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RESUMO 

A doença de Parkinson (DP) é a segunda doença neurodegenerativa mais comum afetando 

cerca de 1% da população mundial. Fatores ambientais e genéticos poderão interagir e 

contribuir para o desenvolvimento da doença. A 6-hidroxidopamina (6-OHDA) é uma 

neurotoxina que age em neurônios catecolaminérgicos, através da formação de espécies 

reativas do oxigênio e inibição do complexo I da cadeia transportadora de elétrons. A 

berberina é um alcalóide isoquinolínico natural, com atividade antioxidante e ação na 

membrana mitocondrial. O presente estudo teve como objetivo investigar a atividade 

citoprotetora da berberina em modelo de degeneração celular induzida pela 6-OHDA em 

cultura de células SH-SY5Y. A berberina (10, 25 e 50µg/mL) foi adicionada as células 15 

minutos antes da 6-OHDA 50µM, após 24 horas foram feitos os testes para avaliação da 

viabilidade celular (MTT e iodeto de propídeo- IP), estresse oxidativo (nitrito, TBARS – 

quantificação de malondialdeído), morfologia/apoptose (hematoxilina/eosina, brometo de 

etídeo/laranja de acridina) e potencial transmembrânico mitocondrial (rodamina 123). A 6-

OHDA reduziu significativamente a viabilidade celular (Controle: MTT= 99,62%, IP= 

98,63%; 6-OHDA: MTT=49,79%, IP= 48,80%), aumentou os níveis de nitrito (71,8%) e de 

malondialdeído (27%). Foi observado fragmentação e redução do volume celular, perda dos 

neuritos, grande percentagem de células apoptóticas e necróticas (Controle: viáveis= 95,5%, 

apoptóticas= 2,67%, necróticas= 1,83%; 6-OHDA:viáveis= 23,75%, apoptóticas= 61,92, 

necróticas= 14,34%) e elevou em 56% o número de células que apresentam despolarização 

mitocondrial. A berberina protegeu significativamente (p<0,05) as células dos danos 

induzidos pela 6-OHDA, elevando a viabilidade celular para (MTT: BERB 25 + 6-OHDA= 

68,4; BERB 50 + 6-OHDA= 79%. IP: BERB 25 + 6-OHDA= 61; BERB 50 + 6-OHDA= 

58%), reduziu os níveis de nitrito (BERB 25+ 6-OHDA= 6,16; BERB 50 + 6-OHDA= 6,20 

µM) e malondialdeído (BERB 25+ 6-OHDA= 8,53; BERB 50 + 6-OHDA= 6,8 µM) Além 

disso, a berberina reduziu as alterações na morfologia celular, na morte por apoptose (BERB 

25 + 6-OHDA=apoptose-26,51%; BERB 50 + 6-OHDA= apoptose-30,32%) e o número de 

células com despolarização mitocondrial (BERB 25+ 6-OHDA= 7,58; BERB 50 + 6-OHDA= 

12,9%). Esses resultados mostram a citoproteção pela berberina, por seu efeito antiapoptótico, 

que pode estar relacionado a uma proteção mitocondrial e uma ação antioxidante. Deste 

modo, podemos sugerir que a berberina pode ser explorada como possível agente 

neuroprotetor para doença de Parkinson. 

Palavras chave: Berberina. Parkinson. 6-hidroxidopamina. SH-SY5Y. Citoproteção. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ABSTRACT 

Parkinson’s disease is the second more common neurodegenerative sickness and it affects 

about 1% of the world population. Environment and genetics factors may interact and 

contribute to the disease’s development. The 6-hydroxydopamine (6-OHDA) is a neurotoxin 

that acts on catecholaminergic neurons throughthe formation of reactive oxygen species and 

inhibition of the electron transport chain’s complex  I. The berberine is a natural 

isoquinolinium alkaloid with antioxidant activity and action in the mitochondrial membrane. 

The present study aimed to investigate the cytoprotective activity of berberine in cell 

degeneration model induced by 6-OHDA in cultured SH-SY5Y cell. Berberine (10, 25 and 50 

µg/mL) was added to the cells 15 minutes before 6-OHDA 50µM and, after 24 hours, the tests 

were made for evaluation of cellular viability (MTT and propidium iodide-IP), oxidative 

stress (nitrite, TBARS), morphology/apoptosis (hematoxilin/eosin, ethidium bromide/acridine 

orange) and mitochondrial transmembrane potencial (rhodamine 123). 6-OHDA reduced 

significantly the cellular viability (Control: MTT=99,62%, IP=98,63%; 6-OHDA: 

MTT=49,79%, IP= 48,80%), increased the nitrite (71,8%)  and the malondialdehyde levels 

(27%). It was observed fragmentation and reduction of cell volume, loss of neuritis, large 

percentage of apoptotic and necrotic cells (Control: viable=23,75%, apoptotic=61,92%, 

necrotic=1,83%;  6-OHDA: viable= 23,75%, apoptotic= 61,92%, necrotic= 14,34%) and of 

cells with mitochondrial depolarization 56%. Berberine significantly protected (p<0,05) cells 

from damage induced by 6-OHDA, increasing cell viability (MTT: BERB 25 + 6-OHDA= 

68,10 ± 4,49; BERB 50 + 6-OHDA= 78,81± 2,31%. IP: BERB 25 + 6-OHDA= 60,38 ± 0,92; 

BERB 50 + 6-OHDA= 57,45 ± 1,33%), reduced nitrite (BERB 25 + 6-OHDA= 6,16 ± 0,42; 

BERB 50 + 6-OHDA= 6,20 ± 0,40µM) and malondialdehyde levels (BERB 25+ 6-OHDA= 

8,53; BERB 50 + 6-OHDA= 6,8 µM). Furthermore, berberine reduced morphology cell 

alterations, apoptotic death (BERB 25 + 6-OHDA= apoptosis-26,51%; BERB 50 + 6-OHDA= 

apoptosis-30,32%) and number of cells with mitochondrial depolarization (BERB 25+ 6-

OHDA= 7,58; BERB 50 + 6-OHDA= 12,9%). These results show that the cytoprotection of 

berberine, possibly by its antiapoptotic effects, may be related to a mitochondrial protection 

and/or an antioxidant action. Thus, we suggest that berberine may be prospected as a possible 

neuroprotective agent for Parkinson’s disease.   

 

Keywords: berberine. Parkinson. 6-hydroxydopamine. SH-SY5Y. cytoprotection. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Doença de Parkinson  

 

1.1.1 Epidemiologia 

 

Passamos pela formação de um novo perfil epidemiológico, onde a população está 

envelhecendo, trazendo consigo um volume crescente de doenças crônicas e degenerativas, 

que são afecções típicas de idades mais avançadas (PETERNELLA; MARCON, 2009). 

 

A Doença de Parkinson (DP) é a segunda doença neurodegenerativa mais comum 

entre idosos depois do mal de Alzheimer. A média de idade para ocorrência da DP é de 55 

anos, sendo que o seu risco de desenvolvimento aumenta em cinco vezes por volta dos 70 

anos de idade (HALD; LOTHARIUS, 2005).  

 

Essa doença atinge 0,1% da população geral e 1% da população acima de 65 anos. A 

sobrevida após o surgimento da doença é de 9 a 12 anos e trata-se de uma das principais 

causas de incapacidade da atividade motora em idosos (GALHARDO et al., 2009). No Brasil, 

a prevalência estimada gira em torno de 3,3% nos idosos com mais de 64 anos (BARBOSA et 

al., 2006). É estimado que o custo anual mundial com medicamentos antiparkinsonianos 

esteja em torno de 11 bilhões de dólares, sendo cerca de 3 a 4 vezes mais caro para os 

pacientes na fase avançada da doença (SIDEROWF; HOLLOWAY; STERN, 2000).  

 

Embora a DP seja uma doença com incidência em ambos os sexos, os indivíduos do 

sexo masculino são acometidos em maior proporção. Os fatores levados em consideração em 

alguns estudos para o desenvolvimento da DP vão desde o estilo de vida e papéis sociais do 

homem, exposição a fatores ambientais, até uma ação neuroprotetora do estrogênio nas 

mulheres (WOOTEN et al., 2004).  

 

Em 1817, o médico inglês James Parkinson descreveu a doença de Parkinson em sua 

principal obra literária, An essay on the shaking palsy, sendo esta a primeira descrição 

mundial bem definida da doença. Inicialmente a doença foi descrita como “paralisia agitante”. 

Caracteriza-se por tremores involuntários (mesmo em repouso), rigidez muscular, bradicinesia 



15 

 

e instabilidade postural e da marcha (AARSLAND et al., 2003). 

 

Os sintomas iniciais da DP aparecem somente após a patologia ter alcançado um 

estágio avançado, onde aproximadamente 50% das células dopaminérgicas da Substância 

Nigra (SN) já morreram, com uma brusca depleção de 80% da dopamina estriatal (BRAAK et 

al.,2003).  

 

O tremor de repouso é o movimento mais característico chamado de "contar moedas” 

(LOUIS, 2001). Embora não seja necessariamente incapacitante, uma vez que pode ser 

suprimido pela execução de movimentos voluntários (YANAGISAWA, 2006). A rigidez 

muscular pode ser definida como um aumento da resistência da articulação durante um 

movimento passivo (DAUER; PRZEDBORSKI, 2003) e frequentemente é relatada pelos 

pacientes como “sensação de dureza” e capacidade reduzida de relaxar os músculos dos 

membros (KLOCKGETHER, 2004). 

 

A bradicinesia representa a lentidão de movimentos, é o sintoma mais incapacitante da 

doença e está presente desde o início da DP, levando o paciente a dificuldades nas atividades 

de vida diária. A lentidão pode ocorrer no momento de iniciar um movimento (acinesia) ou 

durante todo o movimento (bradicinesia) (GARCIA; CATALÁN; FERNÁNDEZ, 2011). A 

instabilidade postural é um sintoma comum da DP e compromete a capacidade do paciente de 

manter o equilíbrio durante as tarefas diárias, tais como levantar, andar e curvar-se, 

aumentando o risco de quedas do paciente (MORRIS, 2000). 

 

Além destes sintomas, pacientes com DP apresentam outros sintomas como ansiedade, 

depressão, distúrbios do sono, fadiga, constipação, distúrbio olfatório (FAHN; SULZER, 

2004; YANAGISAWA, 2006; ZIEMSSEN; REICHMANN, 2007), comportamento 

obsessivo-compulsivo e deficiências na libido, com hipo ou hipersexualidade (FARMER, 

2004; JANKOVIC, 2008). Estes sintomas podem preceder os sintomas motores em muitos 

pacientes com DP (SCHRAG, 2006). 

 

Outro sintoma não motor da DP é a demência, onde pacientes com DP apresentam de 

2-6 vezes mais probabilidade desenvolver este sintoma do que indivíduos de mesma idade 

(ZIEMSSEN; REICHMANN, 2007). Segundo estes mesmos autores, na DP com demência é 

comum a ocorrência de corpos de Lewy no córtex e redução de 60-80% no número de 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Garcia%20Ruiz%20PJ%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Catal%C3%A1n%20MJ%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Fern%C3%A1ndez%20Carril%20JM%22%5BAuthor%5D
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neurônios colinérgicos no núcleo basal de Meynert. 

 

1.1.2 Fisiopatologia  

 

O aminoácido neutro tirosina é o precursor de todas as catecolaminas. A maior parte 

da tirosina é obtida da dieta, e uma pequena proporção também pode ser sintetizada no fígado 

a partir da fenilalanina. A primeira etapa na síntese de dopamina (DA) consiste na conversão 

da tirosina em L-DOPA (l -3,4- diidroxifenilalanina) por oxidação da posição 3 no anel de 

benzeno. Essa reação é catalisada pela enzima tirosina hidroxilase (TH), uma ferro-enzima 

constituída de quatro subunidades idênticas. É importante assinalar que a oxidação da tirorina 

a L-DOPA é a etapa que limita a velocidade na produção  não apenas da DA, mas também de 

todos os neurotransmissores  da família das  catecolaminas. A próxima e ultima etapa na 

síntese é a conversão da L-DOPA em DA pela enzima aminoácido aromático descarboxilase 

(AADC). A AADC cliva o grupo carboxila do carbono da cadeia lateral de etilamina, 

liberando dióxido de carbono. A AADC requer o co-fator fosfato de piridoxal (GOLAN et al., 

2009) (Figura 1). 

 

Figura 1. Síntese de dopamina 

 

 

 

Fonte: Adaptado de Golan et al., 2009 
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A DA livre no citosol é rapidamente captada pelo transportador vesicular de 

monoaminas (VMAT) que utiliza um gradiente eletroquímico de prótons para transportá-la 

para o interior das vesículas, sendo que este apresenta duas isoformas: VMAT-1, presente na 

periferia, e VMAT-2, localizado em estruturas do SNC (GOLAN et al., 2009). As vesículas 

contendo o neurotransmissor fundem-se à membrana do neurônio pré-sináptico, após influxo 

de cálcio pelos canais de cálcio sensíveis a voltagem (STAAL et al., 2004). 

 

Em resposta à elevação na concentração de cálcio intracelular, as vesículas liberam o 

neurotransmissor que, então, pode se ligar nos seus receptores. O término da transmissão 

dopaminérgica ocorre, principalmente, através da recaptação do neurotransmissor, pelo 

transportador de dopamina (DAT), de volta para o terminal neuronal. O neurotransmissor é 

bombeado novamente para a vesícula sináptica para ser reutilizado ou é degradado pela 

enzima monoamina-oxidase (SIEGEL et al., 2005). Parte da dopamina que se difunde da 

fenda sináptica ou é liberada da forma não clássica, chamada transmissão por volume, sofre 

degradação pela enzima catecol-O-metiltransferase (RICE, 2000). Os efeitos dopaminérgicos 

são exercidos pela ligação com receptores pré e pós sinápticos. Os receptores dopaminérgicos 

pertencem às famílias D1(englobando os tipos D1 e D5) e D2 (D2, D3 e D4). Todos estes 

receptores são metabotrópicos (atuam via proteína G), sendo que os D1 ativam a cascata de 

síntese do AMPcíclico, enquanto os D2 inibem a adenil ciclase (SIEGEL; ALBERS, 2006) 

 

No cérebro, há quatro vias dopaminérgicas bem definidas: a nigroestriatal que é parte 

do sistema extrapiramidal e controla os movimentos; a mesolímbica que, se projetando para o 

nucleus accumbens, se relaciona com o comportamento e a sensação de prazer; a via 

mesocortical que, ao se projetar na área tegmental ventral do mesencéfalo, atinge o córtex 

límbico, onde atua sobre a função cognitiva e no controle motor frontal; a tuberoinfundibular 

que na hipófise controla a secreção de prolactina (STOCKER, 2003; COELHO, 2010) 

(Figura 2). 
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Figura 2.  Vias dopaminérgicas no Sistema Nervoso Central 

 

 

 

Fonte: Adaptado de Purves et al., 2008 

 

A via nigroestriatal é a maior e concentra cerca de 80% da DA encefálica. A 

substância nigra (SN), junto com a área tegmental ventral (ATV), no mesencéfalo, são as 

principais populações de neurônios dopaminérgicos do encéfalo (KANDEL 2000; SIEGEL; 

ALBERS, 2006).  

 

A SN é um constituinte dos chamados núcleos da base localizados em regiões 

subcorticais. Os núcleos ou gânglios da base compõem um grupo de núcleos subcorticais, 

incluindo o corpo estriado (caudado e putâmen), a parte externa e interna do globo pálido, o 

núcleo subtalâmico e a substância nigra (pars compacta e reticulata) que são áreas importantes 

para o controle e iniciação dos movimentos (BURCH; SCHEERIN, 2005). 

 

Meynert (1871) foi o primeiro a correlacionar a DP com uma disfunção dos núcleos da 

base. A DP consiste em uma síndrome progressiva caracterizada pela degeneração de 

neurônios dopaminérgicos que apresentam seus corpos celulares na substância nigra parte 

compacta (SNpc) e projetam seus axônios em direção ao estriado (LANDRIGAN et al., 2005; 

PRZEDBORSKI, 2005). Também se observa a diminuição da atividade de enzimas 

envolvidas na síntese de DA, como a TH e DOPA-descarboxiase (GERLACH; RIEDERER, 
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1996) e de seus metabólitos, ácido homovanílico  (HVA) e 3,4 ácido dihidroxifenilacético 

(DOPAC), e do transportador de dopamina (DAT) no estriado e na SNpc (BEAL, 2001). 

 

Acredita-se que a redução nos níveis de dopamina estriatais seja a principal 

responsável pelos sintomas da DP (VALKO et al., 2007). A perda destes neurônios que 

normalmente são ricos em neuromelanina, resulta em despigmentação da SN (DAUER; 

PRZEDBORSKI, 2003). Esse evento de morte neuronal é desencadeado por inúmeros fatores 

que compõem um cenário ainda pouco compreendido. Porém um dos achados 

fisiopatológicos mais freqüentes na DP é a presença de inclusões citoplasmáticas nucleares 

chamadas de corpos de Lewy (TOGO et al., 2001; DAUER; PRZEDBORSKI, 2003). 

 

Os corpos de Lewy são estruturas esféricas organizadas em um núcleo denso de 

hialina e circundadas por um halo claro, medindo aproximadamente 15 μm de diâmetro, 

compostas de numerosas proteínas, incluindo α-sinucleína, parkina, ubiquitina e 

neurofilamentos (SCHULZ; FALKENBURGER, 2004). Esses agregados protéicos 

acumulam-se nos neurônios, onde ao ultrapassar um determinado limiar acarretam 

neurotoxicidade com conseqüente morte neuronal e concomitante redução da aferência 

dopaminérgica para o estriado. (KOO; LEE; IM, 2008). 

 

Estas estruturas não são exclusivas da DP, pelo contrário, também são encontradas na 

doença de Alzheimer, na demência com corpos de Lewy e como um achado acidental 

patológico em pessoas saudáveis de idade avançada (DAUER; PRZEDBORSKI, 2003; 

SCHULZ; FALKE NBURGER, 2004). 

 

 O papel dos corpos de Lewy na morte neuronal ainda é controverso, mas sabe-se que 

sua presença no cérebro perturba o seu funcionamento normal, interrompendo a ação de 

importantes mensageiros químicos como, por exemplo, acetilcolina e dopamina (VALKO et 

al., 2007).  

 

1.1.3 Etiologia da Doença de Parkinson 

 

1.1.3.1 Fatores genéticos 

 

Embora a maioria dos casos de DP seja esporádica, a identificação de algumas formas 
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familiar, tanto autossômica dominante como recessiva (SUTHERLAND et al., 2007) 

despertou o interesse para o envolvimento genético em sua patogênese (THOMAS et al., 

2007). Cerca de aproximadamente 10-15% dos casos de DP apresentam história familiar 

positiva para a doença (TANNER et al., 1999; ELBAZ et al., 2007). 

 

Até o presente tempo, já foram identificados 13 lócus e mutações em 7 genes, dentre 

eles, α-sinucleína, parkina, ubiquitina hidrolase carboxiterminal L1 (UCH-L1), PINK1, DJ1, 

LRRK2 e Omi (ELBAZ et al., 2007). De acordo com Schulz e Falkenburger (2004) mutações 

no gene da α-sinucleína favorecem a agregação de α-sinucleína e podem promover a 

formação de corpos de Lewy. Mutações no lócus PARK1 levam à identificação de agregações 

de α-sinucleína na DP, enquanto mutações no lócus PARK2 causam deficiência na proteína 

parkina e degeneração nigroestriatal predominante sem corpos de Lewy (CALNE, 2005). 

 

Yamamura e colaboradores (1973) descreveram pela primeira vez as manifestações 

clínicas dessa forma de DP familiar. A maioria das mutações na parkina é de perda de função 

e, portanto, a proteína perde a capacidade de ubiquitinação, o que resulta no acúmulo de 

substratos e consequente toxicidade para as células (HEALY; ABOU-SLEIMAN; WOOD, 

2004). 

 

Mutações homozigotas na parkina são responsáveis por cerca de metade dos casos de 

DP autossômica recessiva com inicio precoce (< 21 anos), sendo essa doença mais conhecida 

como parkinsonismo juvenil (LUCKING et al., 2000). Mutações autossômicas recessivas no 

gene DJ-1 podem causar DP com início precoce (BONIFATI et al., 2003). 

 

Em 2002, características patológicas muito similares a dos pacientes com DP 

idiopática foram descritas em uma família japonesa, forma familiar da DP que ficou 

conhecida como PARK8 (FUNAYAMA et al., 2002; SEOL, 2010). Posteriormente, 

identificou-se o gene responsável por esse tipo de DP, o qual codifica a proteína conhecida 

como LRRK2 ou dardarina (PAISAN-RUIZ  et al., 2004; ZIMPRICH  et al., 2004). 

Mutações nesse gene podem estar presentes também em casos esporádicos de DP, além dos 

casos familiares (SEOL, 2010). 

 

Uma mutação na enzima UCHL1, que está envolvida no sistema de degradação 

ubiquitina-proteassoma, foi descrita em uma família alemã. A mutação leva a uma perda 
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parcial da atividade catalítica dessa enzima, que pode desencadear agregação de proteínas 

(LEROY et al., 1998).  

 

Apesar das diferentes características clínicas e patológicas das formas de manifestação 

da DP familiar e idiopática, ambas apresentam as mesmas anormalidades neuroquímicas, 

principalmente quanto à depleção do conteúdo de DA mesencefálica (PRZEDBORSKI, 

2005). 

 

Nas ultimas décadas, estudos clínicos pos mortem e experimentos in vivo e in vitro 

com modelos animais, têm possibilitado alguns entendimentos sobre a patogênese da doença. 

As hipóteses incluem: defeitos conformacionais nas estruturas de proteínas citoplasmáticas e 

disfunções mitocondriais com conseqüente aumento do estresse oxidativo, resultando na 

morte neuronal (DAUER; PRZEDBORSKI, 2003; SINGH; DIKSHI, 2007; REALE et al., 

2009). 

 

1.1.3.2 Fatores ambientais 

 

De acordo com alguns autores, fatores não-genéticos, como por exemplo, exposição a 

agentes tóxicos ambientais (pesticidas e metais) estariam envolvidos tanto quanto fatores 

genéticos na gênese da DP e que até mesmo esses fatores ambientais seriam antecedentes à 

hereditariedade na etiologia DP (COLLINS; NEAFSEY, 2002). A combinação de fatores 

ambientais e genéticos pode contribuir para o aparecimento da doença, havendo um 

sinergismo (THIRUCHELVAM, 2000). 

 

Evidências apontam que o ambiente rural e exposição a pesticidas estão associados à 

DP, embora não se saiba a taxa de exposição que pode levar a doença. (MIGLIORE; 

COPPEDE, 2009). 

 

Aparentemente, a vida rural expõe os sujeitos a elementos identificados como 

promotores dos sintomas da doença tais como utilização de água advinda de poços, exposição 

a pesticidas e demais produtos agrícolas, além de intoxicação por contato com metais e outros 

descartes industriais (WONG et al, 1991; KORELL; TANNER, 2004). 

 

Estudos caso controle sugerem que o risco de DP aumenta nos indivíduos cuja 
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ocupação e a agricultura, atividade industrial ou outras profissões que envolvam exposição a 

determinados metais e químicos (TANNER; ASTON, 2000). Determinadas exposições 

ocupacionais parecem ser um fator de risco para a DP, no entanto as associações são em 

alguns casos fracas e/ou inconsistentes (FIRESTONE et al., 2005). 

 

Um determinado número de substâncias foram identificadas como sendo tóxicas para 

a substância negra. A maior parte dos estudos parece concordar no papel da exposição a 

neurotoxinas, como pesticidas, inseticidas, herbicidas, plásticos, resinas, químicos e metais, 

como fatores de risco da DP (ZHIGAO; FUENTE; STOESSL, 2003, DI MONTE, 2003). 

 

A neurotoxina 1-metil-4-fenil-1,2,3,6-tetraidropiridina (MPTP) foi descoberta no 

inicio de 1980 quando alguns jovens foram vistos na sala de emergência em um hospital da 

Califórnia com sintomas semelhantes à DP como rigidez, bradicinesia, tremores e 

instabilidade postural. O aparecimento desta síndrome parkinsoniana nessa faixa etária foi 

surpreendente uma vez que a DP geralmente se manifesta em pessoas idosas. Após a 

realização de alguns exames laboratoriais os pesquisadores chegaram à conclusão que os 

pacientes em questão eram usuários de heroína caseira, e na droga utilizada por eles foi 

detectada a presença de MPTP (LANGSTON et al., 1983). Essa neurotoxina age bloqueando 

o complexo I da cadeia respiratória, interrompendo a transferência de elétrons para a 

ubiquinona. Essa perturbação aumenta a produção de espécies reativas do oxigênio (EROs) e 

diminui a síntese de adenosina trifosfato (ATP), portanto, comprometendo o aporte energético 

da célula (DAUER; PRZEDBORSKI, 2003). 

 

Os pesticidas e herbicidas como, por exemplo, a rotenona e o paraquat, alteram o 

metabolismo mitocondrial, levando a disfunção no complexo da cadeia respiratória e a morte 

celular (HERNÁNDEZ-MONTIEL, 2006). O paraquat é um dos herbicidas mais utilizados na 

agricultura e apresenta uma estrutura química semelhante ao 1-metil-4-fenilpiridinio (MPP
+
), 

metabólito ativo do MPTP (DAUER; PRZEDBORSKI, 2003; BARTELS; LEENDERS, 

2009). 

 

A rotenona é uma substância química que pertence à família das isoflavonas, utilizada 

como um inseticida de amplo espectro (CICCHETTI et al., 2009). É altamente lipofílica e não 

depende do DAT, uma vez dentro da célula acumula-se no complexo mitocondrial 

(CANNON et al., 2009) onde inibe a transferência de elétrons de ferro-enxofre (Fe-S) 
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aumentando a produção de EROs que podem interagir com óxido nítrico (NO), especialmente 

oxigênio (O2) e radical hidroxila (HO
-
) levando à formação de peroxinitrito (ONOO

-
) 

resultando em danos aos neurônios dopaminérgicos (DAUER; PRZEDBORSKI, 2003). A 

rotenona liga-se no mesmo local que o MPP
+
 e inibe o complexo mitocondrial (CICCHETTI 

et al., 2009). 

 

A dieldrina é um pesticida organoclorado que não é mais produzido, nem utilizado nos 

Estados Unidos, mas traços desta substância foram encontrados na SN de pacientes com DP 

(CORRIGAN et al., 2000). 

 

O ferro é outra toxina ambiental implicada como causa da DP. Um acúmulo 

consistente deste metal na SN tem sido relatado em casos da doença (GERLACH et al., 2006) 

Depósitos de ferro parecem ser tóxicos para neurônios da SNpc e tem sido observados em 

conjunto com outras inclusões de proteína. O ferro pode causar agregação de α-sinucleína 

(maior constituinte dos corpos de Lewy), por causa de sua propensão a gerar excesso de 

EROs (JELLINGER, 1999).  

 

Parece também existir um aumento de risco de DP relacionado com o consumo 

excessivo de gordura animal e carnes vermelhas (TANNER; ASTON, 2000).  No entanto, 

esses resultados não são consistentes em todos os estudos (ZHIGAO; FUENTE; STOESSL, 

2003). 

 

Estudos que enfocam o tabagismo, a exposição ao cigarro e consumo de cafeína com a 

diminuição do risco de DP (EVANS et al, 2006; CHECKOWAY et al., 2002). Traumas 

repetidos na cabeça, com a perda da consciência, e uso de medicação psicoativa também 

parecem ser fatores de risco (DICK et al., 2007)  

 

1.1.4 Estresse oxidativo  

 

Radicais livres são moléculas que possuem um ou mais elétrons desemparelhados. Em 

geral, são instáveis e tem vida muito curta devido à natureza livre de seus elétrons que os 

tornam hábeis a reagir com diversos compostos ou alvos celulares, de modo a obter uma 

maior estabilidade química conferida pelo emparelhamento de elétrons (HALLIWELL, 1994). 
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O estresse oxidativo é definido como a situação na qual a formação de espécies 

reativas excede significativamente a capacidade de defesa antioxidante e de reparo do 

organismo, tendo como consequência o aumento de danos a biomoléculas (DNA, lipídios, 

proteínas). Estes danos, quando não reparados, acabam comprometendo o funcionamento da 

célula e levando-a à morte por apoptose ou necrose (BARBOSA;MEDEIROS;AUGUSTO, 

2006). 

 

Existe um grande número de evidências correlacionando estresse oxidativo e DP 

(DRECHSEL; PATEL, 2008).  Foram observadas evidências do aumento do estresse 

oxidativo em autópsias na SN, em pacientes com DP, tais como níveis elevados de 

marcadores da peroxidação lipídica (malondialdeído) e nitração de proteínas (GANDHI; 

WOOD, 2005), indicando que o estresse oxidativo tem papel importante na degeneração de 

neurônios. (PRASAD et al., 1999; ZOCCOLELLA et al., 2005). 

 

Todos os tecidos humanos sofrem lesões oxidativas, porém, por diversas razões, o 

sistema nervoso central é especialmente sensível. Primeiramente, o SNC tem capacidade 

reduzida de regeneração celular em comparação com outros órgãos. Isto porque os neurônios 

de um indivíduo adulto são células pós-mitóticas, ou seja, não se replicam mais 

(ANDERSEN, 2004). A morte de neurônios induzida por toxinas ou pelo processo normal de 

envelhecimento pode causar sérios comprometimentos ao sistema nervoso (BARBOSA; 

MEDEIROS; AUGUSTO, 2006). 

 

Características intrínsecas do SNC e de seu metabolismo o tornam mais propenso a 

danos causados por espécies oxidantes. O consumo de O2 pelo cérebro é muito elevado. Em 

humanos, o cérebro é responsável por cerca de 20% do consumo total de O2. A grande 

demanda por O2 deve-se ao alto consumo de ATP pelos neurônios, para manter o potencial de 

membrana e o fluxo de neurotransmissores (4x 10
21 

ATP/min). Isto significa que os neurônios 

dependem muito da eficiência das mitocôndrias.  Todavia, elétrons podem escapar da cadeia 

de transporte de elétrons e gerar EROs que, por sua vez, podem danificar a mitocôndria. Em 

contrapartida, a mitocôndria lesada apresenta libera mais elétrons e, consequentemente, 

produz mais EROs, gerando um ciclo vicioso (HALLIWELL, 1994). 

 

Muitos neurotransmissores são oxidáveis. Dopamina, seu precursor levedopa e 

noradrenalina reagem com O2 gerando o ânion radical superóxido (O2 •-),peróxido de 
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hidrogênio (H2O2) e quinonase semiquinonas reativas, que podem depletar as reservas de 

glutationa (GSH) e se ligar em grupos –SH de proteínas. A oxidação dos neurotransmissores 

dopamina, serotonina e noradrenalina por monoamina oxidases (flavoproteínas localizadas na 

membrana mitocondrial externa) é um dos principais mecanismos de geração de H2O2 no 

cérebro (BARBOSA; MEDEIROS; AUGUSTO, 2006). 

 

Os lipídios das membranas neuronais contêm ácidos graxos altamente insaturados, 

especialmente ácido docosaexaenóico. Estes ácidos graxos poliinsaturados são extremamente 

susceptíveis à peroxidação lipídica, a qual resulta no acúmulo de hidroperóxidos de lipídio 

(LOOH). Estes podem ser degradados na presença de íons de ferro ou cobre gerando radicais 

alcoxila (LO•) e peroxila (LOO•). Esses radicais podem danificar proteínas de membrana 

etambém atacar outras moléculas de lipídio, propagando a peroxidação lipídica. Os produtos 

finais da decomposição de LOOH são inúmeros e incluem aldeídos altamente citotóxicos, 

como malondialdeído (MDA), acroleína, 4-hidroxi-2-trans-nonenal (HNE) e trans,trans-2,4-

decadienal (DDE) (MARTINEZ et al., 2003). 

 

Muitas áreas do cérebro possuem grande quantidade de íons de ferro. A maior parte 

dele está estocada em ferritina e uma parte menor, no sítio ativo de enzimas as quais previnem 

ou minimizam as reações de oxidação catalisadas por estes minerais. Os íons ferro e cobre são 

muito ativos em reações de óxido-redução. Níveis elevados de H2O2 podem liberar íons de 

ferro de heme proteínas, como hemoglobina e citocromo. O ferro (II) reduz H2O2 a HO• 

(reação de Fenton) e catalisa a formação de HO• pela reação de Haber-Weiss. O HO• é o 

radical mais reativo encontrado in vivo (BARBOSA; MEDEIROS; AUGUSTO, 2006) 

levando a peroxidação lipídica e a oxidação de neurotransmissores. O resultado é o acúmulo 

de hidroperóxidos que destroem a estrutura e função da membrana (WELCH, 2002). 

 

Fe
+2

 + H2O2→ Fe
+3

 + HO• + HO
-
        Reação de Fenton 

H2O2 + O2
•-
→ O2 + HO• + HO

-
           Reação de Haber-Weiss 

 

A proteção contra o estresse oxidativo tanto endógeno como exógeno é proporcionado 

por vários sistemas enzimáticos e não-enzimáticos, incluindo a catalase, a superóxido 

dismutase, glutationa peroxidase e glutationa (MOSLEY et al., 2006). 

 

 A glutationa e a glutationa peroxidase inativam potencialmente os radicais livres e os 
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metabólitos do oxigênio derivados das reações oxidativas e do metabolismo (BIANCHI; 

ANTUNES, 1999). Existem fortes evidências de que a depleção de GSH é um dos eventos 

principais na etiologia da DP. Redução dos níveis de GSH no mesencéfalo pode ser indicativo 

de aumento de níveis de radicais livres (SIAN et al., 1991; ONYANGO, 2008). Evidências 

sugerem que a depleção de GSH desempenha um papel ativo na patogênese da DP 

(MARTIN; TEISMANN, 2009).  

 

A superóxido dismutase (SOD), enzima presente na mitocôndria e citosol, converte o 

radical superóxido em peróxido de hidrogênio (HALLIWELL; GUTTERIDGE, 2000). Outra 

enzima encontrada na maioria dos tecidos é a catalase, esta, remove o peróxido de hidrogênio 

catalisando a sua redução em água e oxigênio molecular (SCOTT, 1991). Os níveis de 

catalase são baixos em todas as regiões do cérebro, sendo um pouco mais elevados no 

hipotálamo e SN que no córtex ou no cerebelo (HALLIWELL; GUTTERIDGE, 2002). No 

cérebro, a catalase está localizada em microperoxissomos e, provavelmente, não interage 

eficientemente com a H2O2 gerada em outros compartimentos subcelulares como, por 

exemplo, na mitocôndria (BARBOSA; MEDEIROS; AUGUSTO, 2006). 

 

1.1.5 Disfunção mitocondrial e apoptose 

 

A mitocôndria é uma organela citoplasmática relacionada ao metabolismo energético, 

uma vez que há diferentes reações bioquímicas que nela transcorrem. Apresenta duas 

membranas, uma interna e outra externa, envolvendo uma matriz. Na membrana mitocondrial 

interna (MMI), está localizada a cadeia transportadora de elétrons (CTE), havendo produção 

de energia a partir do fluxo de elétrons e consequente fosforilação oxidativa (SCHEFFER, 

2001). 

 

A descoberta em 1983 de pessoas que desenvolvam sinais típicos de DP após a injeção 

intravenosa de drogas contaminadas com MPTP e que esta substância causa danos a função 

da mitocôndria levaram a hipótese de que a disfunção mitocondrial estaria envolvida na DP 

(ONYANGO, 2008). 

 

Experimentos in vitro demonstraram que o MPP
+
 é um inibidor do complexo I da 

CTE, cursando com redução da produção de ATP mitocondrial e aumento na produção do 

ânion superóxido e de radicais livres (KOPIN; MARKEY, 1988). 
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Inibição de um complexo I da CTE tem duas conseqüências principais: a 

depleção de ATP, portanto prejuízo de todos os processos celulares dependentes de ATP e a 

geração de radicais livres causando estresse oxidativo (SCHAPIRA et al.,1990). A deficiência 

energética relacionada à mitocôndria pode levar ao rompimento de vesículas que armazenam 

DA, aumentando sua concentração no citossol ocasionando danos em macromoléculas 

(DAUER; PRZEDBORSKI, 2003). A inibição do Complexo I leva ao aumento da geração de 

radicais livres, o que resulta em um ciclo de auto-amplificação de inibição deste complexo 

provocando morte celular progressiva (SCHAPIRA et al., 1998). 

 

  Uma redução de 30% da atividade um complexo I da CTE tem sido descrita no 

músculo, cérebro e plaquetas de pacientes com DP idiopática (PARKER; BOYSON; PARKS, 

1989). Há evidências de que danos ao complexo I da mitocôndria das células dopaminérgicas 

reduziriam os níveis de ATP, causando a morte celular (MURRAY et al., 2003;  FERRO et 

al., 2007).  

 

Apoptose dos neurônios dopaminérgicos nigrais é um evento envolvido no processo 

de neurodegeneração na DP (BATTISTI et al.,2008). Essa hipótese foi demonstrada em 

estudos de modelos animais e de modelos in vitro (MLADENOVIC et al., 2004; 

NOVIKOVA et al.,2006).   

 

O mecanismo apoptótico é rigidamente controlado por expressões genéticas 

decorrentes da interação célula e meio externo, levando à produção de várias moléculas com 

atividades específicas que resultam em alterações celulares funcionais expressas 

morfologicamente por condensação e fragmentação cromatínica e formação de protuberâncias 

na superfície celular (ISRAELS; ISRAELS, 1999; ELMORE, 2007). 

 

Desequilíbrios entre os processos de apoptose resultam em distúrbio na homeostase do 

tecido e a sua desregulação está relacionada com o  desenvolvimento  de  diversas  doenças  

com o  câncer, doenças autoimunes, neurodegenerativas e infecções virais (DLAMINI et al., 

2004). 

 

O processo apoptótico é causado por uma cascata de eventos na qual a família de 

cisteína proteases conhecida como caspases levam a quebra de múltiplos substratos, com 
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especificidade para o ácido aspártico (EBERHARDT; SCHULZ, 2003; LEV et al.,2003). A 

morte apoptótica é caracterizada pela expressão de genes (a maior parte oncogenes), que 

aumentam o processo apoptótico (bax, bcl-x) e outros que inibem a morte celular (por 

exemplo: bcl-2, bcl-xL) (LEV et al.,2003). 

 

A ativação das caspases pode ser observada em várias doenças como no trauma 

(caspase-3), na DP (caspase-3) e na doença de Alzheimer (caspase-3 e caspase 9). Alguns 

inibidores das caspases podem agir como neuroprotetores em alguns modelos celulares e 

animais de doenças neurodegenerativas (WALDMEIER; TATTON, 2004). 

 

A ativação da apoptose pode ser iniciada de duas diferentes maneiras: pela via 

extrínseca (citoplasmática) ou pela via intrínseca (mitocondrial) (GRIVICICH; REGNE; 

ROCHA, 2007). A via extrínseca é desencadeada pela ligação de ligantes específicos a um 

grupo de receptores de membrana da superfamília dos receptores de fator de necrose tumoral 

(rTNF). Esta ligação é capaz de ativar a cascata das caspases (BUDIHARDJO et al.,1999). 

 

A mitocôndria atua como um regulador central da via intrínseca da apoptose, além 

disso, também pode amplificar e mediar a via extrínseca. A mitocôndria tem um papel 

“chave” na integração e propagação dos sinais de morte originados intrinsecamente por danos 

ao DNA, por estresse oxidativo, extravasamentos de proteínas e outros (WALDMEIER; 

TATTON, 2004).   

 

Quando sinais de morte alcançam a mitocôndria, levam ao colapso do potencial da 

membrana mitocondrial interna. Ao mesmo tempo, a água do espaço entre membranas passa 

para a matriz mitocondrial, levando à ruptura da organela e consequente liberação de 

proteínas pró-apoptóticas para o citoplasma (LOEFFLER; KREMER, 2000; GUPTA, 2003). 

 

Quando ocorrem danos na membrana mitocondrial o citocromo c é liberado no citosol 

formando um complexo com a APAF- 1(fator ativador de proteases pró-apoptoticas 1) e a 

caspase-9, o chamado apoptossomo, que promove a clivagem da pró-caspase-9, liberando a 

caspase-9, ativa (Figura 3). Uma vez ativada, a caspase-9 ativa a caspase-3 que vai ocasionar 

a apoptose (PETROS; OLEJNICZAK; FESIK, 2004; RUPNARAIN et al.,2004). 
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Figura 3 - Via intrínseca de ativação da apoptose 

 

Fonte: Grivicich et al., 2007 

 

1.1.6 Envolvimento do NO 

 

As enzimas óxido nítrico sintase (NOS) utilizam l-arginina e oxigênio molecular para 

produzir o gás NO, um regulador crítico da homeostase vascular, neurotransmissão e de 

defesa do hospedeiro (LUNDBERG; WEITZBERG; GLADWIN, 2008). As enzimas NOS 

apresentam-se em três formas distintas (isoenzimas) sintetizadoras de NO: a forma neuronal 

(nNOS; tipo I), a forma induzida (iNOS; tipo II), que é produzida em grande quantidade pela 

micróglia ativada e macrófagos e a forma endotelial (eNOS; tipo III) (LUIKING; ENGELEN; 

DEUTZ, 2010).  

 

O tipo I e III da NOS são constitutivas onde o NO é liberado por um curto período de 

tempo em resposta a estímulos fisiológicos. Em contrapartida, iNOS é expressado em resposta 

a citocinas proinflamatórias ou lipopolissacarídeos bacterianos (ZHU et al., 2003; JIANG et 

al., 2007). 

 

O encéfalo expressa as três isoformas da enzima NOS, e embora cada isoforma possa 
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desempenhar um discreto papel fisiológico, o NO gerado pode atuar tanto em processos 

fisiológicos como patológicos no sistema nervoso central (SNC) (DUNCAN; HEALES, 

2005). Os níveis de iNOS no SNC são baixos, mas essa isoforma pode ser induzida por 

astrócitos ou por células microgliais por eventos como inflamação, infecção viral ou trauma 

(CALABRESE et al., 2007). 

 

Recentemente, o papel do NO na doença de Parkinson tem ganhado importância pelo 

achado de 3-nitrotirosina no centro de corpúsculos de Lewy, o marcador patológico desse 

distúrbio neurodegenerativo e a superexpressão de NOS no cérebro de paciente com DP 

(GOOD et al., 1998). Na SN o NO reage com 6- hidroxidopamina (6-OHDA) ocorrendo 

formação de dopamina semiquinona, O2
–
 e ONOO

–
 (RIOBÓ et al., 2001). 

 

1.2 Modelos da DP 

 

O conhecimento sobre a fisiopatologia da DP contribuiu para o desenvolvimento de 

modelos animais e de cultura de células desenvolvidos para melhor entender os mecanismos 

de morte neuronal, identificando possíveis alvos para uma farmacoterapia cada vez mais 

seletiva e eficaz (PANOV et al., 2002; HANROTT et al., 2006).  

 

Deste modo foram desenvolvidos modelos de DP utilizando-se neurotoxinas 

dopaminérgicas e modelos de linhagens genéticas com deleção genética para a doença. A 

utilização de substâncias capazes de destruir seletivamente neurônios dopaminérgicos, 

principalmente, da indução de estresse oxidativo tem sido muito útil no  estudo  da  DP 

(BOVÉ et al., 2005). 

 

Entre as toxinas usadas para induzir a neurodegeneração dopaminérgica podem ser 

relacionadas MPTP, paraquat, rotenona e 6-OHDA. Presumivelmente, todas essas toxinas 

levam a formação de espécies reativas do oxigênio e nitrogênio (DAUER; PRZEDBORSKI, 

2003). 

 

O MPTP é uma substância lipossolúvel, fato que lhe confere grande capacidade de 

cruzar a barreira hemato-encefélica, fazendo com que esta seja neurotóxica mesmo quando 

administrado por via parenteral (LANGSTON, 1983; BALLARD, 1985). Uma vez no 

encéfalo, a pró-toxina MPTP é oxidada a 1-metil-4-fenil-2,3-dihidropiridium (MPDP+) pela 
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enzima monoaminoxidase-B presente nas células da glia. A seguir, esse intermediário é 

convertido a MPP
+
 (provavelmente por oxidação espontânea). Como a molécula do MPP

+
 é 

polar, ela depende de carreadores de membrana plasmática para entrar nas células. Além 

disso, o MPP+ é um substrato de alta afinidade para o DAT, bem como para o transportador 

de noradrenalina e serotonina (PRZEDBORSKI et al., 2001; DAUER; PRZEDBORSKI, 

2003) Uma vez dentro dos neurônios dopaminérgicos, o MPP+ se concentra dentro das 

mitocôndrias, bloqueando o complexo I da CTE, interrompendo a transferência de elétrons 

para a ubiquinona. Essa perturbação aumenta a produção de EROs e diminui a síntese de 

ATP, portanto, comprometendo o aporte energético da célula (DAUER; PRZEDBORSKI, 

2003). 

 

O MPTP, quando administrado a humanos ou a primatas, desencadeia uma síndrome 

parkinsoniana grave e irreversível que reproduz grande parte das características da DP, 

incluindo tremor em repouso, rigidez muscular, movimentos vagarosos e instabilidade 

postural (PRZEDBORSKI et al., 2001). Paralelamente a essas alterações motoras, alguns 

autores têm mostrado em modelos animais que esta neurotoxina produz prejuízos cognitivos 

similares aos ocorridos na doença (PERRY et al., 2004; REKSIDLER et al., 2007).  

 

A rotenona é um composto químico encontrado na raiz e talos de algumas plantas, e 

por seu caráter altamente citotóxico, é amplamente utilizado como pesticida (MEREDITH; 

SONSALLA; CHESSELET, 2008). Essa toxina facilmente atravessa a barreira 

hematoencefálica e membranas biológicas e age como potente inibidora do Complexo I. A 

exposição sistêmica de ratos à rotenona reproduz características da DP, incluindo degeneração 

nigroestriatal seletiva e inclusões citoplasmáticas positivas para α-sinucleína (BETARBET, 

2000). 

 

O paraquat, outra substância utilizada na indução de modelos animais de DP, atua de 

forma semelhante à rotenona para induzir à morte neuronal: inibindo o processo de respiração 

celular e facilitando a produção de espécies reativas de oxigênio (SHIMIZU et al., 2001).  O 

paraquat também gera o aparecimento de inclusões citoplasmáticas, contribuindo para a 

caracterização da DP (UVERSKY, 2004). Faltam evidências conclusivas neste modelo, no 

que tange a prejuízos motores específicos, entretanto, já é evidente que a exposição ao 

paraquat é capaz de gerar danos a motricidade, evidenciando principalmente bradicinesia e 

marcada redução na atividade locomotora (BROOKS et al., 1999). 
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A 6-OHDA é uma droga comumente usada na investigação de compostos com 

atividade protetora em doenças neurodegenerativas em humanos, incluindo DP (NOBRE 

JUNIOR, 2003). Foi encontrada como produto endógeno em pacientes com DP, isso sugere 

que ela pode desempenhar um papel na patogênese dessa doença (GLINKA et al., 1997: 

JELLINGER et al., 1995). 

 

A neurotoxina 6-OHDA apresenta similaridade estrutural com as catecolaminas e tem 

alta afinidade pelo sistema de transporte das mesmas, mostrando assim a sua seletividade por 

neurônios catecolaminérgicos. Produz lesões na SNc pela indução da produção de peróxido de 

hidrogênio e espécies reativas do  oxigênio, como radical hidroxil, e também pela inibição do 

complexo I mitocondrial (Figura 4) (MILLER et al., 2009).  

 

Figura 4 – Hipótese dos mecanismos de toxicidade da 6-hidroxidopamina (6-OHDA) 

 

Fonte: Adaptado de Blum et al., 2001 

 

1.2.1 SHSY5Y como modelo da Doença de Parkinson 

 

Existe uma dificuldade em desenvolver um modelo que leva em conta todos os 

mecanismos de morte celular que são susceptíveis de causar a DP idiopática. A exposição de 
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células SH-SY5Y para diferentes toxinas que recapitulam mecanismos de morte celular na DP 

serve como um método rápido e confiável para testar agentes neuroprotetores que podem ter 

sucesso em ensaios clínicos (YONG-KEE; SALOMONCZYK; NASH, 2011). 

 

A linhagem celular SK-N-SH, estabelecida nos anos 70, deriva de tumores malignos 

de neurônios imaturos humanos, consistindo numa população heterogênea de vários tipos de 

células que se interconvertem. Estas células foram modificadas geneticamente para criar a 

linha celular conhecida como SH-SY5Y, que possuem características de neurônios 

dopaminérgicos (ROSS; SPENGLER; BIEDLER, 1983). Patologicamente, a DP é 

caracterizada pela perda de neurônios dopaminérgicos mesencefálicos. Com isso, essa 

linhagem está sendo utilizada como um modelo neuronal dopaminérgico para pesquisa de DP 

(XIE; HU; LI, 2010). 

 

Várias características da linhagem de células SH-SY5Y são úteis como um modelo 

para neurônios dopaminérgicos, pois possuem capacidade de sintetizar a DA e NA, por 

expressar TH e dopamina-β-hydroxilase (OYARCE; FLEMING, 1991). Essa linhagem 

celular também expressa DAT, uma proteína expressa apenas em neurônios dopaminérgicos 

dentro do sistema nervoso central. (TAKAHASHI et al., 1997).  Porque DAT é um pré-

requisito para MPP
+
 incorporação em neurônios, células da linhagem SH-SY5Y tem sido 

amplamente utilizada para estudar mecanismos de neurotoxicidade induzida por MPTP. Em 

contrapartida, a baixa expressão de receptores da DA torna difícil estudos sobre os efeitos 

terapêuticos de agonistas DA nesse modelo de DP (XIE; HU; LI, 2010).  

 

1.3 Berberina 

 

Os alcalóides representam um grupo muito extenso de metabólitos secundários, com 

diversas estruturas, distribuição na natureza e importantes atividades biológicas (GRYCOVA; 

DOSTAL; MAREK, 2007). 

 

A berberina (C20H18NO4)
+
 é um alcalóide isoquinolínico natural, de coloração amarela 

com uma longa história de uso na medicina Chinesa (Figura 5).  Devido sua coloração tem 

sido há muito tempo utilizada como corante conhecido atualmente como “amarelo natural 

18”. Ela pode ser encontrada nas raízes, rizomas e casca do caule das plantas Hydrastis 

canadensis, Coptis chinensis, Berberis aristata, Berberis aquifoliume Berberis vulgaris 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Yong-Kee%20CJ%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Salomonczyk%20D%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Nash%20JE%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Xie%20HR%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Hu%20LS%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Hu%20LS%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Xie%20HR%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Hu%20LS%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Hu%20LS%22%5BAuthor%5D
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(BIRDSALL; KELLY, 1997). Berbereis aristata possui a maior fonte de berberina. É um 

arbusto que cresce em torno de 1,5 a 2 metros de altura, sendo nativa do Himalaia 

(IMANSHAHIDI; HOSSEINZADEH, 2008).  

Figura 5-Estrutura molecular da berberina 

 

 

 

 

Fonte: Ji e Shen, 2011. 

 

Quando administrada via oral, a berberina tem pobre biodisponibilidade. Contudo, sua 

administração sistêmica pode facilmente atravessar a barreira hematoencefálica (WANG et 

al., 2005), sendo geralmente administrado na clínica na forma cloreto ou surfato (PAN et al., , 

2002). A berberina é metabolizada no fígado pelo citocromo P450, sofrendo metabolismo de 

fase I (PEREIRA et al., 2007). 

 

Muitas aplicações farmacológicas têm sido atribuídas a berberina, como antidiarréica 

(TAYLOR; BAIRD, 1995), antimicrobiana (KANEDA et al., 1991), antiinflamatória 

(CKLESS et al., 1995), antiarrítmica e anti-hipertensiva (HONG et al., 2002), 

antiproliferativa / antitumoral (LETASIOVA et al., 2005; SERAFIM et al., 2008), 

antiangiogênicas (LIN et al., 2004) e como antioxidante (SHIRWAIKAR et al.,2006). A 

eficácia e segurança da berberina no tratamento do diabetes tipo 2e dislipidemia têm sido 

relatados (ZHANG et al., 2008).  

 

 A atividade antioxidante da berberina tem sido amplamente demonstrada através da 

redução da formação de EROs (RACKOVÁ, 2004), peroxinitrito (YOKOZAWA et al., 
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2005), inibição da peroxidação lipídica (SHIRWAIKAR et al., 2006) e oxidação da 

lipoproteína  de baixa densidade (LDL) (HSIEH et al., 2007). 

 

Em modelo de privação de glicose e oxigênio em células PC12, a berberina inibiu a 

geração de ERO e a liberação de fatores pró-apoptoticos mitocondriais, tais como citocromo c 

(ZHOU;  ZENG; KONG, 2008). 

 

Evidencias pré clinicas tem sugerido a utilidade da berberina em várias doenças 

neurodegenerativas e neuropsiquiatricas (BIRDSALL; KELLY, 1997). Estudos mostram uma 

ação neuroprotetora contra vários modelos animais de doenças que afetam o SNC, tais como 

Alzheimer (ZHU; QIAN, 2006), isquemia cerebral (YOO et al., 2006), depressão 

(KULKARNI; DHIR, 2008) e ansiedade (PENG et al.,  2004). 

 

1.4 Relevância e justificativa 

 

As terapias atualmente disponíveis para a DP não conseguem impedir a progressão da 

doença. As opções de tratamento hoje utilizadas na clínica são capazes de controlar os 

sintomas motores através do aumento dos níveis de dopamina no cérebro ou imitando os 

efeitos da dopamina (SINGH et al., 2007). A terapia mais utilizada é com a levedopa, sendo 

altamente efetiva durante os primeiros estágios do tratamento, no entanto, com o tratamento 

prolongado, os pacientes tendem a desenvolver complicações motoras levando a discinesia 

(NAGATSU et al., 2009).  

 

Agonistas dopaminérgicos foram usados como terapia adjuvante em conjunto com a 

levedopa no tratamento de complicações motoras. Como por exemplo, a bromocriptina, um 

alcalóide derivado do ergot. Contudo, seu uso é limitado devido seus efeitos colaterais 

observados mesmo em baixas dosagens como náuseas, vômitos e hipertensão profunda 

(KITAMURA; KAKIMURA; TANIGUCHI, 2002). 

 

Outra opção terapêutica que está sendo muito investigada seria os agentes 

neuroprotetores, cuja importância está nas suas propriedades antioxidantes, estes poderiam ser 

capazes de mudar o curso da doença, barrando a neurodegeneração dopaminérgica. Muitos 

agentes potencialmente neuroprotetores tem sido identificados e requerem testes clínicos 

(HART et al., 2009). 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Zhou%20XQ%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Zeng%20XN%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Kong%20H%22%5BAuthor%5D
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A berberina, um alcaloide isoquinolínico, é uma substância que tem ganhado 

importância por demonstrar um papel protetor no processo de neurodegeneração em modelos 

animais, agindo diretamente como removedores de EROs (ASAI et al., 2007; JUNG et al., 

2009) podendo ter benefícios no tratamento desta DP. Deste modo este trabalho procura 

investigar um papel neuroprotetor da berberina em um modelo experimental in vitro da 

doença de Parkinson 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 Gerais 

 

Estudar a atividade citoprotetora da berberina em modelo de toxicidade celular 

induzida pela 6-OHDA em células SH-SY5Y.  

 

2.2 Específicos 

 

 Estudar os efeitos da berberina sobre a viabilidade celular em modelo de morte 

celular induzida pela 6-OHDA em cultura de células SH-SY5Y através do teste 

do MTT.  

 Analisar os efeitos da berberina sobre a integridade da membrana celular 

induzidos pela 6-OHDA em cultura de células SH-SY5Y através do marcador 

iodeto de propídeo. 

 Verificar a ação da berberina sobre os níveis de nitrito induzidos pela 6-OHDA 

em cultura de células SH-SY5Y pelo reagente de Griess. 

 Avaliar a ação da berberina sobre os níveis de malondialdeído produzidos pela 

6-OHDA em cultura de células SH-SY5Y pelo teste do TBARS. 

 Estudar os efeitos da berberina sobre as alterações morfológicas produzidas 

pela 6-OHDA em cultura de células SH-SY5Y. 

 Avaliar o padrão de morte celular induzido pela 6-OHDA em cultura de células 

SH-SY5Y através de técnica de fluorescência com brometo de etídio/laranja de 

acridina e os efeitos da berberina nesse padrão. 

 Analisar os efeitos da berberina sobre a disfunção mitocondrial induzida pela 

exposição a 6-OHDA em cultura de células SH-SY5Y através do marcador 

rodamina 123. 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

3.1 Materiais utilizados 

 

3.1.1 Equipamentos 

 

 Agitador de placa, MLW Modelo Thys 2® 

 Agitador de tubo, Donner AD 8850® 

 Banho-maria, DELLTA Modelo 105Di® 

 Centrífuga Centimicro, FANEN Modelo 212® 

 Citômetro de fluxo, Guava EasyCyte mini® 

 Fluxo laminar, VECO® 

 Espectrofotômetro de placa DTX-880, Beckman Coulter® 

 Incubadora de células, (CO2 Water-Jacket Incubator) NUAIRE TS Autoflow®  

 Máquina fotográfica digital, Olympus C-7070® 

 Microscópio óptico de inversão, Nikon Diaphot® 

 Microscópio de fluorescência, Olympus 

 Microscópio óptico, Metrimpex Hungary/PZO-Labimex Modelo Studarlab® 

 Pipetas automáticas, Gilson® 

 

3.1.2 Soluções e reagentes 

 

 3[4,5-dimetiltiazol-2-il}-2,5-difeniltetrazolio (MTT)  (Sigma®) 

 Ácido o-Fosfórico (Vetec®) 

 Ácido perclórico(Vetec®) 

 Ácido tiobarbitúrico (Sigma®) 

 Álcool Etílico (Vetec®) 

 Brometo de Etídio (Sigma®) 

 Bromidrato de 6-hidroxidopamina (6-OHDA) 

 Cloreto de berberina (Sigma®) 

 Deferoxamina (Sigma®) 

 Dimetilsulfóxido (DMSO) (Vetec®) 
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 Eosina 0,5% (Doles®) 

 Hematoxilina 0,1% (Doles®) 

 Iodeto de propídeo (Boehringer®) 

 Laranja de Acridina(Fluka®) 

 Meio Essencial Mínimo modificado por Dulbeco’s: Mistura de Nutriente de Ham F-12 

(DMEM:F12) (GIBCO®) 

 N-1-naftilenodiamina (Sigma®) 

 Nitrito de sódio (Vetec®) 

 Penicilina/estreptomicina (GIBCO®) 

 Rodamina 123 (Sigma®) 

 Solução de azul de tripan 10% em água destilada (Sigma®) 

 Soro bovino fetal (GIBCO®) 

 Sulfonilamida (Sigma®) 

 Tampão fosfato (PBS) (Labsynth®) 

 Tripsina/ EDTA 0,25% (GIBCO®) 

 Triton X-100 (Isofar®) 

 

3.2 Cultura de células SH-SY5Y 

 

A linha celular SH-SY5Y (APABCAM, Rio de Janeiro, RJ, BRA) foi cultivada em 

garrafas de plástico para cultura (75 cm
2
, volume de 250 mL) crescendo até a confluência no 

meio DMEM:F12  suplementado com 10 % de soro bovino fetal (SBF) e  1% da mistura 

penicilina/estreptomicina. As células foram incubadas em estufa a temperatura de 37ºC numa 

atmosfera com 5 % de CO2, tendo sido observado o crescimento celular com ajuda do 

microscópio de inversão a cada 24 horas. 

 

Após 80% de confluência, as células foram tripsinizadas com 1 mL de tripsina. A 

suspensão de células foi contada, sendo a viabilidade avaliada pelo azul de Tripan e 

posteriormente sub-cultivadas em placas multi-wells de 96 poços ou 24 poços em uma 

concentração de 1 x 10
5 

células/poço. Um dia depois do plaqueamento a células são utilizadas 

nos experimentos. 
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Foi utilizado cloreto de berberina (C20H18ClNO4; Peso molecular= 371.81g/mol) 

dissolvida em dimetilsulfóxido (DMSO) e tampão fosfato (PBS). O volume total de DMSO 

utilizado em cada poço foi sempre menor do que 0,1%, o que não teve efeitos sobre a morte 

celular nos experimentos. Em relação ao manuseio da 6-OHDA, esta foi preparada na hora de 

ser incubada nas células, visto que se trata de uma substância extremamente fotossensível e 

termossensível. Daí tanto na pesagem quanto no processo de incubação a luz esteve apagada e 

na sala de cultura de células deixando somente luz de fundo. Esta neurotoxina foi dissolvida 

em PBS gelado.  

 

Foram realizadas curvas de várias concentrações de 6-OHDA 25, 50, 100, 200 e 400 

µM, equivalente a 6.25, 12.5, 25, 50, 100µg/mL e berberina 1, 10, 25, 50 e 100µg/mL para 

escolha das concentrações a serem utilizadas nos testes. A deferoxamina foi utilizada como 

controle positivo dos testes na concentração de 100µg/mL (NOBRE JÚNIOR et al., 2009). 

Esta concentração foi definida devido a experimentos prévios, sendo esta a que apresentou 

melhores efeitos citoprotetores. A 6-OHDA foi utilizada sozinha ou 15 minutos após a adição 

da berberina. Logo após a aplicação das drogas as células foram incubadas por 24 horas em 

estufa com 5% de CO2. Depois deste período os testes foram realizados. 

 

3.3 Ensaio de citotoxicidade – teste do MTT 

 

3.3.1 Principio do ensaio 

 

Para avaliar a citotoxicidade foi usado o ensaio MTT (MOSMANN, 1983). baseia-se  

na  capacidade  da  succinato  desidrogenase,  uma  enzima do  Ciclo  de Krebs ativa em 

mitocôndrias de células viáveis, em converter o sal de tetrazolium (brometo de  3-(4,5-

dimetiltiazol-2-il)-2,5-difeniltetrazolio,  ou  MTT),  que  é  hidrossolúvel  e  de  cor   

amarelada, em cristais de formazan, que são de cor púrpura. Essa técnica tem a capacidade de 

analisar a viabilidade e o estado metabólico da célula, sendo assim, bastante útil para avaliar a 

citotoxicidade (DENIZOT; LANG, 1986) 

 

3.3.2 Procedimento experimental 

 

As células foram plaqueadas em placas de 96 poços. Decorridas o período de 

incubação com as drogas 100µL do meio foi retirado para a dosagem dos níveis de nitrito, os 
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outros 100µL do meio foi descartado e incubado um novo meio (200µL) contendo solução de 

MTT (0,5mg/mL em meio DMEM:F12) em cada poço, onde estas células foram incubadas 

por mais 3h. Após este período, descartou-se o sobrenadante e adicionou-se então 150 µL de 

DMSO puro para a lise das células e solubilização do formazan. As placas foram agitadas por 

15 minutos e a absorbância foi medida em leitor de microplacas a 540 nm. A inibição da 

redução do MTT indica a diminuição da viabilidade celular. Os experimentos foram 

realizados em triplicata e repetidos em três diferentes dias. 

 

3.4 Determinação da integridade da membrana 

 

3.4.1 Principio do ensaio 

 

A análise da integridade da membrana plasmática é uma importante ferramenta para 

estudar o tipo de morte celular, visto que, apenas na necrose, a membrana plasmática está 

precocemente alterada. O teste baseia-se na capacidade do iodeto de propídeo (IP), que é 

hidrofílico, de penetrar apenas nas células cuja membrana esta rompida. Após a ligação ao 

DNA, o IP emite alta fluorescência quando excitado pelo laser de argônio (488nm). A célula 

com membrana integra emite, portanto, baixa fluorescência (MACKLIS; MADISON, 1990).    

 

3.4.2 Procedimento experimental 

 

As células SH-SY5Y foram plaqueadas em placas de 24 poços. Após o período de 

incubação com as drogas, as células foram tripsinisadas e adicionado 500µL de meio 

DEM:F12. Foi retirada uma alíquota de 100 µL e incubada com 100 µL de uma solução de IP 

a 50µg/mL (diluídos com PBS) na ausênsia de luz. Após 5 minutos, as amostras foram 

analisadas por citometria de fluxo (EasyCyte, Guava Tecnologies, EUA). Foram obtidas 

informações sobre a porcentagem de células viáveis (membranas integras) utilizando-se o 

filtro para espectro do vermelho.  

 

3.5 Determinação de Nitrito 

 

3.5.1 Principio do ensaio 
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A produção de NO foi determinada pela mensuração dos níveis de nitrito, um 

metabólito do NO encontrado no sobrenatante da cultura. Após o período de incubação, o 

sobrenadante foi recolhido e a concentração de nitrito foi determinada segundo ométodo de 

Green e colaboradores (1982). O reativo de Griess (sulfanilamida a 1%, cloridrato de N-1-

naftilenodiamina 0.1%, ácido fosfórico a 5% e água destilada, na proporção de 1:1:1:1) revela 

a presença de nitrito em uma amostra (urina, plasma, homogenato tecidual e sobrenadante 

celular) por uma reação de diazotização. . Em condições ácidas o nitrito reage com a 

sulfonilamida formando um composto intermediário, o sal diazônico. Em seguida este sal 

reage com o N-naftil-etilenodiamina formando um azo estável de coloração róseo, com o pico 

de absorbância em 560 nm. 

 

3.5.2 Procedimento experimental 

 

Para esta experiência 100 µL do reativo de Griess foi adicionado à 100 µL do 

sobrenadante da cultura de célula e incubado a temperatura ambiente por 10 min. A curva 

padrão foi elaborada com várias concentrações de NaNO2 (variando de 0,75 à 100 µM) sob as 

mesmas condições. Os brancos foram preparados pela adição de 100 µL do reativo de Griess 

à 100 µL do meio de cultura. A absorbância foi medida em leitor de microplacas em 560 nm. 

 

3.6 Determinação da peroxidação lipídica pela determinação da concentração de 

substâncias tiobarbitúricas ácido-reativas (TBARS).    

 

3.6.1 Principio do ensaio 

 

A peroxidação lipídica é uma consequência bem caracterizada do estresse oxidativo, a 

qual conduz ao dano tecidual (HIRRLINGER et al., 2002). 

O método mais empregado para determinação das TBARS é pela dosagem do 

malondialdeído (MDA) em amostras biológicas. Esse método é baseado na reação do MDA 

com ácido tiobarbitúrico (TBA) (DRAPER et al., 1990). Nesta reação, duas moléculas de 

TBA reagem estequiometricamente com uma molécula de MDA para formar um pigmento 

róseo, que tem absorbância máxima em solução ácida em 532 a 535 nm.   

 

3.6.2 Procedimento experimental 
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Após o período de incubação, o sobrenadante foi descartado e as células foram lisadas 

com 1mL de Triton X 100. Então, 250 µL do homogenato foram adicionados a tubos de 

vidro, e incubados em banho-maria a 37 °C por 1 h, seguido por adição de 400 µL de ácido 

perclórico 35% para precipitar as proteínas. A mistura foi centrifugada a 1400 g por 10 min e 

600 µL do sobrenadante foi adicionado à 200 µL de uma solução de ácido tiobarbitúrico a 

1,2%. A mistura foi levada a banho-maria e aquecida a 95 °C por 30 min. Após resfriada, a 

absorbância foi medida em um leitor de microplacas a 535 nm. 

 

3.7 Análise de alterações morfológicas – Coloração com hematoxilina e eosina. 

 

3.7.1 Principio do ensaio 

 

A técnica de coloração hematoxilina-eosina (HE) permite diferenciar o citoplasma do 

núcleo, possibilitando, assim, a análise de estruturas celulares. A hematoxilina é um corante 

basófilo que tem maior afinidade pelas proteínas nucleares, dando ao núcleo uma cor lilás. A 

eosina, por sua vez, liga-se melhor aos componentes citoplasmáticos conferindo-lhes uma 

coloração rósea (BRYNE, 1998). 

 

3.7.2 Procedimento experimental 

 

As células foram plaqueadas em placas de 24 poços com uma lamínula no fundo de 

cada poço. Após o período de incubação com as drogas, as lamínulas foram retiradas e fixadas 

com metanol por 1 minuto. Em seguida, as lamínulas foram lavadas com água corrente para 

remoção do fixador e coradas com hematoxilina de Harris 0,1% por 1 minuto. Após lavagem 

com água destilada, as lamínulas foram imersas em eosina 0,5% por mais 1 minuto e 

visualizadas ao microscópio.  

 

3.8 Avaliação do padrão de morte celular por laranja de acridina / brometo de etídio 

 

3.8.1 Principio do ensaio 

 

O método de coloração pelo brometo de etídio/laranja de acridina permite diferenciar 

células  viáveis  daquelas  em  processo  de  morte  por  apoptose  ou necrose.  Este método 

baseia-se na revelação diferencial das células por fluorescência.  A laranja de acridina (LA) é 
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capaz de atravessar membranas intactas e intercala-se ao DNA celular conferindo aparência 

verde o núcleo. O brometo de etídio (BE), por sua vez, só consegue intercalar ao DNA e 

marcar o núcleo em vermelho se a membrana celular estiver danificada. Dessa maneira, as 

células viáveis, que tem a membrana íntegra, apresentam núcleo uniformemente corado de 

verde pela LA. As células em apoptose (membrana ainda íntegra) apresentam manchas verdes 

brilhantes (condensação da cromatina e fragmentação nuclear) e não são marcadas por BE. Na 

apoptose, observam-se, também, alterações na membrana celular em  decorrência  da  

formação de corpos  apoptóticos.  O BE é incorporado majoritariamente por células necróticas 

(membrana danificada) e apresentam, portanto, núcleo corado de vermelho (MCGAHON et 

al., 1995). 

 

3.8.2 Procedimento experimental 

 

As células foram plaqueadas em placas de 24 poços com uma lamínula no fundo de 

cada poço. Após o período de incubação com as drogas, as lamínulas foram retiradas, lavadas 

com PBS e incubadas com a solução de laranja de acridina e brometo de etídio (LA/BE) (2µL 

de LA; 8µL de PBS; 10µL de BE) durante 01 minuto, sendo em seguida visualizadas em 

microscópio de fluorescência OLYMPUS Bx 41. Foram contadas 300 células de cada amostra 

para a quantificação percentual dos eventos celulares (viáveis, apoptóticas e necróticas).  

 

3.9 Determinação da Variação do Potencial Transmembrânico da Mitocôndria (ΔΨm) – 

Ensaio da rodamina 123  

 

3.9.1 Principio do ensaio 

 

A mitocôndria é responsável pela iniciação da via intrínseca da apoptose. Esta via é 

ativada por estresse intra ou extracelular levando a formação de poros e efluxo de íons H+, 

induzindo uma alteração no potencial transmembrânico. A rodamina 123, um corante 

fluorescente liposolúvel e nucleofílico, é seqüestrada para dentro da mitocôndria quando esta 

apresenta variação de potencial transmembrânico da mitocôndria inalterado. Assim, as células 

viáveis emitirão alta fluorescência verde devido à maior quantidade de rodamina 123 ligada às 

cargas positivas internas enquanto que as mitocôndrias com polarização alterada terão menos 

afinidade pelo corante, gerando eventos que emitirão menor fluorescência (GORMAN et al., 

1997; QIAO; WONG, 2009). 



45 

 

 

3.9.2 Procedimento experimental 

 

Após os tratamentos, uma alíquota de 100µL da suspensão de células foi transferida 

para um eppendorf e incubada por 15 minutos com 200µL de solução de rodamina 123 (1 

µg/mL em PBS), na ausência de luz e a 37°C. Após o período de incubação as células foram 

centrifugadas e o sobrenadante foi descartado. O precipitado foi ressuspendido em PBS e 

reincubado por 30 minutos e, então analisadas por citometria de fluxo (EasyCyte, Guava 

Tecnologies, EUA) no filtro verde. Os ensaios foram realizados em três experimentos 

independentes realizados em triplicatas.  Em cada experimento foram contados 5000 eventos. 

 

3.10 Análises Estatísticas 

 

A análise estatística foi feita utilizando o programa Graph Pad prism 5.0. Para 

comparação entre as médias foi feita uma análise de variância (ANOVA) seguida pelo teste 

de Dunnet ou Newman-Keuls, as diferenças foram consideradas estatisticamente 

significativas quando p <0,05. Os valores foram expressos como Média ± EPM. 
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4 RESULTADOS  

 

4.1 Efeito citotóxico da 6-OHDA sobre a viabilidade de células SH-SY5Y: Teste do MTT 

 

A Figura 6 mostra o efeito da 6-OHDA nas concentrações de 25, 50, 100, 200 e 400 

µM. Os resultados mostram que a 6-OHDA diminui significativamente de maneira 

concentração-dependente a viabilidade celular em todas as concentrações quando comparadas 

ao controle (porcentagem de viabilidade celular pelo MTT: Controle= 100,0 ± 4,50; 6-OHDA 

25 µM= 82,24± 3,69; 6-OHDA 50µM= 49,40 ± 3,93; 6-OHDA 100µM= 40,62± 2,27; 6-

OHDA 200µM= 22,09 ± 3,01; 6-OHDA 400 µM= 16,80 ± 2,12%). A concentração de 50µM 

foi a escolhida para ser utilizada nos testes subsequentes devido levar a uma redução da 

viabilidade celular significativa, em torno de 50% das células. 

 

4.2 Efeito citotóxico da 6-OHDA sobre a produção de nitrito de células SH-SY5Y 

 

A Figura 7 mostra os níveis de nitrito após adição de 6-OHDA.  Em relação ao 

controle apenas a concentração de 25µM não elevou significativamente os níveis de nitrito 

(Controle= 4,46± 0,61; 6-OHDA 25 µM= 4,29± 0,75; 6-OHDA 50µM= 16,06± 1,54; 6-

OHDA 100µM= 18,35 ± 2,58; 6-OHDA 200µM= 23,48± 1,81; 6-OHDA 400 µM= 30,12 ± 

2,51µM). 
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Figura 6. Efeito citotóxico da 6-OHDA sobre a viabilidade em cultura de células SH-

SY5Y. 
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A 6-OHDA (25, 50, 100, 200 e 400 µM) foi adicionada e incubada por 24 horas. Após o 

tratamento a viabilidade celular foi determinada pelo MTT. Os valores estão expressos como 

média ± EPM de 3 experimentos em dias diferentes, * p < 0,05 vs controle, (ANOVA e Teste 

de Dunnet)  
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Figura 7. Efeito da 6-hidroxidopamina (6-OHDA) sobre a produção de nitrito em células 

SH-SY5Y. 
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A 6-OHDA (25, 50, 100, 200 e 400 µM) foi adicionada e incubada por 24 horas. Após este 

período os níveis de nitrito foram determinados. Os valores estão expressos como média ± 

EPM de 3 experimentos., * p < 0,05 vs controle, (ANOVA e Teste de Dunnet). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



49 

 

 

4.3 Efeito da berberina sobre a viabilidade de células SH-SY5Y: teste do MTT 

 

A viabilidade celular na presença da berberina foi avaliada através do teste do MTT. 

Após 24 horas de exposição à berberina, as concentrações 1, 10, 25 e 50 µg/mL não levaram a 

alterações significativas na viabilidade celular em relação ao controle. A concentração de 

berberina 100 µg/mL apresentou redução significativa da viabilidade celular, sendo esta 

concentração descartada para realização dos outros experimentos (porcentagem de viabilidade 

celular pelo MTT: Controle: 100,0 ± 4,50; BERB 1µg/mL= 85,11± 5,41; BERB 10µg/mL= 

91,01 ± 3,22; BERB 25 µg/mL= 88,70 ± 2,89; BERB 50 µg/mL= 88,02 ± 2,37; BERB 100 

µg/mL=64,37 ± 3,95%) (Figura 8). 

 

Figura 8.  Efeito da berberina (BERB) sobre a viabilidade em células SH-SY5Y. 
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A Berberina (1, 10, 25, 50 e 100µg/mL) foi adicionada e incubada por 24 horas. Após o 

tratamento a viabilidade celular foi determinada pelo MTT. Os valores estão expressos como 

média ± EPM de 3 experimentos., * p < 0,05 vs controle, (ANOVA e teste de Dunnet). 
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4.4 Efeito da berberina sobre a viabilidade celular de células SH-SY5Y expostas à 6-

OHDA 50µM: teste do MTT 

 

A Figura 9 mostra o efeito da berberina sobre a neurotoxicidade induzida pela 6-

OHDA 50µM em células SH-SY5Y. Os resultados mostram que a adição de 50µM da 

neurotoxina 6-OHDA diminui para 49,79 ± 2,54% a viabilidade celular em relação ao 

controle 99,62 ± 3,60 %.  

 

A berberina na concentração de 1µM não preveniu as alterações no metabolismo 

mitocondrial induzidas pela 6-OHDA. Contudo, nas concentrações de berberina (10, 25, 

50µg/mL) apresentaram uma citoproteção (porcentagem de viabilidade celular pelo MTT: 

BERB 1µg/mL= 40,76 ± 3,68; BERB 10µg/mL= 66,36 ± 2,39; BERB 25µg/mL= 68,10± 

4,49; BERB 50µg/mL= 78,81± 2,31%). A deferoxamina usada como controle positivo do 

experimento, como esperado mostrou citoproteção (DEF100µg/mL= 82,96± 2,76%). 

 

4.5 Efeito da berberina sobre a integridade de membrana celular por citometria de fluxo 

em células SH-SY5Y expostas à 6-OHDA 50µM: teste do iodeto de propídeo 

 

A Figura 10 mostra o efeito da berberina sobre a integridade da membrana de células 

SH-SH5Y expostas a 6-OHDA (50µM). Os resultados mostram que após adição de 6-OHDA 

50µM a viabilidade celular foi reduzida (48,80± 3,28%) em relação ao controle (98,63 ± 

0,62%).  

 

A berberina quando em associação com 6-OHDA 50µM mostrou uma pequena 

proteção, porém significativa sobre a integridade da membrana, nas doses de 10, 25 e 

50µg/mL (BERB 1µg/mL=45,55±2,20; BERB 10µg/mL= 56,04± 1,64; BERB 25µg/mL= 

60,38± 0,92; BERB 50µg/mL= 57,45 ± 1,33%).A deferoxamina também mostrou proteção 

contra danos na membrana celular (DEF 100µg/mL= 63,84 ± 2,63%). 
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Figura 9. Efeitos da berberina (BERB) sobre a viabilidade celular de células SH-SY5Y 

exposta a 6-OHDA. 

C
o
n
tr
o
le

B
E
R
B
 5
0µ

g
/m

L

6-
O
H
D
A
 5
0µ

M

B
E
R
B
 1
µg

/m
L
 +
 6
O
H
D
A
 5
0µ

M

B
E
R
B
 1
0µ

g
/m

L
 +
 6
O
H
D
A
 5
0µ

M

B
E
R
B
 2
5µ

g
/m

L
 +
 6
O
H
D
A
 5
0µ

M

B
E
R
B
 5
0µ

g
/m

L
 +
 6
O
H
D
A
 5
0µ

M

D
E
F
 1
00

µg
/m

L
 +
 6
O
H
D
A
 5
0µ

M

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

*

** **
** **

%
 d

e
 v

ia
b

il
id

a
d

e

 

A berberina (1, 10, 25 50 µg/mL) foi adicionada 15 minutos antes da 6-OHDA 50µM e 

incubadas por 24 horas. A deferoxamina 100μg/mL foi utilizada como controle positivo. 

Após o tratamento a viabilidade celular foi determinada pelo MTT. Os valores estão expresses 

como média ± EPM de 3 experimentos, * p< 0,05 vs controle, ** p< 0,05 vs 6-OHDA, 

(ANOVA e Teste de Newman-Keuls). 
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Figura 10. Efeito da berberina (BERB) sobre a integridade da membrana celular por 

citometria de fluxo em células SH-SY5Y expostas à 6-OHDA 50µM. 
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A Berberina (10, 25 50µg/mL) foi adicionada na cultura 15 minutos antes da 6-OHDA 50µM 

e ou isoladamente (50 μg/mL), sendo incubadas por 24 horas. Após o período 24 horas de 

incubação foi adicionado iodeto de propídio (marcador). A deferoxamina 100μg/mL foi 

utilizada como controle positivo. Os valores estão expressos como média ± EPM de 3 

experimentos, * p< 0,05 vs controle, ** p< 0,05 vs 6-OHDA (ANOVA e Teste de Newman-

Keuls). 
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4.6 Efeito da berberina sobre a formação de nitrito em células SH-SY5Y expostas à 6-

OHDA 50µM 

 

Em condições normais, a concentração de nitrito em células SH-SY5Y é geralmente 

muito baixa. No entanto, na presença de estresse oxidativo como ocorre após exposição das 

células SH-SY5Y a 6-OHDA, a concentração de nitrito aumenta. A Figura 11 mostra que a 

exposição das células a 6-OHDA 50µM elevou significativamente as concentrações de nitrito 

quando comparados ao controle (Controle = 4,46± 0,61; 6-OHDA 50µM = 15,82 ± 1,12µM). 

O aumento dos níveis de nitrito em relação ao controle foi de 354,7%. 

 

A berberina em todas as concentrações testadas conseguiu inibir o aumento nos níveis 

de nitrito produzidos pela 6-OHDA 50µM (BERB 1µg/mL + 6-OHDA= 11,14 ± 1,93; BERB 

10µg/mL+ 6-OHDA= 5,69 ± 0,93; BERB 25 µg/mL+ 6-OHDA= 6,16 ±     0,42; BERB 50 

µg/mL+ 6-OHDA= 6,21 ± 0,40µM). Resultados estes  também obtidos pela deferoxamina 

(DEF 100µg/mL=4,77± 0,74µM).  A berberina quando utilizada isoladamente em sua maior 

concentração não altera os níveis de nitrito em relação ao controle (BERB 50 µg/mL =2,59± 

0,69 µM) . 
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Figura 11. Efeito da berberina (BERB) sobre a produção de nitrito em células SH-SY5Y 

expostos a 6-OHDA 50µM. 
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A berberina (1, 10, 25 50 µg/mL) foi adicionada 15 minutos antes da 6-OHDA 50µM e 

berberina 50 μg/mL isoladamente, sendo incubadas por 24 horas. Após este período os níveis 

de nitrito foram determinados.A deferoxamina 100μg/mL foi utilizada como controle 

positivo. Os valores estão expressos como média ± EPM de 3 experimentos., * p< 0,05 vs 

controle, ** p< 0,05 vs 6-OHDA (ANOVA e Teste de Newman-Keuls). 
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4.7 Efeito da berberina sobre a peroxidação lipídica em células SH-SY5Y expostas à 6-

OHDA 50µM 

 

A Figura 12 mostra que a exposição das células à 6-OHDA causou a peroxidação 

lipídica demonstrada pelo aumento na concentração de MDA quando comparadas ao grupo 

controle (Controle= 8,52 ± 0,61; 6-OHDA= 11,67 ± 0,53µM).  

 

A berberina isoladamente não alterou as concentrações de MDA em relação ao 

controle (BERB 50µg/mL = 8,78 ± 0,86µM), porém quando em associação com 6-OHDA, 

todas as concentrações de berberina e a deferoxamina reduziram significativamente os níveis 

de MDA produzidas pela 6-OHDA (BERB 10µg/mL+ 6-OHDA= 8,72 ± 1,02; BERB 25 

µg/mL+ 6-OHDA= 8,53 ± 1,02; BERB 50 µg/mL+ 6-OHDA= 6,79 ± 0,20; DEF 100 µg/mL= 

9,37 ± 0,73 µM). A berberina isoladamente não altera as concentrações de MDA se 

comparadas ao controle  
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Figura 12. Efeito da berberina sobre as concentrações de malondialdeído (MDA) em 

cultura de células SH-SY5Y expostas à 6-OHDA. 
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A berberina (10, 25 50 µg/mL) foi adicionada 15 minutos antes da 6-OHDA 50µM ou 

isoladamente (50 μg/mL). Após 24 horas os níveis de MDA foram determinados. A 

deferoxamina 100μg/mL foi utilizada como controle positivo. Os valores estão expressos 

como média ± EPM, * p< 0,05 vs controle, ** p< 0,05 vs 6-OHDA (ANOVA e Teste de 

Newman-Keuls). 
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4.8 Efeito da berberina sobre as alterações morfológicas em células SH-SY5Y induzidas 

pela 6-OHDA 50µM 

 

A Figura 13 mostra as células SH-SY5Y na presença ou ausência de 6-OHDA e 

berberina. Na presença de 6-OHDA (B) podemos observar uma grande redução na população 

de células e aumento da presença de fragmentos celulares se comparados com o controle (A). 

A berberina nas concentrações 10, 25 e 50μg/mL protegeu da morte celular (C, D e E) como 

podemos observar pela redução dos fragmentos celulares e uma morfologia celular que se 

assemelha ao grupo controle. 

 

A Figura 14 mostra que na presença de 6-OHDA (B) as células apresentam redução 

do volume celular, fragmentação nuclear e perda de neuritos. Na presença de berberina 

observa-se um efeito citoprotetor com preservação dos neuritos celular (E e F). A berberina 

isoladamente (D) causou uma pequena mudança na morfologia, com um arredondamento de 

sua forma, mas sem perda da viabilidade. A deferoxamina mostrou efeito citoprotetor (C), 

com células apresentando-se bem preservadas com a presença de neuritos fazendo contato 

sináptico. 
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Figura 13. Efeito citoprotetor da berberina na morfologia de células SH SY5Y expostas 

à 6-OHDA 50µM. 

 

 

 

 

A- controle, B- 6-OHDA, C, D e E- berberina 10, 25, 50µg/mL respectivamente. No grupo A 

podemos observar a integridade celular, que foi perdida após exposição a 6-OHDA (B) com 

surgimento de fragmentos celulares (seta rosa). A berberina mostrou efeito citoprotetor (C, D 

e E). 400X. 
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Figura 14. Análise morfológica de células SH-SY5Y, coradas com hematoxilina-eosina e 

visualizadas por microscopia óptica. 

 

 

A- controle, B- 6-OHDA, C- deferoxamina 100µg/mL, D- berberina 50µg/mL, E, F- 

berberina 10 e 50µg/mL associada a6-OHDA 50µM, respectivamente. Setas: verdes indicam 

os neuritos; vermelhas indicam fragmentação celular; azuis indicam redução do volume 

celular.400X. 
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4.9 Efeito da berberina sobre o padrão apoptótico em células SH-SY5Y expostas à 6-

OHDA 50µM 

 

A Figura 15 apresenta o padrão morfológico de células SH-SY5Y em condições 

controle (viáveis= 95,5%, apoptose= 2,67%, necrose= 1,83%). A 6-OHDA diminuiu a 

percentagem de células viáveis, com aumento de células apoptóticas e necróticas (viáveis= 

23,75%, apoptose= 61,92, necrose= 14,34%). 

 

As células tratadas com a berberina isoladamente não apresentaram diferenças na 

viabilidade celular quando comparados ao controle (BERB 50µg/mL= viáveis- 97,59%, 

apoptose- 1,83%, necrose- 0,58%).  

 

A berberina mostrou um efeito antiapoptótico significativo na presença de 6-OHDA 

(BERB 10µg/mL+ 6-OHDA= viáveis- 35,50%, apoptose-48%, necrose-16,5%, BERB 25 

µg/mL+ 6-OHDA= viáveis-63,75%, apoptose-26,51%, Necrose-9,74%, BERB 50 µg/mL+ 6-

OHDA= viáveis- 62,79%, apoptose-30,32%, necrose-6,89%). A deferoxamina apresentou o 

seguinte padrão (DEF 100µg/mL= viáveis-65,25%, apoptose-24, 92%, Necrose-9,92%), 

também demonstrando um efeito antiapoptótico significativo. 
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Figura 15. Efeito da Berberina sobre o padrão apoptótico em cultura de células SH-

SY5Y expostas à 6-OHDA 50µM. 
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A berberina (10, 25 50 µg/mL) foi adicionada 15 minutos antes da 6-OHDA 50µM ou 

isoladamente (50 μg/mL), sendo as células incubadas por 24 horas. Após este período o 

padrão de morte celular foi evidenciado pela técnica de laranja de acridina/brometo de etídio. 

Os valores estão expressos como média ± EPM de 3 experimentos e foram contadas 300 

células por lâmina, * p< 0,05 vs controle, ** p< 0,05 vs 6-OHDA dentro de cada grupo 

(ANOVA e Teste de Newman-Keuls). 
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4.10 Efeito da berberina sobre a variação do potencial transmembrânico mitocondrial 

(ΔΨm) de células SH-SY5Y expostas a 6-OHDA 50µM 

 

Após o tratamento com os compostos estudados, as células foram incubadas com 

rodamina 123. A Figura 16 mostra que a 6-OHDA 50µM aumentou a porcentagem de células 

com despolarização mitocondrial (Controle= 7,37± 0,30; 6-OHDA=16,74 ± 1,15%). A 

berberina 50µg/mL isoladamente não alterou significativamente em relação ao controle (6,21 

± 0,26%). 

 

 A berberina reduziu significativamente (p<0,05) a despolarização mitocondrial 

induzida pela 6-OHDA 50µM (BERB 10µg/mL+ 6-OHDA= 6,01 ± 0,10; BERB 25µg/mL+ 

6-OHDA= 7,58 ± 0,37; BERB 50µg/mL+ 6-OHDA= 12,90±0,46%). Observou-se que a 

berberina na concentração de 50µg/mL perde um pouco do seu efeito protetor, porém esse 

efeito ainda foi significativo A deferoxamina também reduziu os níveis da despolarização 

mitocondrial (4,39 ± 0,24%). 
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Figura 16. Efeito da Berberina sobre a variação do potencial transmembrânico da 

mitocôndria em células SH-SY5Y expostas à 6-OHDA 50µM. 
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A berberina (10, 25 50 µg/mL) foi adicionada 15 minutos antes da 6-OHDA 50µM. Após o 

período de 24 horas as células foram incubadas com rodamina 123 (marcador). A 

deferoxamina 100μg/mL foi utilizada como controle positivo. Os valores estão expressos 

como média ± EPM de 3 experimentos, * p< 0,05 vs controle, ** p< 0,05 vs 6-OHDA 

(ANOVA e Teste de Newman-Keuls). 
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5 DISCUSSÃO 

 

A DP é uma enfermidade neurodegenerativa, progressiva constituída principalmente 

por alterações de movimento que causam tremores, acinesia e/ou hipocinesia, rigidez 

muscular, desequilíbrio, instabilidade postural e da marcha (LEE; LIU, 2008; FRISINA et 

al.,2009; CICCHETTI et al.,2009). Esta doença tem sido amplamente estudada através de 

modelos experimentais que são capazes de reproduzir a perda de neurônios dopaminérgicos 

que ocorre na doença. Estes modelos são importantes para o conhecimento dos mecanismos 

patológicos da doença, além disso, são essenciais para o desenvolvimento e teste de novos 

agentes terapêuticos (MEREDITH et al.,2008). Assim, foram introduzidos agentes que 

seletivamente lesam e destroem os sistemas catecolaminérgicos tais com 6-OHDA (DAUER; 

PRZEDBORSKI, 2003). 

 

A 6-OHDA foi a primeira neurotoxina utilizada para induzir parkinsonismo 

experimental (UNGERSTEDT, 1968).  Essa neurotoxina tem estrutura semelhante à 

dopamina e à noradrenalina e possui alta afinidade para o transportador de membrana 

plasmática destas catecolaminas. Seu mecanismo de toxicidade consiste na sua entrada nos 

neurônios catecolaminérgicos, onde é rapidamente oxidada e produz peróxido de hidrogênio e 

quinonas, que são altamente tóxicos, além de inibir o complexo I e IV da cadeia 

transportadora de elétrons (MEREDITH et al.,2008). 

 

A excessiva geração de espécies reativas do oxigênio produzida por 6-OHDA provoca 

estresse oxidativo levando a lesão e morte celular por apoptose (BLUM et al.,2001; TAKATA 

et al.,2005; HANROTT et al., 2006).  Diferentes tipos de células são descritos com 

susceptíveis ao tratamento com 6-OHDA incluindo células primárias estriatais de ratos 

(SHINKAI et al.,1997 ), células primárias mesencefálicas de ratos (NOBRE JÚNIOR et al., 

2009), células SH-SY5Y (STORCH et al.,2000) e células PC12 (BISWAS et al., 2005). 

 

O teste do MTT é uma técnica simples que permite analisar a viabilidade e a atividade 

metabólica da célula, sendo assim bastante útil no estudo de citotoxicidade. A atividade 

metabólica da mitocôndria pode ser determinada a partir da medida da formação de um sal 

tetrazólium por ação de desidrogenases mitocondriais (WEYERMANNA; LOCHMANNA; 

ZIMMERB, 2005). 
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Em nosso estudo, realizamos uma curva de dose de 6-OHDA para encontrarmos a 

concentração que mata aproximadamente 50% das células SH-SY5Y que seria utilizada nos 

testes subsequentes. Em todas as doses tratadas (25, 50, 100, 200 e 400 µM) ocorreu redução 

significativa no número de células viáveis. A concentração de 6-OHDA escolhida (50µM) 

promoveu uma redução na viabilidade celular em torno de 50%. Trabalhos relatam que nesta 

mesma linhagem celular a concentração de 6-OHDA 100µM é a mais utilizada para alcançar 

uma redução em até 50% a viabilidade celular (STORCH et al., 2000; LU et al., 2006; LIU et 

al., 2009; SHIH et al., 2011), porém em nossos testes, as células SH-SY5Y foram mais 

sensíveis a ação desta neurotoxina. 

 

Historicamente, a maioria das novas drogas surge a partir de algum produto natural. 

As plantas medicinais têm sido úteis, como escolhas óbvias  

para potenciais fontes de substâncias com importantes atividades farmacológicas (LI; 

VEDERAS, 2009). A berberina é um alcalóide isoquinolínico presente em várias plantas 

medicinais, tais como do gênero Coptis e Berberis, clinicamente importante utilizadas em 

vários países, principalmente na Índia e China como gastroenterites (SIOW et al., 2011).  

Evidências têm sugerido o uso da berberina em varias doenças neurodegenerativas, como 

Alzheimer (KULKARNI; DHIR, 2010) e neuropsiquiátricas tais como a depressão 

(KULKARNI; DHIR, 2007) e ansiedade (PENG et al., 2007). 

 

Neste estudo analisamos através de uma curva de dose quais seriam as concentrações 

de berberina a serem utilizadas nos testes. A viabilidade celular somente foi afetada com o 

uso da berberina em sua maior concentração de 100µg/mL. Em células SH-SY5Y o uso da 

berberina nas concentrações de 25, 50 e 75µg/mL não alteraram a viabilidade celular mesmo 

após 48 horas de exposição a droga (KIM et al., 2007).  Zhang e colaboradores (2009) 

evidenciaram através de testes com iodeto de propídeo, que na presença de berberina, células 

tronco de medula óssea (MSCs) não alteram a integridade da membrana, estando essas células 

protegidas contra apoptose induzida por hipóxia. 

Nosso estudo analisou o efeito citoprotetor da berberina na presença de 6-OHDA em 

células SH-SY5Y através da avaliação da atividade metabólica de células viáveis e da 

integridade da membrana. Com o teste do MTT conseguimos avaliar um aumento da 

porcentagem de células viáveis de forma dose-dependente após associação da berberina. 

Outros estudos que corroboram com os nossos achados relatam que a berberina aumenta a 

http://sd.zjpharma.cn/science?_ob=RedirectURL&_method=outwardLink&_partnerName=27983&_origin=article&_zone=art_page&_linkType=scopusAuthorDocuments&_targetURL=http%3A%2F%2Fwww.scopus.com%2Fscopus%2Finward%2Fauthor.url%3FpartnerID%3D10%26rel%3D3.0.0%26sortField%3Dcited%26sortOrder%3Dasc%26author%3DSiow,%2520Yaw%2520L.%26authorID%3D36082066600%26md5%3D6d433c4b13d0090042ba1caeb92177ac&_acct=C000037259&_version=1&_userid=686348&md5=d7521b4f194ebac0298897b1905737b5
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viabilidade celular em células SH-SY5Y expostas a um estresse oxidativo provocado por 

H2O2 (LEE; HEO; KWON, 2010).  

 

A integridade física das membranas biológicas é um pré-requisito indispensável para a 

regulação de muitos processos celulares. A alteração de importantes parâmetros celulares 

como a fluidez, a permeabilidade, o potencial elétrico e o transporte controlado através da 

membrana é um evento comum no dano celular (CUI et al.,2004). 

 

No nosso trabalho, o estudo da integridade da membrana foi feito por citometria de 

fluxo utilizando iodeto de propídeo. Corroborando com os resultados do MTT, a 6-OHDA 

reduziu a porcentagem de células viáveis. Estes resultados estão em concordância com a 

literatura (TIAN et al.,2007) onde demonstram que a 6-OHDA é capaz de alterar  integridade 

da membrana  em células SH-SY5Y. Reforçando nossos resultados, células PC12 expostas a 

6-OHDA 50µM tiveram a uma redução significativa da viabilidade em relação ao controle 

(KWON et al.,2010).  

 

Observamos que a berberina protegeu as células da citotoxicidade induzida pela 6-

OHDA, reduzindo significativamente alterações tanto na integridade da membrana quanto no 

metabolismo mitocondrial.  

 

Alguns estudos avaliam a integridade da membrana a partir do aumento atividade da 

enzima citosólica lactato desidrogenase (LDH) liberada para o meio extracelular quando a 

integridade membrana é afetada. Em células SH-SY5Y a 6-OHDA leva a um aumento das 

concentrações de LDH no meio extracelular (CHAO et al.,2010).  

 

Um acúmulo consistente de ferro na SN tem sido relatado em pacientes com DP 

(GOTZ et al.,2004; GERLACH  et al.,2006) e a 6-OHDA aumenta os níveis desse metal 

(WANG et al.,2007). A deferoxamina, um agente quelador de ferro usada como controle 

positivo em nossos testes, como esperado mostrou um efeito citoprotetor, elevando a 

viabilidade celular tanto no teste do MTT como iodeto de propídeo. Vários trabalhos relatam 

que queladores de ferro, como a deferoxamina, são altamente efetivos em induzir 

neuroproteção em modelos de DP in vitro e in vivo (BEN-SHACHAR et al.,1992; YOUDIM; 

STEPHENSON; BEM-SHACHAR , 2004; JIANG et al.,2006; GAL et al.,2006; DEXTER et 

al., 2011). 
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Importantes evidências têm demonstrado o envolvimento do NO na degeneração de 

neurônios dopaminérgicos da via nigroestriatal (DUNCAN; HEALES, 2005; ZHANG et al., 

2006). O estudo do efeito protetor ou lesivo do NO sobre neurônios tem sido amplamente 

debatido (CALABRESE et al., 2007). Há evidências de que o NO está associada com o 

processo de excitotoxicidade, danos ao DNA e modificações de proteínas, os quais podem 

promover mecanismos patogênicos envolvidos em processos neurodegenerativos (ZHANG et 

al., 2006). Em excesso o NO pode inibir o citocromo oxidase, levando ao aumento da saída de 

elétrons e formação de superóxido e peroxinitrito. (GOLDSTEIN; MERENYI, 2008). 

Clinicamente estudos relatam uma elevação nos níveis de NO e iNOS em cérebros de 

pacientes com DP (HUNOT et al.,1996; SINGH; DIKSHIT, 2007) 

 

Nossos resultados mostraram que a 6-OHDA levou a uma grande formação de nitrito 

em células SH-SY5Y. Shih e colaboradores (2009) utilizando a mesma linhagem celular 

demonstraram que a 6-OHDA aumenta a expressão de nNOS e do Fator Nuclear  kappa B 

(NF-κB), molécula responsável pela transcrição de vários genes, dentre eles iNOS. Nesse 

mesmo estudo foi utilizada uma tradicional fórmula medicinal chinesa contendo entre vários 

extratos o de Coptidis rhizome, rico em berberina, a adição desse extrato a cultura reverteu os 

níveis de nNOS e NF-κB produzidos pela exposição a 6-OHDA. 

 

Corroborando com os nossos resultados, Guo, Bezard e Zhao (2005) demonstraram 

que em cultura de células SH-SY5Y expostas a 6-OHDA ocorre um aumento de óxido nítrico 

e superexpressão de nNOS e iNOS, essas alterações foram revertidas por polifenóis presentes 

no chá verde. Outro trabalho demonstra que polifenóis presentes no chá verde, como por 

exemplo, as catequinas, possuem ação antioxidante e revelam um efeito neuroprotetor em 

modelo animal de doença de Parkinson produzido pela injeção esteotáxica de 6-OHDA (GUO 

et al., 2007).  

 

No nosso estudo, a berberina reduziu significativamente a geração de nitrito induzidos 

pela 6-OHDA. Essa ação pode ter ocorrido por uma regulação na expressão dos genes que 

codificam a NOS, como por exemplo, via NF-κB e/ou pela sua atividade sequestradora de 

radicais livres que culminaram na redução de NO (SHIH et al., 2009; LUO; FAN, 2011).  
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Jung e colaboradores (2009) demonstraram que alcalóides protoberberínicos são 

excelentes sequestradores de radicais livres. Estudos com a planta Coptidis rhizoma 

analisaram o perfil antioxidante de 6 principais alcalóides contidos no extrato de suas raízes: 

berberina, palmatina, jateorrizina, epiberberina, coptisina e groenlandicina. Todos esses 

protoberberínicos apresentaram ação sequestradora de espécies reativas do oxigênio e do 

nitrogênio. Yokozawa e colaboradores (2005) avaliaram a atividade protetora dos alcalóides 

da Coptidis rhizoma usando modelo de geração de peroxinitrico induzido por 3-morfolino-

sidnonimina (SIN-1). Os compostos alcalóides reduzem significativamente os níveis de 

peroxinitrito, NO e O2- que causaram danos na viabilidade celular. Dentre os alcalóides 

utilizados, os efeitos mais evidentes foram apresentados com uso da berberina. 

 

As espécies reativas do nitrogênio têm sido associadas com a nitração de resíduos de 

tirosina em proteínas celulares e a peroxidação lipídica. Todos os componentes celulares são 

suscetíveis à ação das EROs, porém a membrana é um dos mais atingidos em decorrência da 

peroxidação lipídica, que acarreta alterações na estrutura e na permeabilidade das membranas 

celulares. Consequentemente há perda da seletividade na troca iônica e liberação do conteúdo 

de organelas, como as enzimas hidrolíticas dos lisossomas, e formação de produtos (como o 

malondialdeído), culminando com a morte celular (NAKAMURA; LIPTON, 2009).   O 

malondialdeido é a principal substância formada após a quebra de ácidos graxos 

polinsaturados servindo como um conveniente indicador para determinações de peroxidação 

lipídica (RACKOVÁ et al., 2004). A peroxidação dos lipídios está aumentada na substância 

nigra em indivíduos com DP, sugerindo que os radicais livres estarão implicados na 

neurodegeneração (THOBOIS; DELAMARRE-DAMIER; DERKINDEREN, 2005).  

 

Em nosso trabalho a 6-OHDA elevou significativamente os níveis de MDA e a 

berberina isoladamente (50µg/mL) ou em associação com 6-OHDA reduziu os níveis de 

MDA. Esses resultados corroboram com outros estudos no qual a 6-OHDA leva a um 

aumento na peroxidação lipídica (IM et al.,2005; KHAN et al.,2010). Este fato pode ser 

explicado no fato da berberina agir como agente antioxidante, diminuindo o estresse oxidativo 

provocado pela 6-OHDA e consequentemente a morte celular (RACKOVÁ et al.,2004). 

 

A berberina isoladamente (50µg/mL) ou em associação com 6-OHDA reduziu os 

níveis de MDA. Outros estudos observaram que o tratamento de células SH-SY5Y com 

berberina isoladamente na concentração de 75µg/mL não alterou significativamente os níveis 
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de MDA (KIM et al., 2007). Shirwaikar e colaboradores (2006) evidenciaram em 

experimentos in vitro, que a berberina de forma dose-dependente reduz os níveis de 

malondialdeído e possui capacidade de ligação com o ferro, sugerindo uma atividade 

varredora de radicais livres e queladora de metais.  

 

Xu e Zhou  (2010) investigaram os efeitos protetores da berberina em modelo de 

toxicidade induzida por H2O2. A quantidade da LDH no sobrenadante de células PC12 foi 

aumentada depois do tratamento com H2O2. Após adição de berberina, essas concentrações 

diminuíram significativamente. Estes mesmos autores observaram que a berberina reduziu a 

apoptose elevando a viabilidade celular e reduziu a formação de malondialdeído, sugerindo 

que berberina protegeu contra os danos celulares através de sua ação antioxidante. 

 

Outros estudos relataram que a palmatina, um alcalóide protoberberínico extraído da 

Coptidis rhizoma, reduz os níveis de malondialdeído produzidos em um modelo animal de 

isquemia por reperfusão (KIM et al., 2009). Em modelos in vivo de câncer de pele e de colon 

a berberina possui ação antioxidante ao reduzir a peroxidação lipídica e aumentar a atividade 

de enzimas antioxidantes como, superóxido dismutase, catalase e glutationa peroxidase 

(THIRUPURASUNDARI; PADMINI; DEVARAJ, 2009, MANOHARAN; 

MUNEESWARAN; BASKARAN, 2010). 

 

Luo e Fan (2011) testaram, em modelo in vitro, o potencial antioxidante da berberina. 

Os resultados foram comparados com ácido ascórbico, uma potente substância antioxidante.  

Esse estudo relatou a habilidade da berberina em agir como uma substância redutora e possuir 

um efeito significante como sequestradora de radicais livres.  

 

A apoptose dos neurônios dopaminérgicos nigrais é um evento envolvido no processo 

de neurodegeneração na DP (BATTISTI et al., 2008). Achados clínicos (JELLINGER, 2000), 

estudos com modelos experimentais in vitro (BLUM et al., 2006) e in vivo (HANROTT, 

2006) da DP demonstram o envolvimento da apoptose na neurodegeneração dos neurônios 

dopaminérgicos. 

 

Células em apoptose compartilham um grande número de características semelhantes 

como diminuição do volume celular, presença de vacúolos na membrana, clivagem da 

cromatina, condensação nuclear e formação de corpos picnóticos de cromatina condensada 
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(corpos apoptóticos).  De outra maneira, células em necrose exibem perda da integridade de 

membrana e aumento do volume celular (BREDESEN, 2007).  

 

No nosso estudo, a análise morfológica usando microscopia óptica mostrou que 

células expostas a 6-OHDA apresentam perda de seus neuritos, redução do volume e restos 

celulares. Esses achados estão de acordo com outros autores que relatam que em células SH-

SY5Y após exposição a 6-OHDA ocorre formação de corpos apoptóticos, fragmentação 

celular, redução do volume e condensação nuclear (LU et al.,2006, LIU et al.,2009).  

 

As células tratadas somente com berberina apresentaram pequenas mudanças na 

morfologia típica desta linhagem, porém baseado nos testes de viabilidade celular realizados 

anteriormente (MTT e iodeto de propídeo) essas células apresentam-se biologicamente ativas, 

outros trabalhos também mostram que células SH-SY5Y tratadas com berberina não 

apresentam alterações nucleares (KIM; AHAN; KIM, 2007). No presente trabalho, 

observamos que a berberina protegeu contra as alterações morfológicas induzidas pela 6-

OHDA, a morfologia típica destas células, tal com presença de neuritos, integridade da 

membrana nuclear e citoplasmática e volume celular foi recuperadas como também foi 

observada um redução no número de células apresentando necrose e apoptose decorrentes da 

exposição à 6-OHDA. 

 

Han, Heo e Kwon (2012) ao avaliarem células SH-SY5Y na presença de berberina 

observaram um aumento na extensão dos neuritos quando comparados ao grupo controle. 

Nesse mesmo estudo, em modelo de injúria do nervo ciático de ratos a berberina promoveu 

regeneração axonal. Estes autores sugeriram que a berberina pode desempenhar um papel 

neuroregenerativo semelhante ao de fatores neurotróficos incluindo fator de crescimento 

neural. 

 

As células em apoptose mantêm suas membranas íntegras durante quase todo o 

processo até a sua morte, diferentemente das necróticas, que, morfologicamente, apresentam 

perda da integridade da membrana, turgência e o DNA é degradado aleatoriamente 

(HENRIQUEZ  et al., 2008; CHO  et al., 2010). A análise morfológica através da coloração 

diferencial por meio do uso de corantes intercalantes de DNA brometo de etídeo/laranja de 

acridina (BE/LA) é considerada uma metodologia adequada nos estudos iniciais de indução 



71 

 

de morte celular (LEITE et al., 1999; GASIOROWSKI  et  al.,  2001;  SAVITSKIY  et  al.,  

2003). Nossos resultados com microscopia de fluorescência mostraram que após 24 horas de 

incubação com 6-OHDA, as células exibiram uma redução da viabilidade e um aumento de 

células em apoptose e necrose, o que corrobora com os resultados anteriores vistos através da 

microscopia óptica. Corpos apoptóticos foram evidenciados nesse padrão celular induzido 

pela 6-OHDA. Nobre-Júnior e colaboradores (2009) demonstraram através de coloração com 

BE/LA que células mesencefálicas de rato expostas à 6-OHDA apresentaram alterações nos 

padrões morfológicos, tais como, redução de células viáveis e aumento de células apoptóticas 

e necróticas.  

 

Em células SH-SY5Y, a exposição a 6-OHDA promove elevação no número de 

células em apoptose, liberação de citocromo c (LIU et al.,2009) e ativação  da caspase-3 

(CHAO et al.,2010). Utilizando esta mesma linhagem celular, em modelo de DP com a 

exposição à rotenona foi observada estas mesmas alterações celulares (IMAMURA et 

al.,2006). 

 

Em nosso trabalho, nas células expostas a 6-OHDA a berberina inibiu a apoptose e 

aumentou a viabilidade celular mostrando um efeito antiapoptótico. Em relação às células 

necróticas, ocorreu uma tendência a redução, porém esta não foi significante. As células 

tratadas com berberina isoladamente não apresentaram alterações no padrão morfológico em 

relação ao controle, esse resultado esta corroborando com outro estudo relatando que a 

exposição à berberina nas concentrações de até 75 µg/mL nessa mesma linhagem não causou 

apoptose (KIM et al., 2007). 

 

Nosso controle positivo (deferoxamina) mostrou um efeito antioxidante e 

antiapoptótico ao proteger as células contra os danos causados pela 6-OHDA, reduzindo os 

níveis de nitrito, MDA, apoptose e disfunção mitocondrial, além de proteger as células contra 

as alterações morfológicas após exposição a 6-OHDA. Estudos mostram que a deferoxamina 

reduz a formação de EROs e a disfunção mitocondrial (MARUYAMA et al.,2006), produção 

de nitrito e apoptose na exposição a 6-OHDA em células mesencefálicas de rato (NOBRE 

JUNIOR et al., 2009). 

 

Alguns autores (ZHOU et al., 2009) verificaram que a berberina protege células  PC12 

contra injuria induzida por privação de oxigênio e glicose, reduzindo a porcentagem de 
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células em apoptose. Neste mesmo trabalho, a berberina inibiu a geração de EROs, a liberação 

de citocromo c e fatores de indução apoptóticos (AIF) impedindo assim a via apoptótica 

mitocondrial. Outro estudo in vitro utilizando também um modelo de isquemia por privação 

de oxigênio e glicose mostrou que a berberina possui ação antiapoptótica (CUI et al., 2009). 

 

Embora alguns trabalhos na literatura tenham verificado que a berberina possui uma 

ação apoptótica, estes utilizaram grandes concentrações de berberina (YANG; CHOU; 

YUNG, 1996; EOM et al., 2008; EOM et al., 2010) ou fizeram associação com algum agente 

antineoplásico, tal como a cisplatina (YOUN et al., 2008). O presente estudo utilizou 

concentrações menores comparados aos outros autores onde de acordo com resultados 

expostos anteriormente as concentrações de berberina utilizadas não apresentaram efeitos 

citotóxicos. Do mesmo modo, outros estudos onde células de timócito foram expostas a 

agentes indutores de apoptose, tais como etoposide e camptotecina, a berberina e outros 

alcalóides isoquinilínicos apresentaram uma ação antiapoptótica (MIURA et al., 1997). 

 

Muitos estudos têm ressaltado a importância da participação mitocondrial durante o 

processo apoptótico (SMAILI et al., 2003; GALLUZZI et al., 2009).  A disfunção 

mitocondrial tem sido amplamente relacionada com a patogênese da DP (ABOU-SLEIMAN 

et al., 2006; MATTSON et al., 2008). A redução do tamanho (condensação), aumento da 

densidade da matriz mitocondrial e a redistribuição das mitocôndrias nas células são algumas 

das principais alterações mitocondriais descritas durante a apoptose (DESAGHER; 

MARTINOU, 2000). O aumento da permeabilização da membrana mitocondrial (PMM) é 

considerado um ponto irreversível na cascata de eventos que levam a ativação da morte 

celular através da via intrínseca apoptótica (GAO et al., 2006; HSU; YEN, 2007;  

KROEMER  et  al.,  2007). 

 

Uma disfunção mitocondrial causa depleção de ATP e prejuízo de todos os processos 

celulares dependentes deste, o que leva à formação de radicais livres que causam estresse 

oxidativo. Em situações de estresse oxidativo, ocorre perda do potencial transmembranânico 

mitocondrial. Isto resulta na ruptura da membrana mitocondrial externa (MME) e liberação de 

proteínas pró-apoptóticas para o citoplasma com ativação de caspases e conseqüente morte 

celular (BEAL, 2003; GORDEIRO JÚNIOR et al.,2007; ONYANGO, 2008). 

 



73 

 

Agentes conhecidos como desacopladores, podem alterar o potencial transmembrânico 

mitocondrial corrompendo o fino acoplamento existente entre o transporte de elétrons e a 

enzima ATPsintase, causando a dissipação do gradiente de prótons através da membrana 

mitocondrial interna criado pelo sistema de transporte de elétrons, levando à morte celular 

(BRENNER; MAK, 2009). A alteração no potencial transmembrânico da mitocôndria pode 

ser mensurado com o uso da rodamina 123 (GORMAN et al.,1997). 

 

Nossos resultados, mostram que a 6-OHDA alterou o potencial da membrana 

mitocondrial, este fato está de acordo com alguns trabalhos em células SH-SY5Y (LIU et al., 

2009; SHIH, et al., 2011) e MES23.5 (WANG et al.,  2009). A adição de berberina preveniu 

as alterações na despolarização mitocondrial induzidos pela exposição a 6-OHDA. A 

berberina isoladamente não altera a despolarização mitocondrial, resultados semelhantes 

também foram demonstrados em outro estudo utilizando a mesma linhagem celular (KIM et 

al.,2007). 

 

LUO e colaboradores (2011) demonstraram que células PC12 tratadas com H2O2 

apresentam elevações significativas do estresse oxidativo, reduções na viabilidade celular e 

potencial transmembrânico da mitocondrial. Contudo, quando as células são pré-incubação 

com  jatrorrizina, uma protoberberina, 24 h antes da exposição ao H2O2 marcadamente elevou 

o potencial transmembrânico mitocondrial, reduziu os níveis de EROs, elevando a viabilidade 

celular. 

 

Desse modo, podemos afirmar que a proteção contra a formação de espécies reativas 

de oxigênio e nitrogênio e da indução da apoptose representam uma nova abordagem para a 

prevenção e tratamento de DP. Dessa forma a berberina por inibir estes processos citotóxicos 

deve ser estudada in vivo em modelo de parkinsonismo para se comprovar estes efeitos e se 

estes resultados forem confirmados, poderá ser uma substância bastante promissora para ser 

usada terapeuticamente na DP. 
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6 CONCLUSÃO 

 

A berberina, um alcalóide isoquinolínico, demonstrou uma ação citoprotetora em 

modelo experimental de doença de Parkinson in vitro induzida pela 6-OHDA. Esta ação 

sendo realizada por mecanismos antiapoptóticos que podem estar relacionados a uma proteção 

à membrana mitocondrial e uma ação antioxidante com redução de espécies reativas do 

oxigênio e nitrogênio. 

 

Através desses achados podemos propor a berberina como uma substância promissora 

a ser explorada como agente neuroprotetor para doença de Parkinson. 
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