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RESUMO 

A doença de Parkinson (DP) é uma desordem neurodegenerativa multicêntrica que acomete o 

sistema nervoso central e é caracterizada principalmente pela perda de neurônios 

dopaminérgicos na substância negra pars compacta (SNpc). Sua etiologia não é clara, porém 

vários fatores têm sido apontados como indicadores da sua fisiopatologia, tais como: 

neuroinflamação, disfunção mitocondrial, estresse oxidativo e agregação proteica anormal. 

Atualmente os tratamentos para a DP restringem-se ao alívio sintomático, principalmente para 

os sintomas motores, não sendo eficazes em impedir a progressão da doença.  Além disso, a 

terapia atual, baseada na reposição de dopamina endógena por fármacos, cujo “padrão ouro” é 

o Levodopa (L-DOPA), no tratamento da DP pode vir a desencadear efeitos colaterais adversos. 

O eugenol é um fenilpropanóide que vem sendo largamente estudado, devido as suas atividades 

anti-inflamatória, anti-excitotóxica e antioxidante.  Dessa maneira, este se apresenta como um 

promissor agente neuroprotetor, podendo fornecer novas estratégias de intervenção terapêutica 

para o tratamento da DP. O objetivo deste trabalho foi, portanto, a investigação dos efeitos do 

eugenol e/ou L-DOPA sobre o modelo de DP induzido pela neurotoxina 6-hidroxidopamina (6-

OHDA), através de análises neuroquímicas e neurocomportamentais. Para avaliação do 

potencial neuroprotetor do eugenol, foram utilizados ratos wistar (250-300 g) os quais foram 

submetidos ao modelo de DP através de injeção intraestriatal de 6-OHDA (21 µg/ animal) e, 

logo em seguida, tratados com o referido bioativo (0,1, 1, 10 mg / kg), L-DOPA (25 mg / kg) 

ou a associação entre os compostos (Eug 10 mg / kg + LD 12,5 mg / kg) por via oral durante 

14 dias. No último dia de tratamento, os animais foram submetidos a ensaios comportamentais 

específicos (Campo aberto, Rota-rod e Teste Rotacional induzido por apomorfina) e, após 

eutanásia e dissecação das áreas cerebrais (Corpo estriado ipsi e contralateral, Hipocampo e 

Córtex Pré-frontal), foram realizadas as análises neuroquímicas (determinação dos níveis de 

MDA, nitrito/nitrato e GSH). Adicionalmente, foi avaliado o efeito dos referidos tratamentos 

sobre o ganho de massa corpórea pelos animais. Os resultados demonstraram que o eugenol 

apresentou um efeito dose-dependente na recuperação dos danos motores e atividade 

exploratória espontânea, bem como no ganho de massa pelos animais. Ademais, a dose mais 

efetiva (10 mg / kg) foi capaz de reduzir os níveis de nitrito/nitrato e de MDA, além de recuperar 

os níveis endógenos de GSH. A associação entre eugenol e L-DOPA, por sua vez, se mostrou 

mais eficaz em alguns parâmetros neurocomportamentais e no ganho de massa corpórea, além 

de promover um aumento nos níveis de GSH em todas as áreas cerebrais analisadas em relação 

ao grupo tratado apenas com L-DOPA. Todavia, estes não diferiram nos níveis de MDA e 

nitrito/nitrato, em relação aos animais hemiparkinsonianos. Assim, percebeu-se um efeito 

neuroprotetor do eugenol contra as desordens motoras e neuroquímicas associadas ao modelo 

de hemiparkinsonismo induzido por 6-OHDA. Adicionalmente, a associação entre eugenol e 

L-DOPA se mostrou promissora quando comparada ao tratamento convencional, porém não 

diferiu deste na redução do estresse nitrosativo e da peroxidação lipídica. 

 

Palavras-chave: 6-hidroxidopamina. Eugenol. Levodopa. Neuroproteção. 
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ABSTRACT 

Parkinson's disease (PD) is a multicentric neurodegenerative disorder that affects the central 

nervous system and is mainly characterized by the loss of dopaminergic neurons in the 

substantia nigra pars compacta (SNpc). Its etiology is not clear, but several factors have been 

identified as indicators of its pathophysiology, such as neuroinflammation, mitochondrial 

dysfunction, oxidative stress and abnormal protein aggregation. Currently the treatments for 

PD are restricted to symptomatic relief, mainly for motor symptoms, and are not effective in 

preventing the progression of the disease. In addition, current therapy, based on endogenous 

drug dopamine replacement, whose "gold standard" is Levodopa (L-DOPA), in the treatment 

of PD may trigger adverse side effects. Eugenol is a phenylpropanoid that has been widely 

studied due to its anti-inflammatory, anti-excitotoxic and antioxidant activities. Thus, it 

presents as a promising neuroprotective agent, and may provide new strategies of therapeutic 

intervention for the treatment of PD. The aim of this study was to investigate the effects of 

eugenol and/or L-DOPA on 6-OHDA-induced PD model, through neurochemical and 

neurobehavioral analyzes.  Thus, to evaluate the neuroprotective potential of eugenol, wistar 

rats (250-300 g) were used, which were submitted to the PD model by intrastriatal injection of 

6-OHDA (21 μg/animal) and then treated with L-DOPA (25 mg / kg) or the association between 

the compounds (Eug 10 mg / kg + LD 12.5 mg / kg) orally for 14 days. On the last day of 

treatment, the animals were submitted to specific behavioral tests (Open Field, Rota-rod and 

Rotational Test induced by apomorphine) and, after euthanasia and dissection of the cerebral 

areas (ipsi and contralateral striatum, Hippocampus and Prefrontal Cortex), the neurochemical 

analyzes were performed (determination of MDA, nitrite / nitrate and GSH levels). 

Additionally, the effect of these treatments on the body weight gain was evaluated.  The results 

showed that eugenol had a dose-dependent effect on the recovery of motor damage and 

spontaneous exploratory activity, as well as body weight gain in animals. Furthermore, the most 

effective dose (10 mg / kg) was able to reduce nitrite / nitrate and MDA levels, in addition to 

recovering the endogenous levels of GSH. The association between eugenol and L-DOPA, in 

turn, was more effective in some neurobehavioral parameters and body weight gain, in addition 

to promoting an increase in GSH levels in all brain areas analyzed compared to the group treated 

only with L-DOPA. However, these did not differ in the levels of MDA and nitrite/nitrate, 

compared to the hemiparkinsonian animals. Thus, a neuroprotective effect of eugenol against 

motor and neurochemical disorders associated with the 6-OHDA-induced hemiparkinsonism 

model was observed. Additionally, the association between eugenol and L-DOPA was 

promising when compared to conventional treatment but did not differ from it in the reduction 

of nitrosative stress and lipid peroxidation. 

 

 

 

Keywords: 6-hidroxydopamine. Eugenol. Levodopa. Neuroprotection.  
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1. INTRODUÇÃO 

 Atualmente, devido ao processo de envelhecimento populacional, têm-se aumentado a 

importância atribuída aos distúrbios crônico-degenerativos. Dentre estes distúrbios, as 

desordens neurodegenerativas têm recebido atenção especial por sua característica debilitante 

e de difícil diagnóstico/tratamento. Além disso, esse tipo de patologia representa um relevante 

impacto social e financeiro, principalmente para a população mais ativa e idosa. 

 A doença de Parkinson entra, neste contexto, como a segunda doença neurodegenerativa 

de maior ocorrência após o Alzheimer. Esta, por sua vez, é caracterizada pela perda progressiva 

de neurônios dopaminérgicos seguida da depleção de dopamina na via nigroestriatal. Estes 

fatores culminam no surgimento de disfunções motoras características, bem como de 

disfunções não motoras, as quais frequentemente afetam o desempenho cognitivo dos pacientes 

acometidos com a doença em seus estágios iniciais. 

 Estudos epidemiológicos estimam que a incidência da doença nos países de maior 

população mundial, incluindo o Brasil, tende a dobrar nas próximas décadas. Este quadro se 

torna preocupante, principalmente se aliado ao fato de que os tratamentos farmacológicos 

atuais, para este tipo de neuropatologia, restringem-se ao alívio sintomático, não conseguindo 

impedir a degeneração neuronal e progressão da doença. Adicionalmente, pacientes que são 

submetidos a estes tratamentos, tendem a apresentar sintomas colaterais deletérios após longos 

períodos de administração do fármaco ou quando submetidos ao tratamento crônico utilizando 

o mesmo.  

  Dessa forma, estudos atuais tem intensificado a busca por bioativos de origem vegetal 

com potenciais efeitos neuroprotetores. Estes, em grande parte, já vêm sendo largamente 

utilizados pela “medicina popular” para o tratamento de diversas enfermidades de maneira 

empírica. Assim, estes compostos representam potenciais alvos para investigação científica, 

podendo aliar-se a terapêutica atual e impedir a progressão da doença, agindo como 

neuroprotetores.  

Dentre esses compostos, destaca-se o Eugenol, um fenilpropanóide com diversas 

atividades farmacológicas previamente relatadas, dentre as quais, suas propriedades 

antioxidante e anti-inflamatória apresentam particular interesse para a investigação do seu 

possível uso como agente neuroprotetor em modelos in vivo de desordens neurodegenerativas. 

Ademais, estudos bioquímicos e transcricionais, aliados a estes modelos, constituem-se como 
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poderosas ferramentas para a elucidação de possíveis mecanismos de ação do bioativo e 

identificação de seus alvos endógenos. Dessa forma, podem fornecer novos subsídios para o 

desenvolvimento das estratégias terapêuticas a serem utilizadas para o tratamento da doença de 

Parkinson.                                            .                                               
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 Sistema nervoso e transtornos neurodegenerativos 

O sistema nervoso humano é composto por mais de 10 bilhões de neurônios, os quais 

formam milhares de conexões com neurônios subjacentes através de sinapses, organizando-se 

em circuitos complexos responsáveis por inúmeras funções. Este pode ser dividido em termos 

estruturais e funcionais em dois sistemas principais, o sistema nervoso periférico (SNP) e o 

sistema nervoso central (SNC). O primeiro inclui todos os nervos e gânglios nervosos que 

fazem o percurso entre regiões somáticas e viscerais periféricas e o sistema nervoso central. O 

SNC, por sua vez, transmite e processa os sinais recebidos pelo SNP, resultando em diferentes 

respostas fisiológicas. Dessa forma, desempenha diversas funções importantes no organismo, 

como percepção (processamento sensitivo, auditivo e visual), aquisição de memória, 

aprendizado, linguagem e consciência (GOLAN, 2009). 

 O prolongamento da expectativa de vida, decorrente dos avanços da medicina, tem 

aumentado o foco, em termos de saúde pública, a doenças crônico-degenerativas, as quais 

acometem com maior frequência a população ativa e idosa (LIMA-COSTA; VERAS, 2003). 

Dentre as doenças degenerativas, destacam-se os transtornos neurodegenerativos, os quais 

podem originar-se de múltiplos fatores e fazem parte de um amplo espectro de desordens no 

sistema nervoso. Estas desordens também podem culminar em distúrbios comportamentais e 

neuropsiquiátricos (DJALDETTI; LEV; MELAMED, 2003; CRYAN; HOLMES, 2005). 

Doenças neurodegenerativas, tais como as doenças de Alzheimer (DA), Parkinson (DP), 

Huntington (DH) e a Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA), são caracterizadas pela perda 

progressiva de populações de células neuronais específicas, além de outros fatores, como a 

agregação anormal de proteínas e mecanismos pró-oxidativos e pró-inflamatórios 

(BARNHAM; MASTERS; BUSH, 2004; SIMONATO et al., 2013). Como consequência dessa 

perda, indivíduos acometidos com esse tipo de patologia podem apresentar diversas 

debilidades, como disfunções cognitivas, motoras e comportamentais, as quais podem 

prejudicar sua qualidade de vida e capacidade de execução de tarefas (SEELEY et al., 2009; 

MATHEUS et al., 2016). 
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2.2 A Doença de Parkinson 

 

2.2.1 Epidemiologia 

A Doença de Parkinson (DP) é a segunda doença neurodegenerativa mais comum no 

mundo, após o Alzheimer, e se caracteriza pela perda de neurônios dopaminérgicos e pela 

presença de “corpos de Lewy” na substância negra pars compacta (SNpc) (SPILLANTINI et 

al.,1997; GOLBE, 2003). Também envolve a degeneração de sistemas não dopaminérgicos 

como o noradrenérgico, o serotonérgico e o colinérgico (SCHAPIRA et al., 2006; SONG et al., 

2012), sendo, portanto, classificada como uma doença multicêntrica. 

A frequência da DP aumenta acentuadamente com a idade. Estima-se que com o 

aumento na expectativa de vida e no processo de envelhecimento populacional, haja um 

crescimento drástico em sua incidência (VALADAS et al., 2014). Atualmente, segundo dados 

da Parkinson’s Disease Foundation (2016), cerca de 10 milhões de pessoas no mundo vivem 

com a DP e aproximadamente 60.000 americanos são diagnosticados a cada ano. Além disso, 

o custo estimado por ano, nos Estados Unidos, incluindo tratamentos, pagamentos de segurança 

social e renda perdida por incapacidade para o trabalho é de cerca de 25 bilhões de dólares, 

sendo que o custo médio com medicação por indivíduo é de cerca de 2.500 dólares por ano 

(PARKINSON’S DISEASE FOUNDATION, 2016). 

Estima-se que a DP, atualmente,  afete cerca de 1 a 2% da população mundial com idade 

acima de 65 anos (SPRENGER; POEWE, 2013). Apesar da pouca quantidade de dados 

estatísticos relacionados à DP no Brasil, Barbosa e colaboradores (2006) estimaram, em um 

estudo epidemiológico realizado no estado de Minas Gerais, que aproximadamente 200 mil 

pessoas sofram com a DP, sendo sua prevalência de cerca 3,3% em pessoas com idade acima 

de 65 anos. 

A incidência da DP em indivíduos com idade inferior a 50 anos é mais rara. Contudo, 

Pringsthein e colaboradores (2014) demonstraram que a prevalência da doença aumenta 

progressivamente de cerca de 107/100.000 pessoas com idades de 50 a 59 anos para 

1087/100.000 pessoas com idades entre 70 e 79 anos. Em casos menos comuns, a DP pode 

manifestar-se, também, em indivíduos com idade inferior a 40 anos, o que é caracterizado como 

Parkinsonismo Precoce (PP) (BARBOSA; SALLEM, 2005). 
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Dorsey e colaboradores (2007) estimaram, baseando-se em estudos de prevalência, o 

número de indivíduos que seriam acometidos com DP nos países mais populosos da Europa 

Ocidental e do mundo, incluindo o Brasil, nos próximos anos. Os dados estatísticos 

demonstraram uma tendência de que o número de indivíduos com DP acima dos 50 anos de 

idade dobre de 4,1 e 4,6 milhões em 2005 para 8,7 e 9,3 milhões de pessoas em 2030, 

respectivamente. 

Ademais, apesar de acometer indivíduos de ambos os sexos, a incidência da DP é cerca 

de 1,5 vezes mais comum em homens do que em mulheres (WOOTEN et al., 2004; TAYLOR; 

COOK; COUNSELL, 2007; PARKINSON’S DISEASE FOUNDATION, 2016). Essa 

diferença pode ser devida a diversos fatores, os quais podem incluir: estilo de vida, exposição 

a fatores ambientais, uma possível ação neuroprotetora de estrogênios nas mulheres, ou mesmo 

fatores genéticos ligados ao cromossomo X (WOOTEN et al., 2004; ELBAZ et al., 2016).  

 

2.2.2 Etiologia e fisiopatologia 

 A despeito de muitos anos de pesquisa, as possíveis causas que contribuem para originar 

a DP ainda continuam a ser elucidadas. A compreensão dessas causas é crítica para a pesquisa 

e desenvolvimento de novas terapias (STEECE-COLLIER; MARIES; KORDOWER, 2002). 

Atualmente, não se tem conhecimento acerca de uma causa primordial para o surgimento da 

patologia. Contudo, sabe-se que inúmeros fatores podem estar relacionados, o que a classifica 

como uma doença idiopática e multifatorial. 

Estudos apontam que cerca de 10% dos casos de DP podem ser devidos a fatores 

genéticos, como mutações em α-sinucleína, Parkina, PINK1, LRRK2 dentre outros genes 

(SINGLETON; FARRER; BONIFATI, 2013). Todavia, os 90% restantes são esporádicos, 

decorrentes de causas desconhecidas, as quais podem estar relacionadas a fatores ambientais 

(STEECE-COLLIER; MARIES; KORDOWER, 2002; AGIM; CANNON, 2015). Além disso, 

evidências apontam o envolvimento de processos nitrosativos/oxidativos e neuroinflamatórios 

na progressão da doença (COLLINS et al., 2012). 

 Como exposto anteriormente, as principais características da DP são a degeneração 

progressiva de neurônios dopaminérgicos da SNpc e a presença de inclusões citoplasmáticas 

denominadas corpúsculos de Lewy, os quais são agregados eosinofílicos esféricos formados 
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principalmente por neurofilamentos de proteínas α-sinucleína e ubiquitina (DAUER; 

PRZEDBORSKI, 2003; EMBORG, 2004).  

A degeneração dos neurônios dopaminérgicos, seguida da depleção de dopamina no 

corpo estriado, culmina no surgimento de sintomas motores cardinais, tais como: bradicidesia, 

instabilidade postural, rigidez e tremor em repouso (AGIM; CANNON, 2015). Bem como de 

sintomas não-motores, tais como: Depressão, apatia, ansiedade, distúrbios do sono, déficits 

cognitivos e de memória, os quais estão geralmente associados aos estágios iniciais da doença 

(LEES et al., 2009; GALLAGHER; SCHRAG, 2012; RIHMER; GONDA; DÖME, 2014; 

RUTTEN et al., 2015; MATHEUS et al., 2016). 

Os pacientes acometidos com a DP, portanto, apresentam uma incapacidade severa após 

10 a 15 anos do início da doença, o que acarreta em um impacto social e financeiro elevado 

(AJETUNMOBI et al., 2014; PARKINSON’S DISEASE FOUNDATION, 2016). Além disso, 

soma-se o fato de que os atuais tratamentos para a DP servem apenas como alívio sintomático, 

não impedindo a progressão da doença, além de poderem gerar efeitos colaterais deletérios após 

certo período (SMITH et al., 2016). 

 

2.2.3 Circuitaria neuronal e neuroplasticidade 

 A DP pode ser definida como uma neuropatologia caracterizada por uma disfunção nos 

núcleos ou gânglios da base. O termo se refere a um grupo de núcleos subcorticais interligados, 

os quais incluem o corpo estriado (núcleo caudado e putâmen), a parte externa do globo pálido 

(GPe) e sua parte interna (GPi), o núcleo subtalâmico (NST) e a substância negra pars compacta 

(SNpc) e pars reticulata (SNpr) (OBESO et al., 2008).  Os neurônios dopaminérgicos projetam-

se da SNpc, situada na região do mesencéfalo, diretamente para o corpo estriado, constituindo 

a via nigroestriatal, a qual é responsável pelo controle da função motora (DAUER; 

PRZEDBORSKI, 2003).  

 Os sintomas observados na DP podem ser entendidos como uma disfunção de dois 

circuitos funcionais dos gânglios da base, os quais desempenham funções opostas no controle 

motor, a partir da dopamina proveniente da SNpc. No primeiro, os neurônios do corpo estriado 

que dão origem a via direta, rica em receptores de dopamina da família D1 (compreende os 

subtipos D1 e D5 - excitatórios), promovem o movimento. No segundo, os neurônios da via 

indireta, ricos em receptores da família D2 (compreende os subtipos D2, D3 e D4 - inibitórios), 
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causam o efeito oposto, inibindo o movimento (IWAKURA et al., 2008; CARVALHO et al., 

2016). Dessa forma, com o déficit de dopamina, ocasionado pela perda de neurônios 

dopaminérgicos da SNpc na DP, ocorre um aumento do efluxo inibitório da SNpr e do GPi para 

o tálamo, ocasionando uma redução na excitação do córtex motor e consequente disfunção 

motora (SANTENS et al., 2003).   

 Além da função motora, a dopamina está envolvida em diversas outras vias no SNC, 

tais como as vias mesocortical e mesolímbica (Figura 1).  Dessa forma, atua na regulação de 

diversas outras funções, além de também estar associada a mecanismos de plasticidade 

sináptica em regiões cerebrais como o estriado e o córtex pré-frontal. Estudos apontam que a 

ativação de receptores D1, leva a transativação de receptores ligantes de neurotrofinas Trk 

(TrkB/Ntrk2) (IWAKURA et al., 2008; GUPTA et al., 2013). Uma importante neurotrofina 

encontrada no SNC é o Fator Neurotrófico Derivado do Cérebro (Brain Derived Neurotrophic 

Factor - BDNF), o qual tem sido implicado como um fator essencial no desenvolvimento e 

plasticidade neuronal (HUANG; REICHARDT, 2003), sendo, portanto, um indicador de 

fármacos com atividade neuroprotetora (AUTRY; MONTEGGIA, 2012). 
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Figura 1. Principais vias dopaminérgicas.  

 

Legenda: Visão geral das vias de transmissão dopaminérgica. Neurônios dopaminérgicos se localizam 

nas estruturas do mesencéfalo, substância negra (SNc) e área tegmental ventral (VTA), projetando seus 

axônios para as regiões do estriado, córtex pré-frontal e núcleo accumbens. Fonte: Adaptado de Arias-

Carrión et al. (2010). 

Outro importante fator neurotrófico é o Fator Neurotrófico Derivado da linhagem de 

células da Glia (Glial cell line-Derived Neurotrophic Factor - GDNF), o qual possui papel 

essencial na diferenciação e sobrevivência de neurônios dopaminérgicos, além de diversas 

outras populações neuronais, como: neurônios serotonérgicos, noradrenérgicos, entéricos, 

sensoriais periféricos e autônomos (FILATOVA et al., 2016). Sua ação neuroprotetora in vivo, 

utilizando modelos animais de DP, tem demonstrado sua relevância como possível alvo 

terapêutico em desordens neurodegenerativas (AIRAKSINEN; SAARMA, 2002; OLATOW et 

al., 2015; FILATOVA et al., 2016; IBANEZ; ANDRESSO, 2016). 

O GDNF faz parte de um conjunto de ligantes da família GDNF (GFLs), que consiste 

em: GDNF, neurturina (NRTN), artemina (ARTN) e persefina (PSPN) (FILATOVA et al., 

2016). Esses ligantes formam homodímeros que interagem com a família de receptores alfa de 

GDNF (GFRα 1-4). Essa interação forma um complexo que se liga a receptores 
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transmembranares de tirosina kinase (RET), levando a fosforilação dos resíduos de tirosina no 

seu domínio intracelular e consequente recrutamento de proteínas específicas que darão início 

a uma cascata de reações (Figura 2). Dessa forma, a sinalização mediada por 

GDNF/GFRα1/RET culmina em um aumento na expressão de genes relacionados ao 

desenvolvimento e a sobrevivência neuronal, bem como a mecanismos de plasticidade sináptica 

(OLANOW et al., 2015).  

 

Figura 2. Módulos de sinalização via GFL/GFRα/RET. 

 

 

  

 

Legenda: Interação entre os ligantes homodímeros GFLs e os receptores da família GDNF alfa (GFRα). 

As setas indicam as interações ligante-receptor preferenciais que ocorrem in vivo. O complexo resultante 

se liga ao receptor de tirosina kinase (TK) RET, levando a fosforilação dos resíduos de tirosina no seu 

domínio intracelular e ativação da cascata de reações. Fonte: Airaksinen; Saarma (2002).  

 

 Entende-se por neuroplasticidade, a capacidade que o sistema nervoso possui de sofrer 

mudanças morfofisiológicas e moleculares para se adaptar as diversas condições do ambiente, 
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as quais são importantes durante o desenvolvimento neuronal e na contraposição de lesões 

(CARVALHO et al., 2016).  As alterações funcionais e estruturais, inerentes ao processo 

adaptativo do sistema nervoso às desordens neuropatológicas, envolvem alterações na 

eficiência da transmissão sináptica.  

As principais formas de plasticidade sináptica são conhecidas como potenciação de 

longa duração (long-term potentiation - LTP) e depressão de longa duração (long-term 

depression - LTD). Acredita-se que estas sejam fundamentais para os processos de aprendizado 

e memória (CALABRESI et al., 2013; SMITH et al., 2016). A estabilidade dessas transmissões 

sinápticas depende da ativação de receptores glutamatérgicos do tipo N-metil-D-aspartato 

(NMDAr). No entanto, em condições patológicas como a DP, níveis excessivos de glutamato 

provocam uma estimulação anormal dos receptores NMDA, o que acaba por desencadear 

mecanismos de excitotoxicidade dependentes de Ca2+, culminando em uma cascata de lesões 

neuronais e apoptose (CALABRESI et al., 2013). 

Ademais, para a realização da transmissão sináptica e liberação de neurotransmissores, 

são necessárias proteínas que medeiam à associação e fusão das vesículas sinápticas à 

membrana plasmática de neurônios pré-sinápticos. Essas proteínas fazem parte de uma família 

proteica denominada SNARE (Soluble N-ethylmaleimide-sensitive-factor Attachment 

Receptor). Proteínas SNARE, tais como SNAP-25, sintaxina 1 e sinaptobrevina 2, fazem parte 

de um complexo proteico maior, responsável por realizar a fusão membranar e liberação de 

neurotransmissores na fenda sináptica (HALBGEBAUER et al., 2016).  Xiong e colaboradores 

(2014), em um estudo proteômico, perceberam um decréscimo na produção dessas proteínas 

em modelo experimental induzido pela neurotoxina 6-hidroxidopamina, sugerindo uma 

possível deficiência na reciclagem e liberação de neurotransmissores na DP.  

 

2.2.4 Neuroinflamação 

O processo imunoinflamatório do SNC recebe a denominação de neuroinflamação. 

Recentemente, tem-se sugerido que mecanismos neuroinflamatórios contribuem para gerar uma 

cascata de eventos que conduzem, por sua vez, à degeneração neuronal. Esses mecanismos 

podem ser gerados tanto como consequência do processo neurodegenerativo, como podem 

intensificá-lo, quando em condições desreguladas. Diversos estudos apontam que esta 
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ocorrência subjaz à ativação de um fator transcricional denominado fator nuclear kappa B (NF-

kB) (BASSANI; VITAL; RAUH, 2015). 

 Uma vez ativado, o NF-kB entra no núcleo e estimula a produção de diversos 

mediadores pró-inflamatórios, tais como: óxido nítrico sintase induzível (iNOS), interleucina 1 

beta (IL1β), ciclo-oxigenase 2 (COX-2) e o fator de necrose tumoral alfa (TNFα) (BASSANI; 

VITAL; RAUH, 2015). O aumento do processo neuroinflamatório, decorrente da expressão 

desregulada desses genes em distúrbios neurodegenerativos, culmina na indução da morte de 

células neuronais por apoptose (FRANK-CANNON et al., 2009; GUEDES; SILVA, 2010; 

BASSANI; VITAL; RAUH, 2015). 

 Um dos mecanismos pró-inflamatórios mais bem elucidados atualmente é a via do óxido 

nítrico (NO), a qual desempenha funções importantes tanto em condições fisiológicas quanto 

em desordens neuropatológicas. Nesta via, a proteína iNOS promove a síntese de níveis 

elevados de óxido nítrico e seus derivados (nitrito e nitrato), os quais, quando em excesso, 

promovem um mecanismo citotóxico, ocasionando a morte de neurônios dopaminérgicos por 

apoptose. A iNOS é produzida por células neuronais auxiliares, como os astrócitos e a 

microglia, as quais aumentam significativamente em densidade no sistema nervoso de pacientes 

acometidos com a DP (ZHANG; DAWSON; DAWSON, 2006; MORE et al., 2013). Dessa 

forma, sua expressão tem sido implicada como alvo de estudos relacionados a processos pró-

inflamatórios em distúrbios neurodegenerativos, incluindo a DP (LI et al., 2012; REN et al., 

2015; BASSANI; VITAL; RAUH, 2015). 

 Prostaglandinas são eicosanoides importantes em mecanismos pró-inflamatórios 

mediados pelo sistema imunológico. No entanto, em condições de desordem 

neurodegenerativa, prostaglandinas da série E2 (PGE2), as quais são produzidas por intermédio 

da enzima COX-2, aumentam significativamente sua produção em células gliais da SNpc, 

sendo responsáveis por muitos efeitos citotóxicos em neurônios dopaminérgicos (BARTELS; 

LEENDERS, 2010; MORE et al., 2013). De fato, muitos estudos têm reportado um aumento 

na expressão de COX-2, durante a progressão da DP (MINGHETTI, 2004; 

PRZYBYLKOWSKI et al., 2004; TEISMANN, 2012), inclusive em diferentes modelos 

animais (LIMA et al., 2006; BASSANI; VITAL; RAUH, 2015). Assim, esta enzima também 

tem sido considerada um importante alvo farmacológico para o tratamento de distúrbios 

neurológicos, como autismo, esquizofrenia e desordens neurodegenerativas (MULLER; 

MUNICH, 2011; COLLINS et al., 2012). 
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 A progressão dos mecanismos pró-inflamatórios na DP também depende da modulação 

positiva de genes responsáveis pela produção de citocinas como IL1β e TNFα, as quais são 

reportadas como importantes mediadores inflamatórios, produzidos por células gliais em 

condições de injúria e infecções (WANG; LIU; ZHOU, 2015). Todavia, quando expressos em 

níveis elevados, essas citocinas atuam como fatores neurotóxicos, intensificando o processo 

neuroinflamatório e causando a degeneração irreversível de células neuronais (ORR et al., 

2002; SEKIYAMA et al., 2012; MORE et al., 2013). 

 

2.2.5 Disfunção mitocondrial e estresse oxidativo 

  Desordens neurodegenerativas como as doenças de Parkinson, Alzheimer e a Esclerose 

Lateral Amiotrófica frequentemente são caracterizadas pela grande evidência de estresse 

oxidativo em sua patogênese. Este é resultado da produção desregulada de espécies reativas de 

oxigênio (EROs – Figura 3) (BARNHAM; MASTERS; BUSH, 2004). Essa desregulação é 

ocasionada por um desequilíbrio nos mecanismos pró-oxidante e antioxidante celulares, 

provavelmente em decorrência de uma disfunção mitocondrial, processos neuroinflamatórios e 

do metabolismo endógeno da dopamina (YAN; WANG; ZHU, 2013; SARRAFCHI et al., 

2016).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Principais espécies reativas de oxigênio. 
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Legenda: A redução do oxigênio por meio da aquisição de elétrons leva a formação de diferentes EROs, 

dentre os quais se destacam: o ânion superóxido (•O2
-), radicais peróxido (•O2

-2), peróxido de hidrogênio 

(H2O2), radicais hidroxila (•OH) e íons hidroxila (OH-). Os pontos vermelhos na figura indicam elétrons 

desemparelhados.  Fonte: Adaptado de KIM et al. (2015).   

 

A mitocôndria é uma organela essencial para a manutenção neuronal. Ela é a principal 

fonte de radicais livres na célula e tem um papel crucial no processo de produção de ATP através 

da fosforilação oxidativa, bem como no metabolismo homeostático do cálcio. Dessa forma, sua 

disfunção provoca perturbações no metabolismo energético, tornando as células vulneráveis à 

excitotoxicidade, a qual aumenta a geração de EROs (LIN; BEAL, 2006; YAN; WANG; ZHU, 

2013). Estes, por sua vez, atuam causando danos aos lipídeos, proteínas e DNA, culminando na 

morte celular por apoptose (KOHEN; NYSKA, 2002; SARRAFCHI et al., 2016).   

Todavia, as células possuem vias de proteção, envolvendo mecanismos enzimáticos 

e/ou não enzimáticos. No primeiro caso, ocorre ação de enzimas antioxidantes, tais como: 

catalase (CAT), superóxido dismutase (SOD), glutationa peroxidase (GPx) e hemeoxigenase 1 

(HO-1). (BARNHAM; MASTERS; BUSH, 2004; GONZÁLEZ-BURGOS; GÓMEZ-

SERRANILLOS, 2012). No segundo caso, ocorre a ação de moléculas, como as vitaminas C e 

E, bilirrubina e glutationa, as quais reagem diretamente com os EROs (GONZÁLEZ-BURGOS; 

GÓMEZ-SERRANILLOS, 2012).    

 A ação das enzimas antioxidantes é especifica para as diferentes espécies reativas de 

oxigênio e representam papeis importantes no controle do metabolismo oxidativo celular. Por 

exemplo, a CAT converte o peróxido de hidrogênio em água, enquanto a SOD produz oxigênio 

e peróxido de hidrogênio via dismutação do superóxido (MATES, 2000; VALKO et al., 2006); 

a GPx, utiliza a glutationa como substrato para reação de redução dos peróxidos de hidrogênio 
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(ARTHUR, 2000); a hemeoxigenase quebra o grupo heme em CO, Ferro e biliverdina, sendo 

que este último composto, a biliverdina, é transformada em bilirrubina que reage com grupos 

peroxil, peroxinitrito, hidroxil e superóxidos (GOZZELINO et al., 2010). 

 A avaliação das vias neuroquímicas relacionadas aos mecanismos pró-oxidativos 

decorrentes de distúrbios neurodegenerativos como a DP, tem sido recorrentes em estudos pré-

clínicos utilizando modelos animais (KABUTO; TADA; KOHNO, 2007; LU et al., 2014; 

MIYAZAKI et al., 2016). Dentre estas vias, destaca-se a bem elucidada via da glutationa 

(GSSG), a qual reage diretamente com os EROs na sua forma reduzida (GSH), diminuindo seus 

efeitos deletérios para as células neuronais (SMEYNE; SMEYNE, 2013). Ademais, outra 

importante via estudada é a via da peroxidação lipídica. Esta é caracterizada por uma reação 

em cadeia entre ácidos graxos insaturados e peróxidos de lipídeos intermediários que produzem 

EROs e polímeros de hidrocarbonetos altamente citotóxicos (CHAUHAN et al., 2004).  

Adicionalmente, vários estudos têm reportado bioativos vegetais como potenciais agentes 

antioxidantes (ESSA et al., 2014; SARRAFCHI et al., 2016).  

 

2.2.6 Modelos animais no estudo da Doença de Parkinson 

No decorrer de quatro décadas, o conhecimento que possuímos acerca da fisiopatologia 

e patogênese da DP, tem evoluído devido a inúmeros estudos pré-clínicos realizados utilizando-

se modelos experimentais. Dentre estes, os modelos in vivo, em particular, tem possibilitado o 

teste e desenvolvimento de novas abordagens para intervenção terapêutica em transtornos 

neurodegenerativos (BLANDINI; ARMENTERO, 2012).  

Os modelos animais mais utilizados baseiam-se na administração de neurotoxinas, as 

quais são capazes de mimetizar as características patológicas e fenotípicas da doença (KIM, 

2011; BLANDINE; ARMENTERO, 2012). Dentre as neurotoxinas utilizadas em modelos bem 

estabelecidos em roedores e primatas não-humanos, estão: 1-metil-4-fenil-1,2,3,6-

tetrahidropiridina (MPTP) e 6-hidroxidopamina (6-OHDA) (Tabela 1) (DECRESSAC; 

MATTSSON; BJÖRKLUND, 2012). Pesticidas/herbicidas utilizados na agricultura, como a 

rotenona e o paraquat, também são administrados na indução de modelos experimentais de DP 

(BLANDINE; ARMENTERO, 2012; CARVALHO et al., 2016).    

Tabela 1. Modelos de DP utilizando neurotoxinas e suas respectivas ações patológicas.  
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Modelo Patológico Toxina 

Estresse Oxidativo 6-OHDA e Paraquat 

Estresse Nitrativo LPS 

Disfunção Mitocondrial Rotenona, MPTP e MPP+ 

Excitotoxidade Ácido ibotênico, Ácido Quinolínico 

Disfunção Proteassomal PSI 

Ativação das células da Glia LPS 

 

Legenda: 6-OHDA= 6-hidroxidopamina; LPS= lipopolissacarídeo; MPTP= 1-metil-4-fenil-1,2,3,6-

tetrahidropiridina; MPP=1-metil-4-fenilpirimidina; PSI= inibidor de proteassoma. Fonte: DEXTER; 

JENNER, 2013.  

Além dos modelos baseados em agentes tóxicos, estudos atuais se baseiam, também, no 

uso de animais geneticamente modificados. Estes são obtidos através da superexpressão ou 

knockout de determinados genes-alvo (JACKSON-LEWIS; BLESA; PRZEDBORSKI, 2012). 

Dessa forma, ajudam a esclarecer os mecanismos moleculares associados à patologia 

(DECRESSAC; MATTSSON; BJÖRKLUND, 2012).  

 

2.2.6.1 Modelo de Doença de Parkinson induzido por 6-OHDA 

O modelo experimental clássico no estudo da DP é o modelo induzido pela neurotoxina 

6-OHDA, o qual tem sido muito utilizado em análises pré-clínicas, em roedores, por sua 

eficácia em mimetizar cerca de 60 a 70% dos sintomas motores observados em pacientes 

acometidos com a doença, bem como muitas das alterações neuroquímicas associadas a esta 

(BOVÉ; PERIER, 2012). A substância, contudo, é incapaz de atravessar a barreira 

hematoencefálica (BHE), devendo ser administrada através de injeção intracraniana 

diretamente na SNpc ou no corpo estriado, através da utilização de coordenadas estereotáxicas 

(JACKSON-LEWIS; BLESA; PRZEDBORSKI, 2012). 

A estrutura química da 6-OHDA é semelhante a da dopamina endógena (Figura 4), 

portanto, após administrada, esta pode ser transportada através do DAT (transportador de 

dopamina) e induzir a degeneração seletiva dos neurônios dopaminérgicos e 

catecolaminérgicos (LEHMENSIEK et al., 2006; SIMOLA; MORELLI; CARTA, 2007).  Uma 
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vez nos neurônios, a 6-OHDA se acumula no citosol e sofre auto-oxidação, levando a formação 

de EROs, como os radicais peróxido (H2O2), superóxido (•O2
-), e hidroxil (•OH)  (Figura 5) 

(BLUM et al., 2001; CARVALHO et al., 2016). Além de inibir diretamente os complexos I e 

IV da cadeia transportadora de elétrons, levando a uma diminuição na produção de ATP e 

consequente disfunção mitocondrial e estresse oxidativo (GLINKA; GASSEN; YOUDIM, 

1997). 

Figura 4. Estruturas químicas da dopamina e da 6-hidroxidopamina. 

 

 

Legenda: A neurotoxina 6-OHDA (B) tem estrutura molecular semelhante à dopamina endógena (A), 

diferindo apenas em uma hidroxila posicionada no carbono seis do anél aromático (destacada em 

vermelho). Fonte: <https://www.infoescola.com/bioquimica/dopamina/ > modificada pelo autor. 

 

Quando administrada na SNpc, a neurotoxina induz uma rápida degeneração neuronal 

cerca de 12h após a injeção, não sendo observada formação de corpos apoptóticos. No corpo 

estriado, esta leva a uma degeneração lenta e progressiva, podendo ser observados corpos 

apoptóticos após algumas semanas (SAUER; OERTEL, 1994; IANCU et al. 2005). A 6-OHDA 

é geralmente aplicada unilateralmente, de forma a ocasionar um comportamento circular 

assimétrico, sendo utilizada como controle a rotação contralateral ao local lesionado 

(PRZEDBORSKI et al., 1995). Não são observadas inclusões citoplasmáticas neste modelo 

(CARVALHO et al. 2016). 

Figura 5. Mecanismo de ação da 6-OHDA. 

OH 

A B 
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Fonte: Adaptado por Ribeiro (2013) de Blum et al. (2001). 

 

 A capacidade de mimetizar grande parte das alterações motoras e neuroquímicas 

decorrentes da DP torna, portanto, o uso do referido modelo importante para o estudo de novas 

possíveis drogas anti-parkinsonianas que possuam efeito neuroprotetor. Dessa forma, pode 

auxiliar no desenvolvimento de estratégias preventivas e terapêuticas que possam vir a impedir 

a progressão da doença em estudos pré-clínicos.  

   

2.3 Uso de bioativos naturais no tratamento de distúrbios neuropatológicos 

Grande parte dos medicamentos utilizados hoje pela população mundial tem origem 

vegetal e são usados muitas vezes de maneira empírica pela “medicina popular”, constituindo-

se como potenciais alvos para a pesquisa científica (GEETHANGILI; TZENG, 2009). A 

utilização destes produtos de origem natural, possuidores de propriedades terapêuticas, 

constitui-se como a forma mais antiga e difundida de medicação (HALBERSTEIN, 2005).  
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Nos últimos anos muitos pesquisadores têm buscado por moléculas que ativem vias de 

bloqueio ou que minimizem os efeitos das Espécies Reativas de Oxigênio ou EROs (SONG et 

al., 2012; GONZÁLEZ-BURGOS et al., 2013). Dessa forma, compostos naturais que 

apresentem potencial efeito antioxidativo têm sido muito requisitados em estudos pré-clínicos 

de distúrbios neuropatológicos. Há um grande número de publicações com isolamento e 

identificação de novos produtos naturais com diversas aplicações farmacológicas 

(GONZÁLEZ-BURGOS et al., 2012; ESSA et al., 2014).  

Bioativos derivados de espécies vegetais, tais como flavonoides, alcaloides e 

fenilpropanóides, são relatados por possuírem potenciais propriedades antioxidantes e anti-

inflamatórias, as quais são de interesse para o tratamento de distúrbios neurodegenerativos, 

incluindo a DP (KABUTO; TADA; KOHNO, 2007; ESSA et al., 2014). Assim, podem auxiliar 

no desenvolvimento de estratégias terapêuticas, promovendo a função mitocondrial e a 

neuroplasticidade, atuando como estimulantes cognitivos (ESSA et al., 2014).  

Atualmente, o tratamento medicamentoso primário para a DP consiste na substituição 

da dopamina endógena por uma substância precursora, o L-DOPA, a fim de restaurar a função 

do estriado (SMITH et al., 2016). No entanto, os pacientes tratados com L-DOPA 

frequentemente são acometidos por efeitos colaterais deletérios, como discinesias, após longo 

período de tratamento. Como consequência, isso acaba prejudicando a execução de tarefas e 

muitas vezes impossibilitando a continuação do tratamento (XU et al., 2005; SMITH et al., 

2016).  

Todavia, os tratamentos atuais restringem-se ao alívio sintomático, não sendo capazes 

de inibir a degeneração neuronal. Dessa forma, faz-se útil a busca por novos bioativos de origem 

vegetal que possam atuar como possíveis neuroprotetores em transtornos neurodegenerativos. 

Estes compostos podem fornecer tratamentos mais eficazes, aliando-se a terapêutica 

convencional e, por consequência, impedindo a progressão da doença, além de apresentarem 

um potencial na redução dos efeitos colaterais debilitantes, associados à administração contínua 

de dopamina.  

 

 

2.4 Potencial de ação neuroprotetora do Eugenol  
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O eugenol é um derivado fenilpropanóide, sendo quimicamente designado como 4-alil-

2-metóxi-fenol ou 2-metoxi-4-(2-propenil-fenol) (Figura 6) (MORRISON; BOYD, 1961). 

Pode ser encontrado no cravo, canela, noz-moscada, folha de louro, sassafrás, mirra entre outros 

(KIM et al, 1997; YOGALAKSHMI et al., 2010).  No óleo essencial e extrato aquoso do cravo-

da-índia (Eugenia aromática e Eugenia caryophyllata), este composto representa cerca de 

89,5% e 98% da sua composição química, respectivamente (ESCOBAR, 2002; RODRIGUES 

et al., 2009). Também pode ser extraído da alfavaca (Ocimum gratissimum), a qual é muito 

utilizada no tratamento de distúrbios intestinais no Brasil, sendo facilmente encontrada na 

região Nordeste (MADEIRA et al., 2005). 

 

Figura 6. Estrutura molecular e tridimensional do eugenol. 

 

 

 

 

 

Fonte: https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/eugenol#section=Top adaptado pelo autor. 

 

O composto é sintetizado biologicamente a partir do aminoácido fenilalanina, através 

da rota metabólica dos fenilpropanoides, podendo produzir eugenol ou isoeugenol por meio de 

duas enzimas EGS1 e IGS1, respectivamente (Figura 7) (SENANAYAKE, 1977; KOEDUKA, 

2006).  

 

 

 

Figura 7. Biossíntese do eugenol. 

Plana Tridimensional 
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Legenda: O processo de síntese se inicia com a conversão do aminoácido fenilalanina (L-Phe) em álcool 

coniferílico e este em acetato coniferílico. Através da ação das enzimas EGS1 (Eugenol sintase 1) e 

IGS1 (Isoeugenol sintase 1), obtém-se eugenol e isoeugenol, respectivamente. Fonte: Adaptado de 

Koeduka (2006). 

 

Quanto as suas propriedades químicas, possui consistência líquida e oleosa, de cor 

amarelada, detendo odor característico e sabor ardente e picante (ALMEIDA, 2004). Pode 

apresentar instabilidade quando em contato com o ar, tornando-se viscoso e de coloração 

escurecida e avermelhada. Além disso, possui alta lipossolubilidade, o que possibilita sua fácil 

absorção através das membranas celulares, podendo atingir rapidamente o local de ação, em 

alvos celulares específicos, como, por exemplo, as mitocôndrias (ESCOBAR et al. 2002; USTA 

et al., 2002), além de penetrar facilmente a bainha de mielina de uma fibra nervosa (GURNEY, 

1965).   Dessa forma, suas propriedades hidrofóbicas, bem como seu baixo peso molecular 

(164,2 g/mol – dados do Pubchem), permitem sua passagem através da barreira 

hematoencefálica, justificando, assim, seu potencial uso para o tratamento de distúrbios 

neuropatológicos (IRIE, 2006). 

Já foram relatadas diversas atividades do eugenol em modelos in vitro e in vivo, 

possibilitando um leque de aplicações farmacológicas. Dentre estas, pode-se citar: Atividade 

anti-inflamatória (REDDY; LOKESH, 1994); Analgésica (SNEDDON; GLEW, 1973); 

Anestésica (GUENETTE et al., 2006); Antimicrobiana (ESCOBAR, 2002;  DEVI  et al., 2010); 

Antifúngica (PINTO  et al.,  2009); Anti-helmíntica em ruminantes (PESSOA et al, 2002); 

Antipirética (FENG; LIPTON, 1987);  Antioxidante  (JIROVETZ et al., 2006; GÜLÇIN, 2011); 

Neuroprotetora (WIE et al., 1997; KABUTO; TADA; KOHNO, 2007).  

L-Phe Álcool coniferílico Acetato coniferílico 

Eugenol 

Isoeugenol 
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O eugenol é, ademais, muito explorado como antisséptico devido a sua capacidade 

antifúngica e antibacteriana, possuindo atividade contra um amplo espectro de bactérias. 

Devido a essa propriedade, bem como sua característica como analgésico e anestésico tópico, 

tem sido utilizado desde a década de 70 pela odontologia, juntamente ao óxido de zinco, 

conferindo propriedades farmacológicas aos cimentos obturadores de canais, sendo importante 

para o tratamento de algumas enfermidades na cavidade oral (NAGABABU; LAKSHMAIH, 

1994; ESCOBAR, 2002). 

Doenças neurodegenerativas, como a DP, frequentemente estão associadas a processos 

oxidativos e neuroinflamatórios. Estudos anteriores já demonstraram o potencial do eugenol na 

contraposição destes mecanismos. Este pode agir de maneira direta no combate ao estresse 

oxidativo, através da varredura de radicais livres, capturando radicais hidroxil (ITO et al., 2005; 

OGATA, 2005) ou, ainda, de maneira indireta, por meio da indução da glutationa-S-transferase, 

a qual é responsável pelo aumento nos níveis de glutationa disponíveis. Esta, por sua vez, pode 

contrapor aos efeitos pró-oxidativos por meio da formação de glutationa reduzida (GSH), 

reduzindo a formação de EROs (VIDHYA, 1999; KABUTO; TADA; KOHNO, 2007). A sua 

ação direta, na captura dos radicais hidroxil livres, também já foi relatada como inibidora da 

peroxidação lipídica, interferindo com radicais de ácidos graxos intermediários (NAIDU, 

1995).  

Além disso, estudos apontam a ação do eugenol contra a progressão neuroinflamatória, 

através da inibição da enzima COX-2 (HUSS, 2002; KIM et al., 2003). Adicionalmente, este 

pode atuar na inibição da ativação induzida por TNF de IKK-β e NF-kB. O NF-kB é um 

importante fator de transcrição em eventos de inflamação, atuando na indução da produção de 

citocinas. O IKK-β, uma vez ativado, através de indução mediada por TNF, leva a fosforilação, 

translocação e degradação da proteína inibidora de NF-kB (IkB-α) (CHAINY, 2000; IRIE, 

2006).  

Também já foi relatado um efeito neuroprotetor, do eugenol, em células neuronais em 

cultura, através da inibição da captação de Ca2+ induzida por receptores de glutamato, NMDA. 

Estes, quando constantemente ativados em um mecanismo excitatório promovido pela redução 

nos níveis de dopamina decorrentes da DP, podem levar a um processo de excitotoxicidade, 

ocasionando a morte neuronal (WIE, 1997). A modulação dos receptores de NMDA, mediada 

pelo eugenol, bem como sua ação hipotérmica também podem prevenir o dano isquêmico 

(WON et al., 1998). 
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O eugenol pode apresentar, ainda, efeito citotóxico levando a disfunção hepática, 

hipoglicemia ou coagulação disseminada intravascular, o que pode acarretar na morte por 

falência múltipla de órgãos. Porém este efeito está associado apenas a altas doses (a partir de 

1000 mg / kg) de administração do composto (ESCOBAR, 2002). Tao e colaboradores (2005) 

demonstraram, através de estudos químicos e de docagem molecular, a capacidade do eugenol 

em atuar como inibidor da enzima MAOA (monoamino oxidase A) humana, em baixas 

concentrações. Esta característica pode auxiliar na prevenção da degradação endógena de 

dopamina. 

 Diante do contexto supracitado, o eugenol apresenta-se como uma potencial droga para 

o tratamento de distúrbios neurodegenerativos. Dessa forma, o estudo de suas propriedades no 

referido modelo pode fornecer novas perspectivas para o avanço nas estratégias terapêuticas a 

serem utilizadas para o tratamento da DP em estudos clínicos.  
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3. Hipótese Científica 

 

O eugenol possui potencial ação neuroprotetora no tratamento da DP, constituindo-se 

como um insumo biotecnológico para a profilaxia e/ou terapêutica da doença, tanto 

isoladamente, como quando associado à droga padrão (L-DOPA). Dessa forma, o presente 

estudo propõe a determinação dos efeitos, ainda não esclarecidos, do eugenol e da associação 

eugenol + L-DOPA sobre o modelo neurodegenerativo de DP induzido por 6-OHDA, através 

de análises neuroquímicas e neurocomportamentais.  
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4. OBJETIVOS 

 

4.1 Objetivo geral: 

 

Investigar o potencial neuroprotetor do eugenol, individualmente ou em associação ao 

L-DOPA, em modelo neurodegenerativo de Doença de Parkinson induzido por 6-

hidroxidopamina. 

 

4.2 Objetivos Específicos: 

 

a) Induzir o modelo de Parkinson em ratos wistar através da administração intraestriatal 

de 6-OHDA; 

 

b) Testar diferentes doses de administração do eugenol e seu efeito em associação ao L-

DOPA; 

 

c) Avaliar o comportamento motor através dos testes de Campo Aberto (Open Field Test), 

Rota-rod e Rotacional induzido por apomorfina; 

 

d) Mensurar os níveis de nitrito/nitrato, peroxidação lipídica e glutationa reduzida em áreas 

cerebrais de interesse, a saber: córtex pré-frontal, hipocampo e corpos estriados ipsi e 

contralateral. 
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5. METODOLOGIA 

 

5.1 Animais  

Na presente pesquisa, foram utilizados ratos Wistar, machos, adultos com peso variando 

entre 250-300 g, provenientes do Biotério Setorial do Departamento de Fisiologia e 

Farmacologia da UFC. Os animais foram acondicionados em caixas de polipropileno com no 

máximo 6 animais, à temperatura média de 24 ± 2°C em ciclos de alternância claro/escuro de 

12 horas, recebendo ração padrão e água a ad libitum.   

 

5.1.1 Aspectos éticos  

Com relação aos aspectos éticos, os protocolos experimentais foram elaborados de 

acordo com o Guia para Cuidados e Uso de Animais de Laboratório da Sociedade Brasileira de 

Ciência em Animais de Laboratório (SBCAL) e aprovados pela comissão de Ética no Uso de 

Animais – CEUA, da Universidade Federal do Ceará – Campus Sobral, sob o protocolo de 

número 14/2016 (Anexo 1). Todos os esforços foram feitos para minimizar o número e o 

sofrimento dos animais utilizados. 

 

5.2 Indução do modelo de Parkinson através da injeção unilateral intraestriatal de 6-

OHDA.  

Os animais foram divididos aleatoriamente em 7 grupos, com o n=6 por grupo. 

Posteriormente, os mesmos foram anestesiados com cetamina (100 mg / kg) e xilasina (10 mg 

/ kg), administrados via intraperitoneal (i.p.). A cabeça do animal foi fixada em duas barras do 

aparelho estereotáxico (INSIGHT - figura 8) através do canal auditivo e os dentes incisivos 

fixados em uma barra de sustentação.  

Logo após a adaptação do animal ao aparelho, realizou-se a assepsia com álcool 70% 

seguida de uma tricotomia. Após a incisão da pele, foi feita a remoção do periósteo, expondo a 

região do bregma. A partir deste, foram determinadas as coordenadas estereotáxicas (em 

milímetros), segundo o atlas de Paxinos e Watson (1986), para a realização de 3 orifícios: 1º: 

L: −2,5; AP: +0,5; V:+5,0; 2º: L:−3,0; AP: −0,5; V: +6,0; e 3º: L: −3,7; AP: −0,9; V: +6,5. Em 

seguida, com uma seringa de Hamilton de 5 μL, os animais receberam três injeções intraestriatal 

com 2 μL de 6-OHDA (21μg / animal) ou Salina (0,15M). Após a cautelosa injeção, a agulha 
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permaneceu no local por 2:30 min para permitir uma difusão completa da solução, que logo em 

seguida fora retirada e o corte suturado. 

 

Figura 8. Procedimento estereotáxico de indução do modelo de hemiparkinsonismo através de 

injeção unilateral intraestriatal de 6-hidroxidopamina (6-OHDA). 

 

Fonte: FROTA, 2015.  

 

5.3 Protocolo experimental 

           Os experimentos foram divididos em duas etapas, na primeira, decorrida 1 hora após o 

término da cirurgia, os animais foram tratados com Eugenol (Sigma©) diluído em solução 

salina 0,15 mM com 1% de Etanol nas doses de 0,1, 1 e 10 mg / kg, a fim determinar qual a 

dose com melhor efiácia. Na segunda etapa, um dos grupos recebeu Prolopa®HBS Roche (L-

DOPA + Benzerazida: 25 mg / kg e 6,25 mg / kg, respectivamente) como controle positivo, e 

foi avaliado o sinergismo entre os compostos [Eugenol (melhor dose observada) + L-DOPA/ 

Benzerazida a 12,5 mg / kg e 3,12 mg / kg, respectivamente]. Os tratamentos foram realizados 

diariamente durante 14 dias (Tabela 1). Dessa forma foi avaliada a ação neuroprotetora do 

eugenol e/ou sua associação com a droga padrão. Os controles (grupos Sham e 6-OHDA) 
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receberam solução salina 0,15 M com 1% de Etanol nas mesmas condições. No 15º dia, os 

animais foram devidamente eutanaseados utilizando guilhotina e tiveram suas áreas cerebrais 

(Córtex pré-frontal, corpos estriados ipsi e contralateral e hipocampo) dissecadas para 

posteriores análises neuroquímicas. 

 

Tabela 1. Protocolo de tratamento experimental. 

Fonte: Autor. 

 

Grupos 

 

Tratamento 

Dose 

(mg / kg) 

Via de 

administração 

Duração do 

tratamento 

(dias) 

 

1- Falso operado 

(Sham) 

Solução salina 0,15 mM 

com 1% de Etanol - 

Controle - (controle -) 

 

- 

 

Oral 

 

14 

 

2 - Controle (6-OHDA) 

Solução salina 0,15 mM 

com 1% de Etanol - 

Controle (controle +) 

 

- 

 

Oral 

 

14 

 

3 - 6-OHDA + Eug 0,1 

Eugenol (Sigma) 

diluído em solução 

salina 0,15 mM com 1% 

de Etanol 

 

0,1 

 

Oral 

 

14 

 

4 - 6-OHDA + Eug 1 

Eugenol (Sigma) 

diluído em solução 

salina 0,15 mM com 1% 

de Etanol 

 

1 

 

Oral 

 

14 

 

5 – 6- OHDA + Eug 10 

Eugenol (Sigma) 

diluído em solução 

salina 0,15 mM com 1% 

de Etanol 

 

10 

 

Oral 

 

14 

 

6 - 6-OHDA + 

Prolopa® 

L-DOPA/Benserazida 

(25 mg / kg e 6,25 mg / 

kg, respectivamente - 

Sigma©)  

 

25 + 12,5 

 

Oral 

 

14 

7 – 6-OHDA + 

Prolopa® + Eug 10  

L-DOPA/Benserazida 

(12,5 mg / kg e 3,12 mg 

/ kg) + Eugenol 10 mg / 

kg. 

- Oral 14 



46 
  

 

5.4 Análises Comportamentais 

5.4.1 Teste do Campo Aberto (Open Field Test) 

 A metodologia utilizada neste teste foi descrita por Sielgel (1946) e validada por Archer 

(1973), sendo utilizada para avaliar a atividade exploratória do animal. No 14º dia, uma hora 

após a administração do Eugenol (0,1, 1 e 10 mg / kg; v.o.), os animais foram submetidos ao 

campo aberto (Figura 9), no qual foram avaliados os seguintes parâmetros comportamentais: 

atividade locomotora horizontal (número de cruzamentos nas linhas subdivizoras do 

equipamento), atividade locomotora vertical (número de vezes que o animal fica suspenso sobre 

as patas traseiras, também chamado de rearing), auto-limpeza (também definido como 

atividade de grooming) e o tempo em que o animal permaneceu parado, sem realizar qualquer 

dessas atividades.  

 

Figura 9. Equipamento utilizado no teste de campo aberto (Open Field Test). 

 

Fonte: Autor. 

 

 



47 
  

5.4.2 Teste do Rota-rod 

 Neste teste são avaliados os efeitos da administração da droga utilizada sobre a 

coordenação motora dos animais, bem como sua possível atividade como relaxante muscular 

(CARLINI; BURGOS, 1979). 

 Antes de serem submetidos ao teste, os animais foram treinados nos 8º, 10º e 12º dias 

de tratamento, após a administração cirúrgica de 6-OHDA. No período de treinamento foram 

utilizadas rotações de 5 a 10 rpm, durante 5 minutos, a fim de possibilitar a adaptação dos 

animais ao equipamento. No 14º dia, os animais foram então avaliados com rotação variando 

de 4 a 40 rpm, também durante 5 minutos. Os parâmetros avaliados no teste foram: a latência 

para a queda (medida em segundos), a velocidade da primeira queda (RPM), o número de 

quedas e o tempo de permanência sobre a barra giratória (DUNHAM; MIYA, 1957 com 

adaptações) (Figura 10). 

 

Figura 10. Equipamento utilizado para o teste de Rota-rod. 

 

Fonte: Autor. 
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5.4.3 Teste Rotacional induzido por Apomorfina 

 O modelo de indução unilateral do processo neurodegenerativo ocasionado por 6-

OHDA ocasiona um desequilíbrio dopaminérgico entre os núcleos da base (contralateral e 

ipsilateral), culminando em um comportamento rotacional assimétrico. Dessa forma, pode-se 

avaliar o nível de degeneração neuronal baseando-se na rotação contralateral ao local lesionado 

pela neurotoxina. Para a realização do teste, foi administrado a apomorfina como agonista 

dopaminérgico, a qual induz um aumento temporário da atividade locomotora, possibilitando a 

quantificação do nível de lesão neuronal. No 14º, os animais receberam apomorfina (3 mg / kg; 

i.p.), e foram monitoradas as rotações, em torno do próprio eixo, no sentido contrário ao local 

da lesão (sentido contralateral). O número de rotações foi mensurado a cada 10 minutos, durante 

um período total de 60 minutos (KIM et al, 1998).  

 

5.5 Análise da variação ponderal de massa corpória 

Para avaliar possíveis alterações sistêmicas, realizou-se uma da análise da curva 

ponderal. Para isso, a massa corpórea dos animais foi medida (g) diariamente, desde o tempo 

zero (antes da cirurgia estereotáxica), até o 14º dia após a indução do modelo de DP. Os valores 

encontrados foram expressos como variação (∆) de massa corpórea (g), em relação à massa 

inicial. 

 

5.6 Análises neuroquímicas 

5.6.1 Dissecação das Áreas Cerebrais 

Após a realização dos testes neurocomportamentais, os animais foram devidamente 

eutanasiados e, logo em seguida, os encéfalos foram retirados rapidamente e colocados sobre 

papel alumínio numa placa de Petri com gelo. Em seguida, o corpo estriado (caudado, putamen 

e globo pálido), o córtex pré-frontal e o hipocampo foram isolados das estruturas circunjacentes 

por divulsionamento com uma tesoura de microdissecação após o rebatimento lateral do córtex. 

Terminada a dissecação, cada área será colocada em papel de alumínio, sob gelo, pesada e 

armazenada a -80 °C para uso posterior. Os tecidos foram considerados como tendo a mesma 

viabilidade para experimentação até 24h após a dissecação.  
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5.6.2 Determinação da Concentração de Nitrito/Nitrato  

Para a determinação da produção de nitrito/nitrato, primeiramente preparou-se uma 

curva padrão. Para isso, foram pesados 7 mg de NaNO2 e dissolvidos em 10 mL de água 

destilada (estoque-10 mM) e foram feitas diluições em série (10 e 20 x), ficando 1 mM, 100 

M, 10 M, 5 M, 2,5 M, 1,25 M, 0,625 M, 0,312 M. Assim, foi realizada uma equação 

da reta para o cálculo das concentrações do teste (GREEN; TANNEMBAUN; 

GOLDMAN,1981). Para a determinação da concentração de nitrito em cada tecido, foram 

preparados homogenatos das áreas cerebrais a 10% (w/v) em solução de fosfato de sódio 150 

mM, pH 7,4, após centrifugação (11000 g/15 min/4°C), os sobrenadantes foram coletados e a 

produção de óxido nítrico (NO) determinada através da reação de Griess (Figura 12).Uma 

alíquota de 100 μL do sobrenadante foi incubada com 100 μL do reagente de Griess 

[sulfanilamida 1 % em H3PO4 1 %/N-(-1-naphthyl)-ethylenediamine 0,1 %/ H3PO4 1 % / 

diluído em água (1:1:1:1)] a temperatura ambiente por 10 minutos.  A absorbância foi, então, 

medida em espectrofotômetro a 540 nm. A concentração de nitrito (μM) foi determinada a partir 

de uma curva padrão de NaNO2. Os resultados foram expressos em μM/mg de tecido. 

 

Figura 12. Representação da reação de Griess. 

 

Fonte: Adaptado por Souza (2015) de Ramos et al. (2006). 
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5.6.3 Determinação da Peroxidação Lipídica (TBARS) 

O grau de lipoperoxidação em corpo estriado de ratos foi medido através da 

determinação das concentrações de substâncias reativas do ácido tiobarbitúrico (TBARS), 

conforme o método de Draper e Hadley (1990) (Figura 11). Foram preparados homogenatos 

das áreas cerebrais a 10% em solução de fosfato de sódio 150 mM, ph 7,4. Um volume de 0,25 

mL do homogeneizado foi mantido em banho maria a 37 °C por 1 hora, seguido por precipitação 

com 400 μL de ácido perclórico (35%). Após centrifugação (14000 g/15 mim/4°C), o 

sobrenadante foi transferido e, a ele, adicionado 200 μL de solução de ácido tiobarbitúrico 

(1,2%). Após banho de água fervente (95-100 °C/30 min), o conteúdo de TBARS foi 

determinado em espectrofotômetro a 532 nm. Os resultados foram expressos em micromol de 

MDA por mg de tecido. 

 

Figura 11. Representação da reação entre o ácido tiobarbitúrico com os produtos de 

decomposição dos hidroperóxidos. 

 

 

 

 

Fonte: Osawa; Felício; Gonçalves (2005). 

 

5.6.4 Determinação da Concentração da Glutationa Reduzida (GSH) 

Para a determinação da atividade antioxidante, fora determinada a concentração da 

GSH, a qual se baseia na reação do reagente de Ellman (5,5'-ditiobis; ácido 2-nitrobenzóico) 

(DTNB) com o tiol livre originando um dissulfeto misto mais ácido 2-nitro-5-tiobenzóico 

(Figura 13). A medida do produto de reação formado foi feita por leitura da absorbância a 412 

nm. A concentração da glutationa reduzida fora expressa em nanograma de GSH / g de tecido, 

conforme metodologia descrita por Sedlak e Lindsay (1968).  
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Figura 13. Representação da reação entre a glutationa reduzida e o DNTB para a determinação 

de hidroperóxidos empregando a enzima glutationa peroxidase. 

 

Fonte: Rover Junior et al. (2001). 

 

Para a determinação da concentração de GSH, foi construída uma curva padrão a partir 

da solução padrão de GSH (1 mg/mL), a qual foi preparada em triplicata de soluções a 6,25; 

12,5; 25; 50 e 100 μg/mL. O branco foi feito com água destilada (4 mL) e a cada tubo das 

soluções de GSH foi acrescentado 4 mL de tampão Tris HCl 0,4M (pH 8,9). Para a 

determinação da equação da curva padrão de GSH, foi adicionado ainda a cada tubo 0,1 mL de 

DTNB (0,01 M) e, logo após, feita a leitura da absorbância a 412 nm.  

Preparou-se o homogenato a 10% em EDTA 0,02 M, em seguida foi retirado 400 μL 

desse homogenato e adicionado 320 μL de água destilada e mais 80 μL de ácido tricloroacético 

a 50%. O material foi agitado e centrifugado (3000 g/15 min/4 °C). Em seguida foi recolhido 

400 μL do sobrenadante e acrescido 800 μL de tampão Tris-HCl 0,4 M, pH 8,9 e mais 20 μL 

de DTNB 0,01 M. Após 1 minuto da reação foi feita a leitura da coloração em 412 nm, através 

de um espectrofotômetro. A concentração da glutationa reduzida foi expressa em nanograma 

de GSH por grama de tecido. 

 

 

5.7 Análises estatísticas 
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Todos os valores numéricos foram apresentados como média ± erro padrão da média 

(EPM) e submetidos a análises de diferenças estatísticas através da análise de variância (One-

way ou Two-way  ANOVA), seguido pelo teste de Comparações Múltiplas de Bonferroni. 

Consideraram-se os valores com P<0,05 como estatisticamente significativos. As análises 

estatísticas foram realizadas no programa GraphPad Prism, versão 7.0, (San Diego, CA, EUA). 
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6. RESULTADOS  

6.1 Primeira etapa experimental – triagem da melhor dose do eugenol 

6.2 Análises Comportamentais 

6.2.1 Teste do Campo Aberto (Open field test)  

 No Teste do Campo Aberto, foram avaliados os parâmetros referentes à atividade 

exploratória expontânea dos animais. Observou-se que os ratos submetidos à neurotoxina (6-

OHDA; 21 µg) apresentaram diminuição significativa da atividade locomotora, considerando 

os parâmetros analisados: diminuindo aproximadamente 36,7% (p<0,001) da atividade 

locomotora horizontal (53 ± 3,7 número de linhas cruzadas) e 35,7% (p<0,01) da vertical (14 ± 

1,5 rearings); também observou-se um aumento significativo (p<0,001) no tempo parado (9,3 

± 1,8 segundos), bem como na frequência de autolimpeza em mais de 400 % (p<0,001) (12,88 

± 2,1 groomings), em relação ao grupo Sham (Salina, 0,9% + etanol 1% - controle negativo) 

(cruzamentos: 83,7 ± 6,2; rearings: 21,7 ± 0,9; tempo parado: 1,3 ± 0,7 s, groomings: 3,0 ± 1,8,  

respectivamente) (Figura 14).  

 Os grupos tratados com eugenol apresentaram contraponto dose-dependente aos efeitos 

causados pela neurotoxina nos parâmetros avaliados. Na atividade locomotora vertical os 

animais tratados com eugenol nas doses de 1 e 10 mg / kg apresentaram aumento significativo 

(p<0,001) de 42,4 % e 48,3 % (25,5 ± 1,38 e 27,3 ± 1,0 rearings), respectivamente, em relação 

ao grupo lesionado. O eugenol na dose de 0,1 mg / kg, no entanto, não apresentou efeito 

significativo neste parâmetro de observação. Por outro lado, todas as doses administradas foram 

capazes de reduzir significativamente a taxa de autolimpeza e o tempo em que os animais 

permaneceram parados. As doses de 0,1, 1 e 10 mg / kg reduziram em 54,7 % (5,8 ± 2,1 

groomings), 79,3% (2,6 ± 1,3 groomings) e 96,7 % (0,41 ± 0,33 groomings), respectivamente, 

em relação ao grupo lesionado. Adicionalmente, observou-se efeito semelhante em relação ao 

tempo parado, onde as doses de 0,1, 1 e 10 mg / kg apresentaram redução de 68 % (3,0 ± 1,7 

s), 73,9 % (2,4 ± 0,8 s) e 88,3 % (1,1 ± 0,6 s), respectivamente, em relação ao grupo lesionado. 

 Não houve, no entanto, diferença significativa na atividade locomotora horizontal, em 

relação ao grupo hemiparkinsoniano, do referido composto nas doses de 0,1 e 1 mg / kg. 

Contudo, pôde-se observar um aumento significativo (p<0,05) de 40,7% (74,6 ± 5,5 

cruzamentos) no número de cruzamentos realizados pelos animais do grupo que recebeu 

eugenol a 10 mg / kg, aproximando-se dos valores observados no grupo Sham. 
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Figura 14. Análise da atividade exploratória expontânea através do teste de Campo Aberto. 

 

Fonte: Autor. Legenda: Os ratos (n = 6 por grupo) foram submetidos à injeção intraestriatal com salina 0,9% 

(Sham - controle negativo), ou contendo a neurotoxina 6-OHDA (21 μg). Decorridas 1h após a injeção, os grupos 

foram tratados com eugenol (0,1, 1 e 10 mg / kg, v.o.) e os controles com Salina/1%Etanol. Após 14 dias, os 

animais foram submetidos ao teste de Campo Aberto, onde foram analisados os seguintes parâmetros: (A) 

Atividade locomotora horizontal, (B) Tempo de Imobilidade, (C) Atividade locomotora vertical (rearing) e (D) 

Autolimpeza (grooming). One-way ANOVA, Bonferroni. *, ** e *** indicam p<0,05, p<0,01 e p<0,001, 

respectivamente, em relação ao grupo Sham; #, ## e ### indicam p<0,05, p<0,01 e p<0,001, respectivamente, em 

relação ao grupo 6-OHDA. (b) indica p<0,01 em relação a Eug 0,1 mg / kg. Os dados estão expressos em média 

± EPM. Programa utilizado: GraphPad Prism (v.7,0), considerando p<0,05 como significância estatística. 

 

6.2.2 Teste de Rota-rod 
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Para a avaliação dos danos motores causados pela neurotoxina 6-OHDA, foi realizado 

o teste de Rota-rod. Os parâmetros avaliados foram: latência para queda, velocidade da primeira 

queda, número de quedas e tempo de permanência na barra giratória. 

Percebeu-se uma diminuição significativa no tempo de latência (p<0,01), na velocidade 

da primeita queda (p<0,01), bem como no tempo de permanência (p<0,05), nos animais que 

receberam a injeção intraestriatal de 6-OHDA (48 ± 4,7 segundos; 10,8 ± 0,6 RPM e 74,8 ± 4,9 

segundos, respectivamente), em relação ao grupo Sham (88,2 ± 4,8 segundos; 14,63 ± 0,4 RPM 

e 114,1 ± 5,5 segundos, respectivamente). Além disso, estes também apresentaram um aumento 

(p<0,05) no número de quedas (5,2 ± 0,4 quedas) em relação ao controle negativo (3,8 ± 0,2 

quedas) (Figura 15). 

Os grupos tratados com eugenol nas doses de 1 mg / kg e 10 mg / kg, por sua vez, 

apresentaram um contraponto dose-dependente (p<0,05) aos danos motores causados pela 

referida neurotoxina em quase todos os parâmetros observados, com excessão do número de 

quedas, a saber: grupo 1 mg / kg: latência: 102 ± 8,3 s; velocidade da primeira queda: 16,5 ± 

0,9 RPM; número de quedas: 3,6 ± 0,2 quedas; tempo de permanência: 127,3 ± 9,6 s; Grupo 10 

mg / kg: latência: 116 ± 8,5 s; velocidade da primeira queda: 18 ± 1 RPM; 3,6 ± 0,2 quedas; 

tempo de permanência: 135,7 ± 8,6 s. O grupo tratado com eugenol a 0,1 mg / kg, no entanto, 

não apresentou efeito significativo em nenhum dos parâmetros observados.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Avaliação do comportamento motor através do teste de Rota-rod 
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Fonte: Autor. Legenda: Os ratos (n = 6 por grupo) foram submetidos à injeção intraestriatal com salina 0,9% 

(Sham - controle negativo), ou contendo a neurotoxina 6-OHDA (21 μg). Decorridas 1h após a injeção, os grupos 

foram tratados com eugenol (0,1, 1 e 10 mg / kg, v.o.) e os controles com Salina/1%Etanol. Após 14 dias, os 

animais foram submetidos ao teste de Rota-rod, onde foram analisados os seguintes parâmetros: (A) Latência para 

a queda, (B) Velocidade da primeira queda, (C) Número de quedas e (D) Tempo de permanência. Os animais 

foram treinados três vezes antes da realização do teste. One-way ANOVA, Bonferroni. *, ** e *** indicam p<0,05, 

p<0,01 e p<0,001, respectivamente, em relação ao grupo Sham; #, ## e ### indicam p<0,05, p<0,01 e p<0,001, 

respectivamente, em relação ao grupo 6-OHDA. (a) e (b) indicam p<0,05 e p<0,01, respectivamente, em relação 

ao grupo Eug 0,1 mg /kg. Os dados estão expressos em média ± EPM. Programa utilizado: GraphPad Prism (v.7,0), 

considerando p<0,05 como significância estatística. 

    

6.2.3 Teste Rotacional induzido por apomorfina 
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 No 14º dia de tratamento, os animais foram submetidos ao teste rotacional induzido por 

um agonista dopaminérgico (apomorfina), a fim de quantificar o grau de neurodegeneração 

induzido pela neurotoxina (6-OHDA; 21 μg), através do número de rotações contralaterais ao 

local lesionado (Núcleo da base ipsilateral).  

 A avaliação do número de rotações em relação ao tempo, na qual o pico de rotações foi 

mensurado a cada 10 min durante uma hora, demonstrou um aumento significativo (p<0,001) 

dos animais hemiparkinsonianos, em todos os intervalos de tempo observados, em relação ao 

grupo Sham (Figura 16). A quantificação total desses valores, ademais, demonstrou um 

aumento (p<0,001) de mais de 8000 % no número de rotações contralaterais do grupo 6-OHDA 

(146,8 ± 30,2 rotações) em relação ao grupo Sham (1,8 ± 0,9 rotações) (Figura 17). 

 Os grupos tratados com eugenol (0,1, 1 e 10 mg / kg; v.o.), por outro lado, conseguiram 

reduzir o número de rotações contralaterais em todas as doses utilizadas, apresentando efeito 

dose-dependente, a saber: redução de  70,5 % (p<0,01) (43,2 ± 17,1 rotações), 79,4 % (p<0,01) 

(30,2 ± 21,5 rotações) e 88,7 % (p<0,001) (16,6 ± 8,9 rotações), respectivamente em relação ao 

grupo hemiparkinsoniano.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Análise temporal do teste rotacional induzida por apomorfina  
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Fonte: Autor. Legenda: Os ratos (n = 6 por grupo) foram submetidos à injeção intraestriatal com salina 0,9% 

(Sham - controle negativo), ou contendo a neurotoxina 6-OHDA (21 μg). Decorridas 1h após a injeção, os grupos 

foram tratados com eugenol (0,1, 1 e 10 mg / kg, v.o.) e os controles com Salina/1%Etanol. Após 14 dias, os 

animais foram submetidos ao teste rotacional induzido por apomorfina (3mg / kg; i.p.) sendo contabilizado o 

número de rotações contralaterais a cada 10 min durante 1h. Two-way ANOVA, Bonferroni. ** e *** indicam 

p<0,01 e p<0,001, respectivamente, em relação ao grupo Sham. Os dados estão expressos em média ± EPM. 

Programa utilizado: GraphPad Prism (v.7,0), considerando p<0,05 como significância estatística.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. Análise do número de rotações contralaterais totais 
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Fonte: Autor. Legenda: Os ratos (n = 6 por grupo) foram submetidos à injeção intraestriatal com salina 0,9% 

(Sham - controle negativo), ou contendo a neurotoxina 6-OHDA (21 μg). Decorridas 1h após a injeção, os grupos 

foram tratados com eugenol (0,1, 1 e 10 mg / kg, v.o.) e os controles com Salina/1%Etanol. Após 14 dias, os 

animais foram submetidos ao teste rotacional induzido por apomorfina (3mg / kg; i.p.) sendo contabilizado o 

número de rotações contralaterais por 1h. One-way ANOVA, Bonferroni.*** indica p<0,001 em relação ao grupo 

Sham; ## e ### indicam p<0,01 e p<0,001, respectivamente, em relação ao grupo 6-OHDA. Os dados estão 

expressos em média ± EPM. Programa utilizado: GraphPad Prism (v.7,0), considerando p<0,05 como significância 

estatística. 

 

 

 

 

 

 

6.3 Análise da variação ponderal de massa corpórea 
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 A massa corpórea dos animais foi mensurada todos os dias durante os 14 dias de 

tratamento, a fim de observar uma possível variação no ganho de massa dos animais após a 

cirurgia esterotáxica (Figura 18). Observou-se que os animais que receberam apenas a 

neurotoxina (6-OHDA; 21μg) apresentaram uma diminuição significativa (p<0,001) na massa 

e maior dificuldade em recuperar a mesma durante os dias observados. Todavia, os animais 

tratados com eugenol apresentaram um aumento mais rápido, recuperando seu ganho de massa 

normal a partir do 5º (0,1 e 10 mg / kg) ou 6º (1 mg / kg) dia de tratamento. No entanto, apenas 

o grupo tratado com eugenol na dose de 10 mg / kg não apresentou diferença estatística 

significativa em relação ao grupo Sham. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Variação ponderal de massa corpórea (Δ g) 
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Fonte: Autor. Legenda: Os ratos (n = 6 por grupo) foram submetidos à injeção intraestriatal com salina 0,9% 

(Sham - controle negativo), ou contendo a neurotoxina 6-OHDA (21 μg). Decorridas 1h após a injeção, os grupos 

foram tratados com eugenol (0,1, 1 e 10 mg / kg, v.o.) e os controles com Salina/1%Etanol. Os animais foram 

pesados diariamente durante os 14 dias de tratamento. Two-Way ANOVA, Bonferroni. *, **, *** indicam p<0,05, 

p<0,01 e p<0,001, respectivamente, em relação ao grupo 6-OHDA; α indica semelhança estatística entre os grupos. 

Os dados estão expressos em média ± EPM. Programa utilizado: GraphPad Prism (v.7,0), considerando p<0,05 

como significância estatística.  
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6.4 Análises Neuroquímicas 

6.4.1 Mensuração dos níveis de Nitrito (NO2)/Nitrato (NO3) em áreas cerebrais 

A análise neuroquímica demonstrou um aumento significativo (p<0,001) de mais de 200 

% dos níveis de nitrito/nitrato, nos animais hemiparkinsonianos, em todas as áreas cerebrais 

analisadas, em relação ao grupo Sham (Figura 19). Os grupos tratados com eugenol (0,1, 1 e 10 

mg / kg; v.o.), por sua vez, apresentaram efeito dose-dependente no hipocampo e no córtex pré-

frontal, sendo que apenas as doses de 1 mg / kg e 10 mg / kg foram efetivas (p<0,001) em 

contrapor os efeitos oxidativos da produção de nitrito/nitrato nessas áreas. Todavia, apenas a 

dose de 10 mg / kg, conseguiu apresentar um efeito satisfatório nas regiões dos corpos estriados 

ipsi (p<0,01) e contralateral (p<0,001).   
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Figura 19. Níveis de nitrito/nitrato em áreas cerebrais 

 

Fonte: Autor. Legenda: Os ratos (n = 6 por grupo) foram submetidos à injeção intraestriatal com salina 0,9% 

(Sham - controle negativo), ou contendo a neurotoxina 6-OHDA (21 μg). Decorridas 1h após a injeção, os grupos 

foram tratados com eugenol (0,1, 1 e 10 mg / kg, v.o.) e os controles com Salina/1%Etanol. No 15º dia após a 

cirurgia, os animais foram devidamente eutanasiados e os corpos estriados ipsilateral (A) e contralateral, (B) 

Hipocampo (C) e Córtex Pré-Frontal (D), foram dissecados para análise dos níveis de Nitrito/Nitrato. One-way 

ANOVA, Bonferroni. *, ** e *** indicam p<0,05, p<0,01 e p<0,001, respectivamente, em relação ao grupo Sham; 

#, ## e ### indicam p<0,05, p<0,01 e p<0,001, respectivamente, em relação ao grupo 6-OHDA; (a) e (b) indicam 

p<0,05 e p<0,01, respectivamente, em relação ao grupo Eug 0,1 mg / kg. Os dados estão expressos em média ± 

EPM. Programa utilizado: GraphPad Prism (v.7,0), considerando p<0,05 como significância estatística.     
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6.4.2 Mensuração dos níveis de peroxidação lipídica (TBARS) nas áreas cerebrais 

 A fim de observar os efeitos oxidativos deletérios gerados pela neurotoxina (6-OHDA; 

21 μg) nas áreas cerebrais analisadas, mensuraram-se os níveis de peroxidação lipídica 

baseando-se nas substâncias reativas ao ácido tiobarbitúrico (TBA), das quais, um dos prinpais 

produtos é o malondialdeído (MDA). Os resultados demonstraram um aumento significativo 

(p<0,05) de mais de 100 % na produção de MDA nos animais hemiparkinsonianos, em todas 

as áreas cerebrais analisadas, com exceção da região corpo estriado contralateral, em relação 

ao grupo Sham (Figura 20). Contudo, apenas os animais tratados com eugenol 10 mg / kg 

apresentaram contraponto ao estresse oxidativo provocado pela peroxidação de lipídeos nas 

regiões do corpo estriado ipsilateral (p<0,05), hipocampo (p<0,001) e córtex pré-frontal 

(p<0,05), nas condições de observação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



65 
  

Figura 20. Níveis de peroxidação lipídica (TBARS) nas áreas cerebrais. 

 

Fonte: Autor. Legenda: Os ratos (n = 6 por grupo) foram submetidos à injeção intraestriatal com salina 0,9% 

(Sham - controle negativo), ou contendo a neurotoxina 6-OHDA (21 μg). Decorridas 1h após a injeção, os grupos 

foram tratados com eugenol (0,1, 1 e 10 mg / kg, v.o.) e os controles com Salina/1%Etanol. No 15º dia após a 

cirurgia, os animais foram devidamente eutanasiados e os corpos estriados ipsilateral (A) e contralateral, (B) 

Hipocampo (C) e Córtex Pré-Frontal (D), foram dissecados para análise dos níveis de TBARS. One-way ANOVA, 

Bonferroni. *, ** e *** indicam p<0,05, p<0,01 e p<0,001, respectivamente, em relação ao grupo Sham; #, ## e 

### indicam p<0,05, p<0,01 e p<0,001, respectivamente, em relação ao grupo 6-OHDA; (a) e (b) indicam p<0,05 

e p<0,01, respectivamente, em relação ao grupo Eug 0,1 mg / kg. Os dados estão expressos em média ± EPM. 

Programa utilizado: GraphPad Prism (v.7,0), considerando p<0,05 como significância estatística. 
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6.4.3 Mensuração dos níveis de glutationa reduzida (GSH) nas áreas cerebrais  

 Para a análise dos possíveis efeitos antioxidantes do eugenol, via produção de GSH, 

utilizou-se as duas doses mais eficazes observadas nos experimentos anteriores (1 e 10 mg / kg; 

v.o.), dessa forma excluiu-se a dose de 0,1 mg / kg da presente análise. Os resultados 

demonstraram uma diminuição no conteúdo de GSH em todas as áreas cerebrais observadas no 

grupo 6-OHDA em relação ao grupo Sham (Figura 21). No entanto, apenas as regiões do corpo 

estriado ipsilateral e do hipocampo, apresentaram diferença significativa (p<0,05). Os animais 

tratados com eugenol (1 e 10 mg / kg; v.o.), por sua vez, conseguiram reverter este déficit, 

apresentando possível efeito no aumento da produção de GSH na região do corpo estriado 

ipsilateral (p<0,05 e p<0,001, respectivamente) em relação ao grupo 6-OHDA.  
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Figura 21. Níveis de glutationa reduzida (GSH) nas áreas cerebrais 

 

Fonte: Autor. Legenda: Os ratos (n = 6 por grupo) foram submetidos à injeção intraestriatal com salina 0,9% 

(Sham - controle negativo), ou contendo a neurotoxina 6-OHDA (21 μg). Decorridas 1h após a injeção, os grupos 

foram tratados com eugenol (0,1, 1 e 10 mg / kg, v.o.) e os controles com Salina/1%Etanol. No 15º dia após a 

cirurgia, os animais foram devidamente eutanasiados e os corpos estriados ipsilateral (A) e contralateral, (B) 

Hipocampo (C) e Córtex Pré-Frontal (D), foram dissecados para análise dos níveis de GSH. One-way ANOVA, 

Bonferroni. * e ** indicam p<0,05 e p<0,01, respectivamente, em relação ao grupo Sham; # e ### indicam p<0,05 

e p<0,001, respectivamente, em relação ao grupo 6-OHDA. Os dados estão expressos em média ± EPM. Programa 

utilizado: GraphPad Prism (v.7,0), considerando p<0,05 como significância estatística. 

 

 



68 
  

6.5 Segunda etapa experimental – associação da melhor dose do eugenol com subdose de 

L-DOPA. 

6.6 Análises Comportamentais 

6.6.1 Teste do Campo Aberto (Open field test) 

Na análise de Campo Aberto, observou-se novamente uma diminuição significativa 

(p<0,05), nos animais submetidos à neurotoxina (6-OHDA; 21 µg), nas atividades locomotoras 

horizontal (50,2 ± 3,8 cruzamentos) e vertical (13 ± 1,6 rearings); além disso, foi observado 

um aumento significativo (p<0,05) no tempo parado (10,4 ± 1,7 segundos) e na frequência de 

autolimpeza (14,2 ± 1,8 groomings) em relação ao grupo Sham (cruzamentos: 79,5 ± 7; 

rearings: 22,2 ± 0,8; tempo parado: 0,6 ± 0,4; groomings: 2,5 ± 1) (Figura 22). 

Os animais tratados com eugenol (10 mg / kg; v.o.), conseguiram reverter (p<0,05) esses 

efeitos em todos os parâmetros observados (cruzamentos: 76 ± 5,9; rearings: 26,38 ± 1; tempo 

parado: 0,5 ± 0,4; groomings: 0,5 ± 3,1) aproximando-se dos valores observados para o grupo 

Sham. Os animais tratados com L-DOPA 25 mg / kg, por outro lado, demonstraram um efeito 

deletério nos parâmetros relacionados à atividade exploratória expontânea superiores aos 

observados para o grupo 6-OHDA (p<0,05), diminuindo ainda mais as atividades locomotoras 

horizontal (29,3 ± 5,9 cruzamentos) e vertical (10,1 ± 0,6 rearings); além de apresentar um 

aumento significativo (p<0,001) no tempo em que os animais permaneceram parados (18,6 ± 

5,6 segundos) e na frequência de autolimpeza (27 ± 6,2 groomings) em relação ao grupo Sham.  

Os animais tratados com a associação de eugenol 10 mg / kg e subdose de L-DOPA 12,5 

mg / kg, por sua vez, apresentaram aparente diminuição dos efeitos deletérios provocados pelo 

tratamentos crônico com L-DOPA, de maneira isolada, no que diz respeito à atividade 

exploratória dos animais, apresentando um aumento no número de cruzamentos (53 ± 7) e de 

rearings (18,8 ± 4,4), bem como uma diminuição significativa (p<0,01) no tempo parado (2,5  

± 0,9 segundos) e na taxa de autolimpeza (p<0,001) (5 ± 3,1 groomings), em relação ao grupo 

tratado com L-DOPA 25 mg / kg.  
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Figura 22. Análise da atividade exploratória expontânea através do teste de Campo Aberto. 

 

Fonte: Autor. Legenda: Os ratos (n = 6 por grupo) foram submetidos à injeção intraestriatal com salina 0,9% 

(Sham - controle negativo), ou contendo a neurotoxina 6-OHDA (21 μg). Decorridas 1h após a injeção, os grupos 

foram tratados com eugenol 10 mg / kg, eugenol associado ao L-DOPA (eugenol 10 mg / kg + L-DOPA 12,5 mg 

/ kg, v.o), ou L-DOPA 25 mg / kg e os controles com Salina/1%Etanol. Após 14 dias, os animais foram submetidos 

ao teste de Campo Aberto, onde foram analisados os seguintes parâmetros: (A) Atividade locomotora horizontal, 

(B) Tempo de Imobilidade, (C) Atividade locomotora vertical (rearing) e (D) Autolimpeza (grooming). One-way 

ANOVA, Bonferroni. *, ** e *** indicam p<0,05, p<0,01 e p<0,001, respectivamente, em relação ao grupo Sham; 

#, ## e ### indicam p<0,05, p<0,01 e p<0,001, respectivamente, em relação ao grupo 6-OHDA. (c) indica p<0,05 

em relação ao grupo Eug 10 mg / kg; (e) e (f) indicam p<0,01 e p<0,001, respectivamente, em relação à associação 

(Eug + L-DOPA). Os dados estão expressos em média ± EPM. Programa utilizado: GraphPad Prism (v.7,0), 

considerando p<0,05 como significância estatística. 
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6.6.2 Teste de Rota-rod 

 Na avaliação motora, através do teste de Rota-rod, foi observada, como anteriormente, 

uma diminuição significativa (p<0,001), no tempo de latência, velocidade da primeira queda e 

no tempo de permanência sobre a barra giratória, nos animais submetidos à injeção intraestriatal 

de 6-OHDA (45,2 ± 4,3 segundos; 10,1 ± 0,5 RPM e 76,4 ± 4,6 segundos, respectivamente), 

em relação ao grupo Sham (88,2 ± 4,8 segundos; 14,63 ± 0,4 RPM e 114,1 ± 5,5 segundos, 

respectivamente). Adicionalmente, foi observado um aumento (p<0,05) no número de quedas 

(5,3 ± 0,4 quedas) em relação ao controle negativo (3,8 ± 0,2 quedas) (Figura 23). 

 Os animais tratados com eugenol 10 mg / kg apresentaram melhora em todos os 

parâmetros motores observados, aumentando (p<0,001) o tempo de latência (109,8 ± 7,2 

segundos), a velocidade da primeira queda (17,2 ± 0,7 RPM) e o tempo de permanência (135,7 

± 8,6 segundos), além de apresentar uma diminuição (p<0,05) no número de quedas (3,6 ± 0,2 

quedas), em relação ao grupo 6-OHDA. Os animais tratados com L-DOPA 25 mg / kg, por sua 

vez, também apresentaram um aumento (p<0,05) no tempo de latência, velocidade da primeira 

queda e tempo de permanência (72,4 ± 7,5 segundos; 13,1 ± 0,8 RPM; 107,1 ± 6,3 segundos, 

respectivamente) em relação ao grupo 6-OHDA. Porém, estes não apresentaram diminuição 

significativa no número de quedas (4 ± 0,3). 

 Os animais tratados com eugenol associado à subdose de L-DOPA, por outro lado, não 

apresentaram melhora significativa em nenhum dos parâmetros motores observados nas 

condições de teste (latência: 66,5 ± 6,5 segundos; RPM: 11,8 ± 0,8; tempo de permanência: 

87,8 ± 6,6 segundos; número de quedas: 3,8 ± 0,3). Todavia, estes não apresentaram diferença 

estatística significante em relação ao grupo tratado somente com L-DOPA. 

 

 

 

 

 

 

Figura 23. Avaliação do comportamento motor através do teste de Rota-rod. 
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Fonte: Autor. Legenda: Os ratos (n = 6 por grupo) foram submetidos à injeção intraestriatal com salina 0,9% 

(Sham - controle negativo), ou contendo a neurotoxina 6-OHDA (21 μg). Decorridas 1h após a injeção, os grupos 

foram tratados com eugenol 10 mg / kg, eugenol associado ao L-DOPA (eugenol 10 mg / kg + L-DOPA 12,5 mg 

/ kg, v.o), ou L-DOPA 25 mg / kg  e os controles com Salina/1%Etanol. Após 14 dias, os animais foram submetidos 

ao teste de Rota-rod, onde foram analisados os seguintes parâmetros: (A) Latência para a queda, (B) Velocidade 

da primeira queda, (C) Número de quedas e (D) Tempo de permanência. Os animais foram treinados três vezes 

antes da realização do teste. One-way ANOVA, Bonferroni. * e *** indicam p<0,05 e p<0,001, respectivamente, 

em relação ao grupo Sham; #, ## e ### indicam p<0,05, p<0,01 e p<0,001, respectivamente, em relação ao grupo 

6-OHDA. (a), (b) e (c) indicam p<0,05, p<0,01 e p<0,001, respectivamente, em relação ao grupo Eug 10 mg / kg. 

α indica semelhança estatística entre os grupos. Os dados estão expressos em média ± EPM. Programa utilizado: 

GraphPad Prism (v.7,0), considerando p<0,05 como significância estatística. 

 

6.6.3 Teste Rotacional induzido por apomorfina 
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 A análise do número de rotações contralaterais ao local lesionado foi medida durante 

uma hora, sendo mensurado o pico de rotações a cada 10 min. No presente teste, foi observado 

um aumento significativo (p<0,05) no número de rotações dos animais hemiparkinsonianos em 

relação ao grupo Sham (Figura 24). Adicionalmente, a quantificação total desses valores 

demonstrou um aumento (p<0,001) de mais de 8000 % no número de rotações contralaterais 

do grupo 6-OHDA (146,8 ± 30,2 rotações) em relação ao grupo Sham (1,8 ± 0,9 rotações) 

(Figura 25).  

Os animais tratados com L-DOPA 25 mg / kg, ademais, demonstraram comportamento 

semelhante ao observado no grupo 6-OHDA, aumentando consideravelmente (p<0,001) o 

número de rotações (144,8 ± 22,4 rotações) em relação ao controle negativo. Todavia, o grupo 

tratado com eugenol 10 mg / kg, apresentou uma diminuição significativa (p<0,001) (29,3 ± 

14,6 rotações) em relação ao grupo hemiparkinsoniano e ao grupo L-DOPA 25 mg / kg. 

Adicionalmente, os animais tratados com a associação entre o eugenol e subdose de L-DOPA 

diminuíram o número de rotações (98,5 ± 22,3 rotações), demonstrando aparente melhora em 

relação ao tratamento com L-DOPA de forma isolada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24. Análise temporal do teste rotacional induzida por apomorfina. 
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Fonte: Autor. Legenda: Os ratos (n = 6 por grupo) foram submetidos à injeção intraestriatal com salina 0,9% 

(Sham - controle negativo), ou contendo a neurotoxina 6-OHDA (21 μg). Decorridas 1h após a injeção, os grupos 

foram tratados com eugenol 10 mg / kg, eugenol associado ao L-DOPA (eugenol 10 mg / kg + L-DOPA 12,5 mg 

/ kg, v.o), ou L-DOPA 25 mg / kg e os controles com Salina/1%Etanol. Após 14 dias, os animais foram submetidos 

ao teste rotacional induzido por apomorfina (3mg / kg; i.p.) sendo contabilizado o número de rotações 

contralaterais a cada 10 min durante 1h. Two-way ANOVA, Bonferroni. * e *** indicam p<0,05 e p<0,001, 

respectivamente, em relação ao grupo Sham. Os dados estão expressos em média ± EPM. Programa utilizado: 

GraphPad Prism (v.7,0), considerando p<0,05 como significância estatística.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25. Análise do número de rotações contralaterais totais 
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Fonte: Autor. Legenda: Os ratos (n = 6 por grupo) foram submetidos à injeção intraestriatal com salina 0,9% 

(Sham - controle negativo), ou cont=endo a neurotoxina 6-OHDA (21 μg). Decorridas 1h após a injeção, os grupos 

foram tratados com eugenol 10 mg / kg, eugenol associado ao L-DOPA (eugenol 10 mg / kg + L-DOPA 12,5 mg 

/ kg, v.o), ou L-DOPA 25 mg / kg e os controles com Salina/1%Etanol. Após 14 dias, os animais foram submetidos 

ao teste rotacional induzido por apomorfina (3mg / kg; i.p.) sendo contabilizado o número de rotações 

contralaterais por 1h. One-way ANOVA, Bonferroni. ** e *** indicam p<0,01 e p<0,001, respectivamente, em 

relação ao grupo Sham; #, ## e ### indicam p<0,05, p<0,01 e p<0,001, respectivamente, em relação ao grupo 6-

OHDA; (h) indica p<0,01 em relação ao grupo L-DOPA 25 mg / kg. Os dados estão expressos em média ± EPM. 

Programa utilizado: GraphPad Prism (v.7,0), considerando p<0,05 como significância estatística. 

 

 

 

 

 

6.7 Análise da variação ponderal de massa corpórea 
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A massa corpórea dos animais foi mensurada todos os dias durante os 14 dias de 

tratamento, a fim de observar uma possível variação no ganho de massa dos animais após a 

cirurgia esterotáxica (Figura 26). Observou-se que os animais que receberam apenas a 

neurotoxina (6-OHDA; 21μg) apresentaram uma diminuição significativa (p<0,001) na massa 

e maior dificuldade em recuperar a mesma durante os dias observados. Todavia, os animais 

tratados com eugenol 10 mg / kg apresentaram uma recuperação do seu ganho de massa normal 

a partir do 5º dia de tratamento, aproximando-se dos valores observados no grupo Sham. Os 

animais tratados com L-DOPA 25 mg / kg, por sua vez, apresentaram uma recuperação de 

massa semelhante ao observado no grupo hemiparkinsoniano, enquanto que os animais tratados 

com a associação entre eugenol e L-DOPA apresentaram aparente melhora no ganho de massa, 

recuperando seu peso normal a partir do 8º dia de tratamento.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26. Variação ponderal de massa corpórea (Δ g). 
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Fonte: Autor. Legenda: Os ratos (n = 6 por grupo) foram submetidos à injeção intraestriatal com salina 0,9% 

(Sham - controle negativo), ou contendo a neurotoxina 6-OHDA (21 μg). Decorridas 1h após a injeção, os grupos 

foram tratados com eugenol 10 mg / kg, eugenol associado ao L-DOPA (eugenol 10 mg / kg + L-DOPA 12,5 mg 

/ kg, v.o), ou L-DOPA 25 mg / kg e os controles com Salina/1%Etanol. Os animais foram pesados diariamente 

durante os 14 dias de tratamento. Two-Way ANOVA, Bonferroni. *, **, *** indicam diferença estatística com 

p<0,05, p<0,01 e p<0,001, respectivamente, em relação ao grupo 6-OHDA; (g) e (h) indicam p<0,05 e p<0,01, 

respectivamente, em relação ao grupo L-DOPA 25 mg / kg. Os dados estão expressos em média ± EPM. Programa 

utilizado: GraphPad Prism (v.7,0), considerando p<0,05 como significância estatística.  

 

 

 

6.8 Análises Neuroquímicas 

6.8.1 Mensuração dos níveis de Nitrito (NO2)/Nitrato (NO3) em áreas cerebrais 
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A análise neuroquímica demonstrou um aumento significativo (p<0,001) de mais de 200 

% dos níveis de nitrito/nitrato, nos animais hemiparkinsonianos, em todas as áreas cerebrais 

analisadas, em relação ao grupo Sham (Figura 27). O grupo tratado com eugenol 10 mg / kg, 

por sua vez, apresentou uma diminuição significativa (p<0,001) em todas as áreas observadas. 

Contudo, os animais tratados com L-DOPA 25 mg / kg ou com subdose (12,5 mg / kg) associada 

ao eugenol, não apresentaram melhora na dimuição da produção de nitrito/nitrato, nas 

condições testadas, em nenhuma das áreas observadas, apresentando um aumento significativo 

nas regiões do corpo estriado ipsilateral (p<0,001), hipocampo (p<0,001) e córtex pré-frontal 

(p<0,01). Adicionalmente, não houve diferença estatística significativa entre os tratamentos 

utilizando L-DOPA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27. Níveis de nitrito/nitrato em áreas cerebrais. 
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Fonte: Autor. Legenda: Os ratos (n = 6 por grupo) foram submetidos à injeção intraestriatal com salina 0,9% 

(Sham - controle negativo), ou contendo a neurotoxina 6-OHDA (21 μg). Decorridas 1h após a injeção, os grupos 

foram tratados com eugenol 10 mg / kg, eugenol associado ao L-DOPA (eugenol 10 mg / kg + L-DOPA 12,5 mg 

/ kg, v.o), ou L-DOPA 25 mg / kg e os controles com Salina/1%Etanol. No 15º dia após a cirurgia, os animais 

foram devidamente eutanasiados e os corpos estriados ipsilateral (A) e contralateral, (B) Hipocampo (C) e Córtex 

Pré-Frontal (D), foram dissecados para análise dos níveis de Nitrito/Nitrato. One-way ANOVA, Bonferroni. * e 

** indicam p<0,05 e p<0,01, respectivamente, em relação ao grupo Sham; # e ## indicam p<0,05 e p<0,01, 

respectivamente, em relação ao grupo 6-OHDA. (a), (b) e (c) indicam p<0,05, p<0,01 e p<0,001, respectivamente, 

em relação ao grupo Eug 10 mg / kg; (g) indica p<0,05 em relação ao grupo L-DOPA 25 mg / kg; α indica 

semelhança estatística entre os grupos. Os dados estão expressos em média ± EPM. Programa utilizado: GraphPad 

Prism (v.7,0), considerando p<0,05 como significância estatística. 

6.8.2 Mensuração dos níveis de peroxidação lipídica (TBARS) nas áreas cerebrais 
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A análise dos níveis de peroxidação lipídica demonstrou um aumento significativo 

(p<0,05) de mais de 100 % na produção de MDA nos animais hemiparkinsonianos, em todas 

as áreas cerebrais analisadas em relação ao grupo Sham (Figura 28). Os animais tratados com 

eugenol 10 mg / kg, no entanto, apresentaram contraponto ao estresse oxidativo provocado pela 

peroxidação de lipídeos nas regiões do corpo estriado ipsilateral (p<0,05), corpo estriado 

contralateral (p<0,001) e hipocampo (p<0,001), nas condições de observação. Os grupos 

tratados com L-DOPA 25 mg / kg e 12,5 mg / kg associado ao eugenol não apresentaram 

diminuição significativa na produção de MDA em relação ao grupo 6-OHDA. Não obstante a 

aparente melhora nos animais tratados com a associação entre eugenol e L-DOPA, nas regiões 

do corpo estriado ipsilateral e do hipocampo, não houve diferença significativa entre estes e os 

animais tratados com L-DOPA isoladamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28. Níveis de peroxidação lipídica (TBARS) nas áreas cerebrais. 
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Fonte: Autor. Legenda: Os ratos (n = 6 por grupo) foram submetidos à injeção intraestriatal com salina 0,9% 

(Sham - controle negativo), ou contendo a neurotoxina 6-OHDA (21 μg). Decorridas 1h após a injeção, os grupos 

foram tratados com eugenol 10 mg / kg, eugenol associado ao L-DOPA (eugenol 10 mg / kg + L-DOPA 12,5 mg 

/ kg, v.o), ou L-DOPA 25 mg / kg  e os controles com Salina/1%Etanol. No 15º dia após a cirurgia, os animais 

foram devidamente eutanasiados e os corpos estriados ipsilateral (A) e contralateral, (B) Hipocampo (C) e Córtex 

Pré-Frontal (D), foram dissecados para análise dos níveis de TBARS. One-way ANOVA, Bonferroni. * e ** 

indicam p<0,05 e p<0,01, respectivamente, em relação ao grupo Sham; # e ## indicam p<0,05 e p<0,01, 

respectivamente, em relação ao grupo 6-OHDA. (a) e (b) indicam p<0,05 e p<0,01, respectivamente, em relação 

ao grupo Eug 10 mg / kg; α indica semelhança estatística entre os grupos. Os dados estão expressos em média ± 

EPM. Programa utilizado: GraphPad Prism (v.7,0), considerando p<0,05 como significância estatística. 

 

6.8.3 Mensuração dos níveis de glutationa reduzida (GSH) nas áreas cerebrais 
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A avaliação do conteúdo de GSH demonstrou uma diminuição na sua produção em todas 

as áreas cerebrais observadas no grupo 6-OHDA em relação ao grupo Sham (Figura 29). No 

entanto, apenas as regiões do corpo estriado ipsilateral e do hipocampo, apresentaram diferença 

significativa (p<0,05). Os animais tratados com eugenol 10 mg / kg, apresentaram um aumento 

significativo apenas na região do corpo estriado ipsilateral. O grupo tratado com L-DOPA 25 

mg / kg, por sua vez, apresentou um aumento significativo nas regiões do corpo estriado 

ipsilateral (p<0,001), hipocampo (p<0,01) e córtex pré-frontal (p<0,01). No entanto, apenas os 

animais que receberam eugenol associado à subdose de L-DOPA tiveram um aumento 

significativo (p<0,05) em todas as áreas cerebrais observadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29. Níveis de glutationa reduzida (GSH) nas áreas cerebrais. 
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Fonte: Autor. Legenda: Os ratos (n = 6 por grupo) foram submetidos à injeção intraestriatal com salina 0,9% 

(Sham - controle negativo), ou contendo a neurotoxina 6-OHDA (21 μg). Decorridas 1h após a injeção, os grupos 

foram tratados com eugenol 10 mg / kg, eugenol associado ao L-DOPA (eugenol 10 mg / kg + L-DOPA 12,5 mg 

/ kg, v.o), ou L-DOPA 25 mg / kg e os controles com Salina/1%Etanol. No 15º dia após a cirurgia, os animais 

foram devidamente eutanasiados e os corpos estriados ipsilateral (A) e contralateral, (B) Hipocampo (C) e Córtex 

Pré-Frontal (D), foram dissecados para análise dos níveis de GSH. One-way ANOVA, Bonferroni. *, **, *** 

indicam p<0,05, p<0,01, p<0,001, respectivamente, em relação ao grupo Sham; #, ##, ### indicam p<0,05, p<0,01, 

p<0,001, respectivamente, em relação ao grupo 6-OHDA. (a) e (c) indicam p<0,05 e p<0,001, respectivamente, 

em relação ao grupo Eug 10 mg / kg. Os dados estão expressos em média ± EPM. Programa utilizado: GraphPad 

Prism (v.7,0), considerando p<0,05 como significância estatística. 

 

7. DISCUSSÃO 
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A presente pesquisa demonstrou os efeitos do eugenol sobre distúrbios 

neurocomportamentais e neuroquímicos associados ao modelo pré-clínico de 

hemiparkinsonismo induzido por 6-OHDA em ratos. Adicionalmente, observaram-se os efeitos 

deste, quando associado à subdose de L-DOPA, em comparação com o tratamento 

convencional. 

Apesar do pouco entendimento acerca da patogênese da DP, como descrito 

anteriormente, sabe-se que ela está provavelmente associada a uma disfunção mitocondrial, 

levando a um desequilíbrio entre a produção de espécies reativas de oxigênio (EROs) e sua 

metabolização pelo sistema antioxidante endógeno da célula, o qual pode ser agravado pelo 

aumento exacerbado do processo neuroinflamatório (BARNHAM; MASTERS; BUSH, 2004; 

YAN; WANG; ZHU, 2013; SARRAFCHI et al., 2016). Dessa forma, bioativos de origem 

vegetal com propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias têm sido largamente estudados 

como possíveis agentes neuroprotetores (ESSA et al., 2014; DEY; DE, 2015). Dentre estes, o 

eugenol, é um fenilpropanóide que possui atividades anti-inflamatória (REDDY; LOKESH, 

1994; HUSS, 2002; KIM et al., 2003), antioxidante (ITO, 2004; JIROVETZ et al., 2006; 

GÜLÇIN, 2011) e anti-excitotóxica em neurônios (WIE et al., 1997), previamente relatadas. 

Assim, é sugerido o potencial uso deste como estratégia terapêutica para o tratamento de 

distúrbios neurodegenerativos, incluindo a DP (KABUTO; TADA; KOHNO, 2007; KABUTO; 

YAMANUSHI, 2011). 

A utilização de neurotoxinas com objetivo de mimetizar os achados clínicos da DP em 

modelos animais tem sido de grande importância para o estudo de novas drogas com potencial 

terapêutico. Dentre estas, a 6-OHDA é capaz de atuar no sistema nigroestriatal causando a 

degeneração seletiva de neurônios dopaminérgicos, culminando no surgimento dos principais 

sintomas motores, comportamentais e neuroquímicos associados à DP (DUTY; JENNER, 

2011; BOVÉ; PERIER, 2012). De acordo com os resultados obtidos, essas alterações foram 

observadas através da diminuição das atividades exploratória (Figura 14), da coordenação 

motora (Figura 15), além de alterações no ganho de peso normal dos animais (Figura 18). Estes 

sintomas acompanharam o aumento de processos pró-oxidativos e pró-inflamatórios (Figuras 

19 e 20), deficiência no sistema antioxidante endógeno (Figura 21) e hipersensibilização à 

agonistas dopaminérgicos, associados ao baixo conteúdo restante de dopamina (Figuras 16 e 

17).  
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Estudos prévios in vivo já demonstraram o potencial do eugenol na contraposição de 

alterações neuroquímicas (KABUTO; TADA; KOHNO, 2007; PRASAD; MURALIDHARA, 

2013; PRASAD; BHARATH; MURALIDHARA, 2016). É proposto que esta ação reflita na 

redução dos distúrbios motores e neurocomportamentais. As alterações induzidas pela 

neurotoxina 6-OHDA na atividade locomotora dos animais, bem como o aumento da taxa de 

autolimpeza e imobilidade, observados no teste de Campo Aberto, têm sido apontados como 

possíveis indicativos de ansiedade em modelos de DP utilizando roedores (ASAKAWA et al., 

2016). No presente estudo, foi possível observar um efeito dose-dependente do eugenol (0,1, 1 

e 10 mg / kg), na melhora da atividade exploratória espontânea dos animais (Figura 14), 

aumentando o número de linhas cruzadas e de rearings, além de diminuir as taxas de 

autolimpeza (grooming) e imobilidade, para níveis comparáveis aos do grupo Sham.  

 Para a avaliação da coordenação motora, os animais foram submetidos ao teste de Rota-

rod (DUNHAM; MIYA, 1975), o qual é amplamente aplicado como indicativo de lesões 

dopaminérgicas e consequente debilidade motora em roedores (ASAKAWA et al., 2016). Os 

resultados apontaram uma maior dificuldade, dos animais hemiparkinsonianos, de se manter 

sobre a barra giratória, diminuindo consideravelmente a latência para a queda em relação ao 

controle negativo (Figura 15). Todavia, o tratamento oral utilizando eugenol, apresentou uma 

melhora significativa na condição motora, observada no teste, de maneira dose-dependente. 

Resultados semelhantes foram observados por Selvan e Rajan (2016), onde perceberam uma 

melhora motora, em modelo de estresse em ratos, através do tratamento com eugenol, via 

intraperitoneal, durante 15 dias consecutivos. Contudo, obtivemos resultados significativos 

utilizando uma dose (10 mg / kg; v.o.) muito abaixo da que foi utilizada no referido estudo (150 

mg / kg; i.p.).  

A degeneração de neurônios dopaminérgicos é seguida por uma depleção do conteúdo 

de dopamina e consequente aumento da sensibilidade das células neuronais a agonistas 

dopaminérgicos, incluindo a apomorfina. A administração destes agonistas, portanto, culmina 

em um comportamento assimétrico, contralateral ao local lesionado. Dessa forma, pode-se 

validar a indução estereotáxica unilateral de 6-OHDA, mensurando o número dessas rotações 

(HEFTI et al., 1980; GREALISH et al., 2010; SOUZA et al, 2017). Nossos resultados 

demonstraram um aumento significante no número de rotações contralaterais nos animais 

submetidos unilateralmente à neurotoxina em comparação ao grupo Sham (Figuras 16 e 17). 

Os animais tratados com eugenol (0,1, 1 e 10 mg / kg; v.o.), por sua vez, apresentaram uma 
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redução dose-dependente no número de rotações, demonstrando um possível efeito 

neuroprotetor e manutenção dos níveis endógenos de dopamina. 

De acordo com o estágio clínico da DP, a massa corporal pode mudar consideravelmente 

durante o curso da doença. Isso pode ser devido a desordens gastrointestinais, perturbação da 

deglutição e/ou alterações no comportamento alimentar (KISTNER; LHOMMEÉ; KRACK, 

2014). A perda de peso também tem sido observada em ratos submetidos à lesão intraestriatal 

induzida por 6-OHDA (GUIMARÃES et al., 2013; SOUZA et al, 2017). Os resultados do 

presente estudo apontaram para uma perda de peso em todos os animais submetidos à lesão 

pela neurotoxina, porém os animais tratados com eugenol (10 mg / kg; v.o.), conseguiram 

recuperar o ganho de peso normal a partir do 5º dia de tratamento, retornando a características 

próximas as observadas no grupo Sham (Figura 18). De forma semelhante, Prasad e 

colaboradores (2016), observaram que o tratamento com eugenol na dose de 10 mg / kg i.p, 

durante 6 semanas, conseguiu contrapor os efeitos pró-oxidantes em modelo de diabetes 

induzido por Estreptozotocina, porém não demonstrou diferenças significativas no ganho de 

massa corporal entre os controles não-diabéticos. Dessa forma, sugere-se que o eugenol pode 

atuar retornando o ganho de massa a condições normais, observadas nos controles negativos, 

corroborando também com o descrito por Prasad e Muralidhara (2013), onde houve um ganho 

de peso em animais tratados com eugenol ou isoeugenol (10 mg / kg; i.p.) em relação a animais 

com neuropatia induzida por acrilamida.  

Sabe-se que a lesão causada pela 6-OHDA está associada a um aumento significativo 

nas taxas de peroxidação lipídica e no conteúdo de nitrito/nitrato (NO2/NO3), ambos 

relacionados aos processos nitrosativos e pró-oxidantes recorrentes na patogênese da DP 

(GILGUN-SHERKI; MELAMED; OFFEN, 2001; DAUER; PRZEDBORSKI, 2003; ARAÚJO 

et al., 2013; SOUZA et al., 2017). Este aumento foi observado no presente estudo, nos animais 

hemiparkinsonianos, em relação ao controle negativo (Figuras 19 e 20). O tratamento com 

eugenol (10 mg / kg; v.o.), por sua vez, conseguiu contrapor estes efeitos, corroborando com 

outros resultados acerca da redução dos níveis de produção de óxido nítrico e seus derivados 

(PRASAD; MURALIDHARA, 2013; PRASAD; BHARATH; MURALIDHARA, 2016), bem 

como das taxas de MDA, o qual é um subproduto da peroxidação lipídica (KABUTO; TADA; 

KOHNO, 2007; PRASAD; MURALIDHARA, 2013; PRASAD; BHARATH; 

MURALIDHARA, 2016).  
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Como previamente descrito, o eugenol pode apresentar seu efeito antioxidante de 

maneira de direta ou indireta (ITO et al., 2005; OGATA, 2005). Sua ação direta está relacionada 

com a captura de radicais hidroxil livres, a qual pode interferir com a formação de ácidos graxos 

intermediários, sendo relatada como possível mecanismo de impedimento da peroxidação 

lipídica (NAIDU, 1995; ITO et al, 2005). Adicionalmente, estudos sugerem uma possível 

atuação do eugenol impedindo a degradação da proteína inibidora de NF-kB (IkB-α), 

culminando, indiretamente, na inibição deste e na diminuição da expressão de iNOS (óxido 

nítrico sintase induzida), reduzindo, assim, os níveis de produtos do óxido nítrico (nitrito e 

nitrato) (CHAINY, 2000; IRIE, 2006).  

A ação indireta do eugenol, por sua vez, está relacionada com sua possível atuação na 

indução de glutationa-S-transferase, a qual leva a um aumento nos níveis disponíveis de 

glutationa e formação de glutationa reduzida (GSH), um importante antioxidante endógeno da 

célula (VIDHYA, 1999; KABUTO; TADA; KOHNO, 2007). Os resultados, aqui discutidos, 

demonstraram uma redução no conteúdo de GSH nos animais hemiparkinsonianos, 

principalmente nas regiões do corpo estriado ipsilateral e hipocampo (Figura 21). Esta redução 

já foi relatada para o referido modelo de DP induzido por 6-OHDA (BLESA et al., 2012). 

Todavia, corroborando com o previamente descrito, o eugenol (10 mg / kg; v.o.), conseguiu 

aumentar os níveis de GSH nessas áreas, o que pôde ser observado também por outros autores 

(KABUTO; TADA; KOHNO, 2007; PRASAD; MURALIDHARA, 2013; PRASAD; 

BHARATH; MURALIDHARA, 2016). Dessa forma, os dados sugerem que o eugenol está 

possivelmente atuando de maneira direta (capturando radicais hidroxil) e indireta (induzindo 

um aumento de GSH).  

Atualmente, o principal tratamento medicamentoso para a DP baseia-se na reposição da 

dopamina endógena perdida por um precursor dopaminérgico (L-DOPA), a fim de restaurar a 

função do estriado (SMITH et al., 2016). No entanto, o tratamento crônico com a substancia 

está frequentemente associado ao surgimento de efeitos colaterais adversos, como as discinesias 

(XU et al., 2005; SMITH et al., 2016). Além disso, é reportado que a administração de L-DOPA 

por um longo período pode contribuir para um aumento no estresse oxidativo e aceleração do 

processo neurodegenerativo (KABUTO; YAMANUSHI, 2011; ARAÚJO et al., 2013; 

OLANOW, 2015).  Os resultados previamente discutidos demonstraram que o eugenol possui 

um potencial de ação neuroprotetora através de mecanismos antioxidantes diretos e/ou 

indiretos. Assim, foi testada a hipótese de que este, associado a uma sub-dose do L-DOPA, 
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representaria uma nova estratégia de intervenção terapêutica para auxiliar na contraposição 

desses efeitos deletérios oriundos do tratamento convencional. 

Isto posto, os resultados do presente estudo demonstraram que o tratamento com L-

DOPA de maneira isolada (25 mg / kg; v.o.) não foi eficaz na recuperação da atividade 

exploratória normal dos animais quando comparado ao grupo Sham (Figura 22). Ademais, a 

diminuição da atividade locomotora, bem como das taxas de autolimpeza e imobilidade, 

apresentaram-se superiores as observadas para os animais hemiparkinsonianos, corroborando 

com os dados referidos previamente.  Em contraste, os animais tratados com eugenol (10 mg / 

kg; v.o.) associados à subdose de L-DOPA (12,5 mg / kg; v.o.), apresentaram aparente melhora 

nestes parâmetros, aumentando o número de cruzamentos e de rearings, e diminuindo 

significativamente a taxa de autolimpeza e imobilidade, em comparação ao L-DOPA 25 mg / 

kg.  Araújo e colaboradores (2013), utilizando um tratamento de 14 dias com L-DOPA (50 mg 

/ kg; v.o.), relataram uma diminuição no número de cruzamentos e de rearings em relação ao 

grupo controle. Todavia, diferindo dos nossos resultados, a dose utilizada conseguiu melhorar 

a locomoção (horizontal e vertical) em relação aos animais lesionados pela 6-OHDA.  

Sabe-se, ademais, que o tratamento crônico com L-DOPA pode agravar o processo 

neurodegenerativo de terminais dopaminérgicos. Dessa forma, o aumento da disponibilidade 

de dopamina, decorrente do metabolismo da L-DOPA, associado à atividade reduzida do 

transportador de catecolaminas (DAT), pode resultar no acúmulo de dopamina extracelular e 

consequente hiperexcitação de receptores D1 (LIPSKI et al., 2011; ARAÚJO et al., 2013). Essa 

condição pode explicar o aumento no número de groomings, sendo que este comportamento 

super-estereotipado subjaz à administração sistêmica de agonistas do referido receptor ou a um 

aumento exacerbado da biodisponibilidade de dopamina (KALEUEFF et al., 2016).  Da mesma 

maneira, os resultados revelaram um aumento no número de rotações contralaterais induzidas 

por apomorfina, nos animais tratados apenas com L-DOPA 25 mg / kg (Figuras 24 e 25). A 

associação entre eugenol e L-DOPA, por sua vez, reduziu essas rotações, sugerindo uma 

possível ação neuroprotetora do eugenol na manutenção dos níveis endógenos de dopamina, 

evitando, assim, a hipersensibilização de receptores. Adicionalmente, Chem e colaboradores 

(2015), perceberam uma redução no número de rotações contralaterais, em animais tratados 

com o antioxidante piceídeo (50 mg / kg; v.o.) associado à L-DOPA (12,5 mg / kg; v.o.), a cada 

vez que era aumentado o período de tratamento (7, 14, 21 e 28 dias). Assim, sugere-se que uma 

maior efetividade para o tratamento utilizando eugenol e L-DOPA, possa requerer um maior 

período de tempo. 
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Já se sabe que a L-DOPA é, atualmente, a droga mais efetiva na recuperação da função 

motora normal em pacientes acometidos pela DP (ARAÚJO et al., 2013; CHIU et al., 2015). A 

avaliação da coordenação motora, através do teste de Rota-rod, demonstrou, de fato, um 

aumento do tempo de latência para a queda nos animais tratados com L-DOPA 25 mg / kg em 

relação ao grupo hemiparkinsoniano (Figura 23). De maneira semelhante, outros autores já 

observaram uma melhora no referido teste, utilizando o tratamento convencional (CHIU et al., 

2015; CHEM et al., 2015). Apesar de não haverem demonstrado um aumento significativo em 

relação ao grupo 6-OHDA, os animais tratados com a associação entre eugenol e L-DOPA, 

todavia, apresentaram uma melhora em relação a estes, além de não demonstrarem diferença 

considerável em relação ao grupo tratado somente com L-DOPA. Por outro lado, os animais 

tratados apenas com L-DOPA, demonstraram um padrão de perda de massa corporal 

semelhante ao dos animais lesionados pela neurotoxina, como previamente descrito (CHIU et 

al., 2015), enquanto os animais que receberam a associação com eugenol (10 mg / kg; v.o.), 

tiveram uma recuperação mais rápida no ganho de massa (Figura 26). 

A auto-oxidação da L-DOPA, é conhecida por promover a formação de espécies reativas 

de oxigênio, pela reação de Fenton na presença de Fe2+, dentre estas pode-se citar: peróxido de 

hidrogênio, radicais hidroxila, íon superóxido etc. (ARAÚJO et al., 2013). Além disso, a 

conversão de L-DOPA em dopamina pelas enzimas monoamino oxidases (MAO A e B) é 

diretamente associada a um aumento na produção de H2O2, o qual pode culminar no aumento 

do influxo de Ca2+ por canais sensíveis ao estresse oxidativo (TRPM2 e TRPC5), presentes na 

substancia negra (YAMAMOTO; TAKAHASHI; MORI, 2010; ARAÚJO et al., 2013). O 

eugenol já foi reportado como bloqueador do influxo de Ca2+ mediado por receptores NMDA 

(WIE, 1997; WON et al., 1998), como possível inibidor de MAO A (TAO et al., 2005), e como 

capturador de radicais hidroxil livres (NAIDU, 1995; ITO et al., 2005; OGATA et al., 2005). 

De fato, Ogata e colaboradores (2005), perceberam uma redução in vitro no nível de radicais 

hidroxil produzidos por L-DOPA, devido à ação quelante do eugenol. Todas estas 

características sugerem um potencial de contraposição antioxidante, do eugenol, aos efeitos 

provocados pelo metabolismo da L-DOPA. Todavia, nossos resultados não demonstraram uma 

melhora significativa da associação entre eugenol e L-DOPA, nas condições observadas, na 

diminuição do conteúdo de nitrito/nitrato ou de MDA em comparação ao grupo L-DOPA 25 

mg / kg (Figuras 27 e 28).  

Kabuto e Yamanushi (2011), utilizando um tratamento prévio com L-DOPA (200 mg / 

kg; i.p.) e posterior tratamento com eugenol diluído na água de beber (10 μMol/kg), em 
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camundongos, também não observaram melhora nos níveis oxidativos produzidos pela 6-

OHDA e/ou L-DOPA, diminuindo a atividade de enzimas antioxidantes (SOD, CAT e GPx), 

bem como o conteúdo de GSH, sugerindo, assim, um possível agravamento do estresse 

oxidativo provocado pelo eugenol, uma vez que a injúria neuronal já estava instaurada. Os 

resultados do presente estudo, no entanto, demonstraram um aumento nos níveis de GSH de 

forma significativa nos animais tratados apenas com L-DOPA (Figura 29), o que já foi 

demonstrado por outros autores (HAN; MYTILINEOU; COHEN, 1996; MENA; DAVILA; 

SULZER, 1997; ASANUMA; MIYASAKI, 2016), provavelmente devido à indução da síntese 

e liberação do referido antioxidante pelos astrócitos estriatais (ASANUMA; MIYASAKI, 

2016).  Todavia, apenas os animais tratados com eugenol associado ao L-DOPA, em subdose, 

apresentaram um aumento nos níveis de GSH em todas as áreas cerebrais avaliadas (corpo 

estriado ipsi e contralateral, hipocampo e córtex pré-frontal). Dessa forma, os resultados 

sugerem que, por diferentes vias, a combinação entre os dois compostos pode estar melhorando 

o sistema antioxidante endógeno da célula nervosa, via GSH. 

De maneira geral, percebeu-se um efeito promissor da associação entre eugenol e L-

DOPA na contraposição de alguns dos efeitos deletérios provocados pelo tratamento crônico 

com L-DOPA de forma isolada, melhorando alguns parâmetros neurocomportamentais e 

aumentando os níveis de produção de GSH. Contudo, não foi possível verificar um efeito 

significativo, da associação, na contraposição do estresse nitrosativo e dos níveis de 

peroxidação lipídica, suscitando maiores testes acerca das doses utilizadas e da duração do 

tratamento. 
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8. CONCLUSÃO 

Com base nos resultados obtidos, pode-se inferir uma possível atividade neuroproterora 

do eugenol frente aos distúrbios neurocomportamentais e neuroquímicos associados a 

processos neurodegenerativos, como a DP. Além disso, observou-se que a associação entre 

eugenol e o tratamento convencional para a DP (L-DOPA), foi capaz de reduzir alguns aspectos 

comportamentais debilitantes, decorrentes do tratamento contínuo com L-DOPA de forma 

isolada, além de melhorar a resposta antioxidante, através do aumento na produção de GSH. 

No entanto, como observado para o tratamento convencional, não foi capaz de reduzir 

significativamente os níveis de nitrito/nitrato ou de peroxidação lipídica, nas condições 

testadas, suscitando, assim, a necessidade de mais testes visando à otimização da dose/resposta 

para a associação entre os dois compostos.   
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