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RESUMO  

Introdução: O consumo de dieta hiperlipídica desencadeia uma inflamação de 
baixa intensidade em tecidos centrais, através da ativação do receptor toll-like 4, 
além de estabelecer um ambiente de estresse oxidativo (EO). Pensando na 
ativação dessas vias, intervenções com compostos bioativos de alimentos, são 
estudadas para avaliar as possíveis ações benéficas dessas moléculas e atenuar 
esses processos. Dentre os diversos frutos na biodiversidade brasileira com 
elevadas concentrações de antocianinas, destaca-se o da palmeira juçara 
(Euterpe edulis) Objetivos: O objetivo do trabalho foi avaliar a possível ação anti-
inflamatória e antioxidante do extrato de juçara em células micróglias (BV-2) 
expostas a diferentes estímulos pró-inflamatórios induzidos pelo LPS. Métodos: 
O extrato de juçara (EJ) foi caracterizado e quantificado por cromatografia líquida 
de alta eficiência e por curvas de calibração externa. O ensaio de viabilidade 
celular, determinou as concentrações do EJ e LPS para o tratamento celular. 
Foram feitas as análises de ELISA (TNF-α e IL-10), Western Blot (JNK, pJNK e β-
actina) e determinação dos marcadores do EO (estado antioxidante e oxidante 
total, atividade das enzimas superóxido dismutase, glutationa peroxidase e 
catalase e proteína carbonilada). Resultados: As antocianinas cianidina 3-
glucosídeo e cianidina 3-rutinosídeo foram identificadas no EJ. As concentrações 
de LPS utilizadas foram 100 e 1000 ng/mL e a do extrato foi de 10 ppm. Os grupos 
tratados JLPS, apresentaram níveis reduzidos de TNF -α e níveis aumentados de 
IL-10 quando comparados aos grupos LPS isolados e controle. O grupo JLPS100 
exibiu diminuição na expressão proteica de pJNK, quando comparada ao grupo 
LPS100. O grupo JLPS1000 apresentou aumento da capacidade antioxidante e 
atividade da enzima SOD em relação ao controle e redução da atividade da 
enzima GPX comparado ao LPS isolado; O EJ isolado aumentou a atividade da 
enzima catalase em relação ao controle. Conclusões: O EJ mostrou ser um 
excelente agente anti-inflamatório, mas não mostrou ter uma boa ação 
antioxidante em ambiente com altas moléculas oxidantes, mesmo tendo 
aumentado a atividade de catalase, não modulou as enzimas quando na presença 
do patógeno. 
 
 
Palavras-chave: Micróglia, Antocianinas, Inflamação, Estresse oxidativo e 
Compostos Fitoquímicos 
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ABSTRACT  

Introduction: The consumption of a high-fat diet triggers low-intensity 
inflammation in central tissues, through the activation of the toll-like receptor 4, in 
addition to establishing an oxidative stress (OS) environment. Thinking about the 
activation of these pathways, interventions with bioactive compounds from foods 
are studied to evaluate the possible beneficial actions of these molecules and to 
mitigate these processes. Among the diverse fruits in the Brazilian biodiversity with 
high concentrations of anthocyanins, the jussara palm stands out. Objectives: The 
the aim of the study was to evaluate the possible anti-inflammatory and antioxidant 
action of jussara extract (JE) on microglial cells (BV-2) exposed to different pro-
inflammatory stimuli induced by LPS. Methods: The JE was characterized and 
quantified by high performance liquid chromatography and by external calibration 
curves. The cell viability assay determined the concentrations of JE and LPS for 
cell treatment. ELISA (TNF-α and IL-10), Western Blot (JNK, pJNK and β-actin) 
analyzes and determination of OS markers (antioxidant and total oxidant status, 
activity of superoxide dismutase enzymes, glutathione peroxidase and catalase 
and carbonylated protein). Results: The anthocyanins cyanidin 3-glucoside and 
cyanidin 3-rutinoside were identified in the JE. The concentrations of LPS used 
were 100 and 1000 ng / mL and that of the extract was 10 ppm. The JLPS treated 
groups showed reduced levels of TNF-α and increased levels of IL-10 when 
compared to the LPS and control groups. The JLPS100 group showed a decrease 
in pJNK protein expression when compared to LPS100. The JLPS1000 group 
showed an increase in the antioxidant capacity and activity of the SOD enzyme in 
relation to the control and reduction of the activity of the GPX enzyme compared 
to LPS; The isolated JE increased the activity of the catalase enzyme in relation to 
the control. Conclusions: The JE proved to be an excellent anti-inflammatory 
agent, but it did not show to have good antioxidant action in an environment with 
high oxidizing molecules, even though it increased catalase activity, it did not 
modulate the enzymes when in the presence of the pathogen. 
 
Keywords: Microglia, Anthocyanins, Inflammation, Oxidative stress and 
Phytochemicals 
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1. Introdução 

1.1. Prevalência da obesidade 

A organização mundial de saúde (OMS) classifica a obesidade e o 

sobrepeso através do Índice de Massa Corporal (IMC), definida como a razão 

entre peso e altura (kg/m2) em que o sobrepeso e a obesidade são caracterizados 

pelo IMC 25 Kg/m² e 30 Kg/m², respectivamente (WHO, 2017). Nas últimas 

décadas a obesidade e o excesso de peso na população mundial alcançaram 

índices elevados, em 2016, 39% dos adultos se encontravam na categoria de 

excesso de peso, e 13% em situação de obesidade, valor que quase triplicou 

desde 1975 (WHO, 2017). O Brasil não está fora deste contexto, o excesso de 

peso corporal no Brasil cresceu 26,3% em um período de 10 anos, subindo de 

42,6% em 2006 para 53,8% em 2016; enquanto a obesidade aumentou em 

alarmantes 60% neste mesmo período, subindo de 11,8% para 18,9% (VIGITEL, 

2017).   

A etiologia da obesidade é complexa e multifatorial, decorrendo da 

interação entre ambiente, estilo de vida, fatores emocionais e genéticos. O 

desequilíbrio entre o aumento da ingestão calórica (provenientes de dietas com 

baixo valor nutritivo e alto valor calórico) e o baixo nível de atividade física 

promovem o aumento excessivo de tecido adiposo, entretanto, já é sabido que 

fatores genéticos, associados ao ambiente em que se está inserido, possuem 

influência determinante para o desenvolvimento de doenças crônicas não 

transmissíveis (ABESO, 2016). Essa transição nutricional, observada através da 

progressão ascendente da obesidade, é explicada pela interação entre  fatores 

endógenos (disfunções endócrinas, heranças genéticas) e exógenos encontrados 

no ambiente no qual o indivíduo está inserido, como a inatividade física ligada à 

natureza sedentárias de diversas formas de trabalho; o aumento da urbanização 

e consequentes mudanças de transportes; e um aumento do consumo de 

alimentos energeticamente densos e ricos em gordura (WHO, 2017; FRANCISCHI 

et al., 2000). 
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1.2. Dieta Hiperlipídica e seu potencial pró-inflamatório e pró-oxidante 

Neste contexto supracitado, um dos gatilhos deste estudo é abordar a 

influência do consumo da dieta hiperlipídica (DHL), no desenvolvimento de um 

ambiente celular inflamatório e pró-oxidante, característico da obesidade e suas 

comorbidades, tais como doenças cardiovasculares, diabetes tipo 2, distúrbios 

musculoesqueléticos, síndrome metabólica, neuroinfamação, doença de 

Alzheimer, depressão, comprometimento da função cognitiva entre outras 

(KANOSKI E DAVIDSON, 2011; GUILLEMOT-LEGRIS et al., 2017; WHO, 2017).  

Já é observada e bem descrita uma inflamação sistêmica de baixa 

intensidade na obesidade, sendo apontada na literatura uma associação positiva 

entre composição corporal, proteína C reativa (marcador de inflamação sistêmica) 

e aumento do estresse oxidativo (MARSEGLIA et al., 2014; COX et al., 2015). A 

DHL contribui para este ambiente pró-inflamatório gerando concomitantemente 

respostas inflamatórias em tecidos periféricos (como células intestinais e 

adipócitos) e centrais (tais como hipocampo e o hipotálamo); devido a ativação da 

cascata inflamatória por meio do receptor toll-like 4 (TLR4). A ativação do TLR4 

induz a produção de citocinas pró-inflamatórias e pode induzir danos e morte 

celular, que por sua vez geram uma série de alterações metabólicas (MILANSKI, 

2009; BOLTON E BILBO, 2014; COX et al., 2015). Ademais, a DHL também está 

associada ao estresse oxidativo, induzindo o aumento das espécies reativas de 

oxigênio devido a saturação na cadeia de transporte de elétrons na mitocôndria 

(RUPÉREZ et al., 2014). Cardoso et al (2017), observaram que após 17 semanas 

ofertando DHL a ratas wistar, houve aumento significativo nos níveis de espécies 

reativas de oxigênio em tecidos periféricos. 

1.3. Inflamação e Estresse Oxidativo 

A inflamação e o estresse oxidativo associados à obesidade e à DHL 

surgem de um ciclo vicioso, a dieta é um dos principais fatores da mudança de 

composição corporal, caracterizada, neste caso, pelo acúmulo excessivo de 

gordura (WHO, 2017). O tecido adiposo, além de estoque energético também é 

um órgão endócrino e imune, secretando uma série de substâncias que participam 

da homeostase energética, resposta imune, e do estado de redução e oxidação, 

chamadas adipocinas (TORRES et al., 2018).  
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As adipocinas podem ter papel anti-inflamatório, tais como, as interleucinas 

(IL), IL-10, IL- 4 e adiponectina, ou inflamatório, tais como, IL-6, IL-1β, adipsina e 

TNF-⍺.  As adipocinas inflamatórias, também são capazes de ativar o fator nuclear 

kB (NF-kB), aumentando as atividades da NADPH oxidades (NOX) e produção de 

superóxido (O2
-). Ou seja, a secreção das adipocinas varia conforme alguns 

estímulos, tais como: peso corporal, dieta e excesso calórico, promovendo um 

aumento das adipocinas pró-inflamatórias, e consequentemente gerando uma 

resposta inflamatória, imune sistêmica de baixa intensidade e promovendo o 

aumento do estresse oxidativo (MANNA, JAIN, 2015; TORRES et al., 2018). 

Entretanto, este é apenas um dos meios que a DHL é capaz de criar um 

microambiente inflamatório e pró-oxidante. 

Outro exemplo, também relacionado à uma ingestão de DHL é alteração da 

microbiota intestinal, o que leva a uma absorção nutricional alterada. A presença 

de bactérias Gram Negativas, na microbiota intestinal, leva o aumento da 

quantidade de lipopolissacarídeo (LPS), componente da parede celular dessas 

bactérias. Outro efeito observado, que a DHL altera a permeabilidade intestinal, 

facilitando a passagem de LPS para corrente sanguínea, fator associado a 

indução de condição inflamatória de forma experimental (PENDYALA et al., 2012; 

COX et al., 2015). O aumento de LPS circulante leva à ativação dos receptores 

toll-like (TLR), mais especificamente do TLR4, que por estar presente tanto em 

células imunes quanto em não imunes, permite que haja uma reação inflamatória 

local e sistêmica ao mesmo tempo. Essa reação, por sua vez, potencializa o 

desenvolvimento de comorbidades como a resistência periférica e central à 

insulina, glicemia aumentada e doenças cardiovasculares (Figura 1) (COX et al., 

2015; TUN et al., 2017; TORRES et al., 2018). 
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Figura 1. Relações entre obesidade, dieta e comorbidades Figura adaptada de Cox et al., 2015. 

 

Devido ao seu impacto na homeostase corporal por ser uma importante 

barreira entre o meio externo e o interno, e estar sendo relacionada a condições 

como câncer, neurodegeneração e envelhecimento, a permeabilidade intestinal e 

os fatores que a afetam tem se tornado um possível foco de abordagem 

terapêutica (THAISS et al., 2018). Estes pesquisadores observaram que a 

hiperglicemia, comum na obesidade e na síndrome metabólica, aumentou a 

permeabilidade intestinal através de uma reprogramação transcricional 

dependente de GLUT-2 das células epiteliais intestinais, levando a um influxo 

sistêmico aumentado de produtos microbiais, como o LPS e aumentando o risco 

de infecção entérica (THAISS et al., 2018). Nighot et al (2017) observaram em 

camundongos C57BL/6 e em cultura de células de adenocarcinoma de colón 

(Caco-2) que o aumento de permeabilidade intestinal induzido por LPS é mediado 

pela ativação da expressão da Miosina Quinase de Cadeia Leve (MLCK -Myosin 

Light Chain Kinase), uma enzima que catalisa a fosforilação da miosina de cadeia 

leve, cuja isoforma MLCK210 é crucial para o controle da permeabilidade 

intestinal, através da ativação da via de sinalização TLR4/Fator de diferenciação 

mielóide 88 (MyD88). 

 Após o aumento da permeabilidade intestinal, e consequente aumento do 

LPS sistêmico, o LPS e mediadores pró-inflamatórios liberados devido à sua 

presença atravessam a barreira hematoencefálica (BHE), chegando ao encéfalo 
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e causando a ativação microglial exacerbada, que potencialmente pode levar à 

morte neuronal (BOLTON E BILBO, 2014; MULDERS et al., 2018).  

Al-Amin et al (2018) demonstraram que a administração de LPS (0,8 mg/kg 

por sete semanas), em camundongos Swiss machos, foi o suficiente para 

aumentar, no córtex pré-frontal e hipocampo, os níveis de malondialdeído (MDA), 

óxido nítrico (NO), atividade das enzimas antioxidantes catalase e superóxido 

dismutase (SOD), elementos que sugerem um ambiente de estresse oxidativo 

aumentado. Já Shukitt-Hale et al (2016), em micróglias, com o tratamento de 100 

ng/mL por 24 h de LPS, obtiveram aumento da expressão proteica de óxido nítrico 

sintase induzível (iNOX), mediadora de NO, e aumento nas concentrações de 

TNF-α. 

A inflamação no Sistema Nervoso Central (SNC) acontece de forma 

semelhante através do TLR4. O TLR4 é uma subclasse dos TLR que pode ser 

ativado por LPS e por agonistas não bacterianos, que por sua vez ativam a via de 

sinalização da c-jun-NH2-kinase (JNK) (NIKOLAOU et al., 2013). A via de 

sinalização da JNK leva à produção de citocinas pró-inflamatórias (tais como TNF-

α) e a morte celular por apoptose, e ambos promovem o aumento de espécies 

reativas levando ao estresse oxidativo. A sinalização da JNK pode ser ativada por 

meio de duas vias principais, nomeadamente: (i) ligação de ácidos graxos 

saturados (em estudos in vivo, provindos de DHL, e in vitro aplicados diretamente 

em cultura de células) ou LPS aos receptores TLR4 e, (ii) ligação da citocina pró-

inflamatória TNF-α com o seu receptor, o TNFR-1 (NIKOLAOU et al., 2013; 

BOLTON e BILBO et al., 2014).   

Após ativação, o TLR4 pode induzir uma via de sinalização dependente do 

MyD88, que é recrutado para ativar por fosforilação as IRAK1 e IRAK4 (quinases 

associadas ao receptor da IL-1), que ativam a proteína adaptadora TRAF-6 que 

forma um complexo com enzimas envolvidas no processo de ubiquitinação, 

ativando a TAK1 (Quinase 1 ativada por fator de crescimento transformador β) 

que em seguida fosforila MAPK kinase 4/7 (MKK4/7), que ativa/fosforila as 2 

formas da JNK (JNK 1/2) (NIKOLAOU et al., 2013). Portanto, a JNK ativa 

(fosforilada) pode fosforilar os substratos c-Jun (que induz produção do gene para 

TNF-α) e p53 induzindo inflamação e morte celular (NIKOLAOU., 2013). A cascata 
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de eventos moleculares na ativação da via de sinalização da JNK está 

demonstrada em células neurais na Figura 2. 

Figura 2. Sequência de eventos moleculares na ativação da via de sinalização da JNK em 

células neurais.  A figura mostra a ativação da via da JNK por meio da ligação do LPS ao receptor 

tipo toll-like 4 (TLR-4) e, também, por meio da ligação do fator de necrose tumoral (TNF-α) ao seu 

receptor (TNF-R) (Adaptados de Cintra, Dennys Esper. Obesidade e diabetes: fisiopatologia e 

sinalização celular / Dennys Esper Cintra, Eduardo Rochete Ropelle, José Rodrigo Pauli. –São 

Paulo: SARVIER, 2011. Parte II – Capítulo 8 – Sistema Nervoso Central e Inflamação: Descontrole 

nos Mecanismos de Fome e Saciedade). 
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O NF-kB é um fator de transcrição de grande importância na inflamação, 

resposta ao estresse oxidativo, diferenciação celular, bem como na morte celular. 

Ele regula a expressão gênica de citocinas pró-inflamatórias, enzimas 

inflamatórias, moléculas de adesão e enzimas antioxidantes. O NF-kB pode ser 

ativado por vários estímulos diferentes, incluindo LPS, TNF-α e IL-1β, mas por ser 

redox-sensível, é ativado pelo peróxido de hidrogênio (H2O2), outra espécie 

reativa de oxigênio produzida a partir da redução parcial do oxigênio ou pela 

dismutação  do ânion superóxido (O2
-). Contudo é possível observar que o 

processo inflamatório e o estresse oxidativo, são dois processos fisiopatológicos 

que estão intimamente relacionados (BISWAS, 2016) (Figura 3). 

 

 

 

Figura 3. Visão geral da interdependência entre estresse oxidativo e inflamação. 

Quando o estresse oxidativo aparece como um distúrbio primário, a inflamação se desenvolve 

como um distúrbio secundário e aumenta ainda mais o estresse oxidativo. Por outro lado, a 
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inflamação como um distúrbio primário pode induzir o estresse oxidativo como um distúrbio 

secundário que pode aumentar ainda mais a inflamação (adaptado de BISWAS, 2016). 

 

O estresse oxidativo acontece pela deficiência do balanço entre moléculas 

antioxidantes e espécies reativas de oxigênio ou nitrogênio (Dalle-Donne et al, 

2006). As espécies reativas de oxigênio, são capazes de induzir peroxidação 

lipídica, modificando a bicamada lipídica da membrana, podendo inativar alguns 

receptores e enzimas, promovendo modificações na membrana celular, além do 

mais, elas também são capazes de promover fragmentação da cadeia peptídica, 

levando a uma maior degradação de proteínas, que em estados mais avançados 

de estresse oxidativo, podem formar grupos carbonila (BIRBEN et al, 2012).  

 Já a defesa antioxidante pode ser tanto enzimática, quanto não 

enzimática. A defesa enzimática, acontece pela superóxido dismutase, glutationa 

peroxidase e catalase, além de outras enzimas, já a defesa não enzimática ela 

pode ser realizada pela vitamina A, vitamina C, vitamina E, β-caroteno e glutationa 

(BIRBEN et al, 2012). 

Assim sendo, pensando nestes mecanismos de ativação da via inflamatória 

e a ativação da cadeia de estresse oxidativo e seus produtos, diferentes 

intervenções com ações anti-inflamatórias e antioxidantes estão sendo estudadas, 

tais como os efeitos do exercício físico (ROPELLE et al., 2010; GOLBIDI et al., 

2012; SCHOENFELD, 2012; JI E ZHANG, 2014) e de compostos bioativos 

presentes nos alimentos, como, os compostos fenólicos, particularmente as 

antocianinas (JU et al., 2011; MARZOCCHELLA et al., 2011; RAUDONE et al., 

2014; DU et al., 2015; VENDRAME et al., 2015; WANG et al., 2015). 
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1.4. Antocianinas 

Muitos estudos atribuem às antocianinas ações benéficas à saúde, 

revelando que esses compostos agem como antioxidantes, anti-inflamatórios e 

anticarcinogênicos (PEJOR et al, 2013). Estas moléculas são pigmentos 

(vermelho, azul e roxa) hidrossolúveis encontrados em vegetais, pertencentes a 

classe dos compostos fenólicos, uma subclasse dos flavonoides, e  formadas por 

uma estrutura glicosídica, em que a antocianidina (aglicona central) liga-se a uma 

ou mais moléculas de açúcar (glicose, xilose, arabinose, ramnose, galactose), ou 

então ligam-se com alguns ácidos fenólicos (p-coumárico, cafêico, fenílico e 

vanílico, etc.), os quais conferem maior estabilidade a estrutura molecular (KONG, 

2008; MARÇO E POPPI, 2008) (Figura 4). 

Figura 4. Estrutura Antocianinas. A – Estrutura básica antocianinas. B - Estrutura da antocianina 

cianidina 3- glucosídeo. Fonte: Adaptado de Março e Poppi (2008) 

 

Na natureza são encontrados mais de 600 tipos de antocianinas, diferindo-

se entre si por alguns fatores, nomeadamente seus substituintes em relação a: 

posição e número de grupos de hidroxilas, grau de metilação dos grupos de 

hidroxila, natureza e número de moléculas de açúcar ligadas a antocianidina, e 

ácidos ligados as moléculas de açúcar. Em alimentos apenas seis tipos de 

antocianidinas são comumente encontradas, sendo elas: pelargonidina, cianidina, 

peonidina, delfinidina, petunidina e malvidinina (EKER et al, 2020).  

Para afirmar as ações benéficas à saúde, estudos in vivo e in vitro, 

mostraram que as antocianinas possuem um comportamento complexo nos 

quesitos absorção e metabolismo, uma vez que as diferenças no tipo de 

antocianina, o grau e processamento do alimento ingerido interferem na 

biodisponibilidade e bioacessibilidade da molécula (PEJOR et al, 2013; EKER et 

al, 2020). No entanto, estudos mostram que a absorção das antocianinas 
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acontece por diferentes mecanismos, tanto no estômago, quanto no intestino 

delgado, sendo no jejuno a maior parte, e limitada ao duodeno, sem haver 

absorção pelo íleo (PEJOR et al, 2013; CHEN et al, 2019).  

Após a absorção pela parede gastrointestinal, as antocianinas são 

distribuídas em diferentes tecidos através da circulação sistêmica, podendo 

assim, atravessar a BHE após 15 minutos da ingestão (Chen et al, 2019). Lacueva 

et al (2013), observaram em ratos que após uma dieta rica em antocianinas, foram 

encontradas algumas variações (cianidina 3-glucosídeo, cianidina 3-galactosídeo, 

cianidina 3-arabinose, malvidina 3-galactosídeo, malvidina 3-glucosídeo, 

malvidina 3-arabinose, peonidina 3-arabinose e delfinidina 3-galactósido) no 

cerebelo, córtex, hipocampo e estriado, podendo dar suporte a bioatividade 

neuroprotetora da molécula. 

Estudos mostram que as antocianinas diminuem os efeitos prejudiciais nos 

processos de neurodegeneração, como estresse oxidativo, inflamação glial e 

indução de proteínas de sinalização apoptóticas. Em células gliais, como a BV-2, 

após o tratamento com antocianinas ou antocianidinas, foi observado uma 

melhora significativa na viabilidade celular e redução dos índices de estresse 

oxidativo e de apoptose (WINTER, BICKFORD, 2019). A principal resposta à 

diminuição do estresse oxidativo pelas antocianinas, se dá pelo aumento nos 

níveis e atividades das enzimas antioxidantes como a catalase e a Cu/Zn-

superóxido dismutase (SOD1) (WINTER, BICKFORD, 2019). Quando se trata em 

efeitos anti-inflamatórios no SNC, mesmo sem uma linha bem definida de como 

acontece, estudo em BV-2, mostrou que o tratamento com extratos ricos em 

antocianinas provindos do açaí (Euterpe oleracea), diminuíram de forma 

significante a síntese de citocinas pró-inflamatórias e a ativação da JNK, inibindo 

a ativação do TLR4 (POULOSE et al, 2012).  

Sendo assim, pensando na biodiversidade brasileira e na importância de 

colaborar com os estudos sobre as ações benéficas das antocianinas, destaca-se 

o fruto da palmeira juçara (Euterpe edulis), a qual se assemelha ao açaí da 

espécie E. oleracea, e apresenta elevadas concentrações de compostos 

fenólicos, principalmente antocianinas, revelando um alto potencial bioativo 

(SILVA, 2005; BRITO, 2007). Além do mais o fruto da juçara, vem sendo estudado 

em diferentes grupos de pesquisas, na UNIFESP-BS,  liderados pelas Professoras 
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Doutoras Anna Rafaela Braga, Luciana Pisani e Veridiana Vera De Rosso, mesmo 

assim, poucos são os que sustentam o seu uso no SNC com efeitos anti-

inflamatórios e antioxidantes, e com isso este trabalho colabora com essas 

diferentes frentes do uso do fruto da juçara. 

1.5. Juçara (Euterpe edulis Martius) 

A espécie Euterpe edulis é uma palmeira Brasileira (Figura 6), que ocupa 

uma vasta extensão territorial da Mata Atlântica, partindo desde o Rio Grande do 

Sul até o sul da Bahia. Pertencente à família Arecaceae, é conhecida como içara, 

palmito doce, ripa, palmiteiro e, principalmente, juçara (BICUDO, 2014). 

Em 2008, após a percepção da alta extração do palmito de juçara, por conta 

de seu potencial econômico, essa espécie foi considerada oficialmente ameaçada 

de extinção no Brasil. Sendo assim, uma das estratégias para a preservação da 

espécie, juntamente ao seu potencial socioeconômico, envolve o manejo do fruto 

da juçara a partir da obtenção de sementes e polpa (BICUDO, 2014; 

BIODVERSITAS, 2018).  

O fruto da juçara assemelha-se ao açaí da espécie Euterpe oleracea, 

desde as características físicas, sensoriais e nutricionais até a forma como é 

cultivado na natureza. Sua polpa apresenta importantes teores de minerais, mas 

a presença de elevadas concentrações de compostos fenólicos, principalmente 

antocianinas, revelam um alto potencial bioativo ligados a atividade antioxidante 

(SILVA, 2005; BRITO, 2007; SILVA et al, 2014). 

 

Figura 5. Euterpe edulis (palmeira e fruto) 
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Algumas diferenças na composição química da polpa de juçara, 

especialmente a quantidade de antocianinas no fruto pode ser influenciada pelo 

seu grau de maturação, bem como pelas condições de solo, temperatura, luz solar 

e localização geográfica de cultivo (SILVIA et al., 2013). Ademais, foi observado 

que a quantidade de antocianinas, compostos fenólicos totais e capacidade 

antioxidante da juçara ao longo do processo de maturação dos frutos apontou 

aumento da quantidade de antocianinas, assim como da capacidade antioxidante 

da juçara com o amadurecimento do fruto, potencializando os seus efeitos 

benéficos à saúde (BICUDO, 2014). 

Especula-se, que por conter uma boa composição nutricional, o fruto da juçara 

teria efeitos benéficos à tratamentos de doenças. Um estudo recente de 

Santamarina et al (2019), feito com indivíduos obesos de ambos os sexos com 

idade entre 31 a 59 anos, mostrou que a suplementação com 5 g de polpa de 

juçara liofilizada uma vez ao dia durante o período de seis semanas foi capaz de 

reduzir RNA mensageiro (RNAm) de TNF-α e IL-6, aumentar RNAm de IL-10, 

além de diminuir as proteínas da via TRL4 e MyD88, pós tratamento em monócitos 

(in vitro) induzidos por LPS, mostrando que a polpa de juçara tem um grande 

potencial contra o estado pró-inflamatório provindo da obesidade. Outro estudo 

mostrou que baixas concentrações da polpa de juçara em DHL, melhorou a 

tolerância a glicose em ratos machos Wistar obesos (OYAMA et al, 2016). Além 

disso, Santamarina et al (2018), avaliando o efeito da suplementação de 

diferentes doses de juçara (0,25% e 0,50%) em ratos machos Wistar, observaram 

no hipotálamo, que a suplementação da polpa de Juçara a 0,25% em DHL, foi 

capaz de reduzir os níveis de TNF-α, IL-6 e expressão de MyD88 e NF-kB, 

mostrando ser um excelente alimento para tratamento e prevenção de distúrbios 

metabólicos.  

2. Justificativa 

Conforme mencionado no presente trabalho, o fruto da juçara tem 

importante papel nutricional e fisiológico a ser explorado, particularmente no que 

diz respeito a um possível potencial anti-inflamatório e antioxidante devido suas 

elevadas concentrações de compostos fenólicos, principalmente as antocianinas. 

Embora existam estudos mostrando possíveis ações benéficas a saúde da 
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suplementação da polpa de juçara, ainda são poucos os que sustentam essa 

hipótese no SNC, portanto, torna-se pertinente verificar este possível potencial 

anti-inflamatório e antioxidante, do fruto da juçara, averiguando sua aplicação 

diretamente em células de tecidos centrais (micróglia/BV-2) expostas a um 

ambiente molecular inflamatório, induzido por LPS. Assim sendo, os resultados 

deste trabalho poderão corroborar com uma maior valorização deste fruto da 

biodiversidade brasileira, mais especificamente os frutos da palmeira Juçara 

oriundos da Mata Atlântica, os quais ainda são pouco explorados em relação ao 

seu potencial nutricional e farmacológico natural (nutracêutico).  

3. Hipótese 

A exposição de cultura de células neurais ao extrato de juçara pode atenuar 

os efeitos deletérios decorrentes da inflamação e do estresse oxidativo induzidos 

pelo LPS. 

4. Objetivos 

4.1. Objetivo Geral 

Avaliar a possível ação anti-inflamatória e antioxidante do extrato de juçara 

em culturas de células micróglias (BV-2) expostas ao estímulo pró-inflamatório 

induzido pelo LPS. 

4.2. Objetivos específicos 

● Quantificar e caracterizar a presença de antocianinas no extrato de juçara; 

 

● Determinar as concentrações de uso, tanto para o extrato de juçara, quanto 

para o LPS   

 

● Avaliar os parâmetros inflamatórios e de estresse oxidativo nas células 

tratadas com LPS; 

 

● Avaliar a eficiência do extrato de juçara como potencial anti-inflamatório e 

antioxidante nas células tratadas com LPS 
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5. Material e métodos  

5.1. Comitê de ética 

Este estudo foi realizado em conformidade com a aprovação do Comitê de 

Ética e Pesquisa da Universidade Federal de São Paulo / Hospital São Paulo sob 

o Nº 9602111219. 

5.2. Extrato de Juçara 

A polpa Juçara foi obtida do Projeto Agroecológico Juçara - Instituto de 

Permacultura e Ecovilas da Mata Atlântica (Ubatuba, SP, Brasil), quando chegou 

ao laboratório foi liofilizada e armazenada em freezer (-40 ºC) para manter suas 

características físicas, químicas e sensoriais.  

A extração de antocianinas foi feita a partir da polpa de juçara liofilizada (1 

g) com metanol em água (80:20) (75 mL) mediada por ultrassom de alta 

performance (400 W, 10 minutos). Os extratos foram filtrados a vácuo e 

concentrados em evaporador rotatório em um volume de 30 mL (T < 40 °C) para 

injeção em cromatografia líquida de alta eficiência (CLAE) empregando condições 

cromatográficas otimizadas para esses compostos. Essencialmente foi utilizada 

coluna C18 Shim Pack a 29 ºC, gradiente de fase móvel METOH:H20 (5% ácido 

fórmico) (DE ROSSO & MERCADANTE, 2007a). A quantificação das antocianinas 

foi realizada pelo uso de curvas de calibração externa, empregando a cianidina 3-

glucosideo e cianidina 3-rutinosideo como padrões em seis níveis de 

concentração (pontos curva C3G 0,1; 2; 10; 20; 40 e 150 µg/mL – R² = 0,999 e 

pontos curva C3R 2; 20; 30; 50; 75 e 150 µg/mL – R² = 0,999) a 520 nm (DE 

ROSSO & MERCADANTE, 2007b). Após a quantificação, o extrato foi liofilizado 

para remover todos os vestígios de solventes e por seguinte foi avolumado com 

água (30 mL) Ultrapura (Milli-Q) para que tenha as concentrações de antocianinas 

conhecidas e por seguinte efetuar as diluições em meio DEMEM (POULOSE et 

al., 2012).   

5.3.  Cultura de células BV-2 (micróglias)  

A BV-2 é uma célula de origem de camundongo, que entre os seis tipos de 

linhagem celular de micróglia imortalizada existentes (N9, EOC, HAPI, HMC3 e 
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HMO6), é a mais utilizada para estudar os efeitos das neuro degenerações in vitro 

(STANSLEY et al, 2012; SARKAR et al, 2018). 

 Neste trabalho, as BV-2 foram cultivadas em meio DMEM contendo 10% 

de Soro Fetal Bovino (SFB) a 37 ºC, sob atmosfera de 5% de CO2 no Laboratório 

Multidisciplinar em Alimentos e Saúde (LabMAS) da Faculdade de Ciências 

Aplicadas da UNICAMP/Limeira. 

5.4. Ensaio de viabilidade celular 

Em placa de 96 poços foram cultivadas 5x104 células em meio DMEM 

contendo 10% de Soro Fetal Bovino (SFB) incubadas por 24 horas a 37ºC, sob 

atmosfera de 5% de CO2. Em seguida foi realizada a troca dos meios, com as 

concentrações de extrato de juçara (0, 1, 10, 100 e 500 ppm) e com as 

concentrações de LPS (0, 100, 250, 500 e 1000 ng/mL) em meio DMEM contendo 

10% de Soro Fetal Bovino (SFB) incubadas por 24 horas a 37 ºC, sob atmosfera 

de 5% de CO2 (POULOSE et al., 2012). Em seguida foram adicionados 10 μL de 

MTT (12 mM) sobre o meio das células e incubado por 2 horas a 37 ºC, sob 

atmosfera de 5% de CO2, após esse tempo, foi aspirado o meio, e adicionado 100 

μL de solução de extração (HCl 1N: isopropanol; 1:25) e incubado novamente por 

15 minutos. Posteriormente, foi transferido a solução para outra placa de 96 poços 

não estéril, e foi medida a absorbância a 570 nm. 

5.5. Tratamento das células 

Em placas de 6 poços foram cultivadas 6x104 células, em triplicata, para os 

grupos: Controle (C), Extrato de Juçara (J), LPS (L) e Extrato de Juçara + LPS 

(JL), por 24 h a 37 ºC, sob atmosfera de 5% de CO2 com a intenção de gerar um 

ambiente pró-inflamatório, e em seguida foram guardados os sobrenadantes para 

análise por ELISA, e foi executada a extração do extrato proteico para análise de 

western blotting e estresse oxidativo.  

5.6. ELISA (Enzyme Linked Immunosorbent Assay) 

O método de ELISA foi utilizado para a análise da produção de citocinas 

pelas células BV-2. Foram analisadas duas citocinas, o TNF-⍺, que é pró-

inflamatória, e a IL-10 que é anti-inflamatória. 
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Foram utilizados os kits DuoSet®️ ELISA para IL-10 e o Quantikine®️ ELISA 

para TNF-⍺ (R&D Systems, Inc; Minneapolis, MN, USA). O sobrenadante das 

culturas de BV-2 foi utilizado para os ensaios seguindo as instruções do fabricante. 

As análises foram realizadas em duplicatas. 

5.7. Extração de proteínas 

As células foram homogeneizadas com tampão de lise (NaCl 150mM; 

Trisma base pH = 7,4 e 50 mM; EDTA 1 mM; Triton 10%; inibidor de protease; 

inibidor de fosfatase). As proteínas solubilizadas foram coletadas após a 

centrifugação a 12.000 x g, durante 10 minutos à 4 °C. Para a determinação da 

concentração de proteínas no extrato foi utilizado o método de Bradford. 

 

5.8. Western Blotting 

Os extratos proteicos foram re-suspensos em tampão de Laemmli e, após 

fervura a 95 °C durante 5 minutos em banho seco, foram aplicados em uma 

concentração de 30 µg/mL de proteína em gel de poliacrilamida para separação 

por eletroforese (sodium dodecyl sulfate polyacrylamide gel electrophoresis, 

SDS – PAGE). Proteínas separadas em SDS-PAGE foram transferidas para 

membrana de nitrocelulose e após a transferência, as membranas foram 

submetidas a soluções de bloqueio com 5% de leite desnatado, diluídas em 

solução basal (Trisma base 50 mM; NaCl 150mM; Tween 20 0,025%), durante 

1 h em agitação à temperatura ambiente. Esta etapa é realizada com a 

finalidade de reduzir a ligação com proteínas inespecíficas. 

Após o bloqueio as membranas passaram por lavagem em solução basal 

e foram então incubadas overnight a 4 ºC sob agitação em anticorpos primários 

específicos (Tabela 1). Subsequentemente, as membranas foram novamente 

lavadas em solução basal e depois incubadas com anticorpos secundários 

conjugados com HRP por 2 h à temperatura ambiente. As proteínas reconhecidas 

pelos anticorpos secundários foram detectadas por quimiluminescência com kit 

Clarity™ Western ECL Substrate (BioRad, Richmond, CA, USA). Os resultados 

foram visualizados com o fotodocumentador Uvitec Cambridge Alliance. 
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As intensidades das bandas foram quantificadas por densitometria óptica 

(Uvitec Cambridge Alliance), e as intensidades das bandas foram normalizadas 

para a proteína total e controle β-actina (MELO et al., 2014).  

 
Tabela 1. Anticorpos primários usados nas análises em Western blotting. 

 

Anticorpo/Código Fonte Peso Molecular 

 
JNK2 (56G8) Rabbit mAb (#9258)** 

 
Rabbit 

Monoclonal 

 
46, 54 kDa 

 
Phospho-SAPK/JNK (Thr183/Tyr185) (81E11) Rabbit 

mAb (#4668)** 

 
Rabbit 

Monoclonal 

 
46, 54 kDa 

 
Anti-beta Actin antibody (ab8226)**** 

 
Mouse 

monoclonal 

 
42 kDa 

 
  ** Cell Signaling Technology; **** Abcam (Cambridge, MA, USA) 
 

5.9. Determinação de marcadores de estresse oxidativo 

5.9.1. Análise do Estado Antioxidante Total (EAT) 

Neste método, foi avaliado o poder antioxidante das amostras frente 

reações potentes de radicais livres, que foram iniciadas pela produção do radical 

hidroxila. Os resultados foram expressos como μmol Trolox Eq/L (EREL, 2004). 

5.9.2. Análise do Estado Oxidante Total (EOT) 

Assim como para a análise do EAT, esta análise foi determinada utilizando 

o método proposto por Erel em 2005. A intensidade da cor da reação, medida 

espectrofotometricamente, está relacionada a 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 (EREL, 2005). 

5.9.3. Determinação da Atividade da Enzima Superóxido Dismutase Total 

(SOD) 

A atividade da SOD total foi monitorada pela redução do citocromo c (0,15 

g/L) pelos radicais superóxidos gerados no sistema xantina-xantina oxidase. A 

medida foi realizada a 550 nm e 37 oC, segundo protocolo de Flohe e Otting em 

1984. Primeiramente, foi determinado o branco, encontrando a quantidade 

adequada de tampão e xantina oxidase para que a absorbância estivesse o mais 

file:///C:/Users/prado.RENANCHEBERLE/Downloads/TAS%20TOS.docx%23_ENREF_6
file:///C:/Users/prado.RENANCHEBERLE/Downloads/TAS%20TOS.docx%23_ENREF_7
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próximo de 0,025. Feito isso, para cada ensaio foram adicionados 10 µL de 

amostra, 185 µL de solução A (citocromo C, EDTA e xantina em tampão fosfato) 

e as quantidades encontradas no branco de tampão fosfato de sódio (50 mM) e 

xantina oxidase. A atividade foi expressa em U por mg de proteína seguindo a 

seguinte equação: [(absorbância do branco – absorbância da 

amostra)/(absorbância do branco / 1,4)] x diluições/mg de proteína. A leitura foi 

realizada em espectrofotômetro (SpectramaxM2) a 406 nm. 

5.9.4. Determinação da Atividade da Enzima Glutationa Peroxidase (GPX) 

A atividade da enzima glutationa peroxidase foi realizada, monitorando-se 

o consumo de NADPH a 340 nm (SpectraMax M2). Foi adicionado em cada ensaio 

concentração final de 0,25 mM de NaN3, 0,25 U/mL de glutationa redutase, 1 mM 

de GSH, 5 µL de amostra, 180 µL de tampão Stoch (fosfato de sódio 143 mM e 

EDTA 6.3 mM – pH 7.5) e 0,12 mM de NADPH. Após incubação a 37 ºC por 

aproximadamente 30 s, foram adicionados 5 µL de TBHP (t-butil-hidroperóxido) e 

monitorado por 5 min. Foram utilizados 200 µL de tampão Stoch como referência. 

Os resultados foram expressos em nmol de TBHP reduzido por minuto, por mg de 

proteína, considerando-se o coeficiente de extinção do NADPH de 6,22 nM-1. cm-

1. Assim a atividade da GPx foi obtida segundo a equação: atividade da GPx = (Δ 

absorbância / 6,22) x diluições / mg de proteína. 

5.9.5. Determinação da Atividade da Enzima Catalase (CAT) 

 Os ensaios da atividade da catalase foram realizados segundo o método 

descrito por Aebi em 1984). A atividade da enzima foi determinada pelo consumo 

de H2O2 a 230 nm e 25 oC. A reação ocorreu em pH 7,4 e foi monitorada durante 

5 min. Em cada ensaio foram adicionados 5 µL de amostra, 15 µL de tampão KPO 

a 50 mM e 185 µL de H2O2 a 10 mM. Para o cálculo da atividade foi utilizada a 

seguinte equação: (Δ absorbância / 0,071) x diluições / mg de proteína. A leitura 

foi realizada com espectrofotômetro (SpectraMax M2) a 204 nm. 

5.9.6. Proteína Carbonilada 

No experimento o DNPH (2,4-dinitrofenilhidrazina) reage com a proteína 

carbonilada, formando uma base para produzir a hidrazona correspondente e que 
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pode ser mensurada por espectofotômetro. Foram utilizados os seguintes 

reagentes: ácido hidroclorídrico, DNPH, solução de TCA (ácido tricloroacético, 

guanidina hidrocloridrica, etanol e etil acetato. A leitura foi realizada a 360 nm 

(SpectraMax M2) e o resultado da quantidade de proteína carbonilada expressa 

em nmol/ mg proteína (LEVINE et al, 1994; REZNICK, PACKER, 1994). 

 

5.10. Apresentação dos dados e análise estatística 

Todos os resultados foram expressos como a média ± desvio padrão. As 

análises estatísticas foram realizadas através do software GraphPad Prism v7.0. 

(GraphPad Software, Inc., San Diego, CA, USA) usando análise de variância (one-

way ANOVA) seguida do teste post-hoc de Tukey para comparações múltiplas, e 

também para construção gráfica. Foi considerado o nível de significância de p< 

0,05.  Sendo * p< 0,05; ** p< 0,01 e *** p<0,001.
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6. Resultados    

6.1. Quantificação de Antocianinas no extrato de Juçara 

O cromatograma (Figura 6) mostra os dois picos majoritários de 

antocianinas presentes no extrato de juçara. O pico “1” identificado como cianidina 

3-glucosídeo, e o pico “2” caracterizado como cianidina 3-rutinosídeo. 

 

Figura 6 – Cromatograma processado a 520nm e obtido via CLAE do extrato de antocianinas 

provenientes do fruto de juçara. 1 cianidina 3-glicosídeo; 2 cianidina 3-rutinosídeo. 

 

A Tabela 2 mostra a média e desvio padrão das concentrações de 

antocianinas majoritárias e totais encontradas no extrato de Juçara. 

 

Tabela 2. Conteúdo de antocianinas no extrato de Juçara 

Pico Antocianinas Concentração 
(mg/100g de peso 

seco) 

Concentração (mg/100g 
de peso úmido) * 

1 Cianidina 3-glicosídeo 130,95 ± 8,12 14,80 ± 0,92 
2 Cianidina 3-rutinosídeo 1862,15 ± 118,39 210,42 ± 13,38 
 Antocianinas Totais 1993,09± 126,33 255,22 ± 14,27 

*Umidade (88,7%) cedida pelo grupo do Laboratório de Compostos Bioativos de Alimentos 

(UNIFESP-Campus Baixada Santista) 
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6.2. Determinação da concentração de uso do extrato de juçara nas 

células BV-2 (micróglias) e avaliação da exposição das células BV-2 a curvas 

dose-resposta com LPS. 

Como o extrato do fruto da palmeira juçara nunca havia sido utilizado em 

linhagens celulares anteriormente, foi realizada uma curva de resposta à 

concentração de antocianinas totais presentes no extrato, variando a 

concentração. 

A partir do teste de viabilidade com MTT, tomou-se como concentrações 

principais nesse trabalho: 1, 10, 100 e 500 ppm em 24 horas. Dentre essas 

concentrações a única que se mostrou tóxica para as células BV-2 foi a de 500 

ppm de extrato de juçara (F (4, 10) = 32,89 - p <0,0001 - Figura 7 A), comparada 

com todos os demais grupos experimentais e a escolhida para trabalhar nesse 

estudo foi a concentração de 10 ppm.       

No ensaio de curva dose-resposta utilizando o agente pró-inflamatório LPS, 

foi determinada a concentração de trabalho. Neste contexto, interessantemente 

todas as concentrações de LPS 100, 250, 500 e 1000 ng/mL (p= 0,0011 - Figura 

7 B) se mostraram igualmente citotóxicas as células BV-2, e foram escolhidas as 

duas dosagens “extremo oposto” para o desenvolvimento deste trabalho (100 e 

1000 ng/mL). 
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Figura 7 – Viabilidade celular. (A) Ensaio de viabilidade por MTT das células BV-2 

(micróglias) em contato com o extrato de juçara nas concentrações de 1, 10, 100 e 500 ppm de 

fenólicos totais.  Ensaio de viabilidade (MTT) para determinação das concentrações de LPS (B) a 

serem utilizadas nas células BV-2. Todas as concentrações utilizadas tiveram efeitos parecidos 

quanto à viabilidade celular, diminuindo-as. Foi utilizado one-way ANOVA seguida do teste post-

hoc de Tukey para comparações múltiplas, e para construção gráfica. Os dados estão expressos 

como a média ± desvio padrão. Foi considerado o nível de significância de p< 0,05.  Sendo * p< 

0,05; ** p< 0,01 e *** p<0,001. 
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6.3. Quantificação de TNF-α e IL-10 por ELISA em células da linhagem BV-

2 expostas ao LPS (100 e 1000ng/mL) e tratadas ou não com extrato de juçara 

10 ppm.  

O extrato de juçara 10 ppm utilizado isoladamente nas células BV-2 não 

alterou os níveis das citocinas TNF-α (p= 0,9984 e p=0,9993 - Figuras 8 B e 8 C) 

e IL-10 (p= 0,9431 e p= 0,9584 - Figuras 9 A e 9 B).  

Por outro lado, as células BV-2 tratadas com LPS 100 e 1000 ng/m L 

apresentaram aumentos significativos dos níveis de TNF-α em relação as células 

BV-2 controles (F (2, 6) = 360,1 - p< 0,0001 - Figura 8 A). Ademais, as células 

BV-2 tratadas com LPS 1000 ng/mL apresentaram aumentos dos níveis de TNF-

α comparadas as células BV-2 tratadas com 100 ng/mL (p< 0,0001 - Figura 8 A).  

As células BV-2 tratadas com extrato de juçara 10 ppm conjuntamente com 

LPS nas concentrações de 100 (p= 0,0003) e 1000 ng/mL (p< 0,0001) 

apresentaram níveis reduzidos de TNF-α quando comparadas as células BV-2 

tratadas exclusivamente com LPS 100 (F (3, 7) = 163 - p< 0,0001 - Figura 8 B) e 

1000 ng/mL (F (3, 7) = 558,3 -  p<0,0001 - Figura 8 C). 
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Figura 8 – Mensuração de TNF-α em linhagem de células BV-2. Quantificação da citocina TNF- 

α por ELISA no sobrenadante de células BV-2 expostas por 24h aos tratamentos controle, Juçara 

10ppm, LPS e LPS + Juçara (JLPS): (A) níveis de TNF-α nas concentrações 100 e 1000 ng/mL 

de LPS. (B) níveis de TNF-α na concentração 100 ng/mL de LPS. (C) níveis de TNF-α na 

concentração 1000 ng/mL de LPS. Foram utilizados one-way ANOVA seguidos do teste post-hoc 

de Tukey para comparações múltiplas, e para construção gráfica. Os dados estão expressos como 

a média ± desvio padrão. Foi considerado o nível de significância de p< 0,05.  Sendo * p< 0,05; ** 

p< 0,01 e *** p<0,001. 

  

 As células BV-2 tratadas com extrato de juçara 10 ppm conjuntamente com 

LPS nas concentrações de 100 ng/mL (F (3, 8) = 7,583 / p= 0,0100 - Figura 9 A) 

e 1000 ng/mL (F (3, 8) = 12,84 - p= 0,0020 - Figura 9 B) apresentaram níveis 

aumentados de IL-10 comparadas às células BV-2 controle (p= 0,0102 - Figura 9 



40 
 

 
 

A; p= 0,0029 - Figura 9 B) e juçara 10 ppm (p= 0,0212 - Figura 9 A; p= 0,0052 - 

Figura 9 B). Ademais, as células BV-2 com LPS 1000 ng/mL apresentou aumento 

significativo do nível de IL-10 comparado as células BV-2 controle (p= 0,0404 - 

Figura 9 B). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9 – Mensuração de IL-10 em linhagem de células BV-2. Quantificação da citocina IL-10 

por ELISA no sobrenadante de células BV-2 expostas por 24h aos tratamentos controle, Juçara 

10ppm, LPS e LPS + Juçara (JLPS): (A) níveis de IL-10 na concentração 100 ng/mL de LPS. (B) 

níveis de IL-10 na concentração 1000 ng/mL de LPS. Foram utilizados one-way ANOVA seguidos 

do teste post-hoc de Tukey para comparações múltiplas, e para construção gráfica. Os dados 
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estão expressos como a média ± desvio padrão. Foi considerado o nível de significância de p< 

0,05.  Sendo * p< 0,05; ** p< 0,01 e *** p<0,001 

6.4. Expressão proteica de JNK e pJNK em células da linhagem BV-2 

expostas ao LPS (100 ng/mL) e tratadas ou não com extrato de juçara 10 

ppm.  

 Foram realizados ensaios em triplicatas e as células da micróglia (BV-2) 

expostas a concentração de LPS 100 ng/mL apresentaram aumento da expressão 

proteica de pJNK (F (3, 8) = 38,86 - p< 0,0001 - Figuras 10 B) quando comparadas 

as células BV-2 controle (p< 0,0001 - Figuras 10 B) e juçara 10 ppm (p< 0,0001 - 

Figuras 10 B). Quando as células BV-2 (+) LPS 100 ng/mL foram tratadas com 

extrato de juçara 10 ppm, foi observada redução da expressão proteica de pJNK 

(p= 0,0146 - Figura 10 B) comparadas as células BV-2 com LPS 100 ng/mL, e 

aumento da expressão proteica de pJNK quando comparadas às BV-2 controle 

(p= 0,0037 - Figura 10 B) e juçara (p= 0,0056 - Figura 10 B). Resultados 

semelhantes também foram observados na relação pJNK/JNK (F 3, 8) = 111,8 / 

p< 0,0001 - Figura 10 C). Em relação à expressão proteica de JNK2 ou JNK total, 

observa-se uma redução da mesma nas células BV-2 (+) LPS 100 ng/mL em 

relação às BV-2 controle (F (3, 8) = 6,337 - p= 0,0165 - Figura 10 A). Não foram 

encontradas diferenças significantes na expressão de pJNK entre as células BV-

2 controle e juçara (p= 0,9854 - Figura 10 B e p= 0,8368 - Figura 10 C). 
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Figura 10 – Expressão proteica de JNK2 (A) e pJNK (B) normalizada com endógeno β-actina e da razão pJNK/JNK2 (C) em extrato proteico de células 

BV-2 (micróglias) expostas ao LPS (100 ng/mL) tratadas (JLPS) ou não com extrato de juçara 10 ppm.  Foi utilizado one-way ANOVA seguido do teste 

post-hoc de Tukey para comparações múltiplas, e para construção gráfica. Os dados estão expressos como a média ± desvio padrão. Foi considerado o nível de 

significância de p< 0,05.  Sendo * p< 0,05; ** p< 0,01 e *** p<0,001.
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6.5. Marcadores de Estresse Oxidativo em células da linhagem BV-2 

expostas ao LPS (100 e 1000ng/mL) e tratadas ou não com extrato de juçara 

10 ppm. 

6.5.1. Análise do Estado Antioxidante Total (EAT) do Estado Oxidante Total 

(EOT) 

Ao avaliar a capacidade antioxidante das células BV-2, o extrato de juçara 

10 ppm utilizado isoladamente não foi capaz de modular diretamente a 

capacidade antioxidante das células BV-2 (Figuras 11 A e 11 B). A concentração 

de LPS 100 ng/mL também não foi capaz de alterar a capacidade antioxidante das 

células BV-2 (F (3, 20) = 1,608 - p= 0,2191 - Figura 11 A). Por outro lado, a 

concentração de LPS 1000 ng/mL apresentou aumento significativo da atividade 

antioxidante das células BV-2 (p= 0,0343 - Figura 11 B) ao ser comparada ao 

grupo controle (F (3, 20) = 4,605 - p= 0,0132 - Figura 11 B). Quando as células 

BV-2 foram tratadas conjuntamente com LPS-1000 ng/mL e extrato de juçara 10 

ppm também apresentaram os níveis de capacidade antioxidante aumentados (p= 

0,0242 - Figura 11 B) comparadas ao grupo controle (F (3, 20) = 4,605 - p= 0,0132 

- Figura 11 B). 

Ao avaliar a capacidade oxidante das células BV-2, o extrato de juçara 10 

ppm utilizado isoladamente não foi capaz de modular diretamente a capacidade 

oxidante destas células (p= 0,7332 – Figura 11 C e p= 0,5979 – Figura 11 D). A 

concentração de LPS 100 ng/mL também não foi capaz de alterar a capacidade 

oxidante celular (F (3, 20) = 2,15 - p= 0,1258 - Figura 11 C). Em contrapartida, as 

células BV-2 tratadas com LPS 1000 ng/mL apresentaram aumento significativo 

da atividade oxidante (F (3, 20) = 11,06 - p= 0,0002 - Figura 11 D) ao ser 

comparada aos grupos controle (p= 0,0046 – Figura 11 D) e juçara isolada (p= 

0,0003 – Figura 11 D). Nesta mesma linha de resultados, as células BV-2 tratadas 

com LPS-1000 ng/mL e extrato de juçara 10 ppm também apresentaram 

capacidade oxidante aumentada (p= 0,0052 – Figura 11 D) comparado ao grupo 

juçara isolada.  
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Figura 11 – Análise do Estado Antioxidante Total e do Estado Oxidante Total no extrato de 

células BV-2 expostas por 24h aos tratamentos controle, Juçara 10ppm, LPS e LPS + Juçara 

(JLPS). (A) EAT na concentração 100 ng/mL de LPS. (B) EAT na concentração 1000 ng/mL de 

LPS. (C) EOT na concentração 100 ng/mL de LPS. (D) EOT na concentração 1000 ng/mL de LPS.  

Foram utilizados one-way ANOVA seguidos do teste post-hoc de Tukey para comparações 

múltiplas, e para construção gráfica. Os dados estão expressos como a média ± desvio padrão. 

Foi considerado o nível de significância de p< 0,05.  Sendo * p< 0,05; ** p< 0,01 e *** p<0,001 



45 
 

 
 

6.5.2. Análise da atividade de enzimas SOD, GPX e Catalase  

Ao avaliar a atividade da enzima antioxidante SOD nas células BV-2 

verificou-se alterações entre os tratamentos, conforme visualizado nas Figuras 

12 A (F (3,20) = 6,104 - p= 0,0040) e 12 B (F (3, 20) = 8,30 - p= 0,0009). Entretanto, 

o extrato de juçara 10 ppm utilizado isoladamente não foi capaz de modular 

diretamente a atividade da SOD nas células BV-2 (p= 0,9498 - Figura 12 A e p= 

0,9708 - Figura 12 B). As células BV-2 tratadas com LPS 100 e 1000 ng/mL, com 

ou sem associação ao extrato de juçara 10 ppm, apresentaram aumentos 

significativos na atividade da enzima SOD, quando comparadas respectivamente 

às células BV-2 controle (*p= 0,0435 e **p= 0,0092 - Figura 12 A; **p= 0,0024 e 

*p= 0,0242   - Figura 12 B). Ademais, as células BV-2 tratadas com LPS 100 

ng/mL e extrato de juçara 10 ppm (grupo JLPS 100), também exibiram aumento 

da atividade enzimática da SOD comparadas as células BV-2 juçara (*p= 0,0295 

- Figura 12 A). Ao passo que, as células BV-2 tratadas com LPS 1000 ng/mL 

também apresentaram aumento da atividade enzimática da SOD quando 

comparadas as células BV-2 juçara (**p= 0,0066 - Figura 12 B). 
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Figura 12 – Atividade da enzima SOD no extrato de células BV-2 expostas por 24h aos 

tratamentos controle, Juçara 10ppm, LPS e LPS + Juçara (JLPS). (A) SOD na concentração 

100 ng/mL de LPS. (B) SOD na concentração 1000 ng/mL de LPS. Foram utilizados one-way 

ANOVA seguidos do teste post-hoc de Tukey para comparações múltiplas, e para construção 
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gráfica. Os dados estão expressos como a média ± desvio padrão. Foi considerado o nível de 

significância de p< 0,05.  Sendo * p< 0,05; ** p< 0,01 e *** p<0,001 

 

Ao avaliar a atividade da enzima antioxidante GPX nas células BV-2 foi 

averiguado alterações significantes apenas nos tratamentos com LPS1000 ng/mL, 

(F (3,20) = 5,484 - p= 0,0065 - Figura 13 B), diferentemente das células BV-2 

tratadas com LPS100 ng/mL (F (3,20) = 1,574 - p= 0,2268 - Figura 13 A). 

As células BV-2 tratadas isoladamente com extrato de juçara 10 ppm 

também não apresentaram alteração na atividade da enzima antioxidante GPX 

(p= 0,9678 - Figura 13 A e p= 0,9729 - Figura 13 B).  

Por outro lado, as células BV-2 tratadas com LPS 1000 ng/mL 

apresentaram aumento significativo da atividade da enzima GPX (F (3,20) = 5,484 

- p= 0,0065 - Figura 13 B) ao serem comparadas as células BV-2 controle (*p= 

0,0209), juçara isolada (**p= 0,0081) e tratadas com LPS-1000 ng/mL e extrato 

de juçara 10 ppm ou JLPS 1000 (*p= 0,0387).  

 

Figura 13 – Atividade da enzima GPX no extrato de células BV-2 expostas por 24h aos 

tratamentos controle, Juçara 10ppm, LPS e LPS + Juçara (JLPS). (A) GPX na concentração 

100 ng/mL de LPS. (B) GPX na concentração 1000 ng/mL de LPS. Foram utilizados one-way 

ANOVA seguidos do teste post-hoc de Tukey para comparações múltiplas, e para construção 

gráfica. Os dados estão expressos como a média ± desvio padrão. Foi considerado o nível de 

significância de p< 0,05.  Sendo * p< 0,05; ** p< 0,01 e *** p<0,001 
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Avaliando a atividade da enzima antioxidante catalase (CAT) nas células 

BV-2 verificou-se alterações entre os tratamentos aplicados, conforme visualizado 

nas Figuras 14 A (F (3,20) = 6,97 - p= 0,0021) e 14 B (F (3, 20) = 5,256 / p= 

0,0077). Corroborando estas alterações, as células BV-2 tratadas isoladamente 

com extrato de juçara 10 ppm apresentaram aumento na atividade da enzima 

antioxidante CAT (**p= 0,0023 - Figura 14 A; *p= 0,0194 - Figura 14 B). Ademais, 

as células BV-2 tratadas com LPS 100 (*p= 0,0161 - Figura 14 A) e 1000 ng/mL 

(*p= 0,0130 - Figura 14 B) também apresentaram aumentos significativos na 

atividade da enzima CAT comparadas às BV-2 controle, porém o grupo de células 

BV-2 JLPS100 apresentou uma tendência a redução na atividade enzimática da 

CAT comparado ao grupo BV-2 juçara (p= 0,0736 - Figura 14 A). 
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Figura 14 – Atividade da enzima Catalase no extrato de células BV-2 expostas por 24h aos 

tratamentos controle, Juçara 10ppm, LPS e LPS + Juçara. (A) Catalase na concentração 100 

ng/mL de LPS. (B) Catalase na concentração 1000 ng/mL de LPS. Foram utilizados one-way 

ANOVA seguidos do teste post-hoc de Tukey para comparações múltiplas, e para construção 

gráfica. Os dados estão expressos como a média ± desvio padrão. Foi considerado o nível de 

significância de p< 0,05.  Sendo * p< 0,05; ** p< 0,01 e *** p<0,001 
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6.5.3.  Análise de carbonilação de proteína  

 Ao avaliar a proteína carbonilada, nenhum dos tratamentos foram capazes 

de modular este tipo de dano as células BV-2 (F (3, 20) = 0,6043 - p= 0,6198 - 

Figuras 15 A) e (F (3, 20) = 0,8181 - p= 0,4990 – Figura 15 B). 
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Figura 15 – Proteína Carbonilada (PC) no extrato de células BV-2 expostas por 24h aos 

tratamentos controle, Juçara 10ppm, LPS e LPS + Juçara. (A) PC na concentração 100 ng/mL 

de LPS. (B) PC na concentração 1000 ng/mL de LPS. Foram utilizados one-way ANOVA seguidos 

do teste post-hoc de Tukey para comparações múltiplas, e para construção gráfica. Os dados 

estão expressos como a média ± desvio padrão. Foi considerado o nível de significância de p< 

0,05.  Sendo * p< 0,05; ** p< 0,01 e *** p<0,001 
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7. Discussão 

O principal objetivo deste estudo, foi avaliar as possíveis ações anti-

inflamatória e antioxidante do extrato de juçara (Euterpe edulis Martius) em células 

microgliais (BV-2) com inflamação induzida por LPS. Sendo assim, os resultados 

encontrados no presente estudo referente às antocianinas do extrato de juçara 

corroboram com os poucos dados encontrados na literatura sobre o fruto, desde 

a composição das antocianinas até a sua ação na saúde. O cromatograma na 

Figura 7 mostra dois picos majoritários de antocianinas presentes no extrato de 

juçara. A cianidina 3-glucosídeo (pico 1 da Figura 7), apresentou um valor próximo 

(14,80 ± 0,92 mg/100 g) ao relatado para o fruto açaí (12,5 ± 1,9 mg/100 g) 

(ROSSO et al, 2008), porém, uma concentração inferior em relação a outros 

trabalhos consultados na literatura para juçara (47,93 ± 1,52 mg/100 g) (SILVA et 

al, 2014).  

A cianidina 3-rutinosídeo (pico 2 da Figura 6), é tido como majoritário em 

relação as antocianinas encontradas no extrato de juçara (210,42 ± 13,38 

mg/100g), e mostrou ter uma concentração superior ao descrito por Silva et al 

(2014) (179,60 ± 5,77 mg). Quando a atenção se volta à concentração de 

antocianinas totais, vimos que o obtido nesse estudo (255,22 ± 14,27 mg/100 g) 

se enquadra na variação apresentada por Borges et al (2010) (14,84 a 409,85 

mg/100 g), que quantificou os compostos bioativos do fruto Juçara de cinco 

regiões do sul do Brasil. 

As diferenças encontradas sobre as concentrações de antocianinas dos 

frutos de juçara já são bem discutidas pela literatura. Os autores apontam que a 

composição de antocianinas e concentração de compostos fenólicos, em qualquer 

fruto, variam conforme o estágio de maturação ao ser cultivado, as condições 

ambientais (temperatura, exposição a UV, altitude), o tipo de cultivo, se orgânico 

ou convencional, o processamento e o armazenamento após a colheita. Além do 

mais, a variação encontrada nas concentrações das antocianinas, vão interferir 

diretamente na capacidade antioxidante do extrato de juçara, uma vez que já 

foram feitos estudos que apontam uma relação direta entre a quantidade de 

antocianinas e a capacidade antioxidante, ou seja, quanto maior a concentração 

de antocianinas, maior é a capacidade antioxidante do fruto (POZO-INSFRAN et 

al, 2004; BORGES et al, 2010; YOU et al, 2011; Kim et al, 2020). 
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Por ser o primeiro trabalho do grupo de pesquisa e pelo ineditismo na 

literatura abordando os possíveis efeitos anti-inflamatórios e antioxidantes do 

extrato de juçara em cultura de células de micróglias, tais como a BV-2, o MTT foi 

importante para avaliar a dosagem do extrato sem prejudicar a viabilidade celular 

e comprometer os dados do estudo. Sendo assim, perante as diferentes 

concentrações (1, 10, 100 e 500 ppm) analisadas, a dosagem escolhida do extrato 

de juçara foi a de 10 ppm, uma vez que não demonstrou modificar a viabilidade 

celular, como a dose de 500 ppm (Figura 7 A), sendo também uma concentração 

bastante utilizada pelos nossos colaboradores do Laboratório Multidisciplinar em 

Alimentos e Saúde (LabMAS) da Faculdade de Ciências Aplicadas da 

UNICAMP/Limeira, em seus ensaios celulares com outros diferentes compostos.  

Neste contexto, as concentrações avaliadas de LPS (100, 250, 500 e 1000 

ng/mL) nas células BV-2, todas mostraram ser semelhantes no nível de 

citotoxicidade celular (Figura 7 B) e como já dito anteriormente, foram escolhidas 

as duas dosagens “extremo oposto” para o presente trabalho (100 e 1000 ng/mL). 

Na literatura, o uso do LPS a 100 ng/mL in vitro, tem sua ação como um 

agente pró-inflamatório de baixa intensidade bem estabelecida (POULOSE et al, 

2012; CASTELLANO et al, 2019) e os dados obtidos nesse trabalho fortalece tal 

efeito. Já o uso do LPS a 1000 ng/mL estima-se ser um agente pró-inflamatório 

de alta intensidade, podendo simular uma sepse, (CALABRESE et al, 2018), 

porém neste estudo, além de ter sido pró-inflamatório, a exposição das células 

BV-2 ao LPS na concentração de 1000 ng/mL gerou concomitantemente uma 

resposta anti-inflamatória e antioxidante, uma vez que, observou-se aumentos da 

citocina anti-inflamatória IL-10 (Figura 9 B) e de parâmetros de estresse oxidativo, 

tais como o estado antioxidante total (Figura 11 B) e aumento da atividade das 

enzimas antioxidantes SOD (Figura 12 B), GPX (Figura 13 B) e Catalase (Figura 

14 B) (SHUKITT-HALE et al, 2016; QIN et al, 2016).  

Visto que já é bem estabelecido as células BV-2 como uma clássica 

linhagem celular utilizada para estudar a ativação microglial, vale ressaltar que 

esse tipo de micróglia, possuí um papel importante na iniciação, manutenção e 

resolução do processo inflamatório (QIN et al, 2016). Quando ativada, a micróglia 

pode assumir dois fenótipos diferentes, tanto o papel pró-inflamatório (M1) 

(secretando TNF-α, IL-6, IL-1β) quanto anti-inflamatório (M2) (secretando IL-4, IL-

10, IL-13) e assim, participa não apenas do mecanismo de inflamação, mas 
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também da neuroproteção do SNC (BOLTON E BILBO, 2014; QIN et al, 2016; 

CALABRESE et al, 2018). 

Calabrese et al (2018) em seu estudo trouxeram que alguns agentes, como 

o LPS, exibem efeitos dependentes da dose de ativação da micróglia, ou seja, a 

célula pode agir de forma inflamatória em concentrações baixas (LPS 100 ng/mL) 

e anti-inflamatória em concentrações altas (LPS 1000 ng/mL), esse fenômeno é 

conhecido como tolerância a endoxina, também conhecida por síndrome de 

sepse. Qin et al (2016), sugerem que a micróglia para suportar os efeitos 

causados pela sepse, pode se tornar neuroprotetora, ativando a M2, e fornecendo 

um mecanismo de defesa aumentando suas respostas anti-inflamatórias. 

Assim sendo, os achados no presente estudo perante os aspectos 

inflamatórios, corroboram com as ideias de Calabrese et al (2018) e Qin et al 

(2016). O tratamento isolado de LPS 100 ng/mL (LPS100) apresentou aumento 

da citocina pró-inflamatória TNF-α (Figura 8 A) e aumento da expressão proteica 

de pJNK (Figura 10 B) em comparação ao grupo controle, mas não apresentou 

aumento significativo da citocina anti-inflamatória IL-10 (Figura 9 A), constatando 

assim, um ambiente com baixo grau de inflamação. Agora no tratamento isolado 

com LPS 1000 ng/mL (LPS1000) comparado ao grupo controle e ao grupo 

LPS100, foi constatado o aumento dos níveis de TNF-α (Figura 8 A) e também 

houve aumento de IL-10 (Figura 9 B) quando comparado ao grupo controle isso 

mostra que há um ambiente inflamatório elevado e que a célula começa a produzir 

citocinas anti-inflamatórias como forma de defesa. 

As células BV-2 tratadas conjuntamente com LPS 100 ng/mL e extrato de 

juçara a 10 ppm (JL100) apresentaram redução da citocina pró-inflamatória TNF-

α (Figura 8 B) e redução da expressão proteica de pJNK comparadas ao grupo 

LPS100 (Figura 10 B) e aumento da citocina anti-inflamatória IL-10 comparados 

ao grupo controle e juçara isolada (Figura 9 A). Ademais, as células BV-2 quando 

tratadas conjuntamente com LPS 1000 ng/mL e extrato de juçara a 10 ppm 

(JL1000) também apresentaram redução da citocina pró-inflamatória TNF-α 

comparadas ao grupo LPS1000 (Figura 8 C) e aumento da citocina anti-

inflamatória IL-10 comparados ao grupo controle e juçara isolada (Figura 9 B). 

O extrato de juçara a 10 ppm mostrou-se eficiente para diminuir os efeitos 

pró-inflamatórios induzidos pelo LPS em ambas as concentrações. O aumento da 

IL-10 e a diminuição do TNF-α, são explicados pelo feedback negativo, que ocorre 
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pela IL-10 diminuindo de forma significativa a síntese do TNF-α. Essa ação 

acontece quando a citocina anti-inflamatória se liga ao seu receptor IL-10-α e ativa 

a via de sinalização Janus Kinase/Signal Transducer and Activator of Transcription 

(JAK/STAT), assim ativando o STAT3, que consequentemente promove a 

transcrição da Suppressor of Cytokine Signaling 3 (SOCS-3), que por sua vez 

consegue minimizar a expressão de outras substâncias inflamatórias, diminuindo 

a atividade do NF-kB (RILEY et al, 1999; CAREY et al, 2012).  

Song et al (2014), observaram que a regulação da secreção da IL-10 por 

micróglia está associada a sinalização do NF-kB e que também pode ser 

aumentada por resveratrol, um tipo de composto fenólico. Outro grupo de autores 

mostram que diferentes tipos de polifenóis atuam de diversas formas na cascata 

de sinalização de TLR4, atenuando a ativação da JNK, suprimindo a síntese de 

TNF-α e aumentando a produção de IL-10 (Rahimifard et al, 2017). Ainda, 

Santamarina et al (2018) verificaram no hipotálamo de ratos Wistar, que doses 

baixas de polpa de juçara em DHL foi capaz de reduzir os níveis de TNF-α, IL-6 e 

expressão de MyD88 e NF-kB. Portanto, nossos achados parecem corroborar 

estes trabalhos supracitados. Todavia, poucos são os estudos que explicam a 

ação direta das antocianinas, em especial a cianidina-3-glucosídeo e a cianidina-

3-rutinosídeo, na cascata de sinalização de TLR4 e no aumento da síntese de IL-

10. Assim sendo, nosso trabalho fortalece possíveis futuros estudos que possam 

aprofundar a investigação na ação das antocianinas, cianidina-3-glucosídeo e 

cianidina-3-rutinosídeo na cascata de sinalização do TLR4, uma vez que, foram 

observados com o tratamento do extrato de juçara a 10 ppm nas células BV-2 

inflamadas por LPS, o aumento da citocina anti-inflamatória IL-10, redução da 

fosforilação da JNK e por consequência, a atenuação da síntese de TNF-α. 

Em relação ao estresse oxidativo, Machado et al (2015) sem terem 

apresentado nenhuma metodologia mensurando possíveis danos oxidativos, 

postulam que o efeito anti-inflamatório da polpa de açaí no córtex, hipocampo e 

cerebelo de ratos Wistar ocorreu de maneira indireta, impedindo o estresse 

oxidativo e, portanto, impedindo as respostas inflamatórias subsequentes, 

informando que o açaí é considerado uma excelente fonte de antocianinas que 

possuí uma alta atividade antioxidante. Contudo, em nosso estudo in vitro, embora 

as células BV-2 tratadas com LPS 100 ng/mL não tenham apresentado produção 

de oxidantes (Figura 11 C), o estímulo com LPS 100 ng/mL foi capaz de modular 
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respostas inflamatórias, mostrando que antes de haver estresse oxidativo havia 

uma inflamação de baixo grau, a qual foi atenuada com o tratamento agudo de 

extrato de juçara. Portanto, isso expõe singularmente que são necessários mais 

trabalhos/estudos que relacionem a ação das antocianinas diretamente no SNC 

atuando na cascata inflamatória do TLR4. 

Conforme já sabido que no decorrer dos processos inflamatórios, as células 

BV-2 dependendo da concentração do patógeno e o tempo de tratamento, podem 

ativar tanto em M1, quanto em M2, os resultados dos parâmetros de estresse 

oxidativo caminham em conjunto com as respostas inflamatórias. Portanto, as 

células BV-2 expostas ao LPS 1000 ng/mL apresentaram aumento do estado 

oxidante total quando comparadas aos grupos controle e juçara isolada (Figura 

11 D), aumento do estado antioxidante total (Figura 11 B) e das enzimas 

antioxidantes SOD (Figura 12 B), GPX (Figura 13 B) e Catalase (Figura 14 B) 

em comparação ao grupo controle. Ademais, o comportamento do LPS no estado 

inflamatório, ao mesmo tempo que ele estimula uma resposta pró-oxidante ele 

desencadeia a defesa antioxidante (CALABRESE et al, 2018). Mas quando o 

tratamento feito conjuntamente entre LPS 1000 ng/mL e extrato de juçara a 10 

ppm, o extrato não conseguiu conter a produção de oxidantes (Figura 11 D), 

provavelmente por não ter antocianinas suficientes para atingir uma maior 

capacidade antioxidante e assim enfrentar essa dosagem alta de LPS (POZO-

INSFRAN et al, 2004). 

Ao observar as atividades das enzimas antioxidantes, a concentração de 

LPS 1000 ng/mL aumentou a atividade de GPX ao comparar com o controle, 

refletindo no aumento da ação do sistema antioxidante celular e o tratamento 

concomitante entre LPS 1000 ng/mL e extrato de juçara a 10 ppm, mostrou 

redução da atividade de GPX, comparado ao grupo LPS 1000 (Figura 13 B), mas 

manteve sua atividade semelhante ao grupo controle, indicando que o extrato de 

juçara não ativou essa via de proteção celular. No caso da SOD, as duas 

concentrações de LPS, adicionadas ou não extrato de juçara, aumentaram a 

atividade da enzima comparado ao grupo controle (Figura 12), apontando maior 

sensibilidade da enzima pelo estímulo pró-oxidante do LPS, fenômeno que pode 

ser explicado pelo fato da enzima SOD ser a primeira no sistema de defesa 

oxidante (IGHODARO et al, 2018). Os grupos expostos concomitantes entre LPS 

e extrato de juçara, mesmo mostrando atividade superior ao grupo controle, o 
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mesmo não ocorreu quando comparados aos grupos LPS isolados, evidenciando 

que o extrato não agiu nesta via (IGHODARO et al, 2018). 

Curiosamente, quando prestamos atenção para a ação da catalase, essa 

foi a única enzima que mostrou-se ser aumentada diretamente pelo extrato de 

juçara a 10 ppm isolado (Figura 14), isso mostra que a ação das antocianinas age 

de forma seletiva no sistema antioxidante e não por vias comuns. Winter e Bickford 

(2019) em estudo de revisão recente verificou a ação das antocianinas e seus 

metabólitos como agentes terapêuticos em doenças neurodegenerativas, nesse 

estudo foi citado que além da ação desses compostos fenólicos modularem a 

atividade da catalase, eles também modulam diretamente a SOD e a GPX. 

Entretanto, nossos dados mostram que essa ação é exclusiva da catalase, e que, 

no entanto, os artigos não são claros do porquê e como as antocianinas são 

capazes de atuarem na atividade dessa enzima, logo nosso estudo corrobora para 

os dados da literatura (WINTER E BICKFORD, 2019).    

Os resultados encontrados perante a carbonilação de proteína, mostram 

que nenhuma das concentrações de LPS atingiram uma severa oxidação proteica, 

uma vez que nenhum dos tratamentos foram capazes de modular esse tipo de 

dano celular (Figura 15) (DALLE-DONNE et al, 2006).  
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8. Conclusão 

Muitos estudos concluem que as antocianinas são fortes agentes 

antioxidantes antes de serem anti-inflamatórios (MACHADO et al, 2015; WINTER 

E BICKFORD, 2019), mas nosso trabalho, ao mostrar o processo inflamatório em 

concomitante aos danos oxidativos causados pelo LPS, concluímos que o extrato 

de juçara a 10 ppm, foi capaz de atenuar os efeitos deletérios decorrentes da 

inflamação na cultura de células neurais, mostrando ser, um forte agente anti-

inflamatório e um baixo agente antioxidante.  

No mais, ainda são necessários mais estudos correlacionando as 

antocianinas nos processos inflamatórios em paralelo ao estresse oxidativo, visto 

que nesse trabalho o extrato de juçara a 10 ppm mostrou ser um excelente agente 

anti-inflamatório, mas não mostrou ter uma boa ação antioxidante em ambiente 

com altas moléculas oxidantes. 
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