injeções de
RES (0,1 mg/kg) ou veículo a cada 48h, o tratamento teve duração de 28 dias.
Os ratos foram submetidos a diferentes testes comportamentais: teste de
catalepsia, movimentos orais, campo aberto, labirinto em cruz elevado e tarefa
de reconhecimento de objetos. Os animais foram eutanasiados e seus
encéfalos coletados e processados para avaliação imunoistoquímica (tirosina
hidroxilase). Os resultados deste estudo mostraram que o tratamento crônico
tanto com CRx quanto com CPt diminui o tempo de permanência na barra de
catalepsia, reduziu a frequência de movimentos orais e preveniu déficit de
memória. Tais alterações foram acompanhadas por um aumento dos níveis de
tirosina hidroxilase (TH) na SNpc, área tegmentar ventral (VTA) e no estriado.
Em conjunto, nossos resultados sugerem que os extratos de CRx e CPt,
quando administrados de forma crônica, apresentam um efeito neuroprotetor
no modelo de parkinsonismo progressivo induzido por RES em ratos, podendo
ser potencialmente útil para o desenvolvimento de novas formulações
terapêuticas para DP.
Palavras-chave: Parkinsonismo, Produtos Naturais, Antocianinas, Antioxidante,
Daucus carota.
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ABSTRACT
Parkinson's disease (PD) is characterized by a loss of dopaminergic neurons in
the substantia nigra compact (SNpc). The etiology of PD is unclear and the
therapeutic approaches used in PD have been ineffective in preventing the
progression of neural degeneration and in controlling symptoms in the long term.
Thus, there is a great need for the discovery of new drugs. The use of products
from natural products with plant origin has been a viable alternative for a
therapeutic strategy for PD. The carrot (Daucus carota ssp. Sativus var.
Atrorubens Alef.), A vegetable species, in which the edible part is the root,
contains compounds such as anthocyanins that have anti-inflammatory,
hepatoprotective, and antioxidant properties. In this context, the study evaluated
the potential neuroprotective effect of purple (CRx) and black (CPt) carrot
extract in rats submitted to a model of progressive parkinsonism induced by
reserpine (RES). In this study, 72 male Wistar rats (6-7 months) were used and
distributed in groups: CRT-CRT (Vehicle RES + vehicle CRx or CPt), CRT-CRx
or CPt (Vehicle RES + CRx or CPt, 400 mg / kg), RES-CRT (RES 0.1 mg / kg +
vehicle CRx or CRt) and RES-CRx or CPt (RES 0.1 mg / kg + CRx or CPt, 400
mg / kg). In experiment I, the rats were treated daily, orally (drinking water), with
CRx or vehicle and received subcutaneous injections of RES or vehicle, every
48 hours, for 52 days. In experiment II, we used the CPt or vehicle being
administered daily orally and injections of RES (0.1 mg / kg) or vehicle every 48
hours, the treatment lasted 28 days. The rats were submitted to different
behavioral tests: catalepsy test, oral movements, open field, elevated plus maze,
and object recognition task. The animals were euthanized and their brains
collected and processed for immunohistochemical evaluation (tyrosine
hydroxylase). The results of this study showed that chronic treatment with both
CRx and CPt decreases the time spent in the catalepsy bar, reduced the
frequency of oral movements, and prevented memory deficit. Such changes
were accompanied by an increase in the levels of tyrosine hydroxylase (TH) in
the SNpc, ventral tegmental area (VTA), and in the striatum. Taken together, our
results suggest that CRx and CPt extracts, when administered in a chronic
manner, have a neuroprotective effect in the model of progressive parkinsonism
induced by RES in rats, and maybe potentially useful for the development of
new therapeutic formulations for PD.

Keywords: Parkinsonism, Natural Products, Anthocyanins, Antioxidant, Daucus
carota.
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1. INTRODUÇÃO

1.1 Doença de Parkinson

A doença de Parkinson recebe esse nome por se descrita a primeira vez
em 1817 por James Parkinson, ela era conhecida inicialmente como uma
“paralisia agitada” (TEIVE, 1998). A perda de neurônios dopaminérgicos
presente na substância negra parte compacta (SNpc) caracteriza a DP, que é
considerada como neurodegenerativa progressiva (SRIVANITCHAPOOM;
YATA, 2018). É a segunda doença neurodegenerativa mais prevalente logo
após a doença de Alzheimer (CACABELOS et al., 2019; JOSEPH et al., 2019),
sendo diagnosticada em indivíduos a partir de 55 anos de idade. A prevalência
no Brasil é de 3,3% na população com mais de 65 anos (BARBOSA et al., 2006;
KROKIDIS, 2019).
A DP tem sua etiologia desconhecia, entretanto, evidências mostram
que fatores ambientais estão relacionados ao seu surgimento por exemplo,
exposição a herbicidas, pesticidas, metais pesados, envenenamento por
monóxido de carbono e contato com substâncias tóxicas, como 1-metil-4-fenil1,2,3,6-tetrahidropiridina (MPTP) (ASCHERIO; SCHWARZSCHILD, 2016;
BELLOU et al., 2016; ELBAZ; TRANCHANT, 2007; HUANG et al., 2007;
SRIVANITCHAPOOM; YATA, 2018). Além disso, a herança genética também
está relacionada ao surgimento da DP em cerca de 10% dos pacientes, devido
principalmente as mutações ocorridas em genes que codificam as proteínas,
alfa-sinucleína (α-sin), DJ1, LRRK2, parkin (PARK2) e PINK1 (LOTHARIUS et
al., 2005; SCHAPIRA, 2011).
Estudos epidemiológicos mostraram um aumento na taxa de incidência
de acordo com a idade (ELBAZ et al., 2015; LILL; KLEIN, 2017), que se torna
maior após os 50 anos (MAYEUX et al., 1995). O envelhecimento da população
está diretamente relacionado ao surgimento de casos da DP, e há previsões de
que haverá cerca de 1,2 bilhões de indivíduos com 60 anos ou mais e cerca de
2 bilhões até 2050, e é esperado 80% em países não desenvolvidos (WHO,
2002). Beltrão et al. (2004) estimaram que neste ano de 2020 haveria cerca de
30 milhões de idosos no Brasil vindo a constituir 14% da população total, estas
estimativas realmente se confirmaram, nosso país hoje tem cerca de 28
15

milhões de idosos que equivalem a 13% dos brasileiros (IBGE, 2020).
O diagnóstico da doença é caracterizado por sinais motores como a
instabilidade postural e tremor em repouso, rigidez muscular (aumento do tônus
muscular e bradicinesia (dificuldade em iniciar o movimento), (DAVIAUD et al.,
2014; GAKI; PAPAVASSILIOU, 2014; PALAKURTHI; BURUGUPALLY, 2019). As
alterações motoras têm sido correlacionadas a neurodegeneração de vias
dopaminérgicas (COOLS et al., 2002). Os déficits motores surgem após a
redução de 80% da dopamina no estriado resultado de perda de
aproximadamente metade dos neurônios dopaminérgicos da SNpc. (Figura 1),
(PRADHAN et al., 2017; ZESIEWICZ, 2019).

B.

A. Normal

Doença de
Parkinson

Caudado
Putâmen

Via
Nigroestriatal

Figura 1. Representação esquemática da morte neural na DP. A) via nigroestriatal normal; B)
via nigroestriatal com morte celular na SNpc. Fonte: Modificado de Patel et al., 2014

Na DP há o acúmulo de agregados proteicos citoplasmáticos compostos
principalmente por α-sin conhecidos como corpos de Lewy (LEGGIO et al.,
2017; SARDOIWALA et al., 2020). Estes agregados podem levar a morte
neuronal por causar alterações na função lisossômica e mitocondrial, no
processo de autofagia, na homeostase vesicular e no transporte microtubular
(ROCHA; DE MIRANDA; SANDERS, 2018). A α-sin pode ser degradada por
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diferentes vias, incluindo a via da ubiquitina-proteassoma (CHOW et al., 2012;
HAN et al., 2019) com a superexpressão desta proteína pode interferir no
processo de autofagia em células de mamíferos (ABOUNIT; SCARABELLI;
MCCAULEY, 2012; ZHANG; SINGH; ASCHNER, 2017). Quando esse processo
falha ocorre há agregação da α-sin formando oligômeros, fibrilas e grandes
agregados proteicos. Por fim, a presença destes agregados tem sido
relacionada à citotoxicidade dopaminérgica (FENG; MAGUIRE-ZEISS, 2011;
FENG et al., 2010; FROULA et al., 2019), o desencadeando a morte neuronal.
Ainda, há outras hipóteses relacionadas ao surgimento e progressão da DP,
tais como processos neuroinflamatórios, excitotoxicidade, estresse oxidativo e
eventos apoptóticos (MAULIK et al., 2019; SINGH; DIKSHIT, 2007).
Como já mencionado anteriormente, os sintomas motores são
características essenciais para o diagnóstico da DP (DEMAAGD; PHARM;
PHILIP, 2015; MATTAVELLI et al., 2020; RAHMAN et al., 2020). No entanto, os
déficits não-motores também encontrados em pacientes com DP são
amplamente reconhecidos (HO et al., 2020; O’CALLAGHAN; LEWIS, 2017),
tais como prejuízos na aprendizagem (WEISMÜLLER et al., 2018), função
executiva e demência (DE OLIVEIRA et al., 2020). O declínio cognitivo e os
distúrbios de equilíbrio estão diretamente relacionados e isto tornando-se mais
comum com a progressão da doença, o que acarreta um impacto significativo
no prognóstico do paciente a longo prazo (EBERSBACH; GUNKEL, 2011).
Esses sintomas surgem antes mesmo dos déficits motores (DALAKER et al.,
2010; HSU et al., 2015; WEIL et al., 2016).
Somada com a neurodegeneração dopaminérgica na SNpc, outras
estruturas encefálicas também são afetadas na DP tais como a área tegmentar
ventral (VTA) e núcleos hipotalâmicos que estão diretamente relacionados ao
surgimento dos déficits não-motores (BRAAK et al., 2003). As fibras de
projeção dessas regiões são responsáveis pela formação das quatro principais
vias dopaminérgicas. A via nigroestriatal é formada pelas projeções dos corpos
celulares da SNpc para os núcleos caudado e putamen. As projeções dos
corpos da VTA em direção ao córtex ventral formam a via mesocortical. Já a via
mesolímbica é resultado dos corpos celulares da VTA que são projetados para
o núcleo accumbens, amígdala e hipocampo. Por fim a via tuberoinfundibular
corresponde à projeção dos corpos celulares dos neurônios dopaminérgicos no
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hipotálamo em direção a hipófise (LUAN et al., 2020; RENDÓN-OCHOA et al.,
2018).
Atualmente, mesmo com os avanços científicos e tecnológicos as
abordagens terapêuticas utilizadas para o tratamento da DP têm mostrado
eficácia limitada a longo prazo. Além disso, os pacientes tem a sua qualidade
de vida afetada pela progressão da doença, influenciando diretamente também
na qualidade de vida de cuidadores e familiares (BOONSTRA et al., 2008;
RAJIAH et al., 2017). A maioria dos tratamentos utilizados apenas aumenta ou
repara os níveis de dopamina nas vias dopaminérgicas sem interferir com a
evolução da doença, como é o caso da administração da levodopa (L-dopa), o
principal medicamento utilizado no tratamento da DP (GUPTA et al., 2019; KIM;
JEON; JENNER, 2017; STAYTE; VISSEL, 2014). Entretanto, o uso prolongado
deste fármaco leva ao surgimento de efeitos adversos como discinesias, coreia,
atetose, distonias, alucinações e oscilações motoras que surgem devido ao
aumento ou diminuição dos níveis de dopamina, evento chamado de “ON/OFF”
(CHOU et al., 2018). Tais efeitos pode ser observado em cerca de 90% dos
indivíduos que desenvolveram a doença após 10 anos de tratamento
(AHLSKOG; MUENTER, 2001; DONG et al., 2016; STAYTE; VISSEL, 2014).
Em suma, um dos grandes desafios é a busca por novas substâncias
capazes de aumentar a oferta de dopamina nas vias dopaminérgicas e/ou
retardar a progressão da doença minimizando o surgimento de efeitos
colaterais e potencializando os efeitos do tratamento. Neste contexto, o uso de
produtos naturais torna-se um aliado na busca por novas estratégias
terapêuticas para o tratamento da DP.
1.2. Produtos Naturais

As descrições sobre utilização de plantas medicinais foram encontradas
nas escrituras sagradas e em um papiro descoberto por Georg Ebers, e foi
traduzido por H.Joachin. Este documento mostrou a utilização de produtos
naturais para tratar mais de 100 doenças (LEJA; CZACZYK, 2016). O uso
advindo de microorganismos, animais e plantas foram usados como produtos
naturais medicamentosos para tratar diversas doenças nas diferentes
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civilizações (FABRICANT; FARNSWORTH, 2001; KUMAR; JAITAK, 2019). A
utilização destes produtos naturais como recursos terapêuticos tornou-se
tradicional, sendo repassada de geração a geração mantida até os dias atuais
(KATIYAR et al., 2012; RATES, 2001).
Acredita-se que 80% da população mundial utilize produtos naturais de
origem animal e/ou vegetal como forma de tratamento, sendo uma atividade de
fundamental importância especialmente para a população de baixa renda
(WHO, 2014). Neste contexto, o Brasil apresenta a maior biodiversidade
mundial de fauna e flora e esta condição pode estar associada às diferentes
variações climáticas encontradas no nosso vasto território, que por sua vez
pode influenciar no desenvolvimento de diversas espécies, sejam nativas ou
oriundas de outros habitats (FALZON; BALABANOVA, 2017; FORZZA et al.,
2012), o que representa um vasto número de substâncias bioativas com
potencial

terapêutico

a

serem

descobertos

(ADENLE;

STEVENS;

BRIDGEWATER, 2015; OLIVEIRA et al., 2012; SEDDON et al., 2016). Devido
seu potencial terapêutico e econômico, os produtos de origem natural têm
favorecido a bioprospecção de novos compostos para uso na indústria
farmacêutica (CRAGG; NEWMAN, 2013).
Nos últimos 50 anos, uma grande quantidade de novos medicamentos
tem sido desenvolvida utilizando produtos naturais. Supõe-se que das 250.000
a 500.000 plantas, apenas uma pequena parte tenha sido pesquisada quanto a
possíveis atividades terapêuticas (NGO; OKOGUN; FOLK, 2013). Estas
substâncias podem apresentar diversas atividades biológicas, principalmente
quando testadas em modelos experimentais que envolvam mamíferos,
podendo ter efeitos locais e/ou sistêmicos. Os diferentes mecanismos de ação
de bioativos de origem natural dependem de fatores relacionados à estrutura
molecular como o grau de ionização, o nível de afinidade e a seletividade por
seus alvos moleculares presentes nas células dos diferentes tecidos
(PEREIRA; CARDOSO, 2012; SHARIFI-RAD et al., 2020). Estudos recentes
vêm demostrando que o uso de plantas e seus constituintes estão ganhando
cada vez mais atenção por serem umaimportante alternativa para a descoberta
de novos compostos para o desenvolvimento de medicamentos.
Diversos estudos vem demostrando efeito neuroprotetor de produtos
naturais e também substâncias provenientes em modelos in vivo (BRANDÃO et
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al., 2017; LINS et al., 2018). Um recente estudo do nosso grupo de pesquisa
observou o extrato da planta Eplingiella fruticosa com uma administração
crônica apresentou efeito neuroprotetor nos animais submetidos ao modelo de
Parkinson induzido pela RES (BESERRA-FILHO et al., 2019).
Neste

contexto,

os

flavonoides,

por

exemplo,

são

compostos

encontrados em diversas espécies de plantas, e em especial as antocianinas
(DURAZZO et

al., 2019).

Estes compostos são pigmentos vegetais

responsáveis pela diversidade de coloração observadas em várias partes como:
flores, caules e raízes (XU et al., 2019). Esses pigmentos são solúveis em água
e denominados compostos fenólicos, estruturalmente formado de uma aglicona
(antocianidina) e um grupo de açúcar (CASTAÑEDA-OVANDO et al., 2009),
sendo até o momento conhecidas cerca de 22 tipos de agliconas, sendo que
seis

delas

(cianidina,

malvidina,

peonidina,

delfinidina,

petunidina

e

pelargonidina) (Figura 2) ganham maior destaque devido a suas propriedades
biológicas como atividade anti-inflamatória e antioxidante (MARÇO; POPPI,
2008; SANTOS et al., 2014).
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C)

Cianidina

A)
Flavonoides

Delfinidina
Delfinidina

Malvidina

B)
Flavonóis

Catequinas

Antocianinas

Pelargonidina
Isoflavonas

Flavonas

Flavanonas

Peonidina

Petunidina

Figura 2. Estruturas moleculares de flavonoides e antocianinas A) Estrutura básica de um
flavonoide B) Estruturas principais de flavonoides e C) Estruturas principais de antocianinas.

1.3. Família Apiaceae

A família Apiaceae é formada por plantas amplamente utilizadas na
alimentação da população como a salsa, cenoura, aipo, erva-doce e cominho.
Esta família contém aproximadamente 450 gêneros e 3700 espécies
encontradas em regiões de clima temperado em todos os continentes (Pimenov
e Leonov, 1993). Estudos prévios demonstram que extratos obtidos de folhas,
frutos entre outras partes dessas espécies de plantas apresentam atividade
antioxidante (SOARES, 2002), anti-inflamatória (DIAS, 2014) e antifúngica
(BAKKALI et al., 2008). Dentre elas, podemos citar as espécies do gênero
Daucus, as cenouras, sendo suas raízes a sua parte comestível e tendo em
sua constituição carotenoides e antocianinas (QUE et al., 2019).
21

As cenouras são divididas de acordo com sua pigmentação em
cenouras orientais e ocidentais (HEYWOOD, 1983). As espécies provenientes
das regiões orientais são roxas e algumas amarelas, possuem folhas
ligeiramente dissecadas e raízes ramificadas. As raízes da maioria das
cenouras ocidentais são de coloração laranja, vermelha ou branca (Figura 3)
com folhas altamente dissecadas e raízes não ramificadas (BARANSKI et al.,
2012).

Figura 3. Variação de cor das cenouras. Fonte: Wieczorek et al., 2012

As diferentes colorações ocorrem devido aos diversos pigmentos
derivados do metabolismo secundário destas plantas. Por exemplo, cenouras
com coloração laranja possuem β-caroteno, as de coloração amarela possuem
luteína, as vermelhas contêm licopenos e as de coloração roxa são ricas em
polifenóis, principalmente as antocianinas do tipo peonidina e pelargonidina
(CLAUDIO et al., 2016; LEJA et al., 2013) já as com coloração preta contêm
antocianinas do tipo cianidina, peonidina e pelargonidina (MONTILLA et al.,
2011).
A ingestão de frutas e vegetais que contenham antocianinas está
associada a melhorias na saúde como diminuição de diabetes, risco de
doenças cardiovasculares e artrite (MAJIDINIA; BISHAYEE; YOUSEFI, 2019;
WU et al., 2006). Além disso, as antocianinas nas indústria alimentícia é muito
utilizada como corantes naturais (HE; MONICA GIUSTI, 2010).
As antocianinas são regulada por estímulos ambientais (CHEN et al.,
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2019; CHIU et al., 2010). Resumidamente, esta via inicia com a enzima
chalcona-sintase (CHS) que aumenta a velocidade da condensação de
moléculas como a malonil-CoA acarretando na produção de naringenina
chalcona (tetrahidroxichalcona), um flavonóide precursor de outros flavonóides,
dentre elas as antocianinas (Figura 4) (LLOYD et al., 2017; NAING; KIM, 2018;
SAITO et al., 2013; XU et al., 2018). Como mencionado anteriormente, as
antocianinas são moléculas que fornecem a pigmentação de algumas plantas e
todos esses pigmentos são resultantes de uma destas agliconas: pelargonidina,
cianidina e delfinidina (AIZZA; DORNELAS, 2011; GHOSH; KONISHI, 2007;
TAHARA, 2007), a grande parte dessa via ocorre no citoplasma (ZHAO; DIXON,
2010), ao final são acumuladas em um depósito de antocianinas dentro de
estruturas celulares esféricas denominadas de vacúolo celular (CHEN;
INBARAJ, 2019). Os diferentes pigmentos participam de diferentes processos
fisiológicos e bioquímicos na planta, como por exemplo, desde a proteção aos
raios

ultravioleta

até

na

defesa

contra

insetos

(KOES;

VERWEIJ;

QUATTROCCHIO, 2005).
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Antocianinas

Figura 4. Esquema representativo da via de biossíntese de antocianinas. Todas as enzimas
(em vermelho) são chalcona sintase (CHS), chalcona isomerase (CHI), flavanona 3-hidroxilase
(F3H), flavanona 5-hidroxilase (F5H), di-hidroflavonol 4-redutase (DFR), antocianidina sintase
(ANS), 3-glucosiltransferase (3GT), glucosiltransferase (GT) e glutationa S- transferase (GST).
Fonte: modificado de Grotewold, 2006.

1.4. A espécie Daucus carota

A espécie Daucus carota ssp. sativus var. atrorubens Alef.,
popularmente conhecida como cenoura roxa e cenoura preta (Figura 5), é
reconhecida como já mencionado devido à suas raízes amplamente utilizadas
para fins alimentares e medicinais (ALVES-SILVA et al., 2016). As cenouras são
frequentemente usadas como corantes alimentares naturais em doces,
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sorvetes e bebidas, principalmente porque possuem compostos estáveis
molecularmente quando expostos ao calor e a luz (TURKER; AKSAY; EKIZ,
2004). Estudos prévios demonstram que as cenouras podem diminuir o risco
de condições como catarata e glaucoma, além de prevenir o câncer de mama e
de pulmão em humanos (AHMAD et al., 2019).

A

B

C

Figura 5. Ilustração de cultivares de cenoura. A) cenoura roxa, B) cenoura preta e C) Cenoura
laranja. Fonte: modificado Chen e Xiong, 2016.

A cenoura é uma cultura economicamente importante que ganhou
popularidade nas últimas décadas devido ao aumento da conscientização
sobre seu valor. Dentre as espécies de Daucus carota, o extrato de cenoura
preta (CPt) tem sido amplamente utilizado em países como China e Índia
devido a suas propriedades medicinais (KODAMA et al., 2018). Já as cenouras
de pigmentação púrpura têm como origem o sudoeste da Ásia (BUTLER, 2019).
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A cenoura é considerada um alimento seguro pelo órgão de regulamentação
norte-americano a Food and Drug Administration (FDA) e também foi aprovado
como aditivo alimentar.
O extrato de cenoura, do qual podemos encontrar as mais variadas
cores, a Daucus carota é uma raiz, já conhecida pelos gregos e romanos, e era
utilizada principalmente por suas propriedades medicinais (IORIZZO et al.,
2013). As cenouras alaranjadas tem como pigmento predominante o β-caroteno,
nas cenouras amarelas é xantofila e luteína, nas roxas ou negras as
antocianinas, essas propriedades tornam a cenoura um alimento funcional com
importantes propriedades para a saúde (NAKAMURA; OSONOI; TERAUCHI,
2010; PARK et al., 2020).
Estudos vem demostrando que o uso dos extratos de Daucus carota
apresentam um potencial efeito antioxidante, Afzal et al. 2013 observaram que
o extrato diminuiu os níveis de peroxidação lipídica em ratos em um modelo de
lesão isquêmica e reperfusão renal. Outro estudo mostrou um potencial efeito
do extrato contra a urolitíase por oxalato de cálcio, sendo capaz de melhorar a
bioquímica urinária em ratos (BAWARI; SAH; TEWARI, 2019). Ademais, outros
estudos também mostraram o potencial antioxidante desses extratos em
diferentes modelos experimentais como intoxicação por cádmio em diversos
órgãos de ratos (CLAUDIO et al., 2016) e também efeito hepatoprotetor
(SINGH et al., 2012).
Até onde sabemos ainda não foi relatado estudos sobre o possível efeito
neuroprotetor do consumo crônico do extrato de cenoura. Diante disso,
considerando o potencial antioxidante do extrato de cenoura é plausível supor
que o extrato da CPx e o CPt podem apresentar um efeito neuroprotetor em um
modelo de parkinsonismo em roedores.
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2. OBJETIVO

2.1. Objetivo geral

Avaliar o efeito da administração crônica do CRx e CPt na progressão
das alterações motoras e não-motoras em ratos submetidos a um modelo de
parkinsonismo progressivo induzido por reserpina (RES).
2.2. Objetivos específicos

a) Avaliar os efeitos da administração crônica do CRx ou CPt sobre a
progressão das alterações comportamentais (parâmetros motores e não
motores) em ratos submetidos ao modelo de parkinsonismo progressivo por
administração de RES;
b) Avaliar os efeitos do tratamento crônico do CRx ou CPt sobre a
imunorreatividade para TH por imunohistoquímica em diferentes áreas
encefálicas de ratos submetidos ao modelo de parkinsonismo progressivo por
administração de RES.
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3. MATERIAIS E MÉTODOS

3.1. Animais
Foram utilizados 72 ratos Wistar machos (6 meses – 400 à 500g) obtidos
do Centro e desenvolvimento de modelos experimentais (CEDEME-UNIFESP).
Os animais foram mantidos no biotério central (UNIFESP/BS) acondicionados
sob grupos (3-4 animais) em gaiolas de polipropileno (41cm x 34cm x 31cm)
sob ventilação e temperaturas controladas (23 + 1°C), as luzes eram acesas as
7h respeitando o ciclo claro/escuro e acesso livre a água e comida. Foi
respeitado a lei brasileira (Lei nº 11.794) para pesquisa em animais para todos
os ratos. Todas as práticas de manipulação foram realizadas para diminuir
sofrimento, desconforto ou dor nos animais. O estudo teve aprovação da
Comissão de Ética no Uso de Animais (CEUA) sob o protocolo Nº 4514100418,
anexo 1.
3.2. Fármacos e substâncias
Nesse este estudo foram utilizados os fármacos: lidocaína 2% (1 mg/kg,
Syntec, BR), tiopental sódico (120 mg/kg, Ourofino, BR), RES (Éster metílico
do ácido dimetoxi-18 - [(3,4,5-trimetoxibenzoil) oxi] ioohban-16-carboxílico;
0,1mg/kg, (Sigma, EUA) e ácido acético glacial P.A. (Synth, BR).
A RES (Sigma-Aldrich, EUA) foi misturada em ácido acético glacial e
então dissolvida em água destilada (pH 7,4). Para o experimento I a dose
utilizada foi de 0,01 mg/kg, enquanto no experimento II foi utilizada uma dose
de 0,1 mg/kg. A solução controle consistiu em uma solução de ácido acético e
água destilada (pH 7,4). Ambos foram administrados a cada 48 horas por via
subcutânea (s.c.) seguindo protocolo descrito por Santos et al. 2013.
O CRx (400 mg/Kg) foi diluído em água filtrada e a solução controle foi
água filtrada, ambos foram disponibilizados na garrafa de beber na gaiola de
moradia. Este extrato foi uma doação do Prof. Dr. Daniel Araki Ribeiro que
obteve através de contato com a empresa CHR HANSEN (Dinamarca).
O CPt (400 mg/Kg) foi diluído em água destilada e a solução controle
consistiu em ácido cítrico diluído em água destilada, a administração ocorreu
diariamente por via oral (v.o.) através de agulha de gavagem. Os extratos
foram obtidos através da doação realizada pela empresa CHR HANSEN
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(Dinamarca, anexo 2).
3.3. Procedimentos Gerais
Inicialmente todos os animais passaram por um período de ambientação
de 5 min durante cinco dias antes do início dos experimentos para minimizar o
estresse

decorrente

da

manipulação

pelo

experimentador.

Para

acompanhamento de peso corporal, foram pesados uma vez a cada semana.
Os procedimentos experimentais foram registrados por uma câmera colocada
aproximadamente 100 cm acima dos aparatos comportamentais. Utilizando o
software de rastreamento de animais (Anymaze®, Stoelting, EUA), foram
quantificados os parâmetros comportamentais, com a exceção do teste de
movimentos orais e de catalepsia que foram quantificados por observação
direta por pesquisador cego ao tratamento. Os experimentos foram realizados
com os ratos observados alternando entre os diferentes grupos. Entre um
animal e outro, os aparatos foram higienizados com uma solução de álcool 5%.
As trocas de gaiolas foram realizadas pelos técnicos bioteristas. Os animais
foram manuseados sempre no mesmo horário (8:00-17:00h) para minimizar o
estresse do protocolo experimental e foram manipulados sempre isoladamente
dos animais da gaiola moradia, obedecendo às regras de manipulação
orientadas pelo conselho nacional de controle de experimentação animal
(CONCEA). Um acompanhamento diário sobre as condições motoras e de
sensibilidade dos animais foi realizado com orientação da médica veterinária
responsável (Dra. Karen Antunes Maciel).
3.4. Delineamento experimental
O estudo foi desenvolvido realizando dois experimentos. No experimento
I foi testado o CRx no qual os ratos receberam administração repetida de RES
nas dosagens de (0,01 mg/kg, s.c.) e no experimento II o extrato utilizado foi o
CPt com repetidas administrações de RES nas dosagens de (0,1 mg/kg, s.c.).

Experimento I: Avaliação do efeito do tratamento crônico do CRx em ratos
submetidos ao modelo de parkinsonismo progressivo induzido por RES.

Os ratos foram randomizados nos grupos: Grupo CRT-CRT (Veículo
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RES s.c.+ veículo CRx o.v.; n = 6), Grupo CRT-CRx (Veículo RES s.c.+ CRx
400 mg/kg o.v.; n = 6), Grupo RES-CRT (RES 0,01 mg/kg s.c.+ veículo CRx
o.v.; n = 6) e Grupo RES-CRx (RES 0,01 mg/kg s.c.+ CRx 400 mg/kg o.v.; n = 6)
(Tabela 1).

Tabela 1. Experimento I: Grupo de animais tratados com veículo e CRx para avaliação da
atividade neuroprotetora no modelo de parkinsonismo induzido por RES em ratos.
Grupo

Tratamento

N° de animais

CTR-CTR

Veículo RES s.c + veículo CRx o.v

6

CTR-CRx

Veículo RES s.c + CRx 400mg/kg o.v

6

RES-CTR

RES 0,01mg/kg s.c + veículo CRx o.v

6

RES-CRx

RES 0,01mg/kg + CRx 400mg/kg o.v

6

Total
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A dose escolhida foi referente a um estudo prévio que avaliou o efeito
protetor da administração do CRx em roedores em modelo de toxicidade
induzida por cádmio (CLAUDIO et al., 2016).
O CRx foi ofertado na água de beber dos animais e a solução foi trocada
a cada 48h. A RES foi administrada por via subcutânea (s.c.) a cada 48h
totalizando 25 injeções, o tratamento teve duração de 51 dias e consistiu de
duas fases (fase preventiva e fase protetiva): na 1ª fase foi avaliado o potencial
efeito preventivo durante 27 dias, enquanto a partir do dia 29 foi avaliado o
potencial efeito protetor do extrato (2ª fase).
Na 1° fase, os animais foram avaliados nos testes: (1) catalepsia em
barra antes da primeira injeção e posteriormente a cada 48 horas até o 27º dia;
(2) avaliação dos movimentos orais realizado no 7°, 13°, 20° e 27° dia; (3)
avaliação da atividade exploratória em campo aberto no dia 10° e 19° dia; (4)
tarefa de reconhecimento de objeto novo realizada no dia 6° e 11° dia e (5)
teste do labirinto em cruz elevado realizado no 12° dia (ver design experimental
na Figura 6).
Na 2ª fase, os animais foram avaliados nos testes: (1) catalepsia em
barra a partir do 28º dia e posteriormente a cada 48 horas até o final do
tratamento; (2) avaliação dos movimentos orais no 39° e 47° dia; (3) campo
aberto no 37°, 45° e 51° dia. Os animais foram eutanasiados 24h após o fim do
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protocolo experimental (Figura 6).
2ª Fase - Protetivo
Eutanásia

Ambientação

1ª Fase - Preventivo

1

6 7

10

11

12

13

19

20

27

28

37

38

39

45

46

47

51

Catalepsia

Tarefa de Reconhecimento de Objeto Novo

Injeções

Teste de Movimentos Orais

Teste de Campo Aberto

Teste de Labirinto em Cruz Elevado

Figura 6. Design experimental do experimento I, compreendendo a 1ª e a 2ª fase,
correspondendo ao potencial preventivo e protetivo, respectivamente.

No final do experimento, todos os ratos passaram pelo método de
eutanásia com uma sobredose de barbitúrico (tiopental sódico 120 mg/kg)
associado a anestésico (lidocaína 10 mg/kg) e imediatamente após foi
realizada a perfusão transcardíaca. Posteriormente, os encéfalos foram
coletados para análise imunoistoquímica.
Os testes comportamentais foram escolhidos baseados em trabalhos
prévios do nosso grupo de pesquisa (BESERRA-FILHO et al., 2019; CAMPÊLO
et al., 2017; FERNANDES et al., 2012; SANTOS et al., 2013). Através destes
testes avaliamos a (1) teste de catalepsia: hipocinesia e dificuldade em iniciar
um movimento (Ferger et al., 2010); (2) teste de campo aberto: atividade
espontânea, velocidade, motivação para exploração e deambulação total
(González-Burgos e Cuevas-Alvarez, 1992); (3) teste de movimentos orais:
alterações nos movimentos orais decorrentes do prejuízo no controle motor
(Koshikawa et al., 2011); (4) tarefa de reconhecimento de objeto novo: memória
de reconhecimento de objeto de curto prazo e (5) labirinto em cruz elevado:
comportamento do tipo-ansiedade.

Experimento II: Avaliação do efeito do tratamento crônico de CPt em ratos
submetidos ao modelo de parkinsonismo progressivo induzido por RES.

Os ratos foram randomizados nos grupos: Grupo CRT-CRT (Veículo
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RES s.c.+ veículo CPt o.v.; n = 12), Grupo CRT-CPt (Veículo RES s.c.+ CPt
400 mg/kg, o.v.; n = 12), Grupo RES-CRT (RES 0,1 mg/kg s.c.+ veículo CPt
o.v.; n = 12) e Grupo RES-CPt (RES 0,1mg/kg s.c.+ CPt 400mg/kg o.v.; n = 12)
(Tabela 2)

Tabela 2. Experimento II: Grupo de animais tratados com veículo e CPt para avaliação da
atividade neuroprotetora no modelo de parkinsonismo induzido por RES em ratos.
Grupo

Tratamento

N° de animais

CTR-CTR

Veículo RES s.c + veículo CPt o.v

12

CTR-CPt

Veículo RES s.c + CPt 400mg/kg o.v.

12

RES-CTR

RES 0,1mg/kg s.c + veículo CPt o.v.

12

RES-CPt

RES 0,1mg/kg + CPt 400mg/kg

12

Total

48

O tratamento teve duração de 28 dias e durante o protocolo
experimental os animais passaram pelos seguintes testes comportamentais (1)
catalepsia em barra antes da primeira injeção e posteriormente a cada 48
horas durante o tratamento; (2) avaliação dos movimentos orais no 7°, 13°, 20°
e 27° dia; (3) campo aberto no 5°, 10°, 19° e 28° dia; (4) tarefa de
reconhecimento do objeto novo no 6° e 11° dia e (5) labirinto em cruz elevado

Eutanásia

Ambientação

no 12° dia (Figura 7).

1

5

6

7

10

11

12

13

19

20

27

28

Catalepsia

Tarefa de Reconhecimento de Objeto Novo

Injeções

Teste de Movimentos Orais

Teste de Campo Aberto

Teste de Labirinto em Cruz Elevado

Figura 7. Design experimental do experimento II.

No final do experimento, todos os ratos passaram pelo método de
eutanásia com uma sobredose do barbitúrico (tiopental sódico 120 mg/kg)
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associado ao anestésico (lidocaína 10 mg/kg), e imediatamente após parte dos
animais

(n

=

6/grupo)

foram

perfundidos

para

posterior

análise

imunoistoquímica. E, o restante dos animais (n=6/grupo) foram eutanasiados
através do método de decapitação sem anestesia prévia e os encéfalos
coletados e processados para posterior análise de peroxidação lipídica (esta
etapa ainda não foi concluída devido a pandemia do Coronavírus).
3.5. Testes comportamentais

3.5.1. Consumo
Durante o experimento I, uma garrafa de água foi disponibilizada para
cada gaiola controle, enquanto para cada gaiola tratamento foi disponibilizada
uma garrafa contendo o extrato (CRx, 400 mg/Kg) dissolvido em água.
Sabendo que o extrato é fotossensível envolvemos a garrafa com um papel
adesivo de cor escura, afim de evitar a degradação do extrato. Após 48 h
ambas eram trocadas por novas garrafas. O consumo de água e do extrato foi
mensurado em mL a cada 48 h para determinar o volume do consumo do
extrato. Ao final do ciclo de 48 h foi anotado a sobra de cada garrafa e
subtraído ao valor oferecido. A média foi realizada durante todo o experimento.
Cada gaiola continha 4 animais.
3.5.2. Teste de Catalepsia
Para a avaliação da catalepsia, o animal foi posicionado com as patas
dianteiras em uma barra horizontal de vidro elevada a 10,0 cm. Foi quantificado
o tempo que cada animal permanecia nessa posição, o limite foi de 180
segundos. Cada animal foi passou pelo teste por três vezes consecutivas e a
média destas medidas foi considerada como valor final.
3.5.3. Teste de Movimentos Orais
Para o teste de movimentos orais, os animais foram avaliados quanto ao
número de protusão de língua e mastigação ao vácuo que não foram
direcionados a nenhum objeto e tempo de tremor de queixo. Para isso o animal
foi colocado em uma gaiola metálica (20 cm x 15 cm x 25 cm). Foram fixados
espelhos atrás e sob a gaiola para melhor observação. O teste teve duração de
33

10 minutos.

3.5.4. Campo aberto
O aparato do campo aberto tem uma forma circular e é feito de madeira
(diâmetro = 84 cm e altura = 35 cm) sem o teto. Para essa avaliação foi
conectado uma câmera ao computador e posicionada sobre o aparato a uma
altura de 230 cm, permitindo a gravação dos parâmetros comportamentais
utilizando o software (Anymaze, Stoelting, EUA). O fundo do aparato tem a
coloração preta para um melhor contraste do animal e desempenho do
programa. O teste foi realizado posicionado o animal ao centro do aparato
circular e analisados durante 5 min. O programa de rastreamento divide o
campo em zona periférica e zona central além de fragmentar em 19 quadrantes.
Foram analisados os parâmetros de distância total percorrida (o percurso foi
realizado pelo rato no aparato foi medido em metros), velocidade média, tempo
e número de entradas na zona central e na periferia.
3.5.5. Tarefa de Reconhecimento de Objeto Novo
Para essa tarefa foi utilizado o mesmo aparato do teste de campo aberto.
O aparato não tem o teto para permitir que os animais tenham pistas distais no
decorrer da realização dessa tarefa. Foram utilizadas duas cópias de cada
objeto e trocados a cada sessão. Esses objetos apresentavam cor, forma e
tamanhos diferentes e seu peso era suficiente para que os animais não
deslocassem o objeto da posição colocada. A cada sessão, tanto o aparato
quanto os objetos foram higienizados com álcool 5% evitando que o animal
seguinte tenha dicas olfativas. Nenhum objeto deveria apresentar significado
etológico. Para esta tarefa foram realizadas uma sessão treino e uma sessão
teste com duração de 5 minutos cada. Na primeira sessão cada animal foi
apresentado a dois objetos iguais para realização da tarefa, ao final da sessão
retornaram a gaiola de moradia. E depois de (1h), os animais retornaram ao
aparato e foram expostos a dois objetos, um familiar e um objeto novo, sempre
mantidos na posição da sessão treino. Para cada animal era utilizado um
objeto diferente. Foram quantificados em ambas as sessões a porcentagem de
exploração de cada objeto.
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3.5.6. Teste do Labirinto em Cruz Elevado
O labirinto em cruz elevado é realizado em um aparato de madeira no
formato de cruz contendo dois braços fechados (48 cm x 12,5 cm x 35 cm) em
oposição a dois braços abertos (48 cm x 12,5 cm). O fundo do aparato tem a
coloração preta para um melhor contraste do animal e desempenho do
software. Posicionando os animais ao centro do labirinto e avaliados a
frequência de entradas nos braços do aparato e velocidade média (m/s); %TBF
– porcentagem de tempo de permanência nos braços fechados); tempo (%TBA
– porcentagem de tempo da permanência nos braços abertos e distância total
percorrida (m). O teste teve a duração de 5 minutos.
3.5.7. Avaliação de Risco
Além dos parâmetros já descritos, também foram quantificados
parâmetros relacionados ao comportamento de avaliação de risco (do inglês
risk assessment) no labirinto em cruz elevado, comportamentos avaliados
foram mergulho cabeça protegido (MCP, quando o animal projeta sua cabeça
para baixo do braço aberto, mas mantém seu corpo no braço fechado ou no
centro), mergulho de cabeça desprotegido (MCD, quando o animal projeta sua
cabeça para baixo do braço aberto com seu corpo neste mesmo braço),
posição de estiramento do corpo (Estiramento, quando o animal projeta seu
corpo a frente realizando como o próprio nome diz uma posição de estiramento
do corpo).
3.6. Perfusão e processamento cerebral

A perfusão e o processamento dos encéfalos foram realizados ao final
dos protocolos. Após anestesiar e imobilizar o animal, foi realizado uma secção
na pele para exibir a cavidade abdominal. Posteriormente realizado uma
incisão no músculo diafragma exibindo o coração. Com essa exposição foi
realizado a inserção da agulha sob o ápice do coração no ventrículo esquerdo.
Utilizando uma bomba peristáltica foi injetado um volume de solução salina
0,9% em tampão fosfato 0,1M logo depois um volume de 200ml de solução
paraformaldeído a 4% com pH 7,4.

Depois dessa lavagem, foram retirados os
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encéfalos e crioprotegidos em sacarose 30% a 4°C. Os cérebros foram
mantidos nestas condições até a utilização de um criostato para serem
seccionados a 50 μm.
3.7. Imunoistoquímica

As seções de encéfalos foram lavadas quatro vezes (com 5 minutos de
duração para cada lavagem) em 0,1M pH=7,4 de tampão fosfato e incubadas
em tampão bloqueador, [(albumina bovina (2%), Triton X-100 (0,3%) em
tampão fosfato 0,1M pH=7,4)] por 20 minutos. Em seguida incubadas em
anticorpo primário na concentração de tirosina hidroxilase, 0,5:1000 (cat #
AB152, Millipore, EUA) por 18 horas, posteriormente foram lavadas por 4 vezes
em tampão fosfato 0,1M no pH=7,4 (com duração de cinco minutos) e incubada
em anticorpo secundário - anti-rabbit, (1:1000, #BA-100, Vector Labs, EUA) diluído em tampão bloqueador durante duas horas. Outra bateria de lavagens
foi realizada submetendo as secções em tampão fosfato 0,1M pH=7,4 (quatro
vezes de cinco minutos cada) em seguida incubadas com o kit (ABC Kit, Vector
Labs, EUA) durante 2 horas. Logo depois lavadas em tampão fosfato 0,1M
pH=7,4 (quatro vezes de 5 minutos) e foi utilizada a solução a 0,05% de 3,3’
diaminobenzidina (DAB) (Sigma-Aldrich, EUA) por 2 minuto para a deposição
do cromógeno, depois separadas outro um recipiente contendo tampão e
adicionado ao recipiente com o cromógeno a água oxigenada. Após isso
colocar as seções dos encéfalos nesta solução até ocorrer a oxirredução.
Depois de atingido o nível adequado de coloração, as seções foram montadas
em lâminas histológicas gelatinizadas, posteriormente deixadas para secar por
quatro dias. Para desidratação as lâminas passaram por uma bateria contendo
do álcoois 70%, 80%, 90%, 100% e xileno, por um minuto cada, e foram
montadas utilizando meio de inclusão (Entellan, Merck, EUA) e lamínula.
Imagens das áreas de interesses foram capturadas com auxílio de microscópio
acoplado a uma câmera e as quantificações foram realizadas por meio de
densitometria óptica relativa como descrito em estudo prévio (Santos et al.,
2013) ou contagem de células por meio do método de fracionamento óptico
com Stereo Investigator (MBF biosciences, EUA).
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3.8. Análise estatística

Os dados foram analisados por meio da análise de variância (ANOVA)
de uma ou mais vias ou de medidas repetidas (conforme o procedimento
experimental). Análises a posteriori foram realizadas pelo teste post-hoc de
Tukey. Para a tarefa de reconhecimento do objeto novo foi realiza análise
através do teste t-Student para amostras pareadas. Diferenças foram
consideradas estatisticamente significante com um valor de p < 0,05.
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4. RESULTADOS

4.1. Avaliação do potencial neuroprotetor do CRx em ratos
submetidos a um modelo progressivo da DP
4.1.1. Peso corporal
A ANOVA de duas vias para medidas repetidas mostrou efeito tempo
[F(8,40) = 32,9; p < 0,0001], entretanto não foram observadas diferenças para
tratamento [F(3,15) = 2,1; p = 0,13] e interação tempo x tratamento [F(24,120) = 1,2;
p = 0,23]. O teste post-hoc de Tukey revelou que no 42º dia o grupo RES-CRx
perdeu menos peso quando comparado ao grupo RES-CTR e que no 49º dia o
grupo RES-CRT apresentou uma perda de peso comparado aos grupos
controles (p < 0,05, tabela 3).
Tabela 3. Efeitos da administração da CRx (400 mg/Kg) e RES (0,01 mg/Kg) em ratos
submetidos a um modelo progressivo de parkinsonismo quando avaliados em relação a de
perda de peso corporal.
Dia do tratamento
28º
35º

Tratamento

1º

7º

14º

21º

42º

49º

51º

CTR-CTR

0
(435)

2,7 ± 0,7
(423)

3,1 ± 0,5
(422)

0,7 ± 0,5
(433)

0
(436)

0
(434)

0
(440)

0
(446)

0
(452)

CTR-CRx

0
(394)

2,7 ± 1,1
(383)

3,4 ± 1,3
(380)

1,0 ± 1,6
(390)

0
(394)

0
(392)

0
(394)

0
(400)

0,6 ± 0,6
(405)

RES-CTR

0
(448)

0,3 ± 0,5
(447)

2,6 ± 1,2
(445)

0
(456)

0
(459)

0
(458)

4,6 ± 0,5*
(465)

0
(464)

0,9 ± 1,1
(462)

RES-CRx

0
(478)

2,0 ± 0,8
(469)

2,6 ± 0,7
(466)

0,1 ± 0,9
(477)

0
(481)

0
(479)

0
(474)

0,5 ± 1,0*
(476)

0,9 ± 0,7
(477)

Dados estão expressos como média ± EPM (n = 6/grupo). *p < 0,05 RES-CTR comparado
CTR-CTR e CTR-CRx. (ANOVA de duas vias para medidas repetidas seguida do teste de posthoc de Tukey).

4.1.2. Consumo
No período correspondente do 13º ao 21º dia [t(8) =2,87, p < 0,05] os
animais consumiram mais CRx quando comparado ao consumo da água. Não
foram encontradas diferenças no consumo para os períodos 3º a 11; 23º a 31º;
33º a 41º; 43º a 51º dia, respectivamente [t(8) =0,343; t(8) =1,47; t(8) =0,36; t(8)
=0,46 , p > 0,05] (tabela 4).
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Tabela 4. Efeitos da administração da CRx (400 mg/Kg) e e RES (0,01 mg/Kg) em ratos
submetidos a um modelo progressivo de parkinsonismo quando avaliados em relação ao
consumo.
Consumo (ml)
Período do Tratamento

Água

CRx

3º-11º

248 ± 2

260 ± 7

13º-21º

243 ± 4

280 ± 4*

23º-31º

240 ± 5

254 ± 5

33º-41º

228 ± 3

230 ± 3

43º-51º

211 ± 5

216 ± 3

(Dia)

Dados estão expressos como média ± EPM (n = 6/grupo. *p < 0,05 CRx comparado ao
consumo de água (teste t-Student para amostras pareadas).

4.1.3. Teste de catalepsia
A ANOVA de duas vias para medidas repetidas para o comportamento
de catalepsia mostrou efeito do tempo [F(24,120) = 10,9; p < 0,0001], tratamento
[F(3,15) = 8,3; p = 0,0017] e interação tempo x tratamento [F(72,360) = 2,4; p <
0,0001]. O teste post-hoc de Tukey revelou que os animais do grupo RES-CTR
apresentaram um aumento progressivo no tempo de permanência na barra de
catalepsia a partir do 13º quando comparado aos grupos CTR-CTR e CTR-CRx
(p < 0,05). Além disso, animais do grupo RES-CRx permaneceram menos
tempo na barra de catalepsia a partir do 13° dia, exceção ao 15° dia, quando
comparado ao grupo RES-CTR (p < 0,05; Figura 8).

39
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Figura 8. Efeitos da administração da CRx (400 mg/Kg) e RES (0,01 mg/kg) em ratos
submetidos a um modelo progressivo de parkinsonismo quando avaliados em relação ao
comportamento de catalepsia (n = 6/grupo). *p < 0,05 RES-CTR comparado CTR-CTR e CTRCRx; #p < 0,05 RES-CRx comparado RES-CTR (ANOVA de duas vias para medidas repetidas
seguida do teste de post-hoc de Tukey).

4.1.4. Teste de movimentos orais
A ANOVA de duas vias para medidas repetidas para o comportamento
de protusão de língua mostrou efeito tempo [F(6,30) = 9,7; p < 0,0001],
tratamento [F(3,15) = 129,2; p < 0,0001] e interação tempo x tratamento [F(18,90) =
5,4; p < 0,0001]. O teste post-hoc de Tukey revelou que os grupos RES-CTR e
RES-CRx apresentaram um aumento progressivo da frequência de protusão de
língua a partir do 13° dia quando comparado aos grupos CTR-CTR e CTR-CRx
(p < 0,05). Além disso, o RES-CRx apresentou menor frequência nas protusões
de língua no 37° e 51° dia quando comparado ao grupo RES-CTR (p < 0,05;
Figura 9A).
Em relação à frequência de mastigações ao vácuo, a ANOVA de duas
vias para medidas repetidas mostrou efeito tempo [F(6,3) = 128,7; p < 0,0001],
tratamento [F(3,15) = 107,7; p < 0,0001] e interação tempo x tratamento [F(18,90) =
35,8; p < 0,0001]. O teste post-hoc de Tukey revelou que os animais do grupo
RES-CTR

apresentaram

um

aumento

progressivo

na

frequência

de

mastigações ao vácuo quando comparado aos grupos CTR-CTR e CTR-CRx (p
< 0,05). Além disso, o RES-CRx apresentou menor frequência de mastigações
ao vácuo a partir do 20° dia quando comparado ao grupo RES-CTR (p < 0,05;
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Figura 9B).
A ANOVA de duas vias para medidas repetidas para o comportamento
de tremor de queixo também mostrou efeito tempo [F(5,25) = 5,0; p = 0,025],
tratamento [F(3,15) = 20,2; p < 0,0001] e interação tempo x tratamento [F(15,75) =
2,8; p = 0,014]. O teste post-hoc de Tukey revelou que os grupos RES-CTR e
RES-CRx apresentaram um aumento progressivo no tempo de tremor de
queixo a partir do 13° dia quando comparado aos grupos CTR-CTR e CTR-CRx
(p < 0,05). Além disso, o grupo RES-CRx apresentou menor tempo de tremor
de queixo quando comparado ao RES-CTR no intervalo entre o 20° e o 45º dia
(p < 0,05; Figura 9C).
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Figura 9. Efeitos da administração da CRx (400 mg/Kg) e RES (0,01 mg/kg) em ratos
submetidos a um modelo progressivo de parkinsonismo quando avaliados em relação a (A)
Frequência do comportamento de protusão de língua; (B) Frequência de mastigações ao vácuo
e (C) Tempo do comportamento de tremor de queixo (n = 6/grupo). *p < 0.05 RES-CTR
comparado ao CTR-CTR e CTR-CRx; #p < 0,05 RES-CRx comparado RES-CTR (ANOVA de
duas vias para medidas repetidas seguida do teste post-hoc de Tukey).
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4.1.5. Teste do campo aberto
A análise da ANOVA de uma via mostrou diferença entre os grupos para
distância total percorrida [F(3,20) = 13,33, p < 0,0001], número de linhas
cruzadas [F(3,20) = 4,65, p = 0,01], velocidade média [F(3,20) = 4,86, p = 0,01] e
velocidade máxima [F(3,20) = 4,63, p = 0,01]. O teste post-hoc de Tukey revelou
que no 47° dia o grupo RES-CTR percorreu menor distância e apresentou
menor velocidade média no aparato quando comparados aos grupos controle
(p < 0,05; Figura 10). Além disso, o grupo RES-CRx apresentou menor
velocidade média quando comparado aos grupos controles (p < 0,05; Figura
10B).
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Distância m)

20
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5

*

*

0
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B)
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*

*
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CTR-CTR CTR-CRx RES-CTR RES-CRx

Figura 10. Efeitos da administração do CRx (400 mg/Kg) e RES (0,01 mg/kg) em ratos
submetidos a um modelo progressivo de parkinsonismo quando avaliados no campo aberto. (A)
Distância total percorrida, (B) Velocidade média (n=6/grupo). *p < 0.05 RES-CTR comparado
ao CTR-CTR e CTR-CRx (ANOVA de uma via seguido de teste de Tukey).

Em relação a avaliação comportamental no campo aberto, a ANOVA de
uma via mostrou diferença para tempo na zona externa [F(3,20) = 5,13, p =
0,008], números de entradas na zona externa [F(3,20) = 4,59, p = 0,01] e número
de entradas na zona interna [F(3,20) = 4,86, p = 0,01]. Não houve diferença para
tempo na zona interna [F(3,20) = 2,33, p = 0,10]. O teste Tukey revelou que no
47° dia o grupo RES-CTR permaneceu menos tempo na zona externa e
realizou menos entradas tanto na zona externa quanto na zona interna quando
comparado ao grupo CTR-CTR (Tabela 5).
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Tabela 5. Efeitos da administração do CRx (400 mg/Kg) e RES (0,01 mg/kg) em ratos
submetidos a um modelo progressivo de parkinsonismo quando avaliados em relação a
atividade comportamental no campo aberto.
Dia

10º

19º

39º

47º

Tempo

Entradas

Tempo

Entradas

(ZE)

(ZE)

(ZI)

(ZI)

CTR-CTR

236,0 ± 17,9

5,6 ± 0,8

62,8 ± 18,3

5,3 ± 0,8

CTR-CRx

240,3 ± 18,4

7,0 ± 1,9

58,9 ± 18,3

6,6 ± 2,0

RES-CTR

254,3 ± 10,7

7,6 ± 1,5

44,9 ± 10,8

7,3 ± 1,4

RES-CRx

249,8 ± 12,7

7,1 ± 1,9

48,7 ± 12,8

6,3 ± 1,9

CTR-CTR

266,2 ± 3,2

8,1 ± 0,9

33,2 ± 3,2

7,5 ± 0,9

8,8 ± 1,4

35,1 ± 9,3

7,8 ± 1,4

Tratamento

CTR-CRx

263,9 ± 9,2

RES-CTR

274,4 ± 8,3

6,0 ± 0,7

24,9 ± 8,4

5,1 ± 0,7

RES-CRx

279,2 ± 6,1

6,8 ± 1,4

20,0 ± 6,0

5,8 ± 1,4

CTR-CTR

263,8 ± 9,1

6,5 ± 1,3

35,6 ± 9,0

5,8 ± 1,4

CTR-CRx

266,0 ± 12,2

5,5 ± 0,8

33,2 ± 12,2

5,1± 0,9

RES-CTR

263,2 ± 22,5

3,6 ±0,5

36,4 ± 22,6

3,3 ± 0,6

RES-CRx

266,8 ± 12,2

5,1 ± 1,0

32,2 ± 11,9

4,6 ±1,2

CTR-CTR

282,6 ± 6,7

5,8 ± 0,8

16,5 ± 6,6

4,8 ± 0,8

CTR-C400

261,1 ± 11,3

7,5 ± 1,1

38,1 ± 11,3

6,8 ± 1,2

RES-CTR

279,5 ± 12,5*

2,6 ± 0,9*

19,3 ± 12,5

1,6 ± 0,9*

RES-CRx

252,9 ± 20,2*

4,8 ± 0,9

45,9 ± 20,3

3,8 ± 0,9

Dados estão expressos como média ± EPM (n = 6/grupo). *p <0 ,05 RES-CTR comparado ao
CTR-CTR (ANOVA uma via seguido de teste post-hoc de Tukey). ZE, zona externa; ZI, zona
interna.

4.1.6. Tarefa de reconhecimento do objeto novo
Nas

sessões de treino realizadas no 6° e 11° dia não foram

observadas diferenças entre o tempo de exploração dos objetos nos grupos
CTR-CTR [t(5) = 0,132; p > 0,05 e t(5) = 1,43; p > 0,05]; CTR-CRx [t(5) = 0,647;
p > 0,05 e t(5) = 0,81; p > 0,05]; RES-CTR [t(5) = 0,137; p > 0,05 e t(5) = 1,66;
p > 0,05] e RES-CRx [t(5) = 0,477; p > 0,05 e t(5) = 0,04; p > 0,05],
respectivamente (Figura 11 A e C).
Entretanto, nas sessões de teste houve diferenças entre os grupos
[CTR-CTR: t(5) = 2,70; p < 0,05 e t(5) = 4,44; p < 0,05; CTR-CRx: t(5) = 3,01; p
< 0,05 e t(5) = 3,74; p < 0,05; RES-CTR: t(5) = 2,96; p < 0,05 e t(5) = 7,47; p >
0,05; RES-CRx t(5) = 4,85; p < 0,05 e t(5) = 2,43; p < 0,05], os animais
passaram mais tempo explorando o objeto novo em comparação ao objeto
familiar (Figura 11 B e D).
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Figura 11. Efeitos da administração da CRx (400 mg/Kg) e RES (0,01 mg/Kg) em ratos
submetidos a um modelo progressivo de parkinsonismo quando avaliados na tarefa de
reconhecimento de objetos (n = 6/grupo). *p < 0,05 objeto novo comparado ao objeto familiar
(teste t-Student para amostras pareadas). FAM, objeto familiar; NOVO, objeto novo.

4.1.7. Teste do labirinto em cruz elevado (LCE)

A ANOVA de uma via mostrou diferença para velocidade máxima [F (3,20)
= 3,1; p = 0,04]. O teste post-hoc de Tukey mostrou que os animais do grupo
RES-CTR apresentaram menor velocidade máxima quando comparado ao
grupo CTR-CRx (p< 0,05). Não foram observadas diferenças para os outros
parâmetros avaliados como distância total percorrida [F (3,20) = 0,4; p = 0,73],
velocidade média [F(3,20) = 0,4; p =0,72], tempo no braço aberto [F(3,20) = 0,2; p
= 0,83], tempo no braço fechado [F

(3,20)

= 0,2; p =0,84], tempo no cento [F(3,20)

= 0,1; p =0,94] e tempo de latência para primeira entrada no 1/3 final [F (3,20) =
0,5; p =0,65] (Tabela 6).
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Tabela 6. Efeitos da administração do CRx (400 mg/Kg) e RES (0,01 mg/kg) em ratos
submetidos a um modelo progressivo de parkinsonismo quando submetidos ao teste do LCE
no dia 12.
Tempo
Braço
Aberto (s)

Tempo
Centro
(s)

0,37 ± 0,02

Tempo
Braço
Fechado
(s)
178,4 ± 13,7

49,2 ± 11,5

47,2 ± 6,1

Tempo
Latência para
entrada no 1/3
final (s)
67,7 ± 29,8

0,03 ± 0,002

0,41 ± 0,02

167,1 ± 17,7

57,0 ± 15,1

54,0 ± 9,6

102,6 ± 35,5

7,8 ± 0,7

0,03 ± 0,002

0,32 ± 0,02*

174,2 ± 16,6

62,6 ± 9,9

54,2 ± 11

58,1 ± 10,8

7,4 ± 0,9

0,03 ± 0,003

0,34 ± 0,01

188,2 ± 18,3

49,4 ± 10,9

52,1 ± 8,6

48,2 ± 37,1

Tratamento

Distância
Total
(m)

Velocidade
Média (m/s)

Velocidade
Máxima
(m/s)

CTR-CTR

8,1 ± 0,7

0,03 ± 0,002

CTR-CRx

8,6 ± 0,7

RES-CTR
RES-CRx

Dados estão expressos como média ± EPM. (n = 6/grupo). *p <0 ,05 RES-CTR comparado ao
CTR-CTR (ANOVA de uma via seguido de teste post-hoc de Tukey).

4.1.8. Comportamento de avaliação de risco no LCE
A ANOVA de uma via não mostrou diferença para mergulho de cabeça
protegido [F(3,20) = 0,7; p = 0,54], mergulho de cabeça desprotegido [F(3,20) = 1,3;
p = 0,29], mergulho de cabeça desprotegido no 1/3 final do aparato [F(3,20) = 1,2;
p = 0,32] e de estiramento de corpo [F(3,20) = 2,6; p = 0,07] (Figura 12).
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Figura 12. Efeitos da administração da CRx (400 mg/Kg) e RES (0,01 mg/Kg) em ratos
submetidos a um modelo progressivo de parkinsonismo quando avaliados em relação ao
comportamento de avaliação de risco no labirinto em cruz elevado. (A) mergulho de cabeça
protegido, (B) mergulho de cabeça desprotegido, (C) mergulho de cabeça desprotegido no ½
final, (D) estiramento de corpo (n = 6/grupo). (p < 0.05, ANOVA de uma via seguido do teste de
post-hoc de Tukey)

4.1.9. Imunoistoquímica para tirosina hidroxilase (TH)
A ANOVA de uma via mostrou diferença entre os grupos na SNpc [F(3,15)
= 38,8; p < 0,0001] e na VTA [F(3,15) = 3,9; p = 0,0293]. Não foi encontrada
diferença no estriado dorsal (ESTd) [F(3,17) = 0,56; p = 0,6444]. O teste post-hoc
de Tukey mostrou que os grupos RES-CTR e RES-CRx apresentaram uma
depleção na reatividade para células TH+ na SNpc quando comparados aos
grupos CTR-CTR e CTR-CRx. Além disso, o grupo RES-CTR apresentou uma
depleção para células TH+ na VTA quando comparado ao grupo CTR-CTR (p<
0,05; figura 13).
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Figura 13. Efeitos da administração repetida de CRx (400 mg/Kg) e RES (0,01 mg/Kg) em ratos submetidos a um modelo progressivo parkinsonismo. (A)
Representação fotomicrográfica de secções coronais do cérebro (margem de escala; 200µ); (B) células TH+ na SNpc; (C) células TH+ na VTA; (D
imunorreatividade para TH em fibras do ESTd, ambos normalizados em relação ao grupo CTR-CTR. Dados estão expressos como média ± EPM. *p < 0,05
comparado aos grupos CTR-CTR e CTR-CRx (ANOVA de uma via seguido do teste post-hoc de Tukey).
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4.2. Avaliação do potencial neuroprotetor do extrato de CPt em
ratos submetidos a um modelo progressivo da DP

4.2.1. Peso Corporal
A ANOVA de duas vias para medidas repetidas mostrou diferença para
tempo [F(4,44) = 12,87, p < 0,0001] e interação tempo x tratamento [F(12,132) =
2,68, p = 0,0029], contudo não houve efeito para tratamento [F (3,33) = 0,09, p =
0,9614]. O teste post-hoc de Tukey revelou que o grupo RES-CTR perdeu peso
a partir do 14° dia quando comparados ao grupo CTR - CTR (p < 0,05; Tabela
7).

Tabela 7. Efeitos da administração da CPt (400 mg/Kg) e RES (0,1 mg/Kg) em ratos
submetidos a um modelo progressivo de parkinsonismo quando avaliados em relação a perda
de peso corporal.
Dias do tratamento
Tratamento
1°

7°

14°

21°

28°

CTR-CTR

0
(423)

0,9 ± 0
(419)

0
(425)

0
(432)

0
(437)

CTR-CPt

0
(429)

1,6 ± 0
(422)

0,5 ± 1,0
(427)

0(438)

0
(445)

RES-CTR

0
(460)

2,0 ± 0
(421)

1,8 ± 1,0*
(422)

0,8 ± 1,0*
(427)

1,8 ± 1,0*
(423)

RES-CPt

0
(431)

1,3 ± 0
(426)

0,7 ± 1,0
(429)

0
(433)

0
(437)

Dados estão expressos como média ± EPM. (n = 12/grupo). *p < 0,05 RES-CTR comparado
CTR-CTR e CTR-CPt. (ANOVA de duas vias para medidas repetidas seguida do teste de posthoc de Tukey).

4.2.2. Teste de Catalepsia
A ANOVA de duas vias para medidas repetidas para o comportamento
de catalepsia mostrou efeito do tempo [F(13,143) = 23,7; p < 0,0001], tratamento
[F(3,33) = 9,5; p < 0,0001] e interação tempo x tratamento [F(39,429) = 5,4; p <
0,0001]. O teste post-hoc de Tukey mostrou que os animais do grupo RES-CTR
apresentaram um aumento progressivo no tempo de permanência na barra de
catalepsia a partir do 13º dia quando comparado aos grupos CTR-CTR e CTR49

CPt (p < 0,05). Além disso, animais do grupo RES-CPt permaneceram menos
tempo na barra a partir do 17º dia quando comparado ao grupo RES-CTR (p<
0,05; Figura 14).
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Figura 14. Efeitos da administração da CPt (400 mg/Kg) e RES (0,1 mg/kg) em ratos
submetidos a um modelo progressivo de parkinsonismo quando avaliados em relação ao
comportamento de catalepsia (n = 12/grupo). *p < 0,05 RES-CTR comparado CTR-CTR e CTRCPt; #p < 0,05 RES-CPt comparado RES-CTR. (ANOVA de duas vias para medidas repetidas
seguida do teste de post-hoc de Tukey).

4.2.3. Teste de Movimentos orais
A ANOVA de duas vias para medidas repetidas para o comportamento
de protusão de língua mostrou efeito no tratamento [F(3,33) = 31,9; p < 0,0001] e
interação tempo x tratamento [F(9,99) = 3,2; p = 0,0017], porém não mostrou
efeito tempo [F(3,33) = 2,5; p = 0,07]. O teste post-hoc de Tukey revelou que os
grupos RES-CTR e RES-CPt apresentaram um aumento progressivo na
frequência de protusão de língua a partir do 7° dia quando comparado aos
grupos CTR-CTR e CTR-CPt (p < 0,05). Além disso, o grupo RES-CPt
apresentou uma diminuição na frequência de protusões de língua a partir do 7°
dia, com exceção do 21° dia, quando comparado ao grupo RES-CTR (p < 0,05;
Figura 15A).
Em relação à frequência de mastigações ao vácuo, a ANOVA de duas
vias para medidas repetidas mostrou efeito tempo [F(3,33) = 12,9; p < 0,0001],
tratamento [F(3,33) = 94,2; p < 0,0001] e interação tempo x tratamento [F (9,99) =
50

11,9; p < 0,0001]. O teste post-hoc de Tukey revelou que os animais do grupo
RES-CTR

apresentaram

um

aumento

progressivo

na

frequência

de

mastigações ao vácuo a partir do 7° dia quando comparado aos grupos CTRCTR e CTR-CPt (p < 0,05). Além disso, o grupo RES-CPt apresentou uma
diminuição na frequência de mastigações ao vácuo a partir do 13° dia quando
comparado ao RES-CTR (p < 0,05; Figura 15B).
A ANOVA de duas vias para medidas repetidas para o comportamento
de tremor de queixo também mostrou efeito tratamento [F(3,33) = 7,7; p =
0,0005]. Não houve diferença para tempo [F(3,33) = 2,1; p = 0,1155] e interação
tempo x tratamento [F(9,99) = 0,99; p =0,5284]. O teste post-hoc de Tukey
revelou que os grupos RES-CTR e RES-CPt apresentaram um aumento
progressivo do tempo de tremor de queixo quando comparado aos grupos
CTR-CTR e CTR-CPt no 21° e 27º dia (p < 0,05). Além disso, o grupo RES-CPt
apresentou uma redução no tempo de tremor de queixo no 27° dia quando
comparado ao grupo RES-CTR (p < 0,05; Figura 15C).
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Figura 15. Efeitos da administração da CPt (400 mg/Kg) e RES (0,1 mg/kg) em ratos
submetidos a um modelo progressivo de parkinsonismo quando avaliados em relação a (A)
Frequência do comportamento de protusão de língua; (B) Frequência de mastigações ao vácuo
e (C) Tempo do comportamento de tremor de queixo (n = 12/grupo). *p < 0.05 RES-CTR
comparado ao CTR-CTR e CTR-CPt; #p < 0,05 RES-CPt comparado RES-CTR (ANOVA de
duas vias para medidas repetidas seguida do teste post-hoc de Tukey).
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4.2.4. Campo Aberto
A ANOVA de uma via não mostrou diferença entre os grupos para
distância total percorrida [F(3,44) = 0,72, p = 0,54; F(3,44) = 0,91, p = 0,44; F(3,44) =
1,58, p = 0,20; F(3,44) = 0,70, p = 0,55], número de linhas cruzadas no aparato
[F(3,44) = 0,10, p = 0,95; F(3,44) = 0,94, p = 0,42; F(3,44) = 1,21, p = 0,31; F(3,44) =
1,01, p = 0,39], velocidade média [F(3,44) = 0,69, p = 0,55; F(3,44) = 0,92, p = 0,43;
F(3,44) = 1,44, p = 0,24; F(3,44) = 1,86, p = 0,14] e velocidade máxima [F(3,44) =
2,13, p = 0,10; F(3,44) = 1,77, p = 0,16; F(3,44) = 0,98, p = 0,41; F(3,44) = 1,29, p =
0,28], tempo zona externa [F(3,44) = 0,67, p = 0,57; F(3,44) = 1,46, p = 0,23; F(3,44)
= 0,79, p = 0,50; F(3,44) = 1,24, p = 0,30] e tempo na zona interna [F(3,44) = 0,38,
p = 0,76; F(3,44) = 0,50, p = 0,68; F(3,44) = 1,00, p = 0,40; F(3,44) = 0,75, p = 0,52]
no 5°, 10°, 19° e 28° dia, respectivamente (Tabela 8).

Tabela 8. Efeitos da administração do CRt (400 mg/Kg) e RES (0,1 mg/kg) em ratos
submetidos a um modelo progressivo de parkinsonismo quando avaliados em relação a
atividade comportamental no campo aberto.
Dia

5°

10°

19°

28°

Distância

Linhas

Tempo

Tempo

(m)

Cruzadas

(ZI)

(ZE)

CTR-CTR

4,9 ± 0,9

47,8 ± 9,7

10,8 ± 2,6

264,7 ± 7,1

CTR-CPt

5,5 ± 0,4

46,8 ± 3,1

8,5 ± 3,2

271,2 ± 8,0

RES-CTR

6,6 ± 1,0

50,3 ± 8,3

9,6 ± 2,6

277,6 ± 4,7

RES-CPt

5,4 ± 0,9

44,4 ± 7,3

6,9 ± 2,0

271,5 ± 5,3

CTR-CTR

3,0 ± 0,5

26,5 ± 5,4

3,3 ± 2,0

288,0 ± 3,9

CTR-CPt

4,1 ± 0,6

32,9 ± 5,6

12,5 ± 9,7

264,7 ± 15,6

RES-CTR

4,6 ± 0,8

40,0 ± 7,4

6,4 ± 2,3

286,4 ± 4,2

RES-CPt

4,4 ± 0,9

39,7 ± 7,7

9,7 ± 4,9

276,7 ± 6,2

CTR-CTR

2,1 ± 0,5

26,0 ± 7,0

10,8 ± 6,5

268,7 ± 12,1

CTR-CPt

4,1 ± 0,8

40,4 ± 9,0

4,3 ± 2,3

283,5 ± 5,6

RES-CTR

3,0 ± 0,7

24,5 ± 5,4

2,0 ± 1,0

284,6 ± 6,6

RES-CPt

2,8 ± 0,6

27,2 ± 4,4

4,7 ± 2,7

274,9 ± 8,1

CTR-CTR

2,6 ± 0,6

28,7 ± 7,9

8,6 ± 6,1

285,2 ± 6,6

CTR-CPt

3,2 ± 0,6

32,5 ± 6,6

3,4 ± 2,4

287,5 ± 3,4

Tratamentos

RES-CTR
1,5 ± 0,4
21,4 ±5,2
7,5 ± 3,6
260,9 ± 20,6
RES-CPt
2,1 ± 0,5
19,5 ± 3,8
1,7 ± 0,8
286,5 ± 6,9
Dados estão expressos como média ± EPM (n = 12/grupo). *p <0 ,05 RES-CTR comparado ao
CTR-CTR (ANOVA uma via seguido de teste post-hoc de Tukey). ZE, zona externa; ZI, zona
interna.

53

4.2.5. Tarefa de reconhecimento de objeto novo
Nas sessões de treino realizadas no 6° e 11° dia não foram observadas
diferenças entre a exploração dos objetos nos grupos CTR-CTR [t(11) = 0,94,
p > 0,05 e t(11) = 0,44, p > 0,05]; CTR-CPt [t(11) = 1,62, p > 0,05 e t(11) = 0,45,
p > 0,05]; RES-CTR [t(11) = 0,36 p > 0,05 e t(11) = 1,34 p > 0,05] e RES-CPt
[t(11) = 0,81, p > 0,05 e t(11) = 1,33, p > 0,05], respectivamente (Figura 16 A e
B).
Nas sessões de teste os grupos CTR-CTR [t(11) = 4,24, p < 0,05 e t(11)
= 5,32, p < 0,05]; CTR-CPt [t(11) = 4,80 p < 0,05 e t(11) = 6,12 p < 0,05] e RESCPt [t(11) = 3,22, p < 0,05 e t(11) = 5,15, p < 0,05] passaram mais tempo
explorando o objeto novo em comparação ao objeto familiar no

6° e 11°,

respectivamente. Ainda, no grupo RES-CTR [t(11) = 4,04 p > 0,05 e t(11) = 0,54
p < 0,05] os animais gastaram o mais tempo explorando o objeto familiar e
menos tempo explorando o objeto novo (Figura 16 C e D).
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Figura 16. Efeitos da administração da CPt (400 mg/Kg) e RES (0,1 mg/Kg) em ratos
submetidos a um modelo progressivo de parkinsonismo quando avaliados na tarefa de
reconhecimento de objetos. (n = 12/grupo). *p < 0,05 objeto novo comparado ao objeto familiar
(teste t-Student para amostras pareadas). FAM, objeto familiar; NOVO, objeto novo.

4.2.6. Labirinto em cruz elevado (LCE)
A ANOVA de uma via não mostrou diferenças para distância percorrida
[F(3,44) = 0,2; p = 0,89], velocidade média [F(3,44) = 1,0; p = 0,40], velocidade
máxima [F(3,44) = 0,4; p = 0,75], tempo no braço aberto [F(3,44) = 0,2; p = 0,82],
tempo no braço fechado [F(3,44) = 0,09; p =0,95], tempo no centro [F(3,44) = 1,2; p
= 0,30] e tempo de latência para primeira entrada no 1/3 final [F (3,44) = 0,2; p =
0,84], (Tabela 9).
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Tabela 9. Efeitos da administração do extrato do CPt (400 mg/Kg) e RES (0,1 mg/kg) em ratos
submetidos a um modelo progressivo de parkinsonismo quando submetidos ao teste do LCE
no dia 12.

0,02 ± 0

Veloc.
Máxima
(m/s)
0,3 ± 0,1

Braço
Fechado
(s)
143,5 ± 29,6

6,2 ± 1,3

0,02 ± 0

0,3 ± 0,0

RES-CTR

5,2 ± 1,1

0,02 ± 0

RES-CPt

6,3 ± 1,1

0,02 ± 0

Tratamento

Distância
(m)

Veloc.
Média (m/s)

CTR-CTR

6,2 ± 1,3

CTR-CPt

93,1 ± 25,1

10,3 ± 1,0

Entrada
no 1/3
final (s)
2,9 ± 1,3

127,7 ± 30,8

129,6 ± 31,5

2,6 ± 0,5

5,0 ± 2,9

0,3 ± 0,0

139,8 ± 30,9

121,2 ± 31,5

4,2 ± 1,6

4,5 ± 2,0

0,3 ± 0,0

123,7 ± 29,1

118,4 ± 27,6

3,7 ± 0,7

5,7 ± 2,6

Braço
aberto (s)

Centro
(s)

Dados estão expressos como média ± EPM (n = 12/grupo). *p <0 ,05 RES-CTR comparado ao
CTR-CTR (ANOVA de uma via seguido de teste post-hoc de Tukey).

4.2.7. Comportamento de avaliação de risco no LCE
A ANOVA de uma via mostrou diferença para tempo de mergulho de
cabeça protegido [F(3,44) = 3,4; p = 0,02], mergulho de cabeça desprotegido no
1/3 final [F(3,44) = 3,3; p = 0,02] e frequência de estiramento de corpo [F(3,44) =
2,9; p = 0,04]. Não houve diferença para tempo de mergulho de cabeça
desprotegido [F(3,44) = 0,8; p = 0,46]. O teste de post-hoc de Tukey revelou que
RES-CTR apresentou uma diminuição do tempo de mergulho de cabeça
protegido quando comparado aos grupos CTR-CTR e CTR-CPt. Além disso, o
grupo CTR-CPt apresentou um maior tempo de mergulho de cabeça
desprotegido no 1/3 final como também uma maior frequência de estiramento
de corpo quando comparado ao grupo CTR-CTR (Figura 17).
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Figura 17. Efeitos da administração da CPt (400 mg/Kg) e RES (0,1 mg/Kg) em ratos
submetidos a um modelo progressivo de parkinsonismo quando avaliados em relação ao
comportamento de avaliação de risco no labirinto em cruz elevado. (A) mergulho de cabeça
protegido, (B) mergulho de cabeça desprotegido, (C) mergulho de cabeça desprotegido no ½
final, (D) estiramento de corpo (n = 6/grupo). (p < 0.05, ANOVA de uma via seguido do teste de
post-hoc de Tukey).

4.2.8. Imunoistoquímica para tirosina hidroxilase
A ANOVA de uma via mostrou efeito tratamento quando analisado a
SNpc [F(3,12) = 29,3; p < 0,0001], VTA [F(3,12) = 25,3; p < 0,0001] e STRd [F(3,14) =
7,20; p = 0,0037]. O teste post-hoc de Tukey revelou que o grupo RES-CTR
apresentou uma depleção na reatividade de células TH+ na SNpc e na VTA,
além de uma diminuição na densidade de fibras TH+ no STRd quando
comparado aos grupos CTR-CTR e CTR-CPt (p< 0,05). Além disso, o grupo
RES-CPt apresentou uma maior reatividade para células TH+ na SNpc e na
VTA, além de uma maior reatividade para densidade de fibras TH+ no STRd
quando comparado ao grupo RES-CTR (p < 0,05; figura 18).
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Figura 18. Efeitos da administração repetida de CPt (400 mg/Kg) e RES (0,1 mg/kg) em ratos submetidos a um modelo progressivo de parkinsonismo. (A) Representação
fotomicrográfica de secções coronais do cérebro (margem de escala; 200µ); (B) células TH+ na SNpc; (C) células TH+ na VTA; (D) imunorreatividade para TH em fibras do
ESTd, ambos normalizados em relação ao grupo CTR-CTR. Dados estão expressos como média ± EPM. *p < 0,05 RES-CTR comparado aos grupos CTR-CTR e CTR-CRx;
#p < 0,05 RES-CRx comparado RES-CTR (ANOVA de uma via seguido do teste post-hoc de Tukey).
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5. DISCUSSÃO

Os principais resultados deste estudo mostram que a administração
crônica de CRx e CPt em ratos submetidos ao modelo progressivo de
parkinsonismo induzido por RES foram acompanhados por uma redução dos
comportamentos de catalepsia e de movimentos orais. Ainda, ambos extratos
protegeram contra a depleção de células TH+ na SNpc e VTA, assim como da
diminuição da reatividade em fibras TH+ do STRd para o tratamento com CPt.
E, a administração crônica de CPt preveniu o déficit de memória de
reconhecimento de objetos induzido por RES (Figura 19).

A)

CRx

Déficits motores

Catalepsia
MO
Tirosina Hidroxilase
SNpc
VTA

B)

CPt

Déficits motores
Catalepsia
MO
Tirosina Hidroxilase
SNpc
VTA
STRd
Memória

Figura 19. Imagem representativa dos principais resultados A) Cenoura roxa e B) Cenoura
preta.

Neste estudo utilizamos o modelo de indução de parkinsonismo
progressivo através da administração de RES em baixa dose. Esta neurotoxina
é um alcaloide extraído da planta Rauwofila serpentinae (MCQUEEN; DOYLE;
SMIRK, 1954). Antigamente, a RES era utilizada na clínica como uma droga
anti-hipertensiva, porém sua administração contínua era capaz de provocar o
surgimento de um quadro depressivo em humanos (LEE et al., 2015). A RES
apresenta alta afinidade pelo transportador vesicular de monoaminas do tipo 1
e 2 (VMAT 1 e 2) e quando se liga em um desses transportadores provoca uma
redução na liberação destes neurotransmissores (BURGER et al., 2005). A
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ação do bloqueio desse transportador impede a captação e transporte de
monoaminas para o interior das vesículas no terminal do neurônio pré-sináptico
o

que

gera

um

acúmulo

de

neurotransmissores

seu

interior

e

consequentemente, a não liberação no citoplasma dos terminais sinápticos
(LOPES et al., 1999). Esse aumento na concentração de monoaminas, como
por exemplo da dopamina, circulantes nos neurônios leva a um desbalanço
oxidativo, com uma exacerbada produção de radicais livres, o que provoca um
aumento do estresse oxidativo (BESERRA-FILHO et al., 2019; FERNANDES et
al., 2012).
Na última década, nosso grupo de pesquisa tem validado o uso da RES
em baixas doses como modelo de indução de parkinsonismo em roedores
(CAMPÊLO et al., 2017; FERNANDES et al., 2012; LEÃO et al., 2015). Esses
estudos tem mostrado que assim como ocorre na DP há uma fase prodrômica
que antecede os sinais motores, isto é, são déficits não motores, para revisão
ver (LEÃO et al., 2015). Como mencionado, no nosso estudo a administração
de RES promoveu os prejuízos motores esperados como, aumento da
catalepsia e movimentos orais ao longo do tratamento, além do déficit
locomotor observado no campo aberto já no final do tratamento. A redução dos
níveis de dopamina é a principal responsável pelo aparecimento dos déficits
motores observados em pacientes com DP (KAUR; STARR, 1997) e em
roedores (SANTOS et al., 2013).
Como mencionado a administração de RES promove a depleção de
dopamina causando também, alterações orais, ou seja, tremores da mandíbula,
mastigações no vácuo e protrusões de língua (FERNANDES et al., 2012;
NEISEWANDER;

CASTAÑEDA;

DAVIS,

1994),

sinais

semelhantes

encontrados aos sintomas parkinsonianos (SALAMONE et al., 1998). Em nosso
estudo, os déficits motores também tiveram uma redução da reatividade na
SNpc das células TH+, sugerindo uma redução nos níveis de dopamina.
Contudo, os animais tratados com ambos os extratos tiveram uma diminuição
dos déficits motores, e além disso, o tratamento crônico protegeu contra a
redução da reatividade a TH, sugerindo que os extratos de cenoura testados
aqui apresentam um efeito neuroprotetor, e isso pode estar relacionado a
atividade antioxidante já mostrada em estudos prévios (CLAUDIO et al., 2020;
OLEJNIK et al., 2016; SOARES, 2002). Inclusive, estes resultados corroboram
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estudos do nosso grupo que mostram que a administração crônica de extratos
de plantas neste modelo de parkinsonismo é capaz de retardar ou reduzir os
prejuízos motores e que este efeito neuroprotetor está relacionado a ação
antioxidante desses compostos (BESERRA-FILHO et al., 2019; LINS et al.,
2018).
Ainda, Soung et al. (2018) mostraram que o tratamento crônico com o
aminoácido L-teanina, encontrado nas folhas do chá verde, preveniu o aumento
da frequência de mastigações ao vácuo, protusão de língua e tremor de queixo
no modelo animal da RES (SOUNG et al., 2018). Em outro estudo
(RECKZIEGEL et al., 2013), mostraram redução na frequência dos movimentos
involuntários faciais em ratos administrados com uma única dose de RES e
ácido gálico, um polifenol encontrado em uvas e vinhos. Esses pesquisadores
relacionaram este efeito neuroprotetor do ácido gálico a sua alta capacidade
antioxidante.
O comprometimento cognitivo surge antes das alterações motoras
observadas na DP e pode estar associado a alterações nos níveis de
monoaminas (BROOKS; PICCINI, 2006). Schwendt et al. (2009) evidenciaram
que a depleção de DA no estriado podem ter causado déficits cognitivos em
roedores. Em nossos resultados do segundo experimento como esperado a
administração de RES em ratos provocou prejuízos na memória de
reconhecimento de objetos e também ocorreu uma diminuição no número de
células TH+ na VTA, e essa alteração pode ser relacionada com o desempenho
prejudicado dos animais na tarefa de reconhecimento de objetos (SANTOS et
al., 2013).
Os diferentes resultados encontrados nos experimentos I e II,
relacionados aos déficits de memória induzido pela RES, podem estar
relacionados a diferentes doses utilizadas em ambos os experimentos. No
experimento I, a dose utilizada foi de 0,01 mg/kg e no experimento II constituiu
de 0,1 mg, como mencionado anteriormente, esta última dose tem sido
utilizada em outros estudos (FERNANDES et al., 2012; LEAL et al., 2019;
SANTOS et al., 2013) e possibilitou para validação deste como um modelo de
parkinsonismo progressivo, que inclui o surgimento dos déficits não motores
(memória de reconhecimento de objeto novo) previamente aos prejuízos
motores (LEÃO et al., 2015). Assim, este é o primeiro estudo que mostra os
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déficits motores após a administração repetida de RES em uma dose inferior a
0,1 mg/kg, mas não há indução de prejuízo de memória de reconhecimento de
objeto nesta dose.
No nosso estudo, o CPt protegeu os animais contra o déficit de memória
provocado pela RES, corroborando estudos que mostram que extratos de
plantas e seus compostos isolados apresentam efeito neuroprotetor neste
modelo. Beserra-Filho et al. (2019) mostrou que o extrato de complexado em βciclodextrina de Eplingiella fruticosa protegeu contra o déficit de memória além
de restaurar os níveis de tirosina-hidroxilase e reduzir os níveis de estresse
oxidativo. Outro estudo realizado em um grupo de idosos com Ashwagandha
(Withania somnifera L.) demonstrou que o extrato apresentou eficácia na
prevenção da perda de memória e no declínio cognitivo associado ao processo
de envelhecimento (CHOUDHARY; BHATTACHARYYA; BOSE, 2017).
Entre os diversos tipos de testes comportamentais que avaliam a
tomada de decisão dos animais frente a ambientes diferentes, o campo aberto,
teste muito bem padronizado para medir tanto para locomoção do animal
quando os aspectos cognitivos, esse teste surgiu inspirado nas propostas de
Van et al. (1934) e foi utilizado como avaliação do comportamento exploratório
(para revisão SCHMITT; HIEMKE, 1998). Permite observação da atividade
locomotora por meio da distância percorrida e das velocidades média e máxima
atingidas no aparato, além da análise de ansiedade por meio do tempo e
entradas nas zonas central e periférica do aparato (BOGI et al., 2018). Apenas
os animais tratados com RES mostraram uma diminuição da distância total
percorrida no campo aberto, mas que não foi revertida pelo tratamento de CRx.
Contudo, o teste utilizado na avaliação da ansiedade foi o labirinto em cruz
elevado (LCE), desenvolvido para avaliar a ação de fármacos ansiolíticos
(MONTANER et al., 1996; MONTGOMERY et al., 1999; PELLOW et al., 1985).
Nos nossos resultados, não foram observadas alterações na ansiedade nem
dos animais tratados com RES e nem tratados com os extratos de cenoura
quando observados no CA e LCE, exceto em animais tratados com RES (0,1
mg/kg) que mostraram uma diminuição no comportamento de avaliação de
risco mergulho de cabeça protegido mas, que foi revertido pelo tratamento com
CPt. Os tratamentos com ambos os extratos não modificaram os parâmetros de
ansiedade analisados no LCE. Assim o consumo crônico de CRx e CPt nas
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doses utilizadas, não promovem comportamento tipo ansioso nem altera a
atividade locomotora.
Por fim, é importante considerar que a perda de peso é condição
observada em pacientes com DP, pode estar associado a combinação de
vários fatores como por exemplo problemas intestinais e redução da ingestão
energética. Durrieu et al., (1992) demonstram a ocorrência de perda de peso
corporal em um grupo de pacientes com DP. Nos animais tratados com RES
também foi observado uma diminuição do peso corporal ao longo do
tratamento e que não ocorreu em ratos tratados com os extratos de cenoura
sugerindo um efeito protetor para a perda de peso provocada pela RES.
Em resumo, nossos resultados demonstram um efeito neuroprotetor de
extratos da Daucus carota em ratos submetidos ao modelo de parkinsonismo
progressivo induzido por RES, sugerindo que tanto CRx quanto CPt possam
ser compostos fitoquímicos que auxiliem no tratamento de DP.
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6. CONCLUSÃO

O tratamento crônico com os extratos de CRx e CPt na dose de
400mg/kg atenuaram os déficits motores e não motores resultantes do
tratamento com a RES. Ainda, neste estudo foi reportado que o tratamento com
RES na dose de 0,01 mg/kg induz os déficits motores já descritos neste modelo
para a dose de 0,1 mg/kg, mas não os déficits não motores.
Com isso, é possível sugerir que os extratos utilizados no presente
estudo podem ser considerados uma fonte alternativa de compostos
fitoquímicos bioativos que poderiam melhorar os déficits causados pela
progressão da DP.

7. LIMITAÇÕES E DESAFIOS DO ESTUDO

Durante o mestrado houve algumas limitações e desafios para o
desenvolvimento deste projeto. Dentre eles, o fato de no primeiro experimento
a administração do extrato ter sido ofertado na água de beber das gaiolas de
moradia, não sendo possível controlar a ingestão individual do extrato. E
quando observado nesse mesmo experimento podemos observar um desvio
padrão alto, então há uma grande variabilidade o que reflete diretamente nos
resultados e conclusões.
Por fim, é importante ressaltar que o desenvolvimento desse projeto e
finalização da dissertação foram prejudicados devido à Pandemia do novo
Coronavírus que impossibilitou a realização da análise de imunoistoquímica
para marcação de α-sin, assim como análise de peroxidação lipídica como
tinha sido proposto no projeto inicial. Assim, um importante desafio é a
realização desta etapa de imunoistoquímica e análise da peroxidação lipídica
para a complementação dos nossos resultados e finalização de um artigo
científico para publicação em periódico internacional.
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