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APRESENTAÇÃO DA TESE 

  

Experimentos prévios realizados no laboratório mostravam que o óleo essencial extraído 

da planta Lippia grata complexado com β-ciclodextrina não alterava o comportamento 

exploratório de camundongos após o tratamento agudo e crônico em diferentes doses. Por outro 

lado, este composto apresentou atividade anticonvulsivante em um modelo animal de crises 

convulsivas. Além disso, a caracterização fitoquímica deste extrato mostrou a presença de uma 

variedade de terpenos, dentre eles o limoneno. Ainda, estudos prévios têm mostrado que o 

limoneno tem propriedade antiinflamatória e antioxidante. Portanto, a presente tese apresenta em 

seu primeiro capítulo a avaliação do potencial efeito protetor do óleo essencial da planta Lippia 

grata complexado com β-ciclodextrina em camundongos submetidos ao modelo de parkinsonismo 

progressivo induzido pela administração de reserpina. Neste estudo foram avaliados os efeitos do 

tratamento deste extrato em diferentes doses sobre parâmetros motores e não-motores. Além disso, 

foram avaliados os níveis de estresse oxidativo e a imunorreatividade para as proteínas tirosina-

hidroxilase e alfa-sinucleína em diferentes áreas do encéfalo. 

O segundo capítulo desta tese mostra a investigação do efeito protetor do limoneno e do 

limoneno complexado com β-ciclodextrina também no modelo de parkinsonismo citado acima. 

Neste estudo foram avaliados o efeito do tratamento com estes compostos sobre parâmetros 

motores e não-motores. Além disso, foram avaliados a imunorreatividade para as proteínas 

tirosina-hidroxilase, alfa-sinucleína, IBA-1 e GFAP em diferentes áreas do encéfalo.   
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1. CAPÍTULO 1:  

                                        EFEITO PROTETOR DO EXTRATO DA PLANTA 

                       LIPPIA GRATA COMPLEXADO COM β-CICLODEXTRINA 

                                                       EM CAMUNDONGOS SUBMETIDOS AO  

                                       MODELO DE PARKINSONISMO PROGRESSIVO  

                               INDUZIDO PELA ADMINISTRAÇÃO DE RESERPINA 
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RESUMO 

 

A doença de Parkinson (DP) é o transtorno do movimento relacionado a idade mais comum e é 

caracterizada pela degeneração de neurônios dopaminérgicos na substância negra parte compacta 

(SNpc) e pelo acúmulo de agregados protéicos constituídos principalmente por alfa-sinucleína (α-

sin) conhecidos como corpos de Lewy. A etiologia da DP permanece pouco compreendida, 

entretanto evidências mostram um importante papel do estresse oxidativo e da neuroinflamação. 

Além disso, as estratégias terapêuticas utilizadas na DP apresentam baixa eficácia em longo prazo 

e o aparecimento de efeitos adversos. De fato, novas estratégias terapêuticas são necessárias para 

melhorar a qualidade do tratamento ao paciente com DP. Neste contexto, a planta Lippia grata é 

comumente utilizada na medicina tradicional e apresenta propriedades antioxidante e anti-

inflamatória. O objetivo deste estudo foi avaliar o potencial efeito neuroprotetor do extrato da 

planta L. grata complexado com β-ciclodextrina (LIP) em um modelo progressivo da DP induzido 

por reserpina (RES) em camundongos. Para tanto, camundongos machos (6-7 meses, 35-50g) 

foram tratados com LIP (5 ou 10 mg/kg; p.o.) diariamente e com RES (0,1 mg/kg; s.c.) a cada 48h 

durante 28 dias. Durante o tratamento os animais foram submetidos aos testes de catalepsia em 

barra, movimentos orais, campo aberto, tarefa de reconhecimento do objeto novo e labirinto em 

cruz elevado. Ao final do tratamento, os animais foram eutanasiados, os cérebros coletados e 

processados para análise imunoistoquímica de tirosina hidroxilase (TH) e α-sinucleína (α-sin), 

além da avaliação de parâmetros de estresse oxidativo. Os resultados mostraram que animais 

tratados com LIP tiveram um atraso no surgimento do comportamento de catalepsia, diminuição 

da frequência de mastigações ao vácuo e foram protegidos do déficit de memória induzido por 

RES, além de impedir a diminuição da imunorreatividade para células TH+, reduzir a 

imunorreatividade para α-sin e os níveis de estresse oxidativo. Em conjunto, estes resultados 

mostram o efeito protetor do LIP em camundongos submetidos ao modelo de parkinsonismo 

progressivo mediante uma atividade antioxidante do extrato. 

Palavras-chaves: Produtos naturais, extrato de planta, antioxidante, neuroproteção. 
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ABSTRACT 

 

Parkinson’s disease is the most common age-related disorder and is chacaterized by the 

degeneration of dopaminergic neurons in the substantia nigra pars compacta (SNpc) and by the 

accumulation of protein agreggates consisting mainly by alpha-synculein (α-syn) known as Lewy 

bodies. The etiology of PD remains poorly understood. Evidence suggest an important role of 

oxidative stress and neuroinflammation. Therapeutic strategies used in PD highlight low efficacy 

in long-term and the appearance of side effects. Novel therapeutic strategies are needed to improve 

the quality of treatment for patients with PD. Lippia grata is a plant commonly used in folk 

medicine, with known antioxidant and anti-inflammatory properties. We aimed to evaluate the 

potential neuroprotective effect of L. grata plant extract complexed with β-cyclodextrin (LIP) in a 

progressive animal model of PD induced by reserpine (RES). Male swiss mice (6-7 months; 35-

50 g) were treated daily with LIP (5 or 10 mg/kg; p.o.) daily and every 48 h with RES (0,1 mg/kg; 

s.c.) for 28 days. Throughout the treatment, animals were submitted to behavioral tests and 

subsequently euthanasia. Brains were collected and processed for immunohistochemical analysis 

of tyrosine-hydroxilase (TH) and α-synuclein (α-syn), and evaluation of oxidative stress 

parameters. Results showed that LIP-treatment delayed the onset of catalepsy behavior, decreased 

the frequency of vacuum chewing movements and protected from the RES-induced memory 

impairment. Moreover, this treatment protected against the decrease of immunoreactivity of TH+ 

cells, and reduced immunoreactivity for α-syn and oxidative stress levels. Taken together these 

results showed that the LIP treatment has neuroprotective effect in the progressive parkinsonism 

model in mice, possibly mediated by an antioxidant activity of the extract. 

Keywords: Natural products, plant extract, antioxidant, neuroprotection. 
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1.1. Introdução  

1.1.1. O uso de produtos naturais  

Desde a antiguidade, produtos derivados de plantas, animais e micro-organismos são 

utilizados para o alívio e tratamento de doenças. Registros fósseis indicam que a utilização destes 

produtos surgiu a cerca de 60.000 anos (FABRICANT; FARNSWORTH, 2001). Relatos mais 

detalhados da utilização de produtos naturais (PN) como método terapêutico datam de 5.000 anos 

em países como Índia, China, Egito e Grécia, onde esses povos utilizavam preparos à base de 

infusão de ervas como remédios (KAMBOJ, 2000; MACIEL et al., 2002).  

A utilização destes produtos naquela época apresentava-se como um grande desafio diante 

da alta probabilidade do consumo de substâncias com efeitos tóxicos que poderiam levar a casos 

graves de intoxicação ou até mesmo a morte (YUAN et al., 2016). No início do século XIX, diante 

do desenvolvimento de novas técnicas para o desenvolvimento de medicamentos a partir de PN 

surgiu a era das “drogas modernas”. Em 1805, o farmacêutico alemão Friedrich Wilhelm Adam 

Sertürner foi o primeiro pesquisador a isolar um composto farmacologicamente ativo, a morfina, 

composto derivado do ópio (HAMILTON; BASKETT, 2000; JOO, 2014).  

Neste sentido, PN podem apresentar em sua constituição uma ampla variedade de 

compostos com atividade biológica que podem contribuir para o desenvolvimento de novos 

fármacos (MALVE, 2016; YUAN et al., 2016). Um exemplo bem-sucedido do desenvolvimento 

de medicamentos a partir de PN é a artemisina, droga amplamente utilizada para o tratamento da 

malária (LI, 2012), inclusive dando a pesquisadora Youyou Tu o prêmio Nobel de Medicina em 

2015 pelas suas contribuições acerca da utilização da artemisina no tratamento desta doença 

(YUAN et al., 2016). É importante observar que no período entre 1981 e 2010, 34% dos novos 

medicamentos utilizados como agentes antimicrobianos ou para o tratamento do câncer aprovados 

pela Food and Drug Administration (FDA) eram derivados de PN (HARVEY; EDRADA-EBEL; 

QUINN, 2015). Outro bom exemplo a respeito da produção de fármacos a partir de PN se refere 

as drogas para o tratamento de doenças que afetam o SNC. Diversos fármacos foram sintetizados 

e aprovados pela FDA a partir destes produtos (BROWN; WOBST, 2021; NEWMAN; CRAGG, 

2020).  

O Brasil, país responsável pela gestão do maior patrimônio de biodiversidade do mundo, 

ganha papel de destaque neste cenário. Cerca de 40.000 espécies de plantas já foram catalogadas 

em seu território, aproximadamente 20% do que é encontrado em todo o mundo (FORZZA et al., 

2012). O uso de plantas medicinais no país tem ampla aceitação pela população e pesquisas 

mostram que apenas 37% dos brasileiros recorrem a medicamentos disponíveis comercialmente 

enquanto a maioria da população utiliza quase que exclusivamente de produtos de origem natural 
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(SILVA; FERNANDES JÚNIOR, 2010). Na região nordeste, por exemplo, cerca de 650 espécies 

de plantas abrangendo 407 gêneros e 111 famílias são utilizadas pela população na forma de 

“garrafadas”, “lambedores”, infusões, macerados ou extratos alcoólicos (AGRA et al., 2008). Em 

muitas comunidades e grupos étnicos, o uso de plantas medicinais acaba sendo muitas vezes o 

único recurso terapêutico ao alcance dessas pessoas (KAMBOJ, 2000; MACIEL et al., 2002). 

Os componentes de tal biodiversidade podem oferecer um grande número de substâncias 

de importância econômica destacando-se entre eles os fitoterápicos e os fitofármacos (LEITE; 

CAMARGOS; CASTILHO, 2021). A maior parte das novas drogas desenvolvidas tem origem em 

compostos-modelos isolados de produtos naturais. O interesse por fármacos originários de plantas 

medicinais vem crescendo continuamente, o que pode levar a um sistema de saúde alternativo e 

complementar, que é importante para diminuir custos e aumentar a eficácia dos tratamentos 

oferecidos à população (SEN; CHAKRABORTY; DE, 2011). 

Diante do exposto, compostos obtidos de PN podem ser uma alternativa viável para o 

desenvolvimento de novos fármacos que auxiliem no tratamento de doenças como, por exemplo, 

a doença de Parkinson (DP).  

   

1.1.2. Doença de Parkinson 

Os primeiros relatos acerca da DP datam de 600 anos a.C. onde médicos indianos 

descrevem casos de pacientes com sintomas hoje classificacos como parkinsonianos. Apesar 

destes achados, evidências mostram que esta doença teria uma origem ainda mais antiga 

(OVALLATH; DEEPA, 2013). A DP foi melhor descrita pela primeira vez apenas em 1817 

através dos estudos do médico inglês James Parkinson, onde em sua obra intitulada “Essay on the 

Shaking Palsy”, ele descreveu esta doença como “paralisia agitante” (GOETZ, 2011). 

Posteriormente, o neurologista francês Jean Martin Charcot relatou mais precisamente os sintomas 

da DP, denominando a patologia de “Maladie de Parkinson” em homenagem aos achados de James 

Parkinson, nome pelo qual esta doença é conhecida nos dias atuais (TEIVE, 1998).  

Em geral, a DP afeta principalmente a população idosa acima dos 65 anos (TYSNES; 

STORSTEIN, 2017) com uma prevalência maior em homens (HALD; LOTHARIUS, 2005), 

devido ao possível efeito neuroprotetor relacionado ao hormônio estradiol (SIANI et al., 2017). 

Ainda, alguns estudos relacionam a prevalência desta doença a localizações geográficas. Mulheres 

e países asiáticos apresentam uma menor prevalência nos casos de DP (PRINGSHEIM et al., 

2014). No Brasil, dados epidemiológicos da DP são escassos. Em um estudo realizado na cidade 

de Bambuí, em Minas Gerais, observou-se que em uma amostra de 1185 indivíduos com idade 

mínima de 64 anos, 7,2% apresentavam parkinsonismo e desses 3,3% tinham a DP (BARBOSA 
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et al., 2006). Além disso, um estudo mostrou o alto gasto financeiro anual relacionado a cuidados 

com o paciente parkinsoniano (R$ 18.141,64 reais custo/paciente), sendo 53,4% relacionados a 

cuidados médicos e domésticos (adaptações para casa e equipamentos para o auxílio durante a 

locomoção) e 46,6% com cuidados indiretos (aposentadoria, por exemplo) (BOVOLENTA et al., 

2017). 

Há evidências que suportam que os casos da DP ao redor do mundo tendem a dobrar até 

2040, tornando-se um caso de pandemia global o que resultaria no transtorno neurodegenerativo 

de maior prevalência, inclusive a frente do mal de Alzheimer (DORSEY; BLOEM, 2018). 

 

1.1.2.1. Fisiopatologia da DP 

A DP é caracterizada pela morte progressiva dos neurônios dopaminérgicos da Substância 

Negra parte compacta (SNpc) e pelo acúmulo de agregados proteicos citoplasmáticos, 

principalmente de alfa-sinucleína (α-sin), conhecidos por corpos de Lewy (LEGGIO et al., 2017). 

Estas inclusões citoplasmáticas podem provocar alteração da homeostase celular e levar a morte 

neuronal por alterar as funções lisossômica e mitocondrial, o processo de autofagia, a atividade 

vesicular e o transporte microtubular (ROCHA; DE MIRANDA; SANDERS, 2018). Além disso, 

outras regiões cerebrais que compõem as principais vias dopaminérgicas também são comumente 

afetadas, como o Locus ceruleus (LC), a área tegmentar ventral (VTA) e os núcleos hipotalâmicos 

(BRAAK et al., 2003; UHL; HEDREEN; PRICE, 1985). 

Atualmente, sabe-se que outros sistemas de neurotransmissão também estão envolvidos 

com a patogênese da DP. Alterações nos sistemas noradrenérgico, colinérgico, serotoninérgico, 

glutamatérgico e gabaérgico estão relacionados a fisiopatologia da DP (EHGOETZ MARTENS; 

LEWIS, 2017). Os déficits motores como a instabilidade postural e comprometimento da marcha, 

por exemplo, parecem estar relacionados a alterações na neurotransmissão glutamatérgica e 

colinérgica (BRAAK; DEL TREDICI, 2017). 

Classicamente, a DP é caracterizada pela presença dos sinais cardinais motores 

(bradicinesia, tremor em repouso, rigidez muscular e instabilidade postural). Estes déficits motores 

surgem devido à diminuição dos níveis de dopamina na via nigroestriatal e o acúmulo de corpos 

de Lewy (HOLDORFF; RODRIGUES E SILVA; DODEL, 2013). Evidências demonstram que os 

primeiros prejuízos motores surgem nos pacientes com DP quando há diminuição dos níveis de 

dopamina de aproximadamente 50-60% na SNpc e 80% no estriado (STR) (HORNYKIEWICZ, 

1993).  

Os neurônios dopaminérgicos são encontrados em certas áreas específicas do cérebro, 

como SNpc, VTA e núcleos hipotalâmicos. As projeções dos feixes de fibras desses núcleos 



7 
 

 

formam as quatro principais vias dopaminérgicas: via nigroestriatal (corpos celulares da SNpc 

projetam-se para os núcleos caudado e putâmen); via mesocortical (corpos celulares na VTA 

projetam-se para o córtex pré-frontal - PFC); via mesolímbica (corpos celulares da VTA projetam-

se para o núcleo accumbens, amígdala e hipocampo - HIP) e via tuberoinfundibular (corpos 

celulares no hipotálamo projetam-se para hipófise) (MACHADO, 2005). Algumas das estruturas 

e vias envolvidas na DP estão representadas na figura 1.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.1. Representação esquemática de estruturas e vias envolvidas na fisiopatologia da DP (Modificado de 

TELZER, 2016). 

 

As projeções dopaminérgicas possuem propriedades excitatórias – família D1 (receptores 

do tipo D1 e D5) e inibitórias – família D2 (receptores das classes D2, D3 e D4). As duas famílias 

de receptores atuam em diversas funções, dentre elas o planejamento, regulação e a execução de 

movimentos (BEDIN; FERRAZ, 2003). A ativação dopaminérgica no estriado promove 

simultaneamente a ativação da via direta, através dos receptores do tipo D1 e a inibição da via 

indireta através da estimulação dos receptores do tipo D2. A via direta compreende a via 

facilitadora do movimento através da supressão do controle inibitório tônico dos núcleos de saída 

sobre o tálamo. Por outro lado, a via indireta inibe o movimento reduzindo a atividade do globo 

pálido externo e consequente desinibição do núcleo subtalâmico, o qual possui neurônios 

glutamatérgicos direcionados ao globo pálido interno, ativando os núcleos de saída e inibindo a 

atividade do tálamo (SIEGEL, 2006). Com a diminuição dos níveis de dopamina na DP, há uma 

redução da ativação da via direta e um aumento da ativação da via indireta, resultando no aumento 

da atividade GABAérgica dos núcleos de saída, levando a uma inibição excessiva dos sistemas 

motores tálamo-corticais (BEDIN; FERRAZ, 2003). 

Segundo VERNIER et al. (2004), na DP há uma redução na produção de DA nas áreas 

mesolímbica e mesocortical pela morte de neurônios dopaminérgicos na VTA, influenciando 
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diretamente no surgimento de déficits cognitivos e alterações comportamentais. Estudos prévios 

mostram que sintomas não-motores geralmente precedem ou surgem concomitantemente com os 

sintomas motores, tais como disfunções autonômicas (CLAIREMBAULT et al., 2015), alterações 

sensoriais (FIL et al., 2013), transtornos neuropsiquiátricos e emocionais (BARONE et al., 2011; 

PREDIGER et al., 2012), distúrbios do sono (GÓMEZ-ESTEBAN et al., 2007), fadiga (GARCIA-

RUIZ; CHAUDHURI; MARTINEZ-MARTIN, 2014) e alterações cognitivas como apatia, perda 

progressiva de memória e/ou demência (VOON; FOX, 2007).  

Os transtornos de ansiedade e os transtornos de humor, em especial a depressão, estão entre 

as principais comorbidades relacionadas aos pacientes com DP. A depressão pode estar presente 

em até 90% dos pacientes com DP (FONTOURA et al., 2017) e pode manifestar-se de diversas 

formas, tais como na perda do prazer (anedonia) e sentimento de culpa e inutilidade, assim como 

com alterações psicomotoras, na expressão facial, no apetite e no sono (AARSLAND et al., 2012). 

Além disso, o estado depressivo está associado a uma piora da qualidade de vida destes pacientes 

(MÜLLER et al., 2013) e a um declínio ainda mais acentuado das alterações motoras e das 

habilidades cognitivas (RAVINA et al., 2007).   

BRAAK e colaboradores (2003) relataram que a neurodegeneração na DP teria início nas 

regiões caudais do tronco encefálico e do bulbo olfatório, progredindo do sentido caudo-rostral. 

Assim, o processo neurodegenerativo estaria subdividido em seis estágios (BRAAK et al., 2004; 

MUNHOZ et al., 2015). Resumidamente, no estágio 1 ocorre o comprometimento do núcleo motor 

dorsal do nervo vago e do núcleo olfatório anterior. No estágio 2, haveria um prejuízo funcional 

dos núcleos da rafe e do complexo do locus ceruleos. No estágio 3, observa-se o acometimento da 

SNpc do mesencéfalo e do núcleo basal de Meynert. No estágio 4 áreas como o tálamo, amígdala, 

além do córtex parahipocampal e cingulado estariam prejudicadas. No estágio 5 as áreas de 

associação do neocórtex seriam afetadas de forma difusa atingindo os lobos temporal, parietal e 

temporal. Por fim, no estágio 6 as áreas pré-motoras e área motora primária além do córtex visual 

estariam comprometidas (BURKE; DAUER; VONSATTEL, 2008; DICKSON, 2012). Apesar dos 

relatos de Braak serem amplamente conhecidos, ainda há controvérsias a respeito da validade deste 

estadiamento quando comparado ao que se observa clinicamente (BURKE; DAUER; 

VONSATTEL, 2008). A representação dos estágios de Braak e as alterações morfológicas 

encontradas na DP estão demonstradas na figura 1.2. 
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Figura 1.2. (A) Representação esquemática dos estágios de Braak na DP; (B) Atrofia cerebral obtida a partir de análise 

morfométrica (Modificado de DAGHER e ZEIGHAMI, 2018). 

 

1.1.2.2. Etiologia da DP      

De maneira geral, o principal fator etiológico para a DP seria uma combinação entre 

predisposição genética e exposição a fatores ambientais (WIRDEFELDT et al., 2011). Tal 

interação pode alterar o funcionamento do processo de depuração celular através da disfunção do 

sistema proteossoma e no sistema de autofagia, resultando no acúmulo de agregados tóxicos e 

consequente processo de morte celular (MIZUNO, 2012). 

Em 1893, Gowers foi o primeiro pesquisador a relacionar mutações genéticas como fator 

desencadeador para o surgimento da DP ao observar que 15% dos seus pacientes possuíam 

familiares com tremores físicos ou parkinsonismo. Posteriormente, Mjönes em 1949 descreveu 

pela primeira vez casos ocorridos em uma mesma família propondo que a doença teria um traço 

autossômico dominante (ver em WERNECK, 2010). A alteração do padrão genético pode 

modificar a função celular e estar envolvido diretamente no surgimento de casos da DP. Dentre os 
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genes relacionados ao surgimento da DP podemos destacar o SNCA, Parkin, UCHL1, PINK1 e 

DJ-1 (KIM; ALCALAY, 2017).  

Fatores ambientais também estão reconhecidamente envolvidos no desenvolvimento da 

DP, por exemplo, a exposição a toxinas ambientais – tais como pesticidas, metais pesados e 

monóxido de carbono – podem alterar o funcionamento da cadeia respiratória mitocondrial 

gerando desequilíbrio oxidativo (GOEDERT, 2001; WIRDEFELDT et al., 2011). O contato com 

substâncias tóxicas como o 1-metil-4fenil-1,2,3,6-tetrahidropiridina (MPTP), droga também 

utilizada em modelo animal da DP, é capaz de produzir sintomas parkinsonianos (ELBAZ; 

TRANCHANT, 2007). Por outro lado, estudos mencionam que hábitos como o uso do tabaco e o 

consumo de cafeína podem estar associados a um menor risco de desenvolver a DP, entretanto 

ainda não há um consenso em relação ao possível papel neuroprotetor destas substâncias 

(MIZUNO, 2012). 

  

1.1.2.2.1. Estresse oxidativo (EO) 

A DP é considerada uma doença idiopática, entretanto diversas hipóteses são apontadas 

como as possíveis causas de morte neuronal, tais como: eventos apoptóticos, prejuízos no 

funcionamento mitocondrial, alterações estruturais em proteínas e excitotoxicidade (SINGH; 

DIKSHIT, 2007). Em especial, o EO é apontado como um fator determinante a este processo 

patológico (HEMMATI-DINARVAND et al., 2019; VIDA et al., 2019).  

O tecido encefálico é particularmente susceptível ao EO devido ao seu elevado consumo 

de oxigênio, seus altos níveis de ferro e lipídios o que pode favorecer a lipoperoxidação e a sua 

reduzida capacidade de defesa contra as espécies reativas de oxigênio liberadas durante o 

metabolismo mitocondrial (HALLIWELL, 1996; HALLIWELL; GUTTERIDGE, 2015). 

Na DP é observada por exemplo uma diminuição da ferritina, enzima responsável pela 

degradação do ferro. Consequentemente, observa-se um aumento nas concentrações deste 

elemento químico no encéfalo, contribuindo para o aumento da produção de radicais livres e o 

aumento do processo de EO. Estudos prévios têm relacionado a diminuição da ferritina ao aumento 

do EO e a presença de corpos de Lewy (DEXTER et al., 1989; HIRSCH, 2009).   

Além disso, os neurônios dopaminérgicos também são susceptíveis ao EO, pois espécies 

reativas de oxigênio (EROs) são geradas a partir do metabolismo da dopamina. O ferro presente 

neste tipo de neurônio reage com peróxido de hidrogênio (H2O2) e produz o radical hidroxila (•OH) 

que é o radical mais deletério ao organismo, pois apresenta meia-vida curta e é resistente a inibição 

feita por enzimas antioxidantes (HWANG, 2013; UTTARA et al., 2009). Na DP, a morte de 

neurônios dopaminérgicos leva a um mecanismo compensatório onde os neurônios que ainda não 
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sofreram degeneração aumentam os níveis de produção de dopamina o que resulta em um aumento 

da produção de EROs e consequente aumento do EO (BLESA et al., 2015). 

Neste sentido, as mitocôndrias são uma fonte intracelular primária na produção de energia. 

A síntese de adenosina-trifosfato (ATP) durante o metabolismo mitocondrial potencializa a 

atividade neural e mantêm a homeostase celular, que é alcançada através da fosforilação oxidativa 

na cadeia transportadora de elétrons. Nas mitocôndrias ocorre uma transferência de elétrons para 

as moléculas de O2 nas fases dos complexos I e III da cadeia transportadora de elétrons (DRÖSE; 

BRANDT, 2008). Isto gera a produção de EROs tais como o radical superóxido, um subproduto 

fisiológico durante a produção de energia. Esse produto pode levar a formação de •OH que medeia 

o dano oxidativo neuronal, tanto dentro como fora das mitocôndrias (WEIDINGER; KOZLOV, 

2015).  

Como mecanismo endógeno protetor, as mitocôndrias produzem a enzima superóxido 

dismutase (SOD) que converte o O2- em H2O2, um radical menos prejudicial (RUSZKIEWICZ; 

ALBRECHT, 2015). Duas isoformas diferentes de SOD são produzidas: a superóxido dismutase 

de cobre (SOD1) que está presente no interior do espaço intermembranar mitocondrial, citosol e 

outros compartimentos intracelulares (KAWAMATA; MANFREDI, 2010) e a superóxido 

dismutase de manganês (SOD2) que está presente na matriz mitocondrial e na membrana interna 

(KARNATI et al., 2013). O H2O2 mitocondrial produzido pelas espécies de SOD são decompostas 

em moléculas de O2 e H2O por meio da atuação da enzima glutationa peroxidase. Embora o H2O2 

represente uma menor ameaça de dano oxidativo em comparação com outras EROs, a meia-vida 

mais longa deste radical e a sua maior taxa de difusão da mitocôndria para outros compartimentos 

celulares o torna uma importante molécula de sinalização do sistema redox (RUSZKIEWICZ; 

ALBRECHT, 2015). Portanto, a regulação eficaz do H2O2 mitocondrial por vias antioxidantes 

endógenas constitui um mecanismo essencial para a manutenção da sinalização fisiológica redox 

e a homeostase celular (COLLINS, MICHAEL, 2012). 

A inerente produção de EROs durante a síntese de ATP é maior em determinadas 

populações específicas de neurônios, principalmente se eles requerem altas demandas de energia 

como os neurônios dopaminérgicos na SNpc (PISSADAKI; BOLAM, 2013). A disfunção na 

cadeia transportadora de elétrons na mitocôndria, especialmente no complexo I, constitui uma 

situação em que ocorre um aumento na transferência prematura de elétron para a molécula de O2 

gerando substancial O2-, o que resulta em lesão oxidativa de estruturas internas e externas a 

mitocôndria (TRIST; HARE; DOUBLE, 2019). 

Além disso, esta disfunção mitocondrial pode acontecer em diversas situações. Assim 

como em modelos animais da DP induzidos pela administração de toxinas ou pesticidas como o 
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MPTP ou a rotenona, respectivamente, mutações em genes autossômicos recessivos relacionados 

a DP tais como DJ-1, PINK-1 e ATP13A2 provocam uma diminuição na atividade do complexo 

1 da cadeia mitocondrial gerando um aumento na produção de EROs através da alteração de 

diversas vias moleculares (BLESA et al., 2015; TRIST; HARE; DOUBLE, 2019).            

De maneira geral, o EO acontece a partir da desregulação do sistema redox celular, onde a 

produção de EROs supera a depuração realizada por enzimas antioxidantes celulares e moléculas 

chaperonas. Importante ressaltar que o EO se torna patológico a partir do momento em que ocorre 

um aumento dos níveis de produção de EROs acompanhado de um desbalanço redox. O acúmulo 

de EROs pode levar a alteração de lipídios, proteínas, DNA ou RNA, o que pode resultar em 

comprometimento da função neuronal e integridade estrutural (SCHIEBER; CHANDEL, 2014).  

Análises post-mortem de pacientes com DP mostram um aumento dos níveis de EO 

acompanhado de uma redução dos níveis de enzimas antioxidantes na SN (HWANG, 2013). Em 

outro estudo, observou-se uma redução dos níveis da enzima superóxido dismutase no plasma de 

pacientes com DP quando comparados a indivíduos saudáveis (CRĂCIUN; DRONCA; LEACH, 

2016). Os níveis plasmáticos de substâncias reativas ao ácido tiobarbitúrico (TBARS), um 

marcador EO, em indivíduos com DP é maior do que no plasma de indivíduos saudáveis 

(MEDEIROS et al., 2016). 

Na DP, ocorre um aumento da peroxidação lipídica na SN, o que resulta em um aumento 

na produção de EROSs (DEXTER et al., 1989). Além disso, são observadas diminuições dos níveis 

de proteínas antioxidantes como a SOD mitocondrial e a glutationa-peroxidase glial (BOLNER et 

al., 2016). A própria degradação de dopamina, como citado anteriormente, pela enzima 

monoaminoxidase e a síntese de melanina pela SN provocam a produção EROs e contribuem para 

o processo de EO (HIRSCH, 2009).  

Evidências mostraram que outros fatores também podem estar envolvidos com a 

fisiopatologia da DP, como o rompimento da barreira hematoencefálica (BHE; LEE, 2014) e 

alterações na microbiota intestinal através do “eixo cérebro-intestino” (GHAISAS; MAHER; 

KANTHASAMY, 2016; HOUSER; TANSEY, 2017). Entretanto, novos estudos são necessários 

para uma melhor compreensão da participação destes fatores no surgimento da DP. 

 

1.1.3. Diagnóstico e tratamento farmacológico da DP 

Como já mencionado, o diagnóstico da DP é essencialmente clínico, sendo caracterizado 

pela presença dos sinais cardinais motores. Alterações estruturais na DP são sutis ou ausentes, e 

alterações não específicas como a atrofia do putâmen são encontrados em menos de 20% dos casos 

(HOLTBERND; EIDELBERG, 2014). Nos últimos anos, exames de imagem vêm auxiliando no 
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diagnóstico desta doença. A ressonância nuclear magnética, por exemplo, pode ajudar a excluir 

lesões estruturais tais como tumores nos núcleos da base, hemorragias, vasculopatias, hidrocefalia 

e calcificação, todos associados a quadros de parkinsonismo (BROOKS et al., 2012). Além disso, 

outros exames como a ressonância funcional e a espectroscopia podem ser utilizados para além de 

ajudar no diagnóstico diferencial, auxiliar na avaliação prognóstica e monitoramento terapêutico 

(BAGLIERI, 2013). 

Apesar dos avanços nas últimas décadas para o tratamento da DP, as abordagens 

terapêuticas e cirúrgicas apresentam pouca eficácia no controle dos sintomas em longo prazo. 

Além dos tratamentos serem apenas sintomáticos visando restaurar ou aumentar a oferta de 

dopamina nas vias dopaminérgicas, alguns apresentam limitações após uso prolongado como 

severos efeitos colaterais como discinesias, atetose e alucinações (LEES; HARDY; REVESZ, 

2009; STAYTE; VISSEL, 2014). Estima-se que cerca de 90% dos pacientes enfrentam o 

aparecimento de efeitos colaterais após 10 anos do início do tratamento (AHLSKOG; MUENTER, 

2001). 

A levodopa (L-DOPA), fármaco utilizado para o tratamento dos sintomas motores da DP, 

é um precursor direto para a produção de dopamina. Este fármaco após atravessar a barreira 

hematoencefálica é convertida em dopamina através de uma descarboxilação enzimática (HOY, 

2019). Comumente ela é administrada em associação a outro fármaco, a carbidopa, um aminoácido 

aromático inibidor da descarboxilase. Consequentemente, a carbidopa diminui o metabolismo 

periférico da L-DOPA aumentando seus níveis no encéfalo (GAZEWOOD; RICHARDS; 

CLEBAK, 2013).  

A terapia combinada L-DOPA-carbidopa ainda hoje continua a ser o tratamento mais 

utilizado para alívio dos sintomas motores da DP, particularmente nos estágios iniciais da doença. 

Além disso, esta associação é bem tolerada pelos pacientes, tem rápido início de ação e apresenta 

baixo custo. Entretanto, o uso prolongado da levodopa leva ao surgimento de efeitos adversos tais 

como discinesias e flutuações motoras potencialmente incapacitantes aos pacientes 

(FERNANDEZ, 2015).    

 Os fatores de risco para o desenvolvimento de discinesias induzidas pelo tratamento com 

L-DOPA incluem: idade de início da DP, gravidade da doença, além da duração e dose do 

tratamento (MOSHAROV; BORGKVIST; SULZER, 2015). O mecanismo de ação relacionado ao 

surgimento da discinesia não está claro, entretanto evidências mostram que a estimulação de 

receptores pós-sinápticos devido a administração intermitente de L-DOPA leva a alterações 

proteicas que promovem modificações nas eferências da via estriatal (THANVI; LO; ROBINSON, 
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2007). Os principais fármacos utilizados para o tratamento dos sintomas motores da DP estão 

descritos na tabela 1.1.  

 

Tabela 1.1. Fármacos usados no tratamento de sintomas motores da DP (GAZEWOOD; RICHARDS; CLEBAK, 

2013; HOY, 2019; POEWE; MAHLKNECHT; JANKOVIC, 2012). 

Fármaco Mecanismo de 

ação 

Vantagens Desvantagens 

 

 

L-DOPA 

 

Precursor de 

dopamina 

-Alta eficácia 

-Atenuação dos déficits motores 

-Melhora das atividades da vida 

diária 

- Surgimento de complicações 

motoras: discinesias e atetoses  

- Confusão mental 

- Psicose 

- Sedação 

 

Não-ergolínicos: 

Pramipexol 

Ropinirole 

 

Ergolínicos: 

Bromocripitina 

Pergolida 

 

 

 

Agonista 

dopaminérgico 

- Usado como monoterapia ou 

em associação com a Levodopa 

- Menor risco de desenvolver 

complicações motoras 

-Efeitos adversos 

dopaminérgicos (náusea, 

tontura, confusão mental, 

delírios) 

- Ergolínicos: risco de fibrose 

pulmonar, fibrose de valva 

cardíaca e eritromelalgia  

 

 

Selegilina 

Rasagilina 

 

 

Inibidor da MAO-B 

- Usado como monoterapia em 

doença inicial ou em 

complicações motoras em 

doença na fase tardia 

- Boa tolerância 

- Metabólitos podem causar 

efeitos adversos  

- Risco de síndrome 

serotoninérgica 

 

Entacapona 

Tolcapona 

 

 

Inibidor da COMT 

- Tratamento das complicações 

motoras 

- Reduz período OFF 

- Melhora discreta das 

atividades da vida diária 

- Efeitos adversos 

dopaminérgicos 

- Descoloração da urina 

- Toxicidade hepática 

(tolcapona) 

 

Apomorfina 

Agonista 

dopaminérgico 

injetável 

- Redução período OFF na fase 

avançada da doença 

- Início do tratamento em 

ambiente hospitalar 

- Injeções subcutâneas 

Amantadina Inibidor da N-metil-

D-aspartato 

- Tratamento de discinesias na 

fase tardia da doença 

- Edema 

- Desenvolvimento de tolerância 

Benzotropina 

Biperideno 

 

 

Anticolinérgico 

- Tratamento de tremores em 

pacientes com idade inferior a 

60 anos sem déficit cognitivo 

- Uso limitado pelos efeitos 

anticolinérgicos (visão borrada, 

boca seca, intestino preso) 

 

O tratamento farmacológico da DP também aborda o alívio ou remissão de sintomas não 

motores. Agonistas dopaminérgicos, antidepressivos tricíclicos e antidepressivos inibidores da 

receptação de noradrenalina e serotonina por exemplo são algumas classes de fármacos utilizados 

para o tratamento do transtorno depressivo em pacientes com DP (AARSLAND et al., 2012). As 

terapias farmacológicas mais recentes envolvem a administração de melatonina e seus análogos 

(agomelatina) diante de uma evidente participação do sistema melatonérgico nos casos envolvendo 

depressão e DP (MACK; MARSH, 2017). Entretanto, assim como no tratamento dos sintomas 

motores, estes fármacos provocam o surgimento de efeitos adversos comprometendo a qualidade 
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de vida destes pacientes, o que reforça a importância do desenvolvimento de novos fármacos com 

potencial antiparkinsoniano e com efeitos adversos menos intensos ou incapacitantes. 

 

1.1.4. Modelos animais da DP  

Abordagens genéticas e neurotóxicas em experimentos utilizando modelos animais são um 

dos meios mais utilizados para compreender a fisiopatologia da DP e para o desenvolvimento de 

novos agentes terapêuticos (LEÃO et al., 2015). Os modelos experimentais em animais referentes 

a DP mimetizam alterações celulares e moleculares descritas anteriormente (DUTY; JENNER, 

2011). Além disso, estes modelos auxiliam no desenvolvimento de novas estratégias terapêuticas 

que possam minimizar os sintomas e reduzir a progressão da DP (BRUNDIN et al., 2013). 

A administração intracerebral de 6-hidroxidopamina (6-OHDA), neurotoxina de estrutura 

análoga à dopamina, é um dos modelos animais mais utilizados (SU et al., 2021). A 6-OHDA não 

atravessa a barreira hematoencefálica (BHE), logo precisa ser administrada diretamente no 

cérebro, então esta toxina interage com o transportador de dopamina ou de noradrenalina, devido 

sua semelhança estrutural com a dopamina, para alcançar o espaço intracelular. Geralmente, esta 

toxina é administrada em apenas um dos hemisférios cerebrais promovendo a degeneração 

dopaminérgica induzindo hemiparkinsonismo contralateral (BOVÉ; PERIER, 2012; DUTY; 

JENNER, 2011). Quando administrada na SNpc ou no feixe prosencefálico medial, a morte 

neuronal se inicia nas primeiras 12 horas, produzindo uma massiva e quase completa perda de 

neurônios dopaminérgicos da SNpc (40-90%) e de fibras do estriado dorsolateral (~99%), além de 

uma perda parcial do estriado dorsomedial (~55%). Neste modelo ocorre uma rápida degeneração 

dos terminais dopaminérgicos estriatais, seguido pela degeneração retrógrada, lenta e progressiva 

dos neurônios da SNpc (SAUER; OERTEL, 1994). 

Outro modelo animal da DP frequentemente utilizado baseia-se na administração de 

MPTP. Esta neurotoxina foi descoberta casualmente na Califórnia (EUA) em 1982 quando um 

grupo de jovens usuários de drogas ilicítas entrou em contato com esta substância depois um mau 

sucedido processo de fabricação, e acabaram desenvolvendosintomas motores semelhantes ao 

encontrado na DP. Na época, o MPTP foi descrito como um subproduto da heroína (LANGSTON 

et al., 1983). Quando administrada sistemicamente, atravessa facilmente a BHE por ser uma 

neurotoxina de alta lipoficilidade. No cérebro, ela é captada pelos astrócitos e metabolizada pela 

monoaminoxidase B (MAO-B) liberando seu metabólito ativo - MPP+, que é liberado pelas glias 

no espaço extracelular via transportador de cátions orgânicos 3 (OCT-3) (CUI et al., 2009). Este 

metabólito é captado pelo transportador de dopamina (DAT), uma vez no interior dos neurônios, 

o MPP+ pode ser estocado em vesículas através da captação do transportador vesicular de 
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monoamina 2 (VMAT2) ou se deslocar para a mitocôndria e inibir o complexo I da cadeia 

transportadora de elétrons mitocondrial, resultando na liberação de espécies reativas de oxigênio, 

bem como na redução da produção de ATP (BLESA et al., 2012) levando a morte neuronal, 

especialmente de neurônios dopaminérgicos (BLANDINI, 2013). Como descrito até o momento, 

modelos animais da DP em sua maioria provocam uma rápida e acentuada degeneração de 

neurônios dopaminérgicos, o que em contrapartida não se observa quando relacionado a humanos 

dada a característica progressiva da doença, mostrando assim uma desvangem de alguns modelos.       

Buscando desenvolver um modelo animal progressivo da DP, nosso grupo vem 

demonstrando recentemente a eficiência do tratamento repetido com baixas doses de reserpina 

(RES) na indução de parkinsonismo progressivo em roedores (FERNANDES et al., 2012; LEÃO 

et al., 2015; SANTOS et al., 2013). A RES, alcaloide extraído da planta Rauwolfia serpentine, 

inibe VMAT gerando uma depleção do conteúdo de monoaminas no SNC. A RES, primeiramente, 

foi utilizada clinicamente como um fármaco anti-hipertensivo, e então foi observado que pacientes 

cronicamente tratados com este fármaco motravam sintomas de letargia, depressão e discinesia. 

Diante destes achados, posteriormente a RES foi utilizada em roedores para reproduzir prejuízos 

motores e não motores relacionados à DP, e estudar a relação destes com o processo de EO causado 

pela depleção e metabolismo de catecolaminas (para revisão ver LEÃO et al., 2015). Assim, o 

modelo da RES contempla aspectos da sintomatologia, neuroquímica e farmacologia da DP, 

porque sua administração repetida em baixa dose produz prejuízos não motores que precedem os 

déficits motores, além de causar dano oxidativo à lipídios de membrana, depleção de monoaminas, 

redução na marcação de tirosina hidroxilase e aumento da marcação para alfa-sinucleína em áreas 

cerebrais relacionadas à doença (BESERRA-FILHO et al., 2019; FERNANDES et al., 2012; 

LEÃO et al., 2015; SANTOS et al., 2013). Diante disso, estudos realizados por nosso grupo de 

pesquisa demonstraram que a administração crônica de RES em baixa dose mimetiza o surgimento 

de déficits motores e não motores semelhantes ao quadro clínico da DP. E ainda, intervenções 

neuroprotetoras testadas neste modelo atenuam a progressão dos déficits provocados pela 

administração repetida de RES (BESERRA-FILHO et al., 2019; BRANDAÕ et al., 2017; 

CAMPÊLO et al., 2017; SARMENTO SILVA, 2015). 

De acordo com o exposto, é importante a busca por novos fármacos capazes de minimizar 

ou até mesmo impedir a progressão da DP. Compostos de origem natural podem ser uma excelente 

fonte para a descoberta de novas substâncias bioativas que possam servir como drogas modelos 

para o desenvolvimento de fármacos antiparkinsonianos e/ou neuroprotetores. 
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1.1.5. Produtos naturais como alternativa para o tratamento da DP 

Os produtos naturais com atividade antioxidante apresentam propriedades neuroprotetoras 

na DP (JUNG; KIM, 2018). Para o estudo do potencial destes produtos em modelos da DP, 

experimentos in vivo quanto in vitro tem sido realizados. Entretanto, diversos obstáculos são 

enfrentados especialmente quando ocorre a translação dos achados em modelos animais para testes 

clínicos com humanos (POHL; KONG THOO LIN, 2018). 

Como exemplo, estudos tem demonstrado o potencial efeito neuroprotetor da cafeína em 

pacientes com DP (HONG; CHAN; BAI, 2020; IKRAM et al., 2020). A cafeína é um metabólito 

secundário com atividade antioxidante e que vem sendo amplamente utilizado em pesquisas 

devido seus efeitos benéficos quando testados em modelos animais. Entretanto, quando avaliado 

os efeitos da cafeína em pacientes com DP, os resultados não mostraram melhora dos déficits 

motores. A associação entre a cafeína e um menor risco de desenvolver a DP não parece estar 

relacionado aos efeitos sintomáticos (POHL; KONG THOO LIN, 2018). Diversos outros estudos 

têm demonstrado o efeito neuroprotetor de extratos de plantas e seus compostos isolados em 

modelos animais da DP (BRANDÃO et al., 2017; GONÇALVES et al., 2020; LI et al., 2021; 

LINS et al., 2018; SINGH et al., 2020). Em recente estudo do nosso grupo de pesquisa, 

BESERRA-FILHO et al. (2019) mostraram o efeito neuroprotetor do extrato da planta Eplingiella 

fruticosa no modelo progressivo da DP induzido pela administração repetida de RES. Diante disso, 

extratos de plantas e seus compostos podem  ser uma alternativa para o desenvolvimento de novas 

drogas-modelo com atividade terapêutica na DP.    

 

1.1.6. A planta Lippia grata          

O gênero Lippia pertencente à família Verbenaceae é composto por uma diversidade 

biológica que chega a englobar mais de 200 espécies de arbustos e pequenas árvores distribuídas 

ao longo de regiões tropicais e subtropicais das Américas do Sul e Central, além da África. Estudos 

prévios descrevem o uso de extratos de algumas destas espécies na medicina popular tradicional 

devido as suas atividades anti-inflamatória, anestésica, analgésica e ansiolítica/sedativa (ABENA 

et al., 2003; AHMED et al., 2004; BOTELHO et al., 2007; GIRÃO et al., 2003; GURGEL DO 

VALE et al., 2002; PASCUAL et al., 2001). Nas Américas do Sul e Central (em países como 

Guatemala, Venezuela e Brasil) vários extratos de espécies deste gênero são usados para 

tratamento de gripe, resfriados, bronquites, tosse e asma (LEMOS et al., 1990). Além disso, a 

composição fitoquímica dos extratos destas espécies demonstra a presença de diversos compostos, 

dentre eles, terpenóides, principalmente monoterpenos e sesquiterpenos, os quais são os possíveis 

responsáveis pelos seus efeitos biológicos (ATTIA; KIM; RO, 2012; MORENO et al., 2018).  
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Neste contexto, a espécie Lippia grata Schauer (Figura 1.3.) tem sido pouco caracterizada 

quanto ao seu potencial farmacológico. VIANA e colaboradores (1981) mostraram que 

componentes do extrato desta planta (monoterpenos) são capazes promover efeito 

antiespasmódico in vitro em preparações de duodeno de ratos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.3. Espécie Lippia grata Schauer (EMBRAPA, 2018) 

 

Além disso, SIQUEIRA-LIMA et al. (2014) demonstraram o efeito analgésico orofacial do 

óleo essencial de L. grata e descreveram a análise fitoquímica deste extrato, o qual contém uma 

variedade de terpenos tais como cânfora, canfeno, E-cariofileno, 1,8-cineol e limoneno (LIM) 

(Tabela 1.2).  

Nos últimos anos foram descritos os efeitos anti-hiperalgésico e antioxidante do óleo 

essencial de L. grata complexado com β-ciclodextrina (LIP) (SIQUEIRA-LIMA et al., 2017, 

2019). E mais, estudos prévios mostram que a técnica de complexação do extrato com o agente de 

encapsulação β-ciclodextrina melhora a solubilidade e estabilização destes compostos extraídos 

de espécies de plantas e acabam facilitando sua absorção pelo trato gastrointestinal e aumentando 

a biodisponibilidade do produto no organismo (DE SOUZA SIQUEIRA QUINTANS et al., 2013; 

MENEZES et al., 2014; QUINTANS-JÚNIOR et al., 2013). 
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Tabela 1.2. Análise dos constituintes do extrato da planta Lippia grata (modificado de SIQUEIRA-LIMA et al., 2014). 

TR (min)1 Componente2 (%)3 

7,500 α-pineno 2,4 

8,042 Canfeno 11,3 

8,800 Sabineno 0,3 

8,967 β-pineno 1,1 

9,367 Mirceno 2,0 

10,625 p-cimeno 1,7 

10,800 Limoneno 4,2 

10,917 1,8-cineol 3,2 

11,867 y-terpineno 1,3 

12,883 Terpinoleno 1,2 

13,425 Linalol 0,4 

15,250 Cânfora 27,2 

16,167 Borneol 6,0 

18,267 Metil timol 0,4 

20,775 Carvacrol 3,6 

23,542 α-copaeno 1,3 

24,008 β-elemeno 0,9 

25,050 E-cariofileno 11,6 

25,675 Aromadendreno 0,7 

26,242 α-humoleno 1,0 

26,383 Allo-aromadendreno 0,6 

27,092 y-muroleno 1,6 

27,558 Biciclogermacreno 9,4 

28,267 𝛿-cadineno 0,7 

30,133 Espatulenol 1,6 

30,308 Óxido de cariofileno 0,7 

Total  96,4 
1Compostos listados partir do tempo de eluição dados pela cromatografia liquida de alto desempenho, 2Compostos do 

extrato, 3Porcentagem da quantidade do composto no extrato. 
 

Em vista disso, como agentes antioxidantes tem a capacidade de inibir a produção de 

radicais livres, e os processos oxidativos estão diretamente relacionados à patogênese da DP, é 

plausível supor que óleo essencial complexado em β-ciclodextrina de L. grata (LIP) possa 

apresentar um potencial efeito neuroprotetor. 

 

 

1.2. Objetivos 

1.2.1. Objetivo geral: 

Investigar o potencial efeito protetor do LIP em camundongos submetidos ao modelo de 

parkinsonismo progressivo induzido por administração de RES. 
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1.2.2. Objetivos específicos: 

- Verificar os efeitos do tratamento crônico com LIP sobre a progressão das alterações 

comportamentais (parâmetros motores e não motores). 

- Verificar os efeitos do tratamento crônico com LIP em relação aos níveis de tirosina 

hidroxilase (TH) e α-sin em diferentes regiões cerebrais através da imunoistoquímica em 

camundongos submetidos ao modelo de parkinsonismo progressivo induzido por administração 

de RES. 

- Verificar os efeitos do tratamento crônico com LIP sobre parâmetros de estresse oxidativo 

cerebral em diferentes regiões cerebrais de camundongos submetidos ao modelo de parkinsonismo 

progressivo induzido por administração de RES. 

 

1.3. Materiais e métodos 

1.3.1. Animais 

Neste estudo foram utilizados camundongos suíços machos (6-7 meses; 35-50 g, n = 94) 

que foram mantidos no biotério (UNIFESP/BS) acondicionados em grupos (5 - 6 animais) em 

gaiolas plásticas (33 x 40 x 17 cm) sob ventilação e temperatura controladas (22 ± 2°C), com ciclo 

claro/escuro de 12/12h (luzes acesas as 7:00h) e acesso livre a água e comida. Os animais nesse 

estudo foram tratados de acordo com a lei brasileira para uso de animais em pesquisas (Lei n° 

11.794). O projeto inicialmente foi submetido à Comissão de Ética no Uso de Animais – CEUA 

da Universidade Federal de São Paulo e posteriormente aprovado sob o protocolo CEUA N° 

9407030517 (ver Anexo). Todos os esforços foram realizados para minimizar dor, sofrimento ou 

desconforto aos animais. 

 

1.3.2. Fármacos e substâncias 

RES (Sigma-Aldrich, EUA) foi dissolvida em ácido acético glacial e diluída em água 

destilada (0,1 mg/kg; pH 7,4). A solução controle consistiu na mesma quantidade de ácido acético 

e água. Estas soluções foram injetadas pela via subcutânea (s.c.), seguindo protocolo descrito por 

SANTOS et al. (2013). 

O LIP foi fornecido através de colaboração estabelecida com o Prof. Dr. Lucindo Quintans-

Júnior do Departamento de Fisiologia da Universidade Federal de Sergipe (UFS). O extrato 

complexado foi diluído em água destilada. A solução controle consistiu de água destilada. Estas 

soluções foram administradas por via oral (p.o.). 
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Para eutanásia dos animais, foram utilizados cloridrato de cetamina 10% (100 mg/kg; 

Syntec, Brasil), cloridrato de xilazina 2% (10 mg/kg; Syntec, Brasil), citrato de fentanila (0,5 

mg/kg; Cristália, Brasil) e maleato de acepromazina (1,0 mg/kg; Syntec, Brasil).  

 

1.3.3. Procedimentos gerais e delineamento experimental 

Antes do início dos procedimentos experimentais, os animais foram gentilmente 

manipulados por 5 min durante cinco dias consecutivos para minimização do estresse por 

manipulação durante os experimentos. Em relação às observações comportamentais, o pesquisador 

monitorou as sessões através de uma tela de computador colocada na sala em anexo ao ambiente 

experimental. Os testes comportamentais foram gravados por meio de uma câmera colocada acima 

dos aparatos (aproximadamente 100 cm) e os parâmetros comportamentais foram registrados por 

um programa de rastreamento de animais (Anymaze®, Stoelting, EUA), excetuando-se as 

avaliações do comportamento de catalepsia e movimentos orais, que foram quantificados por 

observação direta e pesquisador cego ao tratamento. Entre as exposições de cada animal, que foi 

feita de maneira intercalada entre os grupos experimentais, os aparatos foram limpos com solução 

álcool 5%. As trocas de gaiolas foram realizadas pelos técnicos bioteristas. Além disso, os animais 

foram manuseados sempre no mesmo intervalo (8:00 - 16:00h) para minimizar o estresse do 

protocolo experimental e foram manipulados sempre isoladamente dos animais da gaiola moradia, 

obedecendo às regras de manipulação orientadas pelo 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). As doses usadas nos experimentos foram 

escolhidas baseadas em estudos prévios (SIQUEIRA-LIMA et al., 2014, 2017, 2019) e 

experimentos realizados no laboratório utilizando outros modelos (dados não publicados). As 

carcaças dos animais após os procedimentos de eutanásia foram destinadas para lixo contaminado 

e sua coleta por empresa especializada a serviço da prefeitura municipal de Santos, os quais foram 

encaminhados para incineração.  

 

Experimento I: Efeitos da administração do LIP em camundongos submetidos ao modelo 

de parkinsonismo progressivo induzido por administração repetida de RES em baixa dose. 

Para este experimento, os animais foram aleatoriamente distribuídos em quatro grupos: 

Grupo CRT (Veiculo reserpina s.c. + veículo L. grata v.o., n = 6), Grupo LIP5 (Veiculo reserpina 

s.c. + L. grata 5 mg/kg v.o., n = 6), Grupo RES (RES 0,1 mg/kg s.c. + veículo L. grata v.o., n = 

8) e Grupo RES-LIP5 (RES 0,1 mg/kg s.c. + L. grata 5 mg/kg v.o., n = 9). A Figura 1.4. apresenta 

o delineamento experimental que consistiu na administração de LIP ou veículo foi realizado 



22 
 

 

diariamente (p.o.; gavagem) e as injeções da RES ou veículo a cada 48 h (via subcutânea) 

totalizando 14 injeções de RES, o tratamento teve duração de 28 dias. Durante o tratamento os 

camundongos foram submetidos ao (1) teste de catalepsia em barra antes da primeira injeção e a 

cada dois dias ao longo do tratamento; (2) avaliação dos movimentos orais após a 4a, 10a e 13ª 

injeção; (4) avaliação da atividade motora em campo aberto (CA) após a 4a, 8a e 14a injeção; (5) 

avaliação da memória pela tarefa de reconhecimento de objeto novo (RON) após a 5a e 8a injeção 

e (6) avaliação de ansiedade através do teste do labirinto em cruz elevado (LCE) após a 9ª injeção. 

Em seguida, 48 horas após a administração da última injeção de RES, os animais foram 

eutanasiados através do método de perfusão transcardíaca e os encéfalos coletados para posterior 

análise imunoistoquímica para marcação das proteínas TH e α-sin.  

Após a análise dos resultados do experimento I e a leitura de novos artigos, um novo 

experimento com um novo protocolo experimental foi realizado. 

 

Figura 1.4. Delineamento dos testes comportamentais nos experimentos I, II e III. 

 

Experimento II: Efeitos da administração do LIP em diferentes doses em camundongos 

submetidos ao modelo de parkinsonismo progressivo induzido por administração repetida de RES 

em baixa dose. 

Para este experimento, os animais foram aleatoriamente distribuídos em cinco grupos: 

Grupo CRT (Veiculo reserpina s.c. + veículo L. grata v.o., n = 7), Grupo LIP10 (Veiculo reserpina 

s.c. + L. grata 10 mg/kg v.o., n = 7, Grupo RES (RES 0,1 mg/kg s.c. + veículo L. grata v.o., n = 

8), Grupo RES-LIP5 (RES 0,1 mg/kg s.c. + L. grata 5 mg/kg v.o., n = 8) e Grupo RES-LIP10 

(RES 0,1 mg/kg s.c. + L. grata 10 mg/kg v.o., n = 8). A administração de LIP ou veículo foi 

realizado diariamente por via oral (gavagem) e as injeções da RES ou veículo a cada 48 h (via 

subcutânea) totalizando 14 injeções de RES, o tratamento teve duração de 28 dias. Durante o 
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tratamento os camundongos foram submetidos ao (1) teste de catalepsia em barra antes da primeira 

injeção e a cada dois dias ao longo do tratamento; (2) avaliação dos movimentos orais após a 4a, 

10a e 13ª injeção; (4) avaliação da atividade motora em CA após a 4a, 7a e 13a injeção; (5) avaliação 

da memória pela tarefa de RON após a 5a e 7a injeção e (6) avaliação de ansiedade através do teste 

do LCE após a 8ª injeção. Em seguida, 48 horas após a administração da última injeção de RES, 

um grupo de animais (n = 4/grupo) foram eutanasiados através do método de decapitação sem 

anestesia prévia e outro grupo de animais (n = 4/grupos RES; RES-LIP5 e RES-LIP10) foram 

eutanasiados através do método de perfusão transcardíaca e os encéfalos coletados para posterior 

análise imunoistoquímica para marcação das proteínas TH e α-sin. Na eutanásia por decapitação, 

não foram utilizados anestésicos previamente ao procedimento pois estes fármacos poderiam 

alterar os níveis de estresse oxidativo nas amostras coletadas o que comprometeria os parâmetros 

a serem analisados. O design experimental está mostrado na Figura 1.4. 

Após a realização do experimento II, ocorreu à aprovação no processo de 

internacionalização através do programa CAPES-Print para estágio que seria desenvolvido na 

Oregon Health and Science University sob supervisão do professor doutor Charles Kennedy 

Meshul. Um novo experimento foi realizado (experimento III) para a realização deste estágio no 

exterior que tinha o objetivo de analisar a participação do sistema serotoninérgico através do 

método de microscopia eletrônica nos encéfalos de camundongos tratados com LIP e submetidos 

ao modelo de parkinsonismo progressivo induzido pela administração de RES. 

 

Experimento III: Efeitos da administração do LIP em camundongos submetidos a um 

modelo de parkinsonismo progressivo induzido pela administração repetida de RES em baixa dose 

para avaliação nos testes do labirinto em T e no de suspensão de cauda. 

Neste experimento, os animais foram aleatoriamente distribuídos em quatro grupos: Grupo 

CRT (Veiculo reserpina s.c. + veículo L. grata v.o., n = 6), Grupo LIP (Veiculo reserpina s.c. + 

LIP 5 mg/kg v.o., n = 7), Grupo RES (RES 0,1 mg/kg s.c. + veículo L. grata v.o., n = 7) e Grupo 

RES-LIP (RES 0,1 mg/kg s.c. + LIP 5 mg/kg v.o., n = 7). A administração de LIP ou veículo foi 

realizado diariamente por via oral (gavagem) e as injeções da RES ou veículo a cada 48 h (via 

subcutânea) totalizando 14 injeções de RES, o tratamento teve duração de 28 dias. Durante o 

tratamento os camundongos foram submetidos ao (1) teste de catalepsia em barra antes da primeira 

injeção e a cada dois dias ao longo do tratamento; (2) avaliação do comportamento de fuga e 

esquiva no teste do labirinto em T após a 5a injeção e (3) avaliação do comportamento tipo-

depressão no teste de suspensão da cauda após a 6a injeção. A eutanásia foi realizada 48 horas após 
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a administração da última injeção de RES através do método de perfusão transcardíaca e os 

encéfalos coletados para posterior análise imunoistoquímica. 

O design experimental está mostrado na Figura 1.4.  

 

1.3.4. Testes comportamentais 

A escolha dos testes comportamentais nos experimentos foi baseada em trabalhos prévios 

do nosso grupo de pesquisa (BESERRA-FILHO et al., 2019; BRANDAÕ et al., 2017; 

FERNANDES et al., 2012; SANTOS et al., 2013), com exceção dos testes do labirinto em T 

(adaptado de DE ANDRADE et al., 2018) e do teste de suspensão de cauda (GOSAVI; KAMDI, 

2020). Para tanto, os referidos testes serviram para avaliar: (1) catalepsia: acinesia e dificuldade 

em iniciar um movimento; (2) movimentos orais: movimentos involuntários decorrentes do 

prejuízo no controle motor realizado pelos núcleos da base; (2) campo aberto: atividade 

espontânea, velocidade, trajeto, motivação para exploração e deambulação total; (5) 

Reconhecimento de objetos: memória de reconhecimento de objetos, (6) labirinto em cruz elevado: 

o comportamento tipo ansioso, (7) larinto em T braços abertos: comportamento de fuga e esquiva 

e (8) suspensão de cauda: avaliar o comportamento tipo depressivo. 

 

1.3.4.1. Catalepsia 

Para avaliação do comportamento motor relacionado ao início do movimento foi avaliado 

o comportamento de catalepsia colocando-se o animal com ambas as patas dianteiras sobre uma 

barra horizontal de vidro elevada a 5,0 cm. O tempo que cada animal permaneceu nessa posição 

foi quantificado em segundos, até um limite de 180 segundos. Os animais foram submetidos ao 

teste três vezes consecutivas a cada dia. Como resultado para cada dia foi realizada uma média do 

tempo durante as três tentativas.  

 

1.3.4.2. Movimentos orais 

A avaliação dos parâmetros relacionados aos movimentos orais foi realizada colocando o 

animal em uma gaiola metálica (20 cm x 15 cm x 25 cm) onde foram observados durante 5 

minutos. Dois espelhos foram fixados sob e atrás da gaiola para permitir uma melhor observação 

do animal em qualquer posição. Durante a avaliação foi quantificado o número de movimentos de 

mastigações ao vácuo que não foram direcionados a nenhum objeto. 
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1.3.4.3. Campo aberto           

Para avaliação da atividade locomotora os animais foram colocados em um CA circular 

confeccionado de madeira (diâmetro = 50cm, altura = 40cm) sem o teto. O fundo do aparato foi 

pintado de preto para aumentar o contraste e favorecer o reconhecimento do animal pelo programa 

de rastreamento. Cada animal foi colocado no centro do campo circular e seu comportamento foi 

avaliado durante 5 minutos. O programa de rastreamento divide o campo em zona periférica, zona 

intermediária e zona central, além de subdividir em 19 quadrantes. A avaliação comportamental 

incluiu distância total percorrida no aparato, número de linhas atravessadas (quadrantes) e 

velocidade média.  

 

1.3.4.4. Tarefa de reconhecimento do objeto novo 

Para avaliação de memória de curto prazo foi realizado o teste de RON. Este teste foi 

realizado no mesmo aparato descrito no teste do CA. O teste de RON sempre foi realizado 24 

horas após o teste do CA o que permitiu uma habituação dos animais ao aparato antes da realização 

da tarefa comportamental. Ao longo das repetições das sessões, foram utilizados objetos 

diferentes, cada um com duas cópias, sendo do mesmo material diferindo quanto a cor, tamanho e 

forma. Os objetos foram pesados o suficiente para não serem deslocados pelos animais ou, caso 

contrário foram fixados no CA. Inicialmente foi realizado um teste piloto no laboratório para 

avaliar se os animais apresentariam alguma preferência pelos objetos selecionados. Os animais 

foram apresentados a dois objetos iguais na fase de treino e após um intervalo de retenção (1h) 

foram apresentados a um objeto familiar no mesmo local da fase de treino e um objeto novo. Os 

objetos utilizados na fase de treino e teste foram diferentes entre os animais. A duração de cada 

sessão consistiu de 5 minutos. O parâmetro avaliado foi a porcentagem de tempo de exploração 

dos objetos em cada sessão. Diante de experimentos realizados previamente em nosso laboratório, 

consideramos para análise apenas animais que exploraram por mais de 3 segundos os objetos 

(objeto familiar + objeto novo). 

 

1.3.4.5. Labirinto em cruz elevado 

Para avaliação do comportamento tipo-ansiedade os animais foram submetidos ao LCE 

que consistiu em um aparato de madeira em formato de cruz que contém dois braços fechados 

(27,5 cm x 6,5 cm x 18 cm) em oposição a dois braços abertos (27,5 cm x 6,5 cm x 18 cm). O 

fundo do aparato foi pintado de preto para aumentar o contraste e favorecer o reconhecimento do 
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animal pelo programa de rastreamento. Os animais foram colocados no centro do labirinto com a 

face voltada para um dos braços abertos e filmados por 5 minutos. A avaliação comportamental 

incluiu distância total percorrida, tempo de permanência nos braços abertos e tempo de 

permanência nos braços fechados. 

 

1.3.4.6. Labirinto em T 

Para avaliação do comportamento de esquiva e fuga os animais foram submetidos ao teste 

do labirinto em T em que foi utilizado o mesmo aparato usado no LCE. Para a realização deste 

teste foi feita uma adaptação neste aparato. Uma barreira foi colocada na frente de um dos braços 

abertos, isolando este braço do resto do aparato. Desta forma, o aparato continha um braço aberto 

e a região dos braços fechados. Para avaliação do comportamento de esquiva, o camundongo foi 

colocado na extremidade de um dos braços fechados e o tempo utilizado pelo animal para sair dos 

braços fechados com as quatro patas foi registrado (latência basal). O mesmo procedimento foi 

repetido quatro vezes (esquiva 1, esquiva 2, esquiva 3 e esquiva 4) com um intervalo de 30 s para 

cada tentativa. Na sequência, para avaliação do comportamento de fuga, o camundongo foi 

colocado na extremidade do braço aberto e foi registrado o tempo em que o animal saiu deste braço 

com as quatro patas. Foi adotado um tempo máximo de 200s para cada avaliação feita neste teste 

(esquiva e fuga).     

 

1.3.4.7. Suspensão de cauda 

Para avaliação do comportamento tipo-depressivo os animais foram submetidos ao teste de 

suspensão da cauda. Para a realização deste teste, o camundongo foi suspendido a uma altura de 

aproximadamente 50 cm da superfície colocando-se uma fita adesiva do tipo esparadrapo no rabo 

do animal (1 cm na extremidade distal do rabo). O teste teve duração de 6 minutos. O primeiro 

minuto foi utilizado para aclimatação do animal ao teste e durante os 5 minutos restante foi 

registrado o tempo de imobilidade do animal. O camundongo foi considerado imóvel quando 

estava suspendido passivamente e não realizava movimento com qualquer parte do corpo.     

 

1.3.5. Perfusão transcardíaca e imunoistoquímica 

Ao final de cada experimento, os animais foram anestesiados com sobredose cloridrato de 

cetamina (100 mg/kg), cloridrato de xilazina (10 mg/kg), citrato de fentanila (0,5 mg/kg) e maleato 

de acepromazina (1,0 mg/kg) para perfusão e retirada dos encéfalos. Brevemente, o procedimento 
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consistiu em acessar a cavidade abdominal expondo o músculo diafragma, que foi seccionado para 

acesso ao coração. Posteriormente foi inserida no ventrículo esquerdo uma cânula e realizado uma 

pequena incisão no átrio direito. Um volume de 200 ml de solução salina 0,9% em tampão fosfato 

0,1M (pH 7,4) foi injetado com auxílio de uma bomba peristáltica. Em seguida, foi injetado 200 

ml de uma solução de paraformaldeído (PFA) a 4% em tampão fosfato 0,1M (pH 7,4). Após a 

perfusão, os cérebros foram removidos através de craniotomia e mergulhados em uma solução de 

PFA a 4% em tampão fosfato 0,1M (pH 7,4) a 4ºC por 24 horas. Depois dessa lavagem, os cérebros 

foram crioprotegidos em sacarose 30%, também a 4ºC até o momento de dissecação das amostras. 

Ao fim desse processo, os encéfalos foram congelados rapidamente em meio de inclusão para 

criostato Tissue-Tek® (Sakura, Japão) para secção coronal a 50 μm com o auxílio de um criostato. 

As seções de cérebro preparadas como descrito no tópico foram lavadas quatro vezes (5 minutos 

cada) em tampão fosfato 0,1M pH=7,4 e incubadas em tampão bloqueador, (albumina bovina 

(2%), Triton X-100 (0,4%) em tampão fosfato 0,1M pH=7,4) por 30 minutos. Em seguida foram 

incubadas em anticorpo primário na concentração específica para cada imunoistoquímica prevista 

nesse projeto - TH, 1:1000 (cat #AB152, Millipore, EUA); α-sin, 1:500 (#sc-7011-R, Santa Cruz 

Inc., EUA) - por 18 horas, em seguida quatro lavagens em tampão fosfato 0,1M pH=7,4 (5 minutos 

cada) e incubação em anticorpo secundário - anti-rabbit, (1:1000, #BA-100, Vector, EUA) - 

diluído em tampão bloqueador por duas horas. As seções foram novamente submetidas à bateria 

de lavagem em tampão fosfato 0,1M pH=7,4 (quatro vezes de 5 minutos) e incubadas no complexo 

avidina-biotina (ABC Kit, Vector Labs, EUA) por 2 horas. Em seguida foram novamente lavadas 

em tampão fosfato 0,1M pH=7,4 (quatro vezes de 5 minutos) e incubadas em solução a 0,05% de 

3,3’-diaminobenzidina (DAB) (Sigma Company, EUA) por 2 minutos para a deposição do 

cromógeno. Após ser atingido um nível adequado de coloração, as seções foram montadas em 

lâminas histológicas gelatinizadas, deixadas secar por quatro dias e submetidas a uma bateria de 

desidratação de álcoois 70%, 95%, 100% (duas vezes) e xileno (duas vezes), por cinco minutos 

cada. Após essa etapa, as seções foram cobertas com meio de inclusão (Entellan, Merck) e 

montadas com lamínula.  

Imagens das áreas de interesses foram capturadas com auxílio de microscópio (Nikon 

Eclipse Ni-E, Japão) acoplado à uma câmera digital (Motic 5.0) sobre iluminação em campo claro. 

Para esta análise foram utilizadas lentes objetivas de valor 5 (análise por densitometria) ou 10x 

(análise manual).  Estas áreas foram selecionadas delimitadas de acordo com o atlas de cérebro de 

camundongos (PAXINOS; FRANKLIN, 2008). As seguintes áreas foram analisadas: sustância 

negra (SN) ou SNpc (-2,80 mm a -3,16 mm), estriado dordal (STRd; 0,74 mm a 0,14 mm), HIP (-

1,94 mm a -2,30 mm), ambas a partir do bregma. Para a análise imunoistoquímica foram 
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selecionadas aleatoriamente 3-4 fotos por animal. Para a análise para TH (STRd) e α-sin, as 

quantificações foram realizadas por meio de densitometria óptica relativa como descrito em estudo 

prévio (SANTOS et al., 2013). Para análise para TH (SNpc) foi realizado a contagem de células 

manualmente. Estas análises foram realizadas com o auxílio do programa ImageJ. O valor médio 

das análises das imagens per área foram consideradas como o resultado para cada animal. Os 

resultados foram normalizados de acordo com o valor médio do grupo CTR. 

 

1.3.6. Dosagem de parâmetros de estresse oxidativo 

1.3.6.1. Quantificação de proteína 

A determinação do teor de proteína foi realizada de acordo com o método proposto por 

BRADFORD (1976). A solução de Bradford foi preparada usando azul de coomassie G250 (100 

mg), etanol 95% (50 mL) e ácido fosfórico 85% (100 mL). O corante azul brilhante Coomassie G-

250 liga-se à cadeia de proteínas, aumentando a sensibilidade do método. A reação colorimétrica 

e a absorvância são dadas a 595 nm por espectrofotometria (Molecular Devices - Espectra Max 

190). Os resultados de absorvância obtidos foram utilizados no cálculo da linha de equação de uma 

curva padrão de BSA (albumina de soro bovino). Para a preparação da curva padrão de proteína, 

foram utilizadas as seguintes concentrações de albumina (0 mg / ml, 0,015 mg/ml; 0,031 mg/ml, 

0,062 mg/ml; 0,125 mg/ml, 0,25 mg/ml 0,50 mg/mL e 1,0 mg/mL).  

 

 

1.3.6.2. Quantificação de substâncias reativas ao ácido tiobarbitúrico (TBARS) 

Para a medição do TBARS, amostras do hipocampo (HIP) foram homogeneizadas em 

tampão de extração (Homogeneizador Ultra-Turrax T8 S8N-5G, IKA, Alemanha). Após a 

homogeneização, os níveis de TBARS no líquido sobrenadante foi avaliado de acordo com 

OHKAWA et al. (1979). Resumidamente, cada ensaio foi realizado usando 22,5 µL de 

hidroperóxido de t-butil 2% em etanol absoluto e foram adicionados 40 µL de sobrenadante da 

amostra (centrifugado a 4000x g por 5 minutos). Posteriormente, 250 µL de ácido tiobarbitúrico 

(1% em NaOH 50 mM) e 250 µL de HCl a 25% foram adicionados e alíquotas de 250 µL de 

1,1,3,3-tetrametoxipropano, variando de 1 a 10 mM, foram usadas como padrão. A mistura de 

reação foi incubada em um banho fervente (100 ° C) por 60 min e arrefecida em um banho de gelo. 

Subsequentemente, 730 µL de butanol foram adicionados a cada tubo e a mistura foi agitada no 

vórtex até que a cor rosa da camada inferior fosse totalmente transferida para a camada superior. 

A mistura foi então centrifugada e a fase de butanol foi removida. A absorvância foi medida em 

532nm em um espectrofotômetro, e a concentração de TBARS foi determinada usando o 
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coeficiente de extinção molar de malondialdeído (MDA) (ε = 1,56 × 10-5 M-1 mL) e a seguinte 

fórmula: Concentração de TBARS = (∆absorvância / 0,156) × fator de diluição/mg de proteína. 

 

1.3.6.3. Determinação do status antioxidante total (SAT) 

Esta análise foi realizada pelo método proposto por EREL (2004) Neste método, o poder 

antioxidante das amostras foi avaliado através de uma reação contra um potente radical livre, que 

são iniciadas pela produção de radicais hidroxilas, e posteriormente avaliadas. Os resultados foram 

expressos como μmol Trolox Eq/L. 

 

1.3.6.4. Determinação do status oxidante total (SOT) 

Assim como a análise do TAS, essa análise foi realizada pelo método proposto por EREL 

(2005). A intensidade da cor da reação, medida espectrofotometricamente, está relacionada à 

quantidade total de moléculas oxidantes presentes na amostra. O ensaio é calibrado com peróxido 

de hidrogênio (H2O2) e os resultados foram expressos como μmol H2O2 Eq/L. 

 

1.3.6.5. Cálculo do índice de estresse oxidativo (IEO) 

IEO foi definido como a razão entre os níveis de SOT por níveis de SAT. Especificamente, 

IEO (unidade arbitrária) = SOT (μmol H2O2 Eq/L) / SAT (μmol Trolox Eq/L). 

 

1.3.7. Análise estatística 

Os dados foram analisados quanto a normalidade pelo teste de Kolmogorov-Smirnov e 

quanto a homogeneidade de variância pelo teste de Levene. A análise de variância (ANOVA) de 

duas vias com medidas repetidas foi aplicada aos testes de catalepsia e movimentos orais para 

avaliar os efeitos ao longo do tratamento. ANOVA de uma via foi aplicada à análise do CA, LCE, 

estresse oxidativo e imunoistoquímica. Ambos os testes foram seguidos pelo teste post hoc de 

Tukey para destacar as diferenças entre os fatores dependentes. O RON foi analisado pelo teste t-

Student para amostras pareadas. Além disso, na avaliação do estresse oxidativo o tamanho do 

efeito foi calculado para ANOVA usando eta quadrado (COHEN J., 1988). Segundo Cohen 

(1988), um tamanho de efeito de 0,20 pode ser classificado como pequeno, 0,50 pode ser 

classificado como moderado e 0,80 pode ser classificado como grande. Os resultados foram 

expressos como média + erro padrão médio (EPM), valores exatos de p foram expressos para cada 

fator e interações fatoriais, enquanto foram consideradas diferenças significativas destacadas pelos 

testes post hoc de Bonferroni quando se assumiu que p < 0,05. 
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1.4. Resultados 

1.4.1. Catalepsia 

No experimento I, a ANOVA de duas vias com medidas repetidas mostrou efeito tempo 

[F(13,104) = 31,3; p < 0,01], tratamento [F(3,24) = 6,2; p < 0,01] e interação tempo x tratamento 

[F(39,312) = 3,5; p < 0,01]. O teste post-hoc de Bonferroni revelou que os grupos RES e RES-LIP5 

apresentaram um aumento no tempo de permanência na barra a partir do 21° e 25° dia 

respectivamente quando comparado aos grupos CTR e LIP5 (p < 0,05). Além disso, o grupo RES-

LIP5 no 23° dia permaneceu menos tempo na barra quando comparado ao grupo RES (p < 0,05; 

Figura 1.5). 

 

Figura 1.5. Efeitos da administração repetida do óleo essencial complexado de L. grata com β-ciclodextrina (LIP, 5 

mg/kg) e reserpina (RES, 0,1 mg/kg) em camundongos quando avaliados em relação ao comportamento de catalepsia 

no experimento I. *p < 0,05 RES comparado ao CTR; #p < 0,05 RES-LIP5 comparado ao CTR; +p < 0,05 RES-LIP5 

comparado ao RES (ANOVA de duas vias para medidas repetidas seguido do teste post-hoc de Bonferroni). 

 

No experimento II, a ANOVA de duas vias com medidas repetidas mostrou efeito tempo 

[F(13,91) = 62,9; p < 0,05], tratamento [F(4,33) = 12,8; p < 0,05] e interação tempo x tratamento 

[F(52,364) = 9,4; p < 0,05]. O teste post-hoc de Bonferroni revelou que os grupos RES e RES-LIP10 

apresentaram um maior tempo de permanência na barra a partir do 19° dia, enquanto o grupo RES-

LIP5 permaneceu um maior tempo na barra a partir do 21° dia quando comparado aos grupos CTR 

e LIP10 (p < 0,05). Além disso, os grupos RES-LIP5 e RES-LIP10 permaneceram menos tempo 

na barra quando comparados ao grupo RES no 21° e 23°, respectivamente (p < 0,05; Figura 1.6). 
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Figura 1.6. Efeitos da administração repetida óleo essencial complexado de L. grata com β-ciclodextrina (LIP, 5 e 10 

mg/kg) e reserpina (RES, 0,1 mg/kg) em camundongos quando avaliados em relação ao comportamento de catalepsia 

no experimento II. *p < 0,05 RES comparado a CTR, LIP5 e LIP10; #p < 0,05 RES-LIP10 comparado a CTR, LIP5 e 

LIP10; +p < 0,05 RES-LIP5 comparado ao CTR, LIP5 e LIP10; @p < 0,05 RES-LIP5 e RES-LIP10 comparado ao 

RES e &p < 0,05 RES-LIP5 comparado ao RES (ANOVA de duas vias para medidas repetidas seguido do teste post-

hoc de Bonferroni). 

 

No experimento III, a ANOVA de duas vias com medidas repetidas mostrou efeito tempo 

[F(13,78) = 39,4; p < 0,01], tratamento [F(3,18) = 20,2; p < 0,01] e interação tempo x tratamento 

[F(39,234) = 14,2; p < 0,01]. O teste post-hoc de Bonferroni revelou que os grupos RES e RES-LIP5 

apresentaram um aumento no tempo de permanência na barra a partir do 19° e 23° dia 

respectivamente quando comparado aos grupos CTR e LIP5 (p < 0,05). Além disso, o grupo RES-

LIP5 a partir do 21° dia permaneceu menos tempo na barra quando comparado ao grupo RES (p 

< 0,05; Figura 1.7). 
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Figura 7. Efeitos da administração repetida do óleo essencial complexado de L. grata com β-ciclodextrina (LIP, 5 

mg/kg) e reserpina (RES, 0,1 mg/kg) em camundongos quando avaliados em relação ao comportamento de catalepsia 

no experimento III. *p < 0,05 RES comparado ao CTR e LIP5; #p < 0,05 RES-LIP5 comparado ao CTR e LIP5; +p < 

0,05 RES-LIP5 comparado ao RES (ANOVA de duas vias para medidas repetidas seguido do teste post-hoc de 

Bonferroni). 
 

1.4.2. Movimentos orais 

No experimento I, a ANOVA de duas vias com medidas repetidas mostrou efeito tempo 

[F(2,16) = 34,4; p < 0,05], tratamento [F(3,24) = 53,0; p < 0,05] e interação tempo x tratamento [F(6,48) 

= 16,0; p < 0,05]. O teste post-hoc de Bonferroni revelou que os grupos RES e RES-LIP5 

apresentaram um aumento progressivo na frequência de mastigações ao vácuo a partir do 20° dia 

quando comparado aos grupos CTR e LIP5 (p < 0,05). Além disso, o grupo RES-LIP5 apresentou 

uma diminuição na frequência de mastigações ao vácuo quando comparado ao grupo RES (p < 

0,05; Figura 1.8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.8. Efeitos da administração repetida do óleo essencial complexado de L. grata com β-ciclodextrina (LIP, 5 

mg/kg) e reserpina (RES, 0,1 mg/kg) em camundongos quando avaliados em relação ao comportamento de 

movimentos orais no experimento I. *p < 0,05 RES comparado ao CTR; #p < 0,05 RES-LIP5 comparado ao CTR; +p 

< 0,05 RES-LIP5 comparado ao RES (ANOVA de duas vias para medidas repetidas seguido do teste post-hoc de 

Bonferroni). 
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No experimento II, a ANOVA de duas vias com medidas repetidas mostrou efeito tempo 

[F(2,14) = 59,2; p < 0,05], tratamento [F(4,33) = 27,5; p < 0,05] e interação tempo x tratamento [F(8,56) 

= 6,0; p < 0,05]. O teste post-hoc de Bonferroni revelou que os grupos RES e RES-LIP5 

apresentaram um aumento progressivo do comportamento de mastigações vácuo no 20° e 26° dia, 

respectivamente, quando comparado aos grupos CTR e LIP10, enquanto o grupo RES-LIP10 

apresentou este mesmo comportamento no 26° dia quando comparado apenas ao grupo LIP10. 

Além disso, os grupos RES-LIP5 e RES-LIP10 apresentaram uma diminuição na frequência de 

mastigações ao vácuo quando comparado ao grupo RES-CTR no 26° dia (p < 0,05). Ainda, o grupo 

RES-LIP10 mostrou uma menor frequência nas mastigações ao vácuo no 26° dia quando 

comparado ao grupo RES-LIP5 (p < 0,05; Figura 1.9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.9. Efeitos da administração repetida do óleo essencial complexado de L. grata com β-ciclodextrina (LIP, 5 e 

10 mg/kg) e reserpina (RES, 0,1 mg/kg) em camundongos quando avaliados em relação ao comportamento de 

movimentos orais no experimento I. *p < 0,05 RES-CTR comparado ao CTR; #p < 0,05 RES-LIP5 comparado ao 

CTR; +p < 0,05 RES-LIP5 comparado ao RES  (ANOVA de duas vias para medidas repetidas seguido do teste post-

hoc de Bonferroni). 

 

1.4.3. Campo aberto 

No experimento I, a ANOVA de uma via mostrou diferença para distância total percorrida 

[F(3,25) = 6,2; p < 0,05] e velocidade média [F(3,25) = 6,2; p < 0,05] no 28° dia.  O teste post-hoc de 

Bonferroni revelou que os grupos RES e RES-LIP5 percorreram menor distância e apresentaram 

menor velocidade média quando comparado ao grupo CTR (p < 0,05). Além disso, o grupo RES 

também percorreu menor distância e apresentou menor velocidade média quando comparado ao 

grupo LIP5 (p < 0,05).  

No experimento II, a ANOVA de uma via mostrou diferença para distância total percorrida 

[F(4,33) = 7,8; p < 0,05; F(4,33) = 11,5; p < 0,05] e velocidade média [F(4,33) = 7,9; p < 0,05; F(4,33) = 

10,9; p < 0,05] no 14° e 28° dia, respectivamente. O teste post-hoc de Bonferroni revelou que no 

14° dia que os grupos RES e RES-LIP5 percorreram menor distância e apresentaram menor 
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velocidade média quando comparados aos grupos CTR e LIP10 (p < 0,05). No 28° dia, os grupos 

RES, RES-LIP5 e RES-LIP10 percorreram menor distância e apresentaram menor velocidade 

média quando comparado aos grupos CTR e LIP10 (p < 0,05; Tabela 1.3).  
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Tabela 1.3. Efeitos da administração repetida óleo essencial complexado de L. grata com β-ciclodextrina (LIP, 5 e 10 

mg/kg) e reserpina (RES, 0,1 mg/kg) em camundongos quando avaliados na atividade motora espontânea em campo 

aberto. 

Dia Experimento Tratamento  
Distância  

(m) 
 

Velocidade  

média (m/s) 
 

Entradas 

zona central 

9° 

I 

CTR   17,9 ± 1,8    0,06 ± 0,006  16,0 ± 2,2  

LIP5   14,4 ± 1,1    0,05 ± 0,004    11,4 ± 1,4  

RES   17,0 ± 2,5    0,06 ± 0,008    17,1 ± 2,8  

RES- LIP5   16,7 ± 1,2    0,06 ± 0,004   12,6 ± 2,7  

        

II 

CTR  111,5 ± 2,6  0,04 ± 0,010  19,3 ± 4,7 

LIP10  13,4 ± 1,5    0,05 ± 0,005  25,7 ± 3,1  

RES  9,3 ± 0,8    0,03 ± 0,003  19,7 ± 2,0  

RES-LIP5  9,7 ± 0,9   0,03 ± 0,003  14,5 ± 2,5  

RES-LIP10  13,5 ± 5,2   0,03 ± 0,005  19,4 ± 3,2  

16° 

 
I 

CTR  11,2 ± 1,4   0,04 ± 0,006  6,0 ± 1,5  

LIP5  10,3 ± 1,0   0,03 ± 0,007  6,0 ± 1,4  

RES  8,6 ± 1,7   0,03 ± 0,009  3,6 ± 1,3  

RES-LIP5  7,8 ± 1,3    0,03 ± 0,005  3,4 ± 1,6  

         

14° II 

CTR  8,7 ± 0,9  0,03 ± 0,003  5,9 ± 1,6 

LIP10  10,3 ± 1,9   0,03 ± 0,005  10,5 ± 3,7  

RES  2,8 ± 0,8*+   0,01 ± 0,003*+  2,4 ± 0,9  

RES-LIP5  3,3 ± 0,4*+  0,01 ± 0,002*+  2,7 ± 0,9  

RES-LIP10  5,8 ± 1,2   0,02 ± 0,003  7,1 ± 2,7  

28° 

I 

CTR  10,2 ± 1,1   0,03 ± 0,004  7,0 ± 1,8  

LIP5  9,2 ± 1,3   0,03 ± 0,004  7,0 ± 2,5  

RES  4,3 ± 0,9*#   0,01 ± 0,003*#  1,9 ± 0,7  

RES- LIP5  5,7 ± 1,1 *  0,02 ± 0,004*  5,0 ± 2,5  

        

 CTR  6,1 ± 1,1  0,02 ± 0,003  3,8 ± 1,5 

II 

LIP10  5,9 ± 2,2   0,02 ± 0,005   6,3 ± 6,1  

RES  1,0 ± 0,3*+   0,003 ± 0,001*+   0,6 ± 0,3  

RES-LIP5  1,0 ± 0,3*+   0,003 ± 0,001*+   0,8 ± 0,3  

RES-LIP10  1,3 ± 0,4*+   0,004 ± 0,001*+   1,1 ± 0,6  

Dados estão expressos como média ± EPM. *p < 0,05 comparado ao CTR; #p < 0,05 comparado ao LIP5; +p < 0,05 

comparado ao LIP10 (ANOVA de uma via seguido do teste post-hoc de Bonferroni). 
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1.4.4. Tarefa de reconhecimento do objeto novo 

No 10º dia do experimento I, o teste t-Student para amostras pareadas não revelou diferença 

para os grupos CTR [t(5) = 1,37; p > 0,05], LIP5 [t(5) = 0,76,=; p > 0,05], RES [t(7) = 1,72; p > 0,05] 

e RES-LIP5 [t(7) = 1,67; p > 0,05] na sessão treino (Figura 1.10A). Na sessão teste, houve diferença 

para os grupos CTR [t(5) = 2,60, p < 0,05] e LIP5 [t(4) = 2,99; p < 0,05]. Os animais destes grupos 

exploraram por mais tempo o objeto novo em comparação ao objeto familiar. Não foram 

encontradas diferenças para os grupos RES [t(7) = 0,11; p > 0,05] e RES-LIP5 [t(5) = 0,31; p > 0,05] 

(Figura 1.10B). 

No 17º dia do experimento I, o teste t-Student para amostras pareadas não revelou diferença 

para os grupos CTR [t(5) = 0,62; p > 0,05], LIP5 [t(5) = 0,97; p > 0,05], RES [t(7) = 0,69; p > 0,05] 

e RES-LIP5 [t(7) = 0,66; p > 0,05] na sessão treino (Figura 1.10C). Na sessão teste, foram 

encontradas diferenças para os grupos CTR [t(5) = 2,98; p < 0,05], LIP5 [t(5) = 4,38; p < 0,05] e 

RES-LIP5 [t(7) = 2,69; p < 0,05]. Não foi encontrada diferença para o grupo RES [t(7) = 1,57; p > 

0,05] (Figura 1.10D). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



37 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.10. Efeitos da administração repetida do óleo essencial complexado de L. grata com β-ciclodextrina (LIP, 5 mg/kg) e reserpina (RES, 0,1 mg/kg) em camundongos 

quando avaliados em relação a tarefa de reconhecimento de objetos no experimento I. (A,C) sessão treino; (B,D) sessão teste no 10° e 17° dias respectivamente; (OF) objeto 

familiar; (ON) novo objeto. *p < 0,05 comparado ao objeto familiar (Teste s-Student para amostras pareadas). 
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No 10º dia do experimento II, o teste t-Student para amostras pareadas não revelou 

diferença para os grupos CTR [t(3) = 0,65; p > 0,05], LIP10 [t(3) = 1,09; p > 0,05], RES [t(7) = 1,61; 

p > 0,05], RES-LIP5 [t(7) = 0,01; p > 0,05] e RES-LIP10 [t(7) = 1,72; p > 0,05] na sessão treino 

(Figura 1.11A). Na sessão teste foram encontradas diferenças para os grupos CTR [t(3) = 7,88; p < 

0,05], LIP10 [t(3) = 7,30; p < 0,05] e RES-LIP10 [t(6) = 2,51; p < 0,05]. Não foi encontrada diferença 

para os grupos RES [t(7) = 0,95; p > 0,05] e RES-LIP5 [t(5) = 0,41; p > 0,05] (Figura 1.11B). 

No 15º dia do experimento II, o teste t-Student para amostras pareadas não revelou 

diferença para os grupos CTR [t(3) = 0,29; p > 0,05], LIP10 [t(3) = 0,20; p > 0,05], RES [t(7) = 0,99; 

p > 0,05], RES-LIP5 [t(7) = 0,08; p > 0,05] e RES-LIP10 [t(7) = 1,10; p > 0,05] na sessão treino 

(Figura 1.11C). Na sessão teste, foram encontradas diferenças para os grupos CTR [t(3) = 7,90; p 

< 0,05], LIP10 [t(3) = 5,13; p = 0,05], RES-LIP5 [t(7) = 3,03; p < 0,05] e RES-LIP10 [t(7) = 3,14; p 

< 0,05]. Não foi encontrada diferença para o grupo RES [t(5) = 0,60; p > 0,05] (Figura 1.11D). 
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Figura 1.11. Efeitos da administração repetida do óleo essencial complexado de L. grata com β-ciclodextrina (LIP, 5 e 10 mg/kg) e reserpina (RES, 0,1 mg/kg) em camundongos 

quando avaliados em relação a tarefa de reconhecimento de objetos no experimento II. (A,C) sessão treino; (B,D) sessão teste no 10° e 15° dias respectivamente; (OF) objeto 

familiar; (ON) novo objeto. *p < 0,05 comparado ao objeto familiar (Teste s-Student para amostras pareadas).
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1.4.5. Labirinto em cruz elevado 

No experimento II, a ANOVA de uma via mostrou diferença para distância total percorrida 

[F(4,33) = 3,8; p < 0,05] e tempo nos braços fechados [F(4,33) = 5,1; p < 0,05]. O teste post-hoc de 

Bonferroni revelou que o grupo RES-LIP5 percorreu menor distância e permaneceu mais tempo 

nos braços fechados quando comparado ao grupo LIP10 (p < 0,05). Além disso, o grupo RES-

LIP5 permaneceu mais tempo nos braços fechados quando comparado ao grupo RES (p < 0,05). 

Não foram encontradas diferenças no experimento I (Tabela 1.4). 

 

Tabela 1.4. Efeitos da administração repetida óleo essencial complexado de L. grata com β-ciclodextrina (LIP, 5 e 10 

mg/kg) e reserpina (RES, 0,1 mg/kg) em camundongos quando avaliados no labirinto em cruz elevado nos 

experimentos I e II. 

 

Dia Experimento Tratamento  
Distância  

(m) 
 

Braços abertos  

(s) 
 

Braços 

fechados 

(s) 

18° I 

CTR    8,4 ± 1,3    123,0 ± 27,7    100,8 ± 15,1 

LIP5    8,9 ± 1,1    153,9 ± 21,3    86,6 ± 15,3 

RES    7,6 ± 1,4    149,6 ± 14,2    87,1 ± 12,5 

RES- LIP5    9,0 ± 0,9  154,9 ± 9,4     86,3 ± 6,3 

         

16° II 

CTR   10,9 ± 1,7     68,4 ± 16,5     174,5 ± 29,5  

LIP10   11,7 ± 0,8    91,3 ± 13,9  122,2 ± 17,1 

RES  6,7 ± 1,4    59,6 ± 33,0  155,5 ± 31,9 

RES-LIP5   5,3 ± 1,3*    39,8 ± 8,1   233,4 ± 13,9*# 

RES-LIP10   9,1 ± 1,1    56,4 ± 10,3  181,8 ± 16,3 

Dados estão expressos como média ± EPM. *p < 0,05 comparado a CTR-LIP10; #p < 0,05 comparado a RES-CTR 

(ANOVA de uma via seguido do teste post hoc de Bonferroni). 
 

1.4.6. Labirinto em T 

No experimento III, em relação ao comportamento de esquiva, a ANOVA de duas para 

medidas repetidas mostrou efeito tempo [F(4,24) = 22,1; p < 0,05], entretanto não foi observado 

efeito tratamento [F(3,18) = 0,8; p = 0,052] e interação tempo x tratamento [F(12,72) = 0,8; p > 0,05]. 

O teste post-hoc de Bonferroni revelou que na esquiva 2 o grupo RES apresentou maior tempo de 

esquiva quando comparado aos grupos CTR, LIP5 e RES-LIP5 (p < 0,05; Figura 1.12). 
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Figura 1.12. Efeitos da administração repetida do óleo essencial complexado de L. grata com β-ciclodextrina (LIP, 5 

mg/kg) e reserpina (RES, 0,1 mg/kg) em camundongos quando avaliados em relação ao comportamento de esquiva 

no labirinto em T realizado no experimento III. *p < 0,05 comparado aos grupos CTR, LIP5 e RES-LIP5 (ANOVA 

de duas vias para medidas repetidas seguido de teste post hoc de Bonferroni). 
 

Em relação ao comportamento de fuga, a ANOVA de uma via não mostrou efeito 

tratamento [F(3,25) = 1,2; p > 0,05] (Figura 1.13). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.13. Efeitos da administração repetida do óleo essencial complexado de L. grata com β-ciclodextrina (LIP, 5 

mg/kg) e reserpina (RES, 0,1 mg/kg) em camundongos quando avaliados em relação ao comportamento de fuga no 

labirinto em T realizado no experimento III. 
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1.4.7. Suspensão de cauda 

No experimento III, a ANOVA de uma via mostrou efeito tratamento [F(3,24) = 4,19; p < 

0,05]. O teste post hoc de Bonferroni revelou que o grupo RES apresentou maior tempo de 

imobilidade quando comparado ao grupo LIP5 (p < 0,05; Figura 1.14). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.14. Efeitos da administração repetida do óleo essencial complexado de L. grata com β-ciclodextrina (LIP, 5 

mg/kg) e reserpina (RES, 0,1 mg/kg) em camundongos quando avaliados em relação ao comportamento tipo-

depressivo no teste de suspensão de cauda realizado no experimento III. #p < 0,05 comparado ao grupo LIP5 (ANOVA 

de uma via seguido do teste post hoc de Bonferroni). 
 

 

1.4.8. Imunoistoquímica para tirosina-hidroxilase 

No experimento I, a ANOVA de uma via mostrou efeito tratamento na SNpc [F(3,17) = 27,2; 

p < 0,05] e no STRd [F(3,16) = 6,1; p < 0,05]. Não foi encontrado efeito tratamento na VTA [F(3,16) 

= 1,8; p > 0,05]. O teste post-hoc de Bonferroni revelou uma diminuição na expressão de células 

TH+ na SNpc do grupo RES quando comparado aos grupos CTR e LIP5 (p < 0,05), assim como 

um aumento na expressão de células TH+ no grupo RES-LIP5 quando comparado ao grupo RES 

(p < 0,05). Além disso, no STRd houve uma diminuição na densidade de fibras TH+ no grupo 

RES quando comparado aos grupos CTR e LIP5 (p < 0,05; Figura 1.15). 
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Figura 1.15. Efeitos da administração repetida do óleo essencial complexado de L. grata com β-ciclodextrina (LIP, 5 

mg/kg) e reserpina (RES, 0,1 mg/kg) em camundongos (n = 4-5 animais/grupo). (A) Representação fotomicrográfica 

de secções coronais do cérebro; (B) células TH+ na SNpc; (C) imunorreatividade para TH em fibras do STRd; (D) 

células TH+ na VTA, ambos normalizados em relação ao grupo CTR. Dados estão expressos como média ± EPM. *p 

< 0,05 comparado aos grupos CTR e LIP5. #p < 0,05 comparado ao grupo RES. (ANOVA de uma via seguido do teste 

post-hoc de Bonferroni).

STRd 
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Ainda, realizamos uma análise qualitativa da imunomarcação para TH no experimento II 

para os grupos RES-CTR, RES-LIP5 e RES-LIP10 (Figura 1.16). Não foi possível realizar uma 

análise quantitativa devido a quantidade reduzida de animais dos grupos controles que foram 

utilizados para avaliação de estresse oxidativo.  

 

 

 

Figure 1.16. Efeitos da administração repetida do óleo essencial complexado de L. grata com β-ciclodextrina (LIP, 5 

e 10 mg/kg) e reserpina (RES, 0,1 mg/kg) em camundongos (n = 4-5 animais/grupo). Representação fotomicrográfica 

de secções coronais do cérebro (imunomarcação para tirosina-hidroxilase). 
 

1.4.9. Imunoistoquímica para alfa-sinucleína (α-sin) 

No experimento I, a ANOVA de uma via mostrou efeito tratamento no STRd [F(3,16) = 7,2; 

p < 0,05] e no HIP [F(3,16) = 5,3; p < 0,05], entretanto não foi encontrado efeito tratamento na SNpc 

[F(3,16) = 2,9; p > 0,05]. O teste post-hoc de Bonferroni revelou um aumento na imunorreatividade 

para α-sin no STRd e no HIP do grupo RES quando comparado aos grupos CTR, LIP5 e RES-

LIP5 (p < 0,05; Figura 1.17). 
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Figure 1.17. Efeitos da administração repetida do óleo essencial complexado de L. grata com β-ciclodextrina (LIP, 5 mg/kg) e reserpina (RES, 0,1 mg/kg) em camundongos (n 

= 4-5 animais/grupo).  (A) Representação fotomicrográfica de secções coronais do cérebro; (B) Imunorreatividade para α-syn na SNpc; (C) Imunorreatividade para α-syn no 

STRd; (D) Imunorreatividade para α-syn no HIP, ambos normalizados em relação ao grupo CTR. Dados estão expressos como média ± EPM. *p < 0,05 comparado aos grupos 

CTR e LIP5. #p < 0,05 comparado ao grupo RES. (ANOVA de uma via seguido do teste post-hoc de Bonferroni).

STRd 
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Além disso, uma análise qualitativa para α-sin também foi realizada no experimento II para 

os grupos RES, RES-LIP5 e RES-LIP10 (Figura 1.18). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Efeitos da administração repetida do óleo essencial complexado de L. grata com β-ciclodextrina (LIP, 5 

mg/kg) e reserpina (RES, 0,1 mg/kg) em camundongos (n = 4-5 animais/grupo). Representação fotomicrográfica de 

secções coronais do cérebro (imunomarcação para alfa-sinucleína). 

 

 

1.4.10. Avaliação dos níveis de TBARS 

A ANOVA de uma via mostrou efeito tratamento no HIP [F(4,15) = 2,99; p < 0,05, eta-

squared = 0,44], entretanto o teste post-hoc de Bonferroni não revelou diferença entre os grupos 

(Tabela 1.5).  

 

Tabela 1.5. Efeitos da administração repetida do óleo essencial complexado de L. grata com β-ciclodextrina (LIP, 5 

e 10mg/kg) e reserpina (RES, 0,1 mg/kg) em camundongos em relação aos níveis de TBARS no hipocampo. 

 

 Tratamento  HIP 
 

CTR  1080,7 ± 244,3  

LIP10  540,5 ± 185,6  

RES  1243,8 ± 177,5  

RES-LIP5  796,2 ± 65,7  

RES-LIP10  497,0 ± 223,6  

Dados estão expressos como média ± EPM. 

STRd 
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1.4.11. Avaliação dos níveis de SAT, SOT e IEO 

Na análise referente ao SAT, a ANOVA de uma via mostrou efeito tratamento no HIP 

[F(4,15) = 4,47; p < 0,05, eta-squared = 0,54]. O teste post-hoc de Bonferroni revelou que o grupo 

RES-LIP apresentou um menor status antioxidante quando comparado ao grupo CTR. Não foi 

encontrado efeito tratamento no STR [F(4,15) = 0,09; p > 0,05, eta-squared = 0,02] e no CPF [F(4,15) 

= 1,11; p > 0,05, eta-squared = 0,23]. Na análise referente ao SOT, a ANOVA de uma via não 

mostrou efeito tratamento no STR [F(4,15) = 1,20; p > 0,05, eta-squared = 0,24], HIP [F(4,15) = 0,21; 

p > 0,05, eta-squared = 0,30] e no PFC [F(4,15) = 0,19; p > 0,05, eta-squared = 0,32]. 

Na avaliação do índice oxidativo, a ANOVA de uma via mostrou efeito tratamento no HIP 

[F(4,15) = 11,0; p < 0,05, eta-squared = 0,75] e no PFC [F(4,15) = 3,55; p < 0,05, eta-squared = 0,49]. 

O teste post-hoc de Bonferroni revelou que o grupo RES apresentou um aumento nos níveis de 

oxidação no HIP quando comparado aos outros grupos. Além disso, o grupo RES também 

aumentou os níveis de oxidação no PFC quando comparado ao grupo RES-LIP5. A ANOVA de 

uma via não mostrou efeito tratamento no STR, entretanto a avaliação através do tamanho do efeito 

(size effect treatment) revelou um efeito moderado do tratamento [F(4,15) = 2,60; p > 0,05; eta-

squared = 0,41] (Tabela 1.6). 
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Tabela 1.6. Efeitos da administração repetida do óleo essencial complexado de L. grata com β-ciclodextrina (LIP; 5 

e 10mg/kg) e reserpina (RES; 0,1 mg/kg) em camundongos quando avaliados em relação aos níveis de estresse 

oxidativo. 

 

 

 

 
 Tratamento 

 
 SAT  SOT 

 
IEO 

 
 CTR  1,82 ± 1,17   4,31 ± 2,20  3,02 ± 0,64 

PFC 

 LIP10  2,14 ± 0,16   5,00 ± 0,44  2,37 ± 0,25  

 RES  1,60 ± 0,27    11,00 ± 3,54  8,02 ± 2,89  

 RES-LIP5  1,89 ± 0,26    3,43 ± 0,41   1,83 ± 0,12#  

 RES-LIP10  4,15 ± 1,81    11,8 ± 5,19  2,68 ± 0,30  

 
 CTR  0,92 ± 0,11  1,30 ± 0,27  1,44 ± 0,25 

HIP 

 LIP10  0,81 ± 0,09  1,90 ± 0,20  2,35 ± 0,14  

 RES  0,54 ± 0,13  1,94 ± 0,33   3,90 ± 0,55*  

 RES-LIP5  0,49 ± 0,05+  1,60 ± 0,48  2,30 ± 0,09  

 RES-LIP10  0,57 ± 0,03  1,05 ± 0,08  1,84 ± 0,05  

 
 CTR  2,71 ± 1,0  4,68 ± 1,31  1,96 ± 0,22 

STR 

 

 LIP10  2,80 ± 0,75  4,77 ± 0,55   1,92 ± 0,33  

 RES  2,78 ± 0,35   7,27 ± 0,92   2,90 ± 0,14  

 RES-LIP5  2,95 ± 0,51   6,76 ± 1,79   2,24 ± 0,27  

 RES-LIP10  2,40 ± 0,58  4,71 ± 0,79   2,10 ± 0,23  

Dados estão expressos como média ± EPM. *RES comparado a CTR, LIP10, RES-LIP5 e RES-LIP10; +RES-LIP5 

comparado a CTR; #RES-LIP5 comparado a RES. 

 

1.5. Discussão 

Este estudo avaliou o potencial efeito protetor da administração crônica de LIP em 

camundongos submetidos ao de parkinsonismo progressivo por administração repetida de RES em 

baixa dose. Nossos principais resultados mostraram que a administração repetida de LIP (1) 

retardou o surgimento do comportamento de catalepsia, (2) diminuiu a frequência de movimentos 

involuntários, (3) protegeu contra o déficit de memória, (4) protegeu contra a depleção de células 

TH+ no STRd e na SNpc, (5) reduziu a imunorreatividade para alfa-sinucleína no STR e HIP, (6) 

diminuiu os níveis de TBARS no HIP e (7) reduziu o IEO no HIP.  

Estudos prévios mostraram que a administração repetida de RES em baixa dose promove 

deterioração progressiva da atividade motora caracterizada pelo surgimento do comportamento de 

catalepsia e a diminuição da atividade exploratória em CA (FERNANDES et al., 2012; SANTOS 

et al., 2013). Em nosso estudo, como esperado, a administração repetida de RES provocou o 

surgimento do comportamento de catalepsia nos animais a partir da 8 a 10ª injeção da RES 
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dependendo do experimento. Os grupos tratados simultaneamente com LIP mostraram um atraso 

no surgimento do comportamento de catalepsia, sendo que este comportamento só foi observado 

a partir do 23º dia de tratamento, que corresponde a 12ª administração de RES. 

O tratamento repetido com RES também provocou um prejuízo na atividade exploratória 

dos animais quando avaliada em CA, podendo ser evidenciada pela diminuição progressiva da 

distância total percorrida e da velocidade média. Neste comportamento, o tratamento com LIP não 

preveniu o comprometimento da atividade exploratória. Portanto, o tratamento com LIP parece 

exercer um papel protetor seletivo quanto a atividade motora, talvez porque as vias neurais 

envolvidas na catalepsia e na atividade locomotora sejam diferentes (SANTOS et al., 2013). Além 

disso, a avaliação do comportamento dos animais no OF inclui outros componentes como o 

comportamento tipo-ansioso (KRAEUTER; GUEST; SARNYAI, 2019). Portanto, estas 

diferenças também podem estar relacionadas a aspectos não-motores. 

Além disso, a administração repetida de RES também leva ao aumento progressivo da 

frequência de movimentos involuntários em roedores (FERNANDES et al., 2012; SANTOS et al., 

2013). Estas alterações motoras estão associadas ao EO gerado pelo aumento dos níveis de 

peroxidação lipídica (V. et al., 2002). Ainda, estudos clínicos relataram o aumento de subprodutos 

da peroxidação lipídica no sangue, líquido cefalorraquidiano e cérebro dos pacientes com 

parkinsonismo (DE FARIAS et al., 2016; LOHR et al., 1990). Além disso, drogas 

antiparkinsonianas comumente utilizadas na clínica como a L-DOPA promovem discinesia tardia 

(VOON; FOX, 2007). Em nosso estudo, o tratamento com RES aumentou progressivamente a 

frequência do movimento de mastigação ao vácuo. Por outro lado, o tratamento com LIP reduziu 

a frequência deste comportamento. 

O comportamento da catalepsia e os movimentos involuntários estão diretamente 

associados à neurodegeneração dopaminérgica (ABÍLIO, 2003), este último associado ao EO, 

como já mencionado. Estudos prévios também relataram que a administração contínua de RES em 

baixa dose promove uma depleção de tirosina-hidroxilase no STRd e na SNpc (BESERRA-FILHO 

et al., 2019; CAMPÊLO et al., 2017; SANTOS et al., 2013). Neste estudo, o tratamento com RES 

provocou uma diminuição da expressão de células TH+ na SNpc e da densidade de fibras TH+ no 

STRd além de uma redução na imunorreatividade para α-sin no STRd e no HIP. Além disso, o 

tratamento com LIP reduziu os níveis de estresse oxidativo no STR, no HIP e no PFC e diminuiu 

a quantidade de TBARS no HIP. Em vista disso, corroborando os achados deste estudo compostos 

com atividade antioxidante são capazes de desempenhar um papel importante na proteção dos 

neurônios dopaminérgicos principalmente devido ao EO (SARMENTO SILVA, 2015). 
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Cabe mencionar a importância dos níveis de α-sin como fator predisponente para o 

surgimento e progressão da DP. Estudos post-mortem mostraram níveis elevados de α-sin no 

cérebro de pacientes com início precoce dos sintomas da DP (SPILLANTINI et al., 1997; TONG 

et al., 2010). O papel da α-sin na via dopaminérgica é incerto, mas evidências sugerem uma 

importante contribuição na regulação da neurotransmissão da dopamina (BUTLER et al., 2016; 

LAM et al., 2011), liberação de neurotransmissores através de um complexo de proteínas chamado 

SNARE (Soluble N-ethylmaleimide-sensitive fator attachment protein receptors) (BURRÉ et al., 

2010), síntese da TH (CHU; KORDOWER, 2007; PENG et al., 2005) e modulação dos níveis de 

VMAT2 (SIDHU; WERSINGER; VERNIER, 2004). LEÃO et al. (2017) demonstraram o 

aumento da imunorreatividade para α-sin principalmente no STR de ratos após tratamento repetido 

com RES, o que seria um dos fatores desencadeantes para o surgimento dos déficits motores 

provocados por essa neurotoxina. Em nosso estudo, o tratamento repetido com RES também levou 

a um aumento na imunorreatividade para a α-sin no STRd e como já mencionado a déficits 

motores. Além disso, houve um aumento na imunorreatividade no HIP que pode estar associado 

aos déficits não motores. Por outro lado, o tratamento com LIP reduziu a imunorreatividade tanto 

no STR quanto no HIP, o que pode estar associado a um mecanismo de proteção contra a 

neurotoxicidade causada pela administração repetida de RES.  

Os déficits não motores em pacientes com DP estão presentes no estágio prodrômico e 

subsequentemente aos distúrbios motores, o que resulta em um comprometimento maior na 

qualidade de vida desses pacientes (TODOROVA; JENNER; RAY CHAUDHURI, 2014). O 

comprometimento cognitivo, como déficit no aprendizado e da memória, está frequentemente 

associado às condições clínicas dos pacientes com DP. O início precoce e a duração mais longa da 

patologia estão associados a um maior comprometimento cognitivo (TAIMUR et al., 2019). Essas 

alterações foram relacionadas ao aumento do EO e a diminuição de agentes antioxidantes naturais 

(ALZOUBI; MOKHEMER; ABUIRMEILEH, 2018).  

Diferentes classes de fármacos são usadas no tratamento dos prejuízos cognitivos de 

pacientes com DP tais como agonistas dopaminérgicos, inibidores da acetilcolinesterase e 

inibidores da MAO-B, no entanto, o uso prolongado desses medicamentos também provoca o 

surgimento de efeitos adversos (ALONSO CÁNOVAS et al., 2014; CHAUDHURI; SCHAPIRA, 

2009; CONNOLLY; FOX, 2014). Estudos mostram déficit da memória na tarefa de 

reconhecimento de objetos em roedores administrados com RES (BESERRA-FILHO et al., 2019; 

BRANDAÕ et al., 2017; CAMPÊLO et al., 2017; LEÃO et al., 2015; SANTOS et al., 2013; 

SARMENTO SILVA, 2015) corroborando nossos resultados. Por outro lado, o tratamento repetido 
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com LIP protegeu os animais contra o déficit de memória de reconhecimento de objetos, sugerindo 

um efeito protetor deste extrato quando avaliado parâmetros não motores. 

Outras comorbidades como transtornos de ansiedade e depressão também estão associadas 

a piora dos sintomas motores na DP (SAGNA; GALLO; PONTONE, 2014; WEINTRAUB et al., 

2004), e negativamente associadas à qualidade de vida (DUNCAN et al., 2014; SAGNA; GALLO; 

PONTONE, 2014). Além disso, esses tipos de transtornos estão associados a prejuízo na memória 

episódica (PIROGOVSKY-TURK et al., 2017) e nas funções executivas (EHGOETZ MARTENS 

et al., 2016; REYNOLDS et al., 2017), além de um aumento do risco de comprometimento 

cognitivo (DISSANAYAKA et al., 2017). O tratamento envolve a utilização de antidepressivos 

tricíclicos, ou inibidores da recaptação de serotonina-noradrenalina ou inibidores seletivos da 

recaptação de serotonina em ensaios clínicos, porém há também a manifestação de efeitos adversos 

(LEENTJENS et al., 2011; MARSH, 2013; RICHARD et al., 2012). No nosso estudo o tratamento 

com LIP não alterou o comportamento dos animais quando avaliados no LCE. Além disso, a 

administração repetida de RES não induziu o comportamento tipo-depressivo nos animais quando 

avaliados no teste de suspensão de cauda impossibilitando a avaliação do efeito antidepressivo do 

extrato. Por outro lado, a administração repetida de RES aumentou o tempo de esquiva no teste do 

labirinto em T sugerindo um aumento do comportamento tipo-ansioso nos animais. O tratamento 

com LIP inibiu o aumento do tempo no comportamento de esquiva sugerindo um possível efeito 

ansiolítico do extrato.  

Cabe ressaltar que neste estudo, o óleo essencial das folhas de L. grata foi complexado 

com β-ciclodextrina. Estudos anteriores mostram que a complexação de óleos essenciais com o 

agente encapsulante β-ciclodextrina melhora a solubilidade e estabilização de compostos extraídos 

de espécies vegetais e facilita sua absorção pelo trato gastrointestinal, além de aumentar a 

biodisponibilidade do produto no organismo (CARNEIRO et al., 2019; DOS SANTOS LIMA et 

al., 2019; QUINTANS-JÚNIOR et al., 2013). Recentemente, nosso grupo demonstrou que a 

complexação com β-ciclodextrina potencializa o efeito neuroprotetor do óleo essencial das folhas 

da planta Eplingiella fruticosa em camundongos submetidos ao modelo de parkinsonismo 

progressivo pela administração de RES em baixa dose (BESERRA-FILHO et al., 2019). 

Em resumo, conforme relatado anteriormente, o LIP possui atividade antioxidante e, em 

nosso estudo, o tratamento com LIP reduziu o EO pela diminuição dos níveis de TBARS e índice 

oxidativo em camundongos submetidos ao modelo progressivo de parkinsonismo induzido por 

RES. Diante disso, a proteção demonstrada neste estudo pela administração de LIP pode estar 

relacionada ao seu perfil antioxidante.  
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1.6. Conclusão 

Em conjunto, os achados deste estudo mostraram que o tratamento crônico com LIP teve 

um efeito protetor em camundongos submetidos a um modelo progressivo da DP mediado por uma 

atividade antioxidante, sugerindo que o óleo essencial desta planta pode ser uma possível nova 

abordagem terapêutica para o tratamento de pacientes com DP. Além disso, compostos presentes 

no óleo essencial desta planta podem estar relacionados a este efeito protetor.   
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2. CAPÍTULO 2:  

                                        EFEITO PROTETOR DO LIMONENO E DO   LIMONENO 

COMPLEXADO COM β-CICLODEXTRINA 

                                                       EM CAMUNDONGOS SUBMETIDOS AO  

                                       MODELO DE PARKINSONISMO PROGRESSIVO  

                               INDUZIDO PELA ADMINISTRAÇÃO DE RESERPINA. 
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RESUMO 

A DP é uma doença neurodegenerativa caracterizada pela morte de neurônios dopaminérgicos na 

SNpc. Evidências mostram que a neuroinflamação está relacionada ao processo de morte celular 

devido uma ativação das células gliais e liberação de mediadores inflamatórios. As estratégias 

terapêuticas disponíveis em longo prazo para a DP mostram baixa eficácia e o surgimento de 

efeitos adversos severos. Produtos naturais, incluindo fenóis, flavonoides e terpenos, apresentam 

propriedade anti-inflamatória, mostrando um potencial neuroprotetor na DP. Além disso, alguns 

destes compostos quando submetidos a complexação com β-ciclodextrina têm uma melhora nas 

suas propriedades farmacológicas. Neste sentido, o D-limoneno, um monoterpeno monocíclico, 

tem demonstrado potencial para aplicações terapêuticas. O objetivo deste estudo foi avaliar o 

potencial protetor do limoneno (LIM) e do limoneno complexado com β-ciclodextrina (LIM-BCD) 

em camundongos submetidos ao modelo de parkinsonismo progressivo induzido pela 

administração repetida de RES. Camundongos suíços machos (6-7 meses; 40-55 g, n = 57) 

receberam administração subcutânea de RES (0,1 mg/kg) ou veículo a cada 48 h (28 dias) em um 

volume de 10 ml/kg, com ou sem o tratamento concomitante de administrações orais de LIM (1 

mg/kg) ou LIM-BCD (10 mg/kg). Os animais foram submetidos durante o tratamento aos testes 

comportamentais de catalepsia, tarefa de discriminação olfatória, movimentos orais, rotarod, 

campo aberto, tarefa de reconhecimento de objetos e labirinto em cruz elevado. Ao final dos 

procedimentos comportamentais, os animais foram eutanasiados, os encéfalos coletados e 

processados para análise imunoistoquímica de TH, IBA-1 e GFAP. Os principais resultados 

mostram que o tratamento crônico com LIM retardou o surgimento do comportamento de 

catalepsia, protegeu contra o déficit de memória e contra a diminuição da imunorreatividade para 

TH no STRd. Além disso, o tratamento crônico com LIM-BCD retardou o surgimento do 

comportamento de catalepsia, diminuiu a frequência de movimentos orais, reduziu o número de 

quedas no rotarod, protegeu contra o déficit de memória, protegeu contra a diminuição da 

imunorreatividade para TH na SNpc e no STRd e diminiu a imunorreatividade para GFAP na 

SNpc. Os tratamentos crônicos com LIM e sua complexação com β-ciclodextrina atenuam déficits 

comportamentais e promovem uma diminuição da atividade astrocitária em camundongos 

submetidos ao modelo de parkinsonismo progressivo. Portanto, o LIM-BCD pode ser uma futura 

estratégia terapêutica para o tratamento da DP. 

Palavras-chave: Produtos naturais, terpenos, anti-inflamatório, neuroproteção. 
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ABSTRACT 

 

 

PD is a neurodegenerative disease chacterized by the death of dopaminergic neurons in SNpc. 

Evidence show that neuroinflammation is related to the cell death process due to an activation of 

glial cells and release of inflammatory mediators. The current therapeutic strategies show low 

efficacy in long-term along with severe adverse effects. Natural products, including phenols, 

flavonoids and terpenes, have antiinflammatory properties, which suggests a neuroprotective 

potential in PD. Furthermore, complexation with β-cyclodextrin improves the pharmacological 

properties of these substances. D-limonene, a monocyciclic monoterpene, has demonstrated 

therapeutic and clinical applications. The aim of this study was to evaluate the protective potential 

of limonen (LIM) and limonene complexed with β-cyclodextrin (LIM-BCD) in mice submitted to 

the model of progressive parkinsonism induced by repeated administration of RES. Male Swiss 

mice (6-7 months; 40-55 g, n = 57) received subcutaneous administration of RES (0.1 mg/kg) or 

vehicle every other day (28 days) in a volume of 10 ml/kg, with or without concomitant oral 

administration of LIM (1 mg/kg) or LIM-BCD (10 mg/kg).  The animals were submitted to the 

catalepsy test, olfactory discrimination task, oral movements evaluation, rotarod, open field, novel 

object recognition task and elevated plus maze thoughout the treatment. At the end of behavioural 

procedures, animals were euthanized, brains collected and processed for TH, IBA-1 and GFAP 

imunohistochemical analysis. Results: The main results show that chroic treatment with LIM 

delayed the onset of catalepsy behavior, protected against memory deficit and agaisnt decreased 

immnuoreactivity for TH in STRd. Moreover, chronic treatment with LIM-BCD delayed the onset 

of catalepsy behavior, decreased the frequency of oral movements, reduced the number of falls in 

the rotarod, protected against memory deficit, protected against decreased immunoreactivity to TH 

in the SNpc and in the STRd, and decreased GFAP immunoreactivity in the SN. Conclusion: The 

chronic treatments with LIM and its complexation with β-cyclodextrin attenuate behavioral 

deficits and reduce astrocity activity in mice submitted to the progressive parkinsonism model. 

Therefore, LIM-BCD may be a future therapeutic strategy for PD. 

Keywords: Natural products, terpenes, anti-inflammatory, neuroprotection.            
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2.1. Introdução 

A neuroinflamação está relacionada com a patogênese das doenças neurodegenerativas 

como a DP. Além disso, outros fatores que também tem um papel importante na progressão da DP 

como o estresse oxidativo (EO) e a alteração na atividade das células da glia contribuem para o 

aumento da resposta inflamatória (GELDERS; BAEKELANDT; VAN DER PERREN, 2018). 

Diferentes células e estruturas estão relacionadas com o processo neuroinflamatório na DP, onde 

podemos destacar os monócitos, as metaloproteinases, as células da glia e as células do sistema 

imune como as células T (NIRANJAN, 2018). 

A disfunção mitocondrial, mencionada no capítulo anterior, como um importante fator para 

o aumento do EO, está associada ao processo neuroinflamatório na DP. Os neurônios são células 

que requerem altos níveis de energia, demandando uma intensa atividade mitocondrial. Um 

funcionamento incorreto das mitocôndrias provoca uma diminuição no fornecimento de energia, 

o que pode resultar em uma liberação de mediadores inflamatórios e morte celular (GARABADU 

et al., 2019). 

As mitocôndrias são organelas especializadas envolvidas em funções celulares vitais ao 

funcionamento normal da célula. Esta organela está envolvida na oxidação de ácidos graxos, na 

esteroidogênese, no metabolismo de aminoácidos, na biossíntese do grupo prostético heme, na 

gliconeogênese e na ketogênese (BRAVO‐SAGUA et al., 2017). Inclusive, o aumento da 

fosforilação oxidativa mitocondrial por via alternativa de transporte de elétrons pode ser uma 

estratégia terapêutica para doenças neurodegenerativas (YANG et al., 2017b). Além disso, as 

mitocôndrias podem ter um importante papel durante a resposta imune inata e adaptativa. Este fato 

pode estar relacionado ao seu envolvimento com a resposta neuroinflamatória, entretanto, ainda 

não é bem conhecida a relação entre a disfunção mitocondrial e o processo neuroinflamatório 

(GARABADU et al., 2019). 

O metabolismo mitocondrial influencia diretamente na atividade dos fagócitos 

mononucleares. Os metabólitos produzidos durante o processo de fagocitose são intermediadores-

chave na sinalização da resposta imune e consequentemente na resposta inflamatória 

(GONZÁLEZ et al., 2014). A alteração do metabolismo mitocondrial provoca o aumento da 

liberação das espécies reativas de oxigênio. O aumento do estresse oxidativo estimula o processo 

neuroinflamatório, por exemplo, através da estimulação das células da glia como as micróglias e 

os astróctios (GARABADU et al., 2019). 
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Como citado previamente, as células da glia desempenham um papel importante no 

processo neuroinflamatório de doenças neurodegenerativas (GELDERS; BAEKELANDT; VAN 

DER PERREN, 2018). As micróglias, por exemplo, aumentam  a resposta inflamatória através da 

estimulação da liberação de moléculas como as espécies reativas de oxigênio (EROs), nitrogênio, 

citocinas pró-inflamatórias e glutamato (CHEN; TRAPP, 2016). Os astrócitos são outras células 

da glia envolvidas na resposta inflamatória (COLOMBO; FARINA, 2016). Estas células têm 

funções envolvidas na sobrevivência neuronal, na manutenção do meio extracelular e na liberação 

de íons e neurotransmissores (SUZUKI et al., 2011). Todas estas funções demandam um gasto 

energético, por conseguinte uma alteração no metabolismo mitocondrial astrocitário altera o 

funcionamento destas células estimulando o processo neurodegenerativo (GARABADU et al., 

2019). 

Inclusive na DP o processo neurodegenerativo está associado a alteração da atividade das 

células gliais (TEISMANN; SCHULZ, 2004). Os elevados níveis de citocinas inflamatórias 

presentes nos cérebros de pacientes com DP estão relacionados à reatividade microglial 

(LAZDON; STOLERO; FRENKEL, 2020). Além disso, os astrócitos podem acumular, por 

exemplo, a proteína alfa-sinucleína liberada pelos neurônios. O acúmulo desta proteína induz a 

liberação de citocinas e quimiocinas pelos astrócitos estimulando a resposta inflamatória e a morte 

neuronal (KAM et al., 2020). 

 

2.1.1. A Micróglia e a neuroinflamação 

A micróglia corresponde a cerca de 5 a 12% de todas as células presentes no cérebro 

humano. Além disso, ela apresenta uma heterogeneidade morfológica nas diferentes áreas 

encefálicas (LAWSON et al., 1990). As micróglias são originadas de células precursoras mielóide 

no saco vitelino embrionário e migram para o parênquima cerebral através da circulação sanguínea 

durante o desenvolvimento do sistema nervoso central (SNC) (KIERDORF et al., 2013). 

Em condições fisiológicas, a micróglia no seu estado não-ativado (tipo M0) apresenta 

protrusões citoplasmáticas e ramificações longas a partir do seu corpo celular. Neste estado, ela se 

comunica com neurônios e outros tipos celulares inspecionando o microambiente local (XU; HE; 

BAI, 2016). A ativação da micróglia pode ocorrer através de estímulos exógenos ou endógenos 

como a liberação de lipopolissacarídeo (LPS) ou o vazamento da BHE sendo um processo rápido 

que acontece em poucas horas. Além disso, ocorre uma alteração morfológica da micróglia no seu 
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estado ativado, onde ela apresenta a partir deste momento apresenta um corpo celular volumoso 

semelhante a uma ameba e uma diminuição das longas ramificações que se originavam do seu 

corpo celular. Estas modificações ocorrem para facilitar a migração desta célula em direção ao 

local de estímulo e o processo de fagocitose (JIN et al., 2019). 

A micróglia pode assumir dois fenótipos a partir da sua ativação, dependendo do estímulo. 

Ela pode assumir um fenótipo do tipo M1 que tem características pró-inflamatórias ou um tipo M2 

que possui características anti-inflamatórias. As diferenças fenotípicas entre estes dois perfis são 

determinadas pela expressão de diferentes receptores de superfície celular e pela produção de 

mediadores com características próprias (JIN et al., 2019). 

A micróglia do tipo M1 apresenta um papel importante na indução do processo 

inflamatório na DP (PAJARES et al., 2020). A neurotoxicidade induzida pela ativação desta 

micróglia ocorre porque esta célula induz a expressão e liberação de mediadores inflamatórios 

como o óxido nítrico, de citocinas pró-inflamatórias como as interleucinas (IL-1B, IL-6, IL-12 e 

IL-23) e de quimiciocinas ligante pertencentes a familia CXC (CXCL2, CXCL4, CXCL9 e 

CXCL10). Além disso, este tipo de micróglia pode estimular a expressão de receptores de 

superfície de diferenciação do tipo cluster (CD86, CD16 e CD32), o complexo principal de 

histocompatibilidade II e a enzima sintase de óxido nítrico (YANG et al., 2017a). De modo geral, 

as micróglias são a primeira linha de barreira contra agentes invasores e responsáveis pela 

eliminação de debris celulares, entretanto como citado, sua atividade pode também contribuir para 

a exacerbação do processo inflamatório no SNC (JIN et al., 2019). 

Por outro lado, a micróglia do tipo M2 participa do processo de fagocitose, auxilia no 

processo de reparo e remodelação do tecido cerebral pelo aumento dos níveis de fatores tróficos, 

inibe a ação de neurotoxinas e diminui a resposta inflamatória (ZHANG et al., 2017c). As 

micróglias M2 podem ser subclassificadas em: M2a, M2b e M2c. O subtipo M2a induz a liberação 

da citocina anti-inflamatória IL-4 e auxilia no processo de reparação tecidual, fagocitose e 

encapsulação de parasitas (ZHANG et al., 2017a). O subtipo M2b induz a liberação da citocina 

anti-inflamatoria IL-10 e participa da regulação da fagocitose e da resposta inflamatória (SU et al., 

2016). A micróglia M2c é responsável pela imunorregulação, cicatrização de tecidos e expressão 

das quimicionas ligante pertencentes à família C-C (CCR5, CXCL13 e CCL16) (CHHOR et al., 

2013). 

A micróglia pode ativar vias de sinalização que estão relacionadas a resposta inflamatória 

e morte neuronal. Dentre elas, podemos destacar a via de sinalização do receptor toll-like 4 (TLR4) 
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e do fator nuclear kappa B (NF-kB). O TLR4 é uma proteína intracelular que pode ser expressa na 

superfície da micróglia e sua ativação estimula uma cascata pró-inflamatória durante a resposta 

imune inata. A ativação do receptor da proteína TLR4 pode estimular o fator de transcrição NF-

kB a se ligar ao DNA da célula, induzindo a transcrição de mediadores pró-inflamatórios como a 

IL-1B, a IL-6 e o TNF-alfa (DELANEY; MLODZIK, 2006). Outra via de sinalização ativada pela 

micróglia é a das proteínas quinase ativadoras de mitógeno. Estas proteínas apresentam 

importantes funções na homeostase celular tais como a regulação da proliferação celular, na 

sobrevivência celular, na diferenciação celular e no processo de apoptose (ZHU et al., 2000). A 

inibição destas vias de sinalização pelo bloqueio da atividade da micróglia diminui os níveis 

inflamatórios e inibe o processo de morte neuronal (GOLDMANN et al., 2013). 

Como já mencionado no capítulo anterior, os produtos naturais como compostos isolados 

de extratos de plantas podem apresentar efeito neuroprotetor na DP através da modulação da 

atividade microglial. O efeito neuroprotetor destes compostos podem estar relacionados a 

diminuição da toxicidade induzida pela micróglia M1 ou pela capacidade de reparo neuronal 

induzida pela liberação de fatores neurotróficos pela micróglia M2 (JIN et al., 2019). CHUNG et 

al. (2017) mostraram que a capsaicina, um alcaloide extraído da pimenta, protegeu neurônios 

dopaminérgicos da via nigroestriatal de camundongos submetidos ao modelo animal da DP 

induzido pela administração de MPTP. Em outro estudo, CHEN et al. (2017) mostraram que a 

galangina, um flavonóide encontrado na planta Alpinia officinarum protegeu os neurônios 

dopaminérgicos da SNpc de ratos quando submetidos ao modelo animal da DP induzido pela 

administração de LPS através da diminuição da resposta inflamatória por uma inibição da via do 

NF-kB e redução da atividade da micróglia M1. Ainda, ZHANG et al. (2017b) mostraram que a 

baicaleína, uma aglicona encontrada nas raízes da planta Scutellaria baicalensis, atenuou os 

déficits motores de ratos no modelo da DP induzida pela administração de rotenona através da 

inibição da via TLR4/NF-kB e modulação da atividade da micróglia M1.                

 

2.1..2. Os astrócitos e neuroinflamação 

Os astrócitos são as células mais numerosas do SNC e tem papel fundamental na 

homeostase (COLOMBO; FARINA, 2016) Os astrócitos regulam o fluxo sanguíneo, participam 

da manutenção da barreira hematoencefálica, auxiliam no suporte energético dos neurônios, 

modulam a atividade sináptica, controlam a liberação de neurotrofinas, removem células mortas, 

participam do processo de cicatrização tecidual e regulam o balanço extracelular de íons e 
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neurotransmissores (OKSANEN et al., 2019; SOFRONIEW, 2009). A alteração da atividade dos 

astrócitos durante as fases iniciais de um processo de injúria do SNC contribuem para o aumento 

da resposta neuroinflamatória induzindo a morte neuronal (COLOMBO; FARINA, 2016). 

Assim como as micróglias, os astrócitos podem contribuir para o aumento da resposta 

neuroinflamatória através da estimulação da produção de proteínas que participam da cascata 

inflamatória, tais como IL-1β; TNF-β e óxido nítrico (LIDDELOW; BARRES, 2017). Por outro 

lado, estas glias desempenham um papel neuroprotetor através da regulação da liberação de fatores 

neurotróficos como o fator de crescimento transformador beta (TGF-β) e de citocinas anti-

inflamatórias como a IL-4 e a IL-10 (OKSANEN et al., 2019). Além disso, a liberação de 

mediadores inflamatórios pela micróglia pode ativar os astrócitos induzindo uma resposta 

inflamatória secundária (LIDDELOW et al., 2017). 

O aumento da atividade astrocitária contribui para a estimulação de vias de sinalização 

relacionadas a inflamação através da mediação de fatores de transcrição. Por exemplo, a 

estimulação da atividade astrocitária induz a translocação do fator de transcrição NF-kB para o 

núcleo da célula induzindo a liberação de citocinas pró-inflamatórias. Além disso, o bloqueio da 

atividade dos astrócitos tem efeito neuroprotetor através da inibição da via de sinalização do NF-

kB, o que provoca a diminuição da liberação de citocinas pró-inflamatórias e reduz os níveis de 

EO (LINNERBAUER; WHEELER; QUINTANA, 2020). 

Os astrócitos e as micróglias permanecem em constante interação, seja para manter a 

homeostase do SNC ou durante o processo neurodegenerativo (LINNERBAUER; WHEELER; 

QUINTANA, 2020). A comunicação entre estas células pode modular por exemplo o processo 

inflamatório central através da liberação de citocinas ou mediadores inflamatórios (LIDDELOW; 

BARRES, 2017). A micróglia exerce importante influência na atividade dos astrócitos, como 

reportado um aumento da atividade microglial induzida pela administração de LPS estimulou a 

reatividade astrocitária (LIDDELOW et al., 2017). Neste estudo, a liberação de citocinas pró-

inflamatórias pela micróglia induziu a alteração da atividade astrocitária que por sua vez 

estimularam a liberação de espécies neurotóxicas, diminuiram a atividade fagocitária e reduziram 

a expressão de fatores neurotróficos. Em outro estudo, ROTHHAMMER et al. (2018) mostraram 

que a expressão de fatores de crescimento pela micróglia modula a expressão de genes pró-

inflamatórios nos astrócitos. 

A alteração da expressão de genes envolvidos no processo fisiopatológico da DP devido 

uma alteração do funcionamento dos astrócitos contribui para o processo de morte neuronal. 
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KHASNAVIS e PAHAN (2014) mostraram que a liberação de citocinas pró-inflamatórias altera 

a expressão dos genes parkin e PINK1. Neste estudo, a liberação da citocina IL-1β diminuiu a 

expressão do gene parkin, enquanto a liberação da citocina TNF-α estimulou a expressão deste 

gene. Em outro estudo, DI DOMENICO et al. (2019) mostraram que a alteração no gene LRRK2 

alterou a atividade fagocitária e estimulou o acumulo de α-sin nos astrócitos de pacientes com DP. 

Por outro lado, RIZZU et al. (2004) mostraram o aumento da expressão do gene DJ-1 nos astrócitos 

de pacientes com a DP. Este gene está relacionado a inibição do EO pela liberação de enzimas 

antioxidantes, sugerindo um mecanismo compensatório. 

Apesar de estarem envolvidos na exacerbação da resposta inflamatória e contribuir para o 

processo de morte neuronal, os astrócitos podem por outro lado apresentar propriedade 

neuroprotetora. Estas células podem remover o excesso de glutamato na fenda sináptica 

diminuindo o processo de excitotoxicidade, promover a sinaptogênese, liberar fatores 

neurotróficos, secretar proteínas antioxidantes e controlar o fluxo de íons (BECERRA-CALIXTO; 

CARDONA-GÓMEZ, 2017). A sua capacidade de liberar fatores neurotróficos, por exemplo, 

contribui para a sobrevivência neuronal e promove angiogênese (JIANG et al., 2013).  

Neste sentido, estudos prévios mostram que compostos isolados de plantas apresentam 

propriedade neuroprotetora na DP através da modulação da atividade astrocitária. XU et al. (2017) 

mostraram que o tratamento com loganina, um composto isolado do milho, teve efeito 

neuroprotetor em camundongos submetidos ao modelo da DP induzido pela administração de 

MPTP devido uma inibição da atividade astrocitária e diminuição da liberação de citocinas 

inflamatórias. Em outro estudo, JAYARAJ et al. (2019) mostraram que o tratamento com o 

licopódio, composto encontrados em diversas plantas, teve efeito neuroprotetor em ratos 

submetidos ao modelo da DP induzido pela administração de rotenona devido uma diminuição da 

atividade dos astrócitos, redução da liberação de citocinas inflamatórias e atenuação da expressão 

de α-sin. Ainda, ZHOU et al. (2019) reportaram que o tratamento com icarasídeo II, um flavonóide 

encontrado na planta Epimedium brevicornum, apresentou atividade neuroprotetora em ratos 

submetidos ao modelo da DP induzido pela administração de LPS devido uma redução da 

atividade astrocitária e inibição da via de sinalização do NF-kB. Portanto, compostos isolados de 

plantas possuem a capacidade de modular a atividade das células gliais se tornando uma alternativa 

viável para o desenvolvimento de novas estratégias terapêuticas para a DP. 
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2.1.3. Limoneno e o seu potencial neuroprotetor na DP 

 Os terpenos são constituintes químicos presentes em uma vasta quantidade de espécies de 

plantas (BONCAN et al., 2020). Estes compostos são caracterizados pela unidade isopreno (-C5) 

em sua constituição química e de acordo com o número de unidades, e podem ser classificados 

como hemiterpenos (-C5), monoterpenos (-C10), sesquiterpenos (-C15), diterpenos (-C20), 

sesterterpenos (-C25), triterpenos (-C30), tetraterpenos (-C40) ou politerpenos [(-C5)n; n > 8]. Outras 

moléculas modificadas ou derivadas dos terpenos, conhecidas como terpenóides, incluem os 

esteróis/esteroides, as saponinas e os meroterpenos (KIYAMA, 2017). 

Os terpenos apresentam uma variedade de propriedades farmacológicas, dentre elas 

antioxidante (WANG et al., 2018), anti-inflamatória (DAI et al., 2019) e cardioprotetora 

(BARADARAN RAHIM et al., 2019). Estas propriedades estão relacionadas a capacidade destas 

moléculas de modular vias de sinalização como as das proteínas-quinase e de fatores de transcrição 

como o NF-kB, de reduzir a liberação de citocinas pró-inflamatórias, de inibir a atividade de 

células gliais e reduzir os níveis de EO (KIYAMA, 2017). WANG et al. (2018) mostraram que o 

tratamento com crocina, terpeno isolado da planta Crocus sativus, diminuiu os níveis de apoptose, 

inibiu disfunção mitocondrial, reduziu a liberação de EROs e diminuiu a atividade das caspases 

em um modelo in vitro. Além disso, o tratamento com crocina protegeu camundongos do déficit 

de memória em um modelo da doença de Alzheimer induzido pela administração de D-galactose. 

Em outro estudo, DAI et al. (2019) observaram que o tratamento com celastrol, um triterpeno 

encontrado na planta Tripterygium wilfordii, melhorou a recuperação motora de ratos em um 

modelo de lesão aguda da medula espinhal devido uma inibição da atividade microglial, 

diminuição da liberação de citocinas pró-inflamatórias e aumento da liberação de citocinas anti-

inflamatórias. 

No capítulo anterior desta tese foi mostrado que o óleo essencial da planta L. grata 

complexado com beta-ciclodextrina teve efeito protetor em camundongos submetidos ao modelo 

de parkinsonismo progressivo induzido pela administração de RES. O estudo de SIQUEIRA-

LIMA et al. (2014) reportou o efeito analgésico orofacial do óleo essencial de L. grata e a sua 

análise fitoquímica com uma variedade de terpenos tais como cânfora, canfeno, E-cariofileno, 1,8-

cineol e limoneno (LIM; Tabela 2).  

Neste contexto, o LIM, um dos principais componentes presentes no óleo essencial da L. 

grata, também é um dos constituintes de diversos extratos de plantas, especialmente em plantas 

cítricas (ARRUDA et al., 2009). Este composto é comumente utilizado como aditivo em comidas, 
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sabonetes e perfumes (WHYSNER, 1996). Esta substância tem diversas propriedades biológicas 

como atividade antioxidante (ROBERTO et al., 2009), antitumoral (LU, 2004), antiinflamatória 

(CHAUDHARY et al., 2012), gastroprotetora (DE SOUZA et al., 2019), antiarrítmica 

(NASCIMENTO et al., 2019), cardioprotetora (YOUNIS, 2020), antidiabética (BACANLI et al., 

2017), hepatoprotetora (AMINI; ASLE-ROUSTA; AGHAZADEH, 2020), vasorelaxante 

(CARDOSO-TEIXEIRA et al., 2018) e nefroprotetora (BABAEENEZHAD et al., 2021). Ainda, 

estudos têm demonstrado que o LIM tem a capacidade de eliminar radicais livres e proteger o 

organismo do EO (CHAUDHARY et al., 2012; ROBERTO et al., 2009). DE SOUZA et al. (2019) 

mostraram que o tratamento com limoneno teve efeito gastroprotetor em ratos devido uma inibição 

da liberação de citocinas pró-inflamatórias, aumento da liberação de citocinas pró-inflamatórias e 

inibição da via de sinalização do NF-kB. Recentemente, BABAEENEZHAD et al. (2021) 

mostraram que o tratamento com LIM teve efeito nefroprotetor em ratos devido uma diminuição 

dos níveis de EO, redução da atividade de enzimas pró-apoptóticas e inibição da liberação de 

citocinas pró-inflamatórias.   

Em vista disso, como agentes anti-inflamatórios tem a capacidade de inibir a 

neurotoxicidade induzida pela hiperativação de células gliais, e o processo inflamatório está 

diretamente relacionado à patogênese da DP é plausível supor que o LIM possa apresentar um 

potencial efeito neuroprotetor.    

 

2.2. Objetivos 

2.2.1. Objetivo geral: 

Investigar o potencial efeito protetor do LIM e do LIM-BCD em camundongos submetidos 

ao modelo de parkinsonismo progressivo induzido por administração de RES. 

 

2.2.2. Objetivos específicos: 

- Verificar os efeitos do tratamento crônico com LIM e LIM-BCD sobre a progressão das 

alterações comportamentais (parâmetros motores e não motores). 

- Verificar os efeitos do tratamento crônico com LIM e LIM-BCD em relação a 

imunorreatividade para TH, micróglia e astrócito em diferentes áreas do SNC em camundongos 

submetidos ao modelo de parkinsonismo progressivo induzido por administração de RES. 
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2.3. Materiais e métodos 

2.3.1. Animais 

Nesta etapa do estudo foram utilizados camundongos suíços machos (6-7 meses; 40-65 g, 

n = 58) que foram mantidos no biotério (UNIFESP/BS) acondicionados em grupos (4 - 5 animais) 

em gaiolas plásticas (33 cm x 40 cm x 17 cm) sob ventilação e temperatura controladas (22 ± 2°C), 

com ciclo claro/escuro de 12/12h (luzes acesas as 7:00h) e acesso livre a água e comida. Os animais 

nesse estudo foram tratados de acordo com a lei brasileira para uso de animais em pesquisas (Lei 

n° 11.794). O projeto inicialmente foi submetido à Comissão de Ética no Uso de Animais – CEUA 

da Universidade Federal de São Paulo e posteriormente aprovado sob o protocolo CEUA N° 

9407030517 (ver Anexo). Todos os esforços foram realizados para minimizar dor, sofrimento ou 

desconforto aos animais. 

 

2.3.2. Fármacos e substâncias 

LIM (Sigma-Aldrich, EUA) foi diluído em água destilada + DMSO 2%. A solução controle 

consistiu em agua destilada + DMSO 2%. LIM-BCD foi fornecido através de colaboração com o 

Prof. Dr. Lucindo Quintans-Júnior (Universidade Federal de Sergipe). A complexação de LIM foi 

realizada conforme descrito por ARAÚJO-FILHO et al. (2017). O extrato foi diluido em água 

destilada. A solução controle consistiu de água destilada. Estas soluções foram administradas via 

oral (p.o.). A RES e os fármacos utilizados para a eutanásia dos animais foram descritos no item 

3.2. 

 

2.3.3. Procedimentos gerais e delineamento experimental 

Os procedimentos experimentais realizados nesta etapa do estudo foram descritos no item 

xx3.3. 

 

Etapa I: Efeitos da administração do LIM em camundongos submetidos a um modelo de 

parkinsonismo progressivo induzido por administração repetida de RES. 

Para esta etapa, os animais foram aleatoriamente distribuídos em quatro grupos: Grupo 

CRT (Veiculo reserpina s.c. + veículo LIM v.o., n = 6), Grupo LIM (Veiculo reserpina s.c. + LIM 

1 mg/kg v.o., n = 6), Grupo RES (RES 0,1 mg/kg s.c. + veículo LIM v.o., n = 8) e Grupo RES-

LIM (RES 0,1 mg/kg s.c. + LIM 1 mg/kg v.o., n = 9). A administração de LIM ou veículo foi 

realizado diariamente por via oral (gavagem) e as injeções da RES ou veículo a cada 48 h (via 

subcutânea) totalizando 14 injeções de RES, o tratamento teve duração de 28 dias. Durante o 
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tratamento os camundongos foram submetidos ao (1) teste de catalepsia em barra antes da primeira 

injeção e a cada dois dias ao longo do tratamento; (2) avaliação dos movimentos orais após a 3a, 

10a e 13ª injeção; (4) avaliação da atividade motora em CA após a 4ª, 7ª e 14ª injeção; (5) avaliação 

da memória pela tarefa de RON após a 4a e 7a injeção e (6) avaliação do comportamento tipo-

ansioso através do teste do LCE após a 8ª injeção. Em seguida, 48 horas após a administração da 

última injeção de RES, os animais foram eutanasiados através do método de perfusão transcardíaca 

e os encéfalos coletados para posterior análise imunoistoquímica para marcação da proteína TH. 

Importante mencionar que após a realização e análise dos resultados da etapa I, um novo 

experimento foi iniciado com o objetivo de verificar o efeito do tratamento com LIM em diferentes 

doses nos animais. Neste experimento, o LIM foi administrado em uma maior dose (10 mg/kg). 

Entretanto, o experimento foi encerrado na primeira semana após o início do tratamento com LIM 

nesta maior dose porque foi observado uma massiva perda de peso dos animais com o decorrer da 

administração do composto. Após alguns dias de observação, dois animais morreram e os outros 

continuaram a perder peso de forma mais lenta mesmo com a interrupção do tratamento. Em 

decisão tomada em conjunto com as orientadoras e a veterinária do biotério, os animais foram 

eutanasiados através da administração intraperitoneal de sobredose dos seguintes fármacos: 

cetamina (100 mg/kg); xilazina (10 mg/kg); fentanil (0,1 mg/kg) e acepran (1 mg/kg). Os órgãos 

internos dos animais foram analisados macroscopicamente e observou-se que o LIM (10 mg/kg) 

não estava sendo absorvido pelo trato gastrointestinal provocando danos ao estômago dos animais. 

Deste modo, a complexação do LIM com β-ciclodextrina seria uma opção viável para a 

administração deste composto nos animais em maiores doses. 

 

Etapa II: Efeitos da administração do LIM-BCD em camundongos submetidos a um 

modelo de parkinsonismo progressivo induzido por administração repetida de RES. 

Para esta etapa, os animais foram aleatoriamente distribuídos em quatro grupos: Grupo 

CRT (Veiculo reserpina s.c. + veículo LIM-BCD v.o., n = 7), Grupo LIM-BCD (Veiculo reserpina 

s.c. + LIM 1 mg/kg v.o., n = 7), Grupo RES (RES 0,1 mg/kg s.c. + veículo LIM-BCD v.o., n = 7) 

e Grupo RES-LIM (RES 0,1 mg/kg s.c. + LIM 1 mg/kg v.o., n = 8). A administração de LIM-BCD 

ou veículo foi realizado diariamente por via oral (gavagem) e as injeções da RES ou veículo a cada 

48 h (via subcutânea) totalizando 14 injeções de RES, o tratamento teve duração de 28 dias. 

Durante o tratamento os camundongos foram submetidos ao (1) teste de catalepsia em barra antes 

da primeira injeção e a cada dois dias ao longo do tratamento; (2) avaliação dos movimentos orais 

após a 10a e 13ª injeção; (4) avaliação da atividade motora em CA após a 7a injeção; (5) avaliação 

da memória pela tarefa de RON após a 7a injeção,  (6) avaliação da coordenação motora através 
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do teste do rotarod após a 11a injeção e (7) avaliação do comportamento tipo-ansioso através do 

teste do LCE após a 8ª injeção. Em seguida, 48 horas após a administração da última injeção de 

RES, os animais foram eutanasiados através do método de perfusão transcardíaca e os encéfalos 

coletados para posterior análise imunoistoquímica para marcação das proteínas TH, IBA-1 

(marcador de micróglia) e GFAP (marcador de astrócito). 

Neste experimento foram realizados uma menor quantidade de testes comportamentais 

porque este estudo foi realizado durante a pandemia do Covid-19 e visamos o menor tempo de 

permanência do experimentador na universidade durante este período. 

O delineamento experimental está representado na figura 2.1. 

 

Figura 2.1. Delineamento dos testes comportamentais nos experimentos realizados nas etapas I e II. 

 

Como mencionado anteriormente, a escolha dos testes comportamentais foi baseada em 

estudos prévios do nosso grupo de pesquisa. Nesta etapa foi adicionado o teste do rotarod para 

permitir a avaliação do equilíbrio dos animais.  

As doses escolhidas nos experimentos realizados nesta etapa foram escolhidas de estudos 

prévios (AMINI; ASLE-ROUSTA; AGHAZADEH, 2020; D’ALESSIO; BISSON; BÉNÉ, 2014).  

Novamente, as carcaças dos animais após os procedimentos de eutanásia foram destinadas 

para lixo contaminado e sua coleta por empresa especializada a serviço da prefeitura municipal de 

Santos, os quais foram encaminhados para incineração. 

 

2.3.4. Testes comportamentais 

Os testes de catalepsia, movimentos orais, campo aberto, Labirinto em cruz elevado e a 

tarefa de reconhecimento de objetos foram descritas nos itens 1.3.4. 
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2.3.4.1. Rotarod 

Para avaliação equilibrio dos animais foi realizado o teste do rotarod que consiste em 

colocar o animal em um aparato (Insight, Brasil) que contêm uma barra circular de superfície 

metálica, giratória e quando acionada pode apresentar uma velocidade fixa ou progressiva. Os 

animais que foram tratados com LIM foram submetidos ao teste que consistia em colocar o animal 

sobre a barra que permanecia em velocidade fixa (20 rpm) e seu comportamento foi avaliado 

durante 3 minutos. Após a análise dos resultados deste experimento e de outros realizados no 

laboratório na sequência, um novo protocolo para este teste foi adotado. Assim, os animais tratados 

com LIM-BCD foram colocados sobre a barra que iniciava sob uma velocidade mínima (12 rpm) 

e aumentava progressivamente (máxima para o teste: 48 rpm). O comportamento dos animais foi 

avaliado durante 5 minutos e a avaliação comportamental incluía o número de quedas durante a 

realização do teste.     

 

2.3.5. Perfusão transcardíaca e imunoistoquímica 

Conforme descrito no capitulo anterior, ao final de cada experimento, os animais foram 

anestesiados para perfusão e retirada dos encéfalos. Brevemente, os animais foram perfundidos, 

os cérebros coletados e posteriormente foram congelados rapidamente em meio de inclusão para 

criostato para secção coronal a 50 μm com o auxílio de um criostato. Para o procedimento de 

imunoistoquímica, as concentrações de anticorpo primário utilizadas foram: TH (1:2000; #AB152, 

Millipore, EUA), IBA-1 (1:500; PAC288Mu01, Cloud-clone, EUA) e GFAP (1:2000; 

PAA068Ra02, Cloud-clone, EUA). Os procedimentos desta etapa estão detalhados no item 1.3.5. 

 

2.3.6. Análise estatística 

Os testes de Kolmogorov-Smirnov e Levene foram utilizados para analisar a normalidade 

e homogeneidade, respectivamente. A análise de variância (ANOVA) de duas vias para medidas 

repetidas foi aplicada aos testes de catalepsia e movimentos orais para avaliar os efeitos ao longo 

do tratamento. ANOVA de uma via foi aplicada à análise do CA, rotarod, LCE e 

imunoistoquímica. Ambos os testes foram seguidos pelo teste post hoc de Bonferroni para destacar 

as diferenças entre os fatores dependentes. O RON foi analisado pelo teste t-Student para amostras 

pareadas. Os resultados foram expressos como média ± erro padrão médio (EPM), valores exatos 

de p foram expressos para cada fator e interações fatoriais, enquanto foram consideradas diferenças 

significativas quando se assumiu que p ≤ 0,05. 
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2.4. Resultados 

2.4.1. Catalepsia 

A análise do tempo de catalepsia para o experimento com LIM mostrou efeito tempo 

[F(13,78) = 15,3; p < 0,01], tratamento [F(3,18) = 7,2; p < 0,01] e interação tempo x tratamento [F(39,234) 

= 6,3; p < 0,01]. O teste post-hoc de Bonferroni mostrou que os grupos RES e RES-LIM 

apresentaram um aumento no tempo de permanência na barra a partir do 17° e 25° dia, 

respectivamente, quando comparados aos grupos CTR e LIP5 (p < 0,05). Além disso, o grupo 

RES-LIM a partir do 21° dia permaneceu menos tempo na barra quando comparado ao grupo RES 

(p < 0,05; Figura 2.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.2. Efeitos da administração repetida de limoneno (LIM, 1 mg/kg) e reserpina (RES, 0,1 mg/kg) em 

camundongos quando avaliados em relação ao comportamento de catalepsia. *p < 0,05 RES comparado ao CTR e 

LIM; #p < 0,05 RES-LIM comparado ao CTR e LIM; +p < 0,05 RES-LIM comparado ao RES (ANOVA de duas vias 

para medidas repetidas seguido do teste post-hoc de Bonferroni). 
    

Também houve efeito tempo [F(13,91) = 22,2; p < 0,01], tratamento [F(3,21) = 8,2; p < 0,01] 

e interação tempo x tratamento [F(39,273) = 5,6; p < 0,01] para o experimento com LIM-BCD. A 

análise post-hoc mostrou que os grupos RES e RES-LIM-BCD apresentaram um aumento no 

tempo de permanência na barra a partir do 19° e 23° dia respectivamente quando comparados aos 

grupos CTR e LIM-BCD (p < 0,05). Além disso, o grupo RES-LIM-BCD a partir do 21° dia 

permaneceu menos tempo na barra quando comparado ao grupo RES (p < 0,05; Figura 2.3). 
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Figura 2.3. Efeitos da administração repetida de limoneno complexado com β-ciclodextrina (LIM-BCD, 10 mg/kg) e 

reserpina (RES, 0,1 mg/kg) em camundongos quando avaliados em relação ao comportamento de catalepsia. *p < 

0,05 RES comparado ao CTR e LIM-BCD; #p < 0,05 RES-LIM-BCD comparado ao CTR e LIM-BCD; +p < 0,05 

RES-LIM-BCD comparado ao RES (ANOVA de duas vias para medidas repetidas seguido do teste post-hoc de 

Bonferroni). 

 

2.4.2.. Movimentos orais 

No experimento com LIM, a ANOVA de duas vias com medidas repetidas revelou efeito 

tempo [F(2,12) = 24,7; p < 0,05], tratamento [F(3,18) = 30,3; p < 0,05] e interação tempo x tratamento 

[F(6,36) = 6,6; p < 0,05]. O teste post-hoc de Bonferroni mostrou que os grupos RES e RES-LIM 

apresentaram um aumento progressivo na frequência de mastigações ao vácuo a partir do 20° dia 

quando comparados aos grupos CTR e LIM (p < 0,05; Figura 2.4). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.4. Efeitos da administração repetida de limoneno (LIM, 1 mg/kg) e reserpina (RES; 0,1 mg/kg) em 

camundongos quando avaliados em relação ao comportamento de movimentos orais na etapa I. *p < 0,05 RES 

comparado ao CTR e LIM; #p < 0,05 RES-LIM comparado ao CTR e LIM (ANOVA de duas vias para medidas 

repetidas seguido do teste post-hoc de Bonferroni). 
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No experimento com LIM-BCD, a ANOVA de duas vias com medidas repetidas revelou 

efeito tempo [F(1,7) = 37,3; p < 0,05], tratamento [F(3,21) = 21,7; p < 0,05] e interação tempo x 

tratamento [F(3,21) = 17,8; p < 0,05]. O teste post-hoc de Bonferroni mostrou que os grupos RES e 

RES-LIM-BCD apresentaram um aumento progressivo na frequência de mastigações ao vácuo a 

partir do 20° dia quando comparados aos grupos CTR e LIM-BCD (p < 0,05). Além disso, no 28° 

dia o grupo RES-LIM-BCD apresentou uma diminuição na frequência de mastigações ao vácuo 

quando comparado ao grupo RES (p < 0,05; Figura 2.5). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.5. Efeitos da administração repetida de limoneno complexado com β-ciclodextrina (LIM-BCD, 10 mg/kg) e 

reserpina (RES; 0,1 mg/kg) em camundongos quando avaliados em relação ao comportamento de movimentos orais 

na etapa II. *p < 0,05 RES comparado ao CTR e LIM-BCD; #p < 0,05 RES-LIM-BCD comparado ao CTR e LIM-

BCD; +p < 0,05 RES-LIM-BCD comparado ao RES (ANOVA de duas vias para medidas repetidas seguido do teste 

post-hoc de Bonferroni). 

 

2.4.3. Campo aberto 

Na análise da atividade locomotora no CA para o tratamento com LIM, no 8° dia houve 

diferença para o número de entradas na zona central [F(3,24) = 7,9; p < 0,05], os animais do grupo 

RES tiveram menos entradas comparado com RES-LIM (p < 0,05) (Tabela 2.1). No 14° dia, a 

ANOVA de uma via revelou diferença para distância total percorrida [F(3,24) = 4,3; p < 0,05] e 

velocidade média [F(3,24) = 5,1; p < 0,05]. O post-hoc mostrou que o grupo RES percorreu menor 

distância e apresentou menor velocidade média quando comparado aos grupos CTR e LIM (p < 

0,05) (Tabela 2.1).  
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No 28° dia, a ANOVA de uma via revelou diferença para distância total percorrida [F(3,24) 

= 5,1; p < 0,05], velocidade média [F(3,24) = 5,8; p < 0,05] e número de entradas na zona central 

[F(3,24) = 4,6; p < 0,05]. Neste período, o grupo RES percorreu menor distância, apresentou menor 

velocidade média e realizou menos entradas na zona central do aparato quando comparado aos 

grupos CTR e LIM (p < 0,05) (Tabela 2.1). 

Para o experimento com tratamento LIM-BCD, a ANOVA de uma via revelou diferença 

para distância total percorrida [F(3,25) = 4,8; p < 0,05]. O teste post-hoc de Bonferroni mostrou que 

no 14° dia o grupo RES-LIM-BCD percorreu menor distância quando comparado ao grupo LIM-

BCD (p < 0,05; Tabela 2.1). 
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Tabela 2.1. Efeitos da administração repetida de limoneno (LIM, 1 mg/kg) e limoneno complexado com β-

ciclodextrina (LIM-BCD, 10 mg/kg) e reserpina (RES, 0,1 mg/kg) em camundongos quando avaliados em relação a 

atividade motora espontânea em campo aberto. 

Dia 
 

Tratamento  
Distância  

(m) 
 

Velocidade  

Média (m/s) 

 Entradas 

Zona central 

8° 
Etapa 

I 

CTR   24,5 ± 4,6    0,08 ± 0,01  17,8 ± 3,4  

LIM   29,9 ± 3,0    0,10 ± 0,01    24,6 ± 1,5  

RES   23,2 ± 0,7    0,08 ± 0,01    10,8 ± 1,0#  

RES- LIM   23,1 ± 1,4    0,08 ± 0,01   16,1 ± 2,2  

 

 

 

14° 

 

 

 

Etapa 

I 

CTR  15,2 ± 3,7   0,05 ± 0,012  8,8 ± 2,8  

LIM  19,4 ± 4,3   0,06 ± 0,014  8,0 ± 2,7  

RES  5,7 ± 0,5#   0,02 ± 0,002*  1,2 ± 0,4  

RES-LIM  10,6 ± 2,5    0,04 ± 0,008  6,0 ± 2,1  

        

 CTR  36,0 ± 3,4  0,12 ± 0,011  27,7 ± 2,7 

Etapa 

II 

LIM  40,1 ± 2,8   0,13 ± 0,009  27,0 ± 4,3  

RES  31,5 ± 3,2   0,11 ± 0,010  23,0 ± 2,5  

RES-LIM-BCD  25,7 ± 3,0+  0,09 ± 0,010  17,6 ± 2,3  

28° 
Etapa 

I 

CTR  11,6 ± 1,4   0,04 ± 0,005  6,0 ± 2,0  

LIM  11,2 ±2,8   0,05 ± 0,012  10,6 ± 3,6  

RES  4,1 ± 0,5*  0,01 ± 0,002*  0,3 ± 0,1#  

RES- LIM  6,8 ± 1,6  0,02 ± 0,005  3,2 ± 1,6  

Dados estão expressos como média ± EPM. *p < 0,05 comparado ao CTR e LIM; #p < 0,05 comparado ao LIM; +p < 

0,05 comparado ao LIM-BCD (ANOVA de uma via seguido do teste post-hoc de Bonferroni). 

 

2.4.4. Tarefa de reconhecimento do objeto novo 

Para o experimento com tratamento de LIM não foram observadas diferenças para os 

grupos CTR [t(6) = 0,83; p > 0,05], LIM [t(5) = 1,90; p > 0,05], RES [t(5) = 2,20; p > 0,05] e RES-

LIM [t(6) = 0,90; p > 0,05] na sessão treino (Figura 2.6A). Na sessão teste, houve diferença para os 

grupos CTR [t(6) = 3,00; p < 0,05] e LIM [t(5) = 4,64; p < 0,05] mostrando uma maior exploração 
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do objeto novo pelos animais. Não foram encontradas diferenças para os grupos RES [t(5) = 1,52; 

p > 0,05] e RES-LIM [t(6) = 1,45; p > 0,05] (Figura 2.6B). 

No com tratamento LIM-BCD na sessão treino do 9º dia também não foram observadas 

diferenças para os grupos CTR [t(6) = 1,96; p > 0,05], LIM [t(6) = 0,90; p > 0,05], RES [t(5) = 1,69; 

p > 0,05] e RES-LIM [t(6) = 1,23; p > 0,05] (Figura 2.6C). Na sessão teste, foram animais dos 

grupos CTR [t(6) = 5,19; p < 0,05], LIM [t(6) = 6,33; p < 0,05] e RES-LIM [t(6) = 4,40; p < 0,05] 

exploraram mais o objeto novo quando comparado ao objeto familliar. Não foi encontrada 

diferença para o grupo RES [t(5) = 2,33; p > 0,05] (Figura 2.6D). 
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Figura 2.6. Efeitos da administração repetida de limoneno (LIM, 1 mg/kg) e reserpina (RES, 0,1 mg/kg) em camundongos quando avaliados em relação a tarefa de 

reconhecimento de objetos. (A,C) sessão treino; (B,D) sessão teste no 9° e 15° dias respectivamente; (OF) objeto familiar; (ON) novo objeto. *p < 0,05 comparado ao objeto 

familiar (Teste s-Student para amostras pareadas).
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No 15º dia na sessão treino, não foram observadas diferenças para os grupos CTR [t(6) = 

0,78; p > 0,05], LIM-BCD [t(6) = 2,23; p > 0,05], RES [t(6) = 0,74; p > 0,05] e RES-LIM-BCD [t(7) 

= 0,50; p > 0,05] (Figura 2.7A). Na sessão teste, animais dos grupos CTR [t(5) = 3,16; p < 0,05], 

LIM-BCD [t(5) = 2,95; p < 0,05] e RES-LIM-BCD [t(7) = 3,71; p < 0,05] exploraram mais o objeto 

novo quando comparado com o objeto familiar. Não foi encontradas diferenças para o grupo RES 

[t(6) = 0,62; p > 0,05] (Figura 2.7B). 
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Figura 2.7. Efeitos da administração repetida de limoneno complexado com β-ciclodextrina (LIM-BCD, 10 mg/kg) e reserpina (RES, 0,1 mg/kg) em camundongos quando 

avaliados em relação a tarefa de reconhecimento de objetos. (A) sessão treino; (B) sessão teste no 15° dia; (OF) objeto familiar; (ON) novo objeto. *p < 0,05 comparado ao 

objeto familiar (Teste t-Student para amostras pareadas).
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2.4.5. Rotarod 

Na avaliação da coordenação motora dos animais no experimento com LIM-BCD, a 

ANOVA de uma via mostrou efeito tratamento [F(3,25) = 7,54; p < 0,05]. O teste post-hoc de 

Bonferroni revelou que o grupo RES apresentou maior número de quedas no aparato quando 

comparado aos grupos CTR e LIM-BCD (p < 0,05). Entretanto, o grupo RES-LIM-BCD 

apresentou menor número de quedas quando comparado ao grupo RES (p < 0,05; Figura 2.8). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.8. Efeitos da administração repetida de limoneno complexado com β-ciclodextrina (LIM-BCD, 10 mg/kg) e 

reserpina (RES, 0,1 mg/kg) em camundongos quando avaliados em relação ao teste do rotarod no experimento V. *p 

< 0,05 comparado ao CTR e LIM-BCD; #p < 0,05 comparado ao RES (ANOVA de uma via seguido do teste post-hoc 

de Bonferroni). 

 

2.4.6. Labirinto em cruz elevado 

Na avaliação do comportamento tipo-ansioso dos animais após tratamento com LIM, a 

ANOVA de uma via mostrou diferença para distância total percorrida [F(4,27) = 3,9; p < 0,05]. O 

teste post-hoc de Bonferroni revelou que o grupo RES percorreu menor distância no aparato 

quando comparado aos grupos CTR e LIM (p < 0,05). Não foram observadas diferenças após 

tratamento com LIM-BCD (Tabela 2.2). 
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Tabela 2.2. Efeitos da administração repetida do limoneno e do limoneno complexado com β-ciclodextrina (LIM, 1 

mg/kg; LIM-BCD, 10 mg/kg) e reserpina (RES, 0,1 mg/kg) em camundongos quando avaliados no labirinto em cruz 

elevado. 

Dia 
 

Tratamento  
Distância  

(m) 
 

Braços abertos  

(s) 

 Braços fechados 

(s) 

16° 

 

 

 

 

 

 

 

17° 

Etapa 

I 

CTR    9,9 ± 1,6    63,4 ± 12,9    155,1 ± 22,3 

LIM    10,4 ± 1,5    61,2 ± 13,4    148,7 ± 25,4 

RES     4,7 ± 1,1*    91,5 ± 35,7    163,5 ± 32,9 

RES- LIM    5,8 ± 1,3    68,3 ± 32,8     165,6 ± 37,9 

        

 CTR   7,8 ± 0,4     85,4 ± 17,2   120,6 ± 17,7 

Etapa 

II 

LIM-BCD   8,2 ± 0,7    82,7 ± 13,3  118,8 ± 10,7 

RES  6,3 ± 0,8    78,2 ± 13,9  133,7 ± 15,7 

RES-LIM-BCD   6,2 ± 1,0    67,2 ± 13,3  130,9 ± 17,2 

Dados estão expressos como média ± EPM. *p < 0,05 comparado a CTR e LIM (ANOVA de uma via seguido do teste 

post hoc de Bonferroni). 

 

2.4.7. Imunoistoquímica para tirosina-hidroxilase 

No experimento com LIM, a ANOVA de uma via mostrou efeito tratamento na SNpc 

[F(3,16) = 20,3; p < 0,05] e no STRd [F(3,16) = 6,7; p < 0,05]. Não foi encontrado efeito tratamento 

na VTA [F(3,16) = 1,1; p > 0,05]. O teste post-hoc de Bonferroni revelou uma diminuição na 

expressão de células TH+ na SNpc dos grupos RES e RES-LIM quando comparados aos grupos 

CTR e LIM (p < 0,05). No STRd houve uma diminuição na densidade de fibras TH+ no grupo 

RES quando comparado aos grupos CTR e LIM (p < 0,05). Por outro lado, houve um aumento na 

densidade de fibras TH+ no grupo RES-LIM quando comparado ao grupo RES (p < 0,05; Figura 

2.9). 
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Figura 2.9. Efeitos da administração repetida do limoneno (LIM, 1 mg/kg) e reserpina (RES, 0,1 mg/kg) em camundongos (n = 4-5 animais/grupo). (A) Representação 

fotomicrográfica de secções coronais do cérebro; (B) células TH+ na SNpc; (C) imunorreatividade para TH em fibras do STRd; (D) células TH+ na VTA, ambos normalizados 

em relação ao grupo CTR. Dados estão expressos como média ± EPM. *p < 0,05 comparado aos grupos CTR e LIM; #p < 0,05 comparado ao grupo RES. (ANOVA de uma via 

seguido do teste post-hoc de Bonferroni).



80 
 

 

No experimento com LIM-BCD, a ANOVA de uma via mostrou efeito tratamento na SNpc 

[F(3,16) = 19,8; p < 0,05] e no STRd [F(3,16) = 6,1; p < 0,05]. Não foi encontrado efeito tratamento 

na VTA [F(3,16) = 1,7; p > 0,05]. O teste post-hoc de Bonferroni revelou uma diminuição na 

expressão de células TH+ na SNpc e na densidade de fibras TH+ do grupo RES quando comparado 

aos grupos CTR e LIM-BCD (p < 0,05), assim como um aumento na expressão de células TH+ na 

SNpc e na densidade de fibras TH+ no grupo RES-LIM-BCD quando comparado ao grupo RES 

(p < 0,05; Figura 2.10). 
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Figura 2.10. Efeitos da administração repetida do limoneno complexado com β-ciclodextrina (LIM-BCD, 10 mg/kg) e reserpina (RES, 0,1 mg/kg) em camundongos (n = 4-5 

animais/grupo). (A) Representação fotomicrográfica de secções coronais do cérebro; (B) células TH+ na SNpc; (C) imunorreatividade para TH em fibras do STRd; (D) células 

TH+ na VTA, ambos normalizados em relação ao grupo CTR. Dados estão expressos como média ± EPM. *p < 0,05 comparado aos grupos CTR e LIM-BCD; #p < 0,05 

comparado ao grupo RES. (ANOVA de uma via seguido do teste post-hoc de Bonferroni).
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2.4.8. Imunoistoquímica para IBA-1 

Na avaliação da imunorreatvidade para IBA-1 após o tratamento com LIM-BCD, a 

ANOVA de uma via mostrou efeito tratamento no STRd [F(3,16) = 13,8; p < 0,05]. Não foi 

encontrado efeito tratamento na SN [F(3,16) = 3,0; p > 0,05]. O teste post-hoc de Bonferroni revelou 

uma diminuição na densidade de fibras TH+ no STRd dos grupos RES e RES-LIM-BCD quando 

comparados aos grupos CTR e LIM-BCD (p < 0,05; Figura 2.11). 
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Figura 2.11. Efeitos da administração repetida do limoneno complexado com β-ciclodextrina (LIM-BCD, 10 mg/kg) e reserpina (RES, 0,1 mg/kg) em camundongos (n = 4-5 

animais/grupo). (A) Representação fotomicrográfica de secções coronais do cérebro; (B) células IBA-1+ na SN; (C) densidade para células IBA-1+ no STRd, ambos 

normalizados em relação ao grupo CTR. Dados estão expressos como média ± EPM. *p < 0,05 comparado aos grupos CTR e LIM-BCD. (ANOVA de uma via seguido do teste 

post-hoc de Bonferroni).
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2.4.9. Imunoistoquímica para GFAP 

Em relação a avaliação da imunorreatividade para GFAP após o tratamento com LIM-

BCD, a ANOVA de uma via mostrou efeito tratamento na SN [F(3,16) = 9,6; p < 0,05] e no STRd 

[F(3,16) = 7,8; p < 0,05]. O teste post-hoc de Bonferroni revelou um aumento na expressão de células 

GFAP+ na SN e no STRd do grupo RES quando comparado aos grupos CTR e LIM-BCD (p < 

0,05). Além disso, foi observado uma diminuição na expressão de células GFAP+ na SN do grupo 

RES-LIM-BCD quando comparado ao grupo RES (p < 0,05; Figura 2.12). 
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Figura 2.12. Efeitos da administração repetida do limoneno complexado com β-ciclodextrina (LIM-BCD, 10 mg/kg) e reserpina (RES, 0,1 mg/kg) em camundongos (n = 4-5 

animais/grupo). (A) Representação fotomicrográfica de secções coronais do cérebro; (B) células GFAP+ na SN; (C) células GFAP+ no STRd, ambos normalizados em relação 

ao grupo CTR. Dados estão expressos como média ± EPM. *p < 0,05 comparado aos grupos CTR e LIM-BCD. #p < 0,05 comparado ao grupo RES. (ANOVA de uma via 

seguido do teste post-hoc de Bonferroni).
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Quanto a avaliação em diferentes áreas do HIP, a ANOVA de uma via não mostrou efeito 

tratamento no CA1 [F(3,16) = 2,5; p > 0,05], CA3 [F(3,16) = 0,4; p > 0,05] e GD [F(3,16) = 0,9; p > 

0,05] (Figura 2.13). 
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Figura 2.13. Efeitos da administração repetida do limoneno complexado com β-ciclodextrina (LIM-BCD, 10 mg/kg) e reserpina (RES, 0,1 mg/kg) em camundongos (n = 4-5 

animais/grupo). (A) Representação fotomicrográfica de secções coronais do cérebro; (B) células GFAP+ no CA1; (C) células GFAP+ no CA3; (D) células GFAP+ no GD, 

ambos normalizados em relação ao grupo CTR. Dados estão expressos como média ± EPM.
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2.5. Discussão 

Este estudo avaliou o potencial efeito protetor da administração crônica do monoterpeno 

LIM e LIM-BCD em camundongos submetidos ao modelo de parkinsonismo progressivo induzido 

pela administração repetida de RES em baixa dose. Nossos principais resultados mostram que o 

tratamento crônico com LIM (1) retardou o surgimento do comportamento de catalepsia, (2) 

protegeu contra o déficit de memória e (3) protegeu contra a diminuição da imunorreatividade para 

TH no STRd. Além disso, o tratamento crônico com LIM-BCD (4) retardou o surgimento do 

comportamento de catalepsia, (5) diminuiu a frequência de movimentos involuntários, (6) 

protegeu contra o déficit de memória, (7) reduziu o número de quedas no rotarod, (8) protegeu 

contra a diminuição da imunorreatividade para TH na SNpc e no STRd, e (9) diminuiu a 

imunorreatividade para GFAP na SN. 

Os monoterpenos são uma classe de compostos que tem demonstrado propriedade 

neuroprotetora devido a sua capacidade de reduzir o processo inflamatório através da modulação 

da liberação de citocinas (JUERGENS, 2014; QUINTANS et al., 2019; SEOL; KIM, 2016). Além 

disso, os monoterpenos são compostos com alta lipossolubilidade, o que auxilia na sua absorção e 

rápida ação no SNC (QUINTANS et al., 2019). Estudos prévios têm mostrado o efeito 

neuroprotetor destes compostos na DP (DINDA et al., 2019; VOLCHO et al., 2019). DU et al. 

(2020) mostraram que o tratamento com mentol teve efeito neuroprotetor em ratos submetidos ao 

modelo da DP induzido pela administração de LPS acompanho pela redução da atividade das 

micróglias, inibição da via de sinalização do NF-kB e redução da liberação de citocinas pró-

inflamatórias. Em outro estudo, JAVED et al. (2019) mostraram o efeito neuroprotetor do 

tratamento com timol em ratos submetidos ao modelo da DP induzido pela administração de 

rotenona mediante uma redução da liberação de citocinas pró-inflamatórias. 

Como mencionado anteriormente, nosso grupo de pesquisa tem mostrado que o modelo da 

RES é eficaz para a bioprospecção de novos agentes com perfil protetor na DP (AHMED-FARID 

et al., 2021; BESERRA-FILHO et al., 2019; BRANDAÕ et al., 2017; LINS et al., 2018; 

RAHMAN et al., 2020; SILVA-MARTINS et al., 2021). Neste estudo, como esperado, a 

administração repetida de RES após a 9ª injeção induziu o surgimento do comportamento de 

catalepsia. Por outro lado, o tratamento crônico com LIM e LIM-BCD nos camundongos retardou 

o surgimento do comportamento de catalepsia, sendo este observado apenas a partir da 12ª injeção. 

A avaliação dos movimentos orais mostrou, como esperado, que a administração repetida 

de RES provocou o aumento no número de mastigações a partir da 10° injeção. O tratamento com 
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LIM não inibiu este comportamento, por outro lado, o tratamento crônico com LIM-BCD reduziu 

a frequência do comportamento de mastigações ao vácuo, mostrando um efeito protetor e uma 

melhor eficiência quando o óleo essencial foi complexado com β-ciclodextrina. 

Neste nosso estudo, a administração repetida de RES também provocou um prejuízo na 

atividade exploratória dos animais no CA e como também como visto no capítulo anterior, o 

tratamento crônico com LIM ou LIM-BCD não protegeu contra o déficit locomotor. Portanto, 

assim como nos experimentos anteriores com o extrato da L. grata, o efeito protetor do LIM e do 

LIM-BCD quanto aos déficits motores só ocorreram para o comportamento de catalepsia e 

comportamento de mastigações ao vácuo e não para atividade locomotora, o que sugere que estes 

compostos podem atuar por diferentes mecanismos de ação e/ou em diferentes circuitarias neurais. 

Além disso, o tratamento com RES provocou uma diminuição na imunorreatividade para células 

TH+ na SNpc e na densidade de fibras TH+ no STRd. Por outro lado, o tratamento crônico com 

LIM e também com LIM-BCD protegeu contra a diminuição da imunorreatividade para TH na 

SNpc e no STRd, mostrando mais uma vez o efeito protetor deste terpeno.  

Recentemente, CUNHA (2020) mostrou que a administração repetida de RES em ratos 

Wistar machos provocou o aumento da imunorreatividade para GFAP, NF-kB e para dupla 

marcação CD11b/iNOS (marcadores do fenótipo micróglia M1) na SNpc e no STRd. Além disso, 

este tratamento também promoveu o aumento da imunorreatividade para dupla marcação 

CD11b/Argl (marcadores do fenótipo micróglia M2) na SNpc e no STRd após um período de 

interrupção (20 dias) da administração de RES nos animais. Ainda, o mesmo tratamento também 

aumentou a expressão gênica da citocina TNF-α após a 10° injeção de RES e da citocina anti-

inflamatória IL-10 após o período de interrupção da administração de RES no STRd dos animais. 

O aumento da imunorreatividade e da expressão gênica de marcadores pró-inflamatórios foram 

relacionadas as alterações comportamentais induzidas pela administração de RES.  

Em nosso estudo, nossos resultados corroboram o estudo de CUNHA (2020) porque 

camundongos que receberam a administração repetida de RES também mostraram o aumento da 

imunorreatividade para GFAP na SNpc e STRd. Por outro lado, o tratamento com LIM-BCD 

reduziu a imunorreatividade para GFAP na SNpc sugerindo que o efeito protetor do deste terpeno 

pode estar relacionado a uma diminuição da neurotoxicidade induzida por uma reatividade dos 

astrócitos. Curiosamente, o tratamento com RES nos camundongos provocou uma diminuição da 

imunorreatividade para IBA-1 no STRd dos animais o que não foi observado no estudo de CUNHA 

(2020). A diminuição da imunorreatividade para IBA-1 nos camundongos pode estar relacionada 
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a algum evento compensatório mediante a neurotoxicidade induzida pela administração de RES, 

entretanto novos estudos são necessários para uma melhor compreensão destes dados. 

Neste estudo também avaliamos o efeito protetor do LIM e do LIM-BCD nos déficits não-

motores provocados pela administração de RES. Uma das principais alterações comportamentais 

encontradas em pacientes com DP é o déficit de memória que diminui a qualidade de vida destes 

pacientes e aumenta o risco de morbidade e mortalidade (AARSLAND; KURZ, 2010). Estudos 

mostram o declínio da memória episódica em pacientes com DP, sendo este principalmente 

relacionado a atrofia hipocampal. O prejuízo da memória episódica está diretamente relacionado 

a um menor volume das regiões CA1, CA3 e GD do hipocampo de pacientes (DAS; HWANG; 

POSTON, 2019) A avaliação da memória de curto prazo nos camundongos mostrou que a 

administração repetida de RES induziu, como esperado, um déficit de memória nos animais, 

contudo este prejuízo foi revertido com o tratamento com LIM e LIM-BCD. Devido a importância 

do hipocampo nesta tarefa de reconhecimento, realizamos uma análise da imunorreatividade para 

GFAP nas regiões CA1, CA3 e GD do hipocampo. Os resultados mostraram que a administração 

da RES ou dos terpenos não alteraram a imunorreatividade para esta proteína nesta área cerebral, 

o que sugere que o prejuízo mnemônico observado pode estar ligado ao processo de EO (SILVA-

MARTINS et al., 2021) e não diretamente ao processo inflamatório via GFAP ou microglia. 

Contudo, novos estudos são necessários para avaliar esta hipótese. 

Os transtornos de ansiedade são outros sintomas clínicos recorrentemente descritos na DP, 

estando presente em até 55% dos pacientes com esta doença (BROEN et al., 2016). Além disso, 

estes transtornos estão associados a uma piora do quadro motor destes pacientes (RAY; 

AGARWAL, 2020). A avaliação do comportamento tipo-ansioso nos camundongos avaliados 

através do teste do LCE mostrou que a administração repetida de RES e o tratamento com LIM e 

LIM-BCD não alteraram este comportamento nos animais, corroborando os resultados de outros 

estudos do grupo (BESERRA-FILHO et al., 2019; BRANDAÕ et al., 2017; SILVA-MARTINS 

et al., 2021). SONG et al. (2021) mostraram o efeito ansiolítico do tratamento agudo com LIM (10 

mg/kg, i.p.) em camundongos da linhagem C57L/6 associado a um aumento da expressão de TH 

no estriado. O efeito ansiolítico do LIM foi relacionado a capacidade deste composto modular 

positivamente os níveis de TH no estriado inibindo desta forma o comportamento tipo-ansioso. 

Em outro estudo, DE ALMEIDA et al. (2012) também mostraram o efeito ansiolítico do 

tratamento agudo com LIM em camundongos também no LCE. Estes resultados foram 

relacionados a modulação da atividade do receptor GABAA. Assim, as diferenças encontradas 

entre os estudos podem ser devido ao modelo utilizado, ao tempo de duração do tratamento, a 
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linhagem animal e a via de administração do LIM. Importante mencionar também que possíveis 

diferenças entre os efeitos observados após o tratamento com LIM podem estar relacionados ao 

tipo de isômero utilizado nos estudos. No estudo de SONG et al. (2021) foi utilizado o R-(+)- 

limoneno e no DE ALMEIDA et al. (2012) foi o (+)- Limoneno epóxido, que consiste em um 

mistura das formas cis e trans deste composto. Em nosso estudo, utilizamos o isômero D-(+)- 

limoneno porque a maioria dos efeitos biológicos do LIM relatados na literatura estão associados 

a este perfil estrutural. 

Outro ponto a se destacar no nosso estudo foi a complexação do LIM com o agente de 

encapsulação β-ciclodextrina. Um estudo anterior do nosso grupo havia demonstrado que a 

complexação com este agente potencializava o efeito do extrato da planta Eplingiella fruticosa 

(BESERRA-FILHO et al., 2019). Além disso, como mencionado anteriormente, o tratamento com 

LIM em uma maior dose (10 mg/kg) provocou uma lesão no trato gastrointestinal dos animais 

mediante uma má absorção do composto. Curiosamente, SUN (2007) afirmou que o LIM está 

sendo testado em estudos clínicos para avaliar seu potencial efeito anti-tumoral. Dentre os estudos 

citados, observou-se que o tratamento com LIM em indivíduos com câncer provocou o surgimento 

de alguns efeitos adversos como náuseas e vômitos o que pode corroborar o que observamos 

quando utilizamos o óleo essencial em maior dose. Em nosso estudo, a complexação com o agente 

de encapsulação β-ciclodextrina permitiu o tratamento crônico do LIM em maiores doses, e não 

foram observadas perda de peso e alterações macroscópicas no trato gastrointestinal dos animais 

após o tratamento com o composto complexado. As ciclodextrinas, dentre elas a β-ciclodextrina, 

são oligossacarídeos macrocíclicos solúveis em água comumente utilizados para melhorar a 

solubilidade de substâncias farmacologicamente ativas em meios biológicos. A interação entre 

essas substâncias e as ciclodextrinas formam um complexo de inclusão que alteram suas 

propriedades físico-químicas melhorando, por exemplo, a solubilidade, estabilidade e 

biodisponibilidade desses produtos. Além disso, a FDA aprova formulações naturais ou sintéticas 

contendo as ciclodextrinas por serem considerados substâncias seguras e eficientes (GANDHI et 

al., 2020). Em nosso estudo, a complexação do LIM com β-ciclodextrina permitiu o tratamento 

deste composto em maiores doses nos camundongos potencializando os efeitos protetores no 

modelo de parkinsonismo progressivo. 
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2.6. Conclusão 

Em conjunto, os achados deste estudo mostraram que o tratamento crônico com LIM e com 

este terpeno complexado com β-ciclodextrina teve um efeito protetor em camundongos 

submetidos a um modelo progressivo da DP, que por sua vez foi mediado por uma diminuição da 

atividade astrocitária. Estes resultados sugerem que este terpeno pode ser uma possível nova 

abordagem terapêutica para o tratamento de pacientes com DP. 

 

2.7. Limitações do estudo 

 O presente estudo apresenta algumas limitações durante o seu desenvolvimento. Como 

demonstrado, os protocolos experimentais não foram uniformes durante a sua execução. 

Alterações foram realizadas durante o desenvolvimento deste trabalho devido a adição de novos 

testes comportamentais que foram sendo padronizados no laboratório durante o meu doutorado. 

Ainda, o período mais crítico da pandemia do Covid-19 também causou a necessidade de 

adaptações no protocolo. Além disso, durante o meu doutorado fui aprovado no programa CAPES-

Print para estágio no exterior que seria realizado na Oregon Health and Science University sob 

supervisão do Prof. Dr. Charles Meshul. O projeto que seria desenvolvido neste estágio previa a 

análise da possível participação da neurotransmissão serotoninérgica nos encéfalos de 

camundongos tratados com LIP através da técnica de microscopia eletrônica. Infelizmente, devido 

a pandemia do Covid-19, este estágio não foi realizado. 

Importante mencionar também que a pandemia do Covid-19 impediu a realização de novos 

experimentos que permitiriam verificar, por exemplo, a avaliação dos níveis de EO após o 

tratamento com LIM nos animais (colaboração estabelecida com o laboratório do Prof. Dr. Rafael 

Lambertucci). Por fim, vale salientar os prejuízos acarretados pelos sucessivos cortes no 

financiamento para pesquisa no país nos últimos anos, que impediram a compra de novos insumos 

e reagentes para a realização de experimentos complementares. 
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