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RESUMO 

 

O trabalho atendeu as normas para a realização de pesquisa em animais e passou pela Comissão 

de Ética em Experimentação Animal (CEEA) número 015/2016, da Universidade do Estado do 

Rio Grande do Norte (UERN). As células do córtex pré-frontal foram coletadas de ratos 

neonatos da linhagem Wistar e logo após foram cultivadas em diferentes grupos, um controle 

(D-10), e os demais contendo diferentes concentrações de guanosina (1, 2 e 3µl). O crescimento 

e a morfologia celular foram avaliados ao longo de 72 horas. Com os procedimentos adotados, 

foi possível avaliar a aderência, a proliferação, o efeito neuroprotetor e trófico das células em 

cultura. Os dados de expansão celular (área e perímetro) foram comparadas estatisticamente 

através do teste de Tukey e Bonferroni – considerado, estatisticamente, significativo os 

resultados com valores de (p<0,05). Ao longo das 72 horas, verificou-se que as células, quando 

cultivadas em meio D-10 acrescido de guanosina, apresentaram alterações morfométricas, 

assim como a expressão mais evidente quando comparadas com culturas desprovidas de 

tratamento, sobretudo o grupo G2 apresentou-se o mais expressivo possibilitando a 

identificação mais evidente da morfologia das células gliais e neuronais, resultando em efeito 

neuroprotetor e, possivelmente, age como intensificador nas habilidades cognitivas. 

 

Palavras-chave: Córtex encefálico pré-frontal; Guanosina; Neuroproteção. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

The work met the standards for conducting research on animals and went through the Ethics 

Committee on Animal Experimentation (CEEA) number 015/2016 of the State University of 

Rio Grande do Norte (UERN). The cells of the prefrontal cortex were collected from neonatal 

rats of the Wistar strain and soon after they were grown in different groups, one control (D-10) 

and the others containing different concentrations of guanosine (1, 2 and 3µl). Cell growth and 

morphology were assessed over 72 hours. With the procedures adopted, it was possible to 

evaluate the adherence, proliferation, neuroprotective and trophic effect of cells in culture. The 

cell expansion data (area and perimeter) were compared statistically using the Tukey and 

Bonferroni test - the results with values of (p <0.05) were considered statistically significant. 

Over the 72 hours it was found that the cells when grown in D-10 medium plus guanosine, 

showed morphometric changes, as well as the most evident expression when compared to 

cultures without treatment, especially the G2 group was the most expressive enabling the most 

evident identification of glial and neuronal cell morphology, resulting in a neuroprotective 

effect and possibly acting as an intensifier in cognitive skills. 

 

Keywords: Prefrontal brain cortex; Guanosine; Neuroprotection. 
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I INTRODUÇÃO 

 

O Sistema Nervoso Central (SNC) apresenta a maior diversidade celular dos sistemas 

orgânicos do corpo humano, além de estar associado a atividades extremamente complexas que 

envolvem a relação do indivíduo com o meio ambiente, a vida afetiva e a atividade intelectual 

(GOMES; TORTELLI; DINIZ, 2013). 

O córtex cerebral é definido como a fina camada de substância cinzenta que reveste o 

centro branco medular de todo encéfalo. Trata-se de uma das partes mais importantes do sistema 

nervoso. No córtex cerebral, chegam impulsos provenientes de todas as vias da sensibilidade 

que aí se tornam conscientes e são interpretados. Do córtex saem os impulsos nervosos que 

iniciam e comandam os movimentos voluntários e com ele estão relacionados os fenômenos 

psíquicos. O telencéfalo é dividido em dois hemisférios (esquerdo e direito) e subdividido em 

lobos (frontal, parietal, temporal e occipital) (SANTOS, 2002). 

No lobo frontal localiza-se o córtex pré-frontal (CPF) - região estudada neste trabalho. 

O CPF consiste em várias áreas definidas citoarquitetonicamente, envolvidas no processamento 

cognitivo e emocional de ordem superior. As áreas são altamente variáveis em termos de 

organização das camadas corticais e distribuição de classes neuronais específicas e são afetadas 

em distúrbios neurodesenvolvimentais e psiquiátricos (SIDDIQUI et al., 2008).  

Os processos cognitivos superiores são os que se executam depois dos básicos 

(sensação, percepção, memória, atenção) e que se encarregam de integrar a informação ao 

máximo com a que já possuímos previamente. Geralmente, os processos cognitivos superiores 

tratam-se de processos conscientes e requerem um esforço mental maior para serem executados 

(linguagem, inteligência, tomada de decisão, raciocínio, motivação, aprendizagem, imaginação, 

criatividade) (SIDDIQUI et al., 2008). O controle cognitivo, a capacidade de orquestrar o 

comportamento de acordo com nossos objetivos, depende do CPF (LAXE, 2015). 

Levando em conta a importância do CPF em relação a problemas cognitivos 

observamos dois fatores como: o aumento da longevidade do brasileiro que resulta na elevada 

prevalência da população idosa. Esses fatores devem aumentar ainda mais a relevância das 

doenças neurodegenerativas dentre os problemas de saúde pública no Brasil, pois representam 

uma importante causa de mortalidade no país e no mundo, sendo, ainda, responsáveis por 

consideráveis índices de morbidades neurológicas (KAWAMOTO, 2013). 

Os distúrbios neurológicos são frequentemente caracterizados por patologia sináptica, 

incluindo densidade e morfologia anormais de espinhas dendríticas, perda de sinapse e 
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sinalização sináptica aberrante (THOMAS et al., 2017). A epilepsia é um exemplo de sinapse 

aberrante. Sendo definida como um distúrbio cerebral em que células nervosas, ou neurônios, 

no cérebro às vezes sinalizam anormalmente. Os neurônios geram impulsos nervosos que atuam 

em outros neurônios, glândulas e músculos para produzir pensamentos, sentimentos e ações 

humanas. Na epilepsia, o padrão normal de atividade neuronal fica perturbado, causando 

sensações, emoções e comportamentos estranhos, ou, às vezes, convulsões, espasmos 

musculares e perda de consciência (SCHARFMAN, 2007). 

Doenças ou lesão cerebral podem causar epilepsia e as causas mais comuns são: 

anomalia cerebral durante o desenvolvimento; traumatismo craniano; hemorragias; anóxia 

durante o parto; tumores; infecção cerebral, crises febris e desequilíbrio dos neurotransmissores 

(FERNANDES, 2013). 

Sendo assim, o sistema purinérgico surge como uma abordagem terapêutica para o 

tratamento de condições neurológicas, e a guanosina (GUO), em particular, pode ser um alvo 

terapêutico para várias dessas patologias. Uma vez que a neuroinflamação, o estresse oxidativo 

e a excitotoxicidade glutamatérgica são características comuns em várias condições 

neurológicas (BETTIO; GIL-MOHAPEL; RODRIGUES, 2016). 

A GUO é definida como um nucleosídeo de guanina endógeno ao qual foram 

atribuídos vários efeitos neuroprotetores em modelos experimentais in vitro e/ou in vivo de 

doenças do SNC, incluindo acidente vascular cerebral isquêmico, doença de Alzheimer, doença 

de Parkinson, lesão da medula espinal, nocicepção e depressão (RAMOS et al., 2016). 

Os efeitos extracelulares de purinas à base de guanina ou derivados de guanina foram 

mostrados principalmente no SNC, e esses efeitos estão relacionados à modulação do sistema 

glutamatérgico, o principal sistema de neurotransmissão excitante no cérebro, o 

neurotransmissor glutamato (SCHMIDT; LARA; SOUZA, 2007). 

O glutamato é o aminoácido mais abundante no SNC agindo como neurotransmissor 

excitatório. Além disso, atua no desenvolvimento neural, na plasticidade sináptica, no 

aprendizado, na memória e possui papel fundamental no mecanismo de algumas doenças 

neurodegenerativas. Exerce efeitos tróficos essenciais no SNC, mas pode atuar como uma 

toxina endógena na lesão cerebral após liberação excessiva no espaço sináptico, evocando uma 

cascata de morte celular amplamente conhecida como excitotoxicidade (CORTE et al., 2012). 

Trabalhos apontam para um possível papel neuroprotetor dos derivados da guanina 

contra as desordens do sistema glutamatérgico (excitotoxicidade) e, ainda, a processos 

fisiológicos que envolvam esse sistema (SCHMIDT; LARA; SOUZA, 2007). As purinas 

derivadas de guanina têm apresentado perfis de neuroproteção similares em vários protocolos 
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in vivo e in vitro. Entretanto, a maioria dos efeitos das purinas derivadas de guanina, parece ser 

devido à sua conversão para GUO (SAUTE et al., 2006). 

Desta forma, esse estudo teve como objetivo analisar os efeitos da suplementação com 

dosagens diferenciadas de GUO na neuroproteção de células corticais pré-frontais em cultura 

para obter uma melhor compreensão dos efeitos biológicos deste potencial candidato à droga. 

 

1.1  JUSTIFICATIVA 

 

Através da coleta de células nervosas de ratos neonatais, utilizando a substância 

química com suposta ação neuroprotetora, a guanosina, tivemos o intuito de contribuir para 

futuras descobertas de novas terapias designadas a alterar a história natural e melhorar o 

prognóstico de doenças neurodegenerativas como doenças de Alzheimer e Parkinson, entre 

outras, possibilitando a redução da sua morbimortalidade e buscando a caracterização de 

substâncias que possam contribuir para a neuroproteção de células neurais e gliais. 

 

1.2 REFERENCIAL TEÓRICO 

1.2.1 Córtex pré-frontal – organização e função 

 

O cérebro ocupa a maior parte da cavidade craniana. É um órgão que está sempre se 

movendo e mudando, conseguindo se modificar e se regular. Possui diferentes partes que 

comunicam-se entre si e cada parte tem uma função (VICENT, 2018). 

O SNC pode ser dividido através da sua anatomia. Sendo formado pela medula espinal 

e encefálo (cérebro, cerebelo e tronco encefálico – mesencéfalo, ponte e bulbo). O cérebro, é a 

parte mais importante da cavidade craniana, e é dividido em diencéfalo e telencéfalo 

(MACHADO, 2005). O diencéfalo inclui: o tálamo, hipotálamo, epitálamo e sub-tálamo. O 

telencéfalo corresponde a dois hemisférios cerebrais (direito e esquerdo). Os dois hemisférios 

possuem quatro lobos: frontal, parietal, occipital, temporal e o da ínsula mais internamente 

(DELLA JUSTINA, 2005). 
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Figura 1. Distribuição dos lobos cerebrais, com destaque para o lobo frontal, parietal, occipital 

e temporal na superfície do cérebro e, internamente, o lobo da ínsula. 

Fonte: Modificado de (NETA, 2018). 

 

O córtex cerebral, região localizada no lobo frontal, consiste em várias áreas definidas 

citoarquitetonicamente, envolvidas no processamento cognitivo e emocional. 

Microscópicamente, o córtex cerebral é predominantemente composto por dois tipos de neurônios 

(AMUNTS; ZILLES, 2015): 

• Células piramidais - têm um corpo celular cônico de mais de 30 µm de diâmetro, e um 

dendrito apical e muitos dendritos basais, bem como um axônio que deixa a base da célula para a 

substância branca. Estes neurônios formam as células eferentes do córtex cerebral. 

• Células granulares - são pequenas células que têm um corpo celular redondo de menos de 

10 µm de diâmetro. As células granulares recebem aferências de fibras corticais aferentes e 

fazendo sinapse com neurônios eferentes (isto é, células piramidais) do córtex cerebral. 
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O córtex cerebral também está organizado em seis camadas ou lâminas horizontais. 

Cada uma dessas camadas tem papéis diferentes e varia em espessura relativa entre as diferentes 

regiões corticais. As camadas celulares do córtex cerebral, de superficial para profunda, são 

(FATTERPEKAR et al., 2002): 

1. Camada plexiforme ou molecular - é uma camada de fibras, com dendritos apicais e 

aferentes não específicos. 

2. Camada granular externa - interneurônios para aferência não específicas. 

3. Camada piramidal externa - composta de células pequenas e médias, com aferências de 

associação curtas. 

4. Camada granular interna - composta por interneurônios para aferências específicas. 

5. Camada piramidal interna ou ganglionar - composta por células grandes com longas 

eferências de projeção ou associação. 

6. Camada polimórfica ou multiforme - composta por células de formato variável com 

longas eferências de projeção ou associação. 

A região pré-frontal é caracterizada, citoarquitetonicamente, como "córtex granular 

frontal", pois uma grande parcela do CPF possui uma camada granular IV bem desenvolvida. 

O córtex desgranular e agranular também são reconhecidas nas porções mais caudais da região 

pré-frontal de transição. Desgranular refere-se ao córtex com uma camada IV pouco 

desenvolvida e agranular refere-se ao córtex que não possui uma camada IV (FUSTER, 2002). 
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Figura 2. Camadas celulares do córtex cerebral. 

Fonte: Modificado de (DINSE et al., 2015).  

 

No CPF, parte anterior do lobo frontal do cérebro, ocorre o planejamento de ações e 

movimento, como também o pensamento abstrato. O CPF é compreendido como a base de 

processos cognitivos complexos, como o raciocínio, a planificação ou a flexibilidade mental, 

assim como também executa um papel importante no controle emocional e na personalidade 

(SZCZEPANSKI; KNIGHT, 2014).  

O CPF pertence a área cerebral situada na parte mais anterior dos lobos frontais que se 

inclui a uma região do cérebro bastante conectada, que recebe informação de diferentes 

modalidades sensoriais e cognitivas, com fundamento na projeção que recebe, faz a 

coordenação de respostas e comportamentos ambientalmente apropriados (BLASI et al., 2006). 

Considerando o que foi dito anteriormente, percebemos que, diariamente, somos 

confrontados com circunstâncias que exigem mudanças, planejamento e geração de novas 

ações. As habilidades as quais recorremos para responder com precisão a essas situações são 
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referidas como "funções executivas" (LEH; STRAFELLA; PETRIDES, 2010). As funções 

executivas, também conhecidas como controle executivo ou cognitivo, referem-se a um 

conjunto de habilidades mentais que, de forma integrada, possibilitam ao indivíduo direcionar 

comportamentos e realizar ações voluntárias (BURGESS; SIMONS, 2005). O CPF é a região 

que oferece suporte às funções executivas (FUSTER, 2001). 

Anatomicamente, o CPF possui superfícies medial, lateral e orbital.  A área lateral ou 

de Broca é intercalada entre o CPF dorsolateral e a porção ventral do córtex pré-motor. Esse 

espaço é responsável pela mediação abstrata da expressão verbal da linguagem. Eventualmente, 

existem dois sulcos distintos na região pré-frontal nomeados como sulco frontal superior e sulco 

frontal inferior. A área medial contém uma divisão entre os giros frontais paracentral e medial. 

Essa divisão é casualmente formada por um sulco vertical emergindo do sulco cingulado sobre 

o ponto médio do corpo caloso. O córtex orbitofrontal fica na base da fossa craniana anterior, 

na superfície ventral do lobo frontal (SIDDIQUI, 2008). 

 

Figura 3. Subdivisões do córtex pré-frontal.                       

Fonte: Modificado de (NETA, 2018). 
                     

O CPF é considerado o centro de processos cognitivos complexos, como o raciocínio, 

a planificação ou a flexibilidade mental, e também desempenha um papel importante no 

controle emocional e na personalidade. Esta área cerebral é o suporte das funções executivas, 

um conjunto de capacidades que participam na adaptação activa de um organismo ao ambiente, 

organizam temporalmente o comportamento, linguagem e raciocínio, formulam planos de ação 

novos e coordenam sequências de respostas (JOAQUÍN, 2000). 

É a região mais complexa e altamente desenvolvida das regiões neocorticais (áreas 

mais desenvolvidas do córtex, que constituem a "capa" neural que recobre os lóbulos pré-

https://pt.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3rtex_cerebral
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frontais e, em especial, os lobos frontais dos mamíferos). Sendo considerado o córtex de 

associação do lobo frontal, o CPF é conhecido como um “substrato cortical chave dos processos 

mentais de níveis superiores”, por regular o comportamento imediato e planejar o 

comportamento futuro, gerenciando o processamento da memória operacional (SAUTE et al., 

2006). 

 

 

 

 

Figura 4: Morfologia do córtex cerebral. 

Fonte: Modificado de (Rezende, 2008). 

 

1.2.2 Guanosina 

 

A GUO é uma purina à base de guanina, uma molécula de sinalização extracelular que 

exerce efeitos anti-inflamatórios e antioxidantes (ZIZZO et al, 2019). Estudos confirmaram a 

ação neuroprotetora deste nucleosídeo em vários modelos in vivo e in vitro de distúrbios do 

SNC. O que acontece depois da GUO exercer seus efeitos parecem ser mediados pela 

sincronização de várias vias de sinalização diferentes, que em por sua vez pode resultar na 

estimulação da captação de glutamato bem como a síntese de fatores tróficos (BETTIO et al., 

2014). 

 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9rebro_humano#C.C3.B3rtex_cerebral_e_lobos_cerebrais
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Figura 5. Estrutura molecular da guanosina (C10H16N5O14P3). 

Fonte: Retirado de (SANTORO et al, 2017). 

 

Ela é liberada em períodos sob condições isquêmicas e tem efeitos protetores contra a 

excitotoxicidade do glutamato promovendo proliferação e absorção do mesmo, que é o 

principal mecanismo de sua inativação sináptica. Desde uma disfunção na neurotransmissão 

glutamatérgica ela está envolvida em vários distúrbios do SNC. O potencial deste nucleosídeo 

está sob investigação ativa (BETTIO et al, 2012). 

A GUO têm sido investigada como moduladora de processos intracelulares, como a 

modulação da atividade glutamatérgica, efeitos tróficos nas células neurais e efeitos 

comportamentais . Evidências atuais sugerem que a modulação dos parâmetros 

glutamatérgicos, como a captação de glutamato por astrócitos e vesículas sinápticas, convulsões 

induzidas por agentes glutamatérgicos, resposta à isquemia e excitotoxicidade podem afetar a 

aprendizagem, a memória e a ansiedade. Esses achados apontam para as purinas à base de 

guanina (nucleotídeos e GUO) como potenciais novos alvos para neuroproteção (SCHMIDT; 

LARA; SOUZA, 2007). 

Um estudo determinou que a administração sistêmica de GUO poderia proteger ratos 

de alguns dos efeitos secundários da lesão medular, reduzindo assim os déficits neurológicos. A 

administração sistêmica de guanosina (8 mg / kg por dia, ip) por 14 dias consecutivos, iniciando 

4 h após lesão moderada da medula espinhal em ratos, melhorou significativamente não apenas 

as funções motoras e sensoriais, mas, também, a recuperação da função da bexiga. Essas 

melhorias foram associadas à redução da resposta inflamatória à lesão, redução da morte celular 

https://www.sciencedirect.com/topics/pharmacology-toxicology-and-pharmaceutical-science/behavioral-effect
https://www.sciencedirect.com/topics/pharmacology-toxicology-and-pharmaceutical-science/behavioral-effect
https://www.sciencedirect.com/topics/pharmacology-toxicology-and-pharmaceutical-science/excitotoxicity
https://www.sciencedirect.com/topics/pharmacology-toxicology-and-pharmaceutical-science/neuroprotection
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apoptótica, aumento de axônios e preservação da mielina. Os dados indicam que a ação 

terapêutica da GUO provavelmente resulta da redução da inflamação, resultando na proteção 

de axônios, oligodendrócitos e neurônios e na inibição da morte celular apoptótica. Esses dados 

levantam a possibilidade intrigante de que a GUO também pode reduzir eventos patológicos 

secundários e, assim, melhorar o resultado funcional após lesão traumática da medula espinhal 

em humanos (JIANG et al., 2007) 

Recentemente, um sistema de neurotransmissão purinérgica dos derivados da guanina, 

ou sistema guanosinérgico, foi proposto. Deste sistema de neurotransmissão, já são conhecidos 

transportadores de nucleosídeos e enzimas responsáveis pelo metabolismo intra e extracelular, 

porém os receptores de membrana seletivos para a GUO ainda não foram claramente 

caracterizados. A demonstração de que os nucleotídeos da guanina agem como antagonistas 

glutamatérgicos, através da inibição de eventos fisiológicos estimulados por glutamato, pode 

levar a hipótese de que eles sejam neuroprotetores endógenos, devido à inibição de eventos 

neurotóxicos induzidos por glutamato, ou neuromoduladores, por influenciarem nas respostas 

de neurotransmissores (SHELSON; ROBINSON, 2007). 

A GUO exerce efeito anticonvulsivo (LARA et al., 2001), antinociceptivo (SCHMIDT 

et al., 2010), ansiolítico (ALMEIDA et al., 2017) e efeitos do tipo antidepressivo (BETTIO et 

al., 2014). Além disso, pode ter efeitos tróficos e neuroprotetores nas células neurais 

(RATHBONE et al., 1999 ; LANZNASTER et al., 2016). Além disso, a GUO pode modular a 

transmissão glutamatérgica, estimulando sua captação através de transportadores e aumentando 

a atividade da glutamina sintetase e a renovação do glutamato, reduzindo, assim, os níveis 

extracelulares de glutamato e protegendo da excitotoxicidade (MOLZ et al., 2011 ; DAL-CIM 

et al., 2016). Da mesma forma, a neuroproteção induzida por GUO em modelos semelhantes à 

isquemia tem demonstrado promover a redução do estresse nitroxidativo, impedindo a alteração 

do potencial da membrana mitocondrial (THOMAZ et al., 2016) e controlando a resposta 

inflamatória. Esses efeitos ocorrem pela redução de citocinas inflamatórias (HANSEL et al., 

2015). 

A GUO é um nucleosídeo endógeno que exerce efeito no SNC promovendo 

neuroproteção de forma dependente da dose administrada. Diante de todos esses estudos é 

importante levar em consideração que a GUO além de estar associada à neuroproteção possui 

potencial terapêutico para emprego em doenças do SNC, como em lesões associadas a 

inflamação, liberação excessiva de citocinas e apoptose celular a GUO tem efeitos tróficos 

significativos e é neuroprotetora, antiapoptótica e estimula a regeneração nervosa (SILVA, 

2019).  

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fphar.2017.00700/full#B29
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fphar.2017.00700/full#B45
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fphar.2017.00700/full#B45
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fphar.2017.00700/full#B2
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fphar.2017.00700/full#B3
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fphar.2017.00700/full#B3
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fphar.2017.00700/full#B41
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fphar.2017.00700/full#B28
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fphar.2017.00700/full#B35
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fphar.2017.00700/full#B12
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fphar.2017.00700/full#B12
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fphar.2017.00700/full#B48
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fphar.2017.00700/full#B21
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fphar.2017.00700/full#B21
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1.2.3 Neuroproteção 

 

Neurorproteção é definida como um mecanismo homeostático no SNC que protege os 

neurônios da apoptose ou degeneração em consequência de lesão cerebral aguda ou em doenças 

neurodegenerativas crônicas (KIM, 2010). As purinas derivadas de guanina têm apresentado 

perfis neuroprotetores (SAUTE et al, 2006).  

Estudos em seres humanos e animais apresentam os efeitos benéficos da ação da GUO 

como neuroprotetora, o que é de grande importância na prevenção e tratamento de doenças 

neurodegenerativas progressivas (HONG et al., 2001).  

As doenças neurodegenerativas têm aumentado com o elevado número de pessoas 

idosas. Em menos de 50 anos, o número de idosos no país passou de 3 milhões em 1960 para 

20 milhões em 2008, um aumento de quase 700%. Como consequência do envelhecimento 

populacional, o mundo tem experimentado uma transição epidemiológica, caracterizada pelo 

declínio das doenças agudas e aumento de casos de doenças crônicas (VERAS, 2009). 

Como o envelhecimento populacional é um fenômeno global. O declínio fisiológico 

causado por ele é exacerbado por episódios de inflamação sistêmica, aumentando a 

probabilidade de ocorrência de doenças neurodegenerativas, que têm como característica 

central a presença de neuroinflamação (SALTHOUSE, 2010). Essas doenças são caracterizadas 

por alterações patogenéticas celulares e moleculares em áreas específicas do cérebro que 

levam à disfunção e / ou perda de populações neuronais explícitas (DURRENBERGER e al., 

2015). 

 Apesar de exibirem perfis clínicos diferentes e perda neuronal seletiva, algumas 

doenças neurodegenerativas compartilham caraterísticas de mau funcionamento semelhantes, 

como morte celular neuronal, inflamação e declínio cognitivo. No entanto, a complexidade 

dessas doenças dificultou os esforços para obter uma visão abrangente dos mecanismos 

moleculares comuns subjacentes à sua iniciação ou propagação, prejudicando o 

desenvolvimento de drogas que poderiam interromper amplamente a perda neuronal em 

humanos (AVILA, 2010 ; HAASS, 2010). 

O diagnóstico eficaz das doenças neurodegenerativas causam déficits cognitivos e 

funcionais em menores proporções, mas é difícil fornecer um prognóstico devido à capacidade 

ainda limitada de avaliar os neurônios danificados em um nível celular (LUSCH, 2018). 

Tomando como exemplo um agente de risco para uma variedade de doenças 

neurodegenerativas, incluindo a doença de Alzheimer e a doença de Parkinson, temos o 

https://www.embopress.org/doi/full/10.15252/msb.20145304#msb145304-bib-0005
https://www.embopress.org/doi/full/10.15252/msb.20145304#msb145304-bib-0029
https://www.sciencedirect.com/topics/neuroscience/neurodegeneration
https://www.sciencedirect.com/topics/neuroscience/neurodegeneration
https://www.sciencedirect.com/topics/neuroscience/alzheimers-disease
https://www.sciencedirect.com/topics/neuroscience/parkinsons-disease
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traumatismo crânio encefálico (TCE) grave que tem sido associado ao aumento do risco de uma 

variedade de doenças neurodegenerativas, incluindo doenças traumáticas crônicas 

(GARDNER; YAFFLE, 2015). 

Mesmo com os cuidados de suporte e reabilitação de pacientes com TCE, todos os 

ensaios clínicos de fase tardia ainda precisam acarretar um tratamento neuroprotetor seguro e 

eficaz. Os estudos com resultados não satisfatórios podem ser atribuídos a corrida contra o 

tempo para prevenir ou reduzir a morte celular. Entre muitos mecanismos envolvidos na lesão 

secundária após o TCE, muitos indicam que a neuroinflamação prolongada e progressiva pós-

traumática está associada à neurodegeneração, que pode ser tratável muito tempo após o início 

da lesão cerebral (XIONG; MAHMOOD; CHOPP, 2018). 

Em geral, a inflamação é uma resposta protetora a várias lesões celulares e 

teciduais. Se essa resposta não for controlada, o efeito inicia danos excessivos às células e 

tecidos que resultam na destruição do tecido normal e inflamação crônica. A doença de 

Alzheimer (DA) e a doença de Parkinson (DP) também são doenças inflamatórias cerebrais, 

caracterizadas por desequilíbrio e inflamação crônica, uma das principais causas de danos 

celulares e morte (LEE, 2012). 

O excesso de glutamato pode causar efeitos nocivos as células. Como o glutamato é o 

aminoácido livre mais abundante do SNC, ele apresenta funções metabólicas idênticas às 

exercidas em outros tecidos, preponderantemente biossíntese de proteínas. Além disso, atua 

como principal neurotransmissor excitatório. Considera-se, também, sua participação no 

desenvolvimento neural, no aprendizado, na memória, na epilepsia, na isquemia neural, na 

tolerância e na dependência a drogas, na ansiedade e na depressão (VALLI; SOBRINHO, 

2014). 

Este aminoácido não atravessa a barreira hematoencefálica, por isso deve ser 

sintetizado no tecido nervoso a partir de glicose e outros precursores. As enzimas de seu 

metabolismo estão localizadas nos neurônios e nas células da glia. A receptação do glutamato 

para vesículas sinápticas é dependente de um gradiente transmembrana eletroquímico formado 

por dois componentes: gradiente de prótons e elétrico, sendo o potencial elétrico mais 

importante na captação do aminoácido. O funcionamento harmônico dos mecanismos descritos 

é fundamental para que o neurotransmissor seja recaptado do meio extracelular e armazenado 

corretamente, estando disponível para uma nova liberação na fenda sináptica 

(FEATHERSTONE, 2010). 

Podemos citar dois tipos de transportadores quanto ao seu mecanismo de ação, em que 

ambos utilizam a energia estocada no potencial transmembrana e na diferença de concentração 

https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/neuroprotection
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/neuroinflammation
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de Na+/K+ para acumular o substrato dentro da célula: um Na+ dependente e um co-

transportador de cistina-glutamato. No sistema de transporte sódio dependente há o movimento 

de uma molécula de glutamato, três moléculas de Na+ e uma molécula de H+ para a célula, 

enquanto um íon K+ vai para fora da célula. Ou seja, o transporte eletrogênico de glutamato 

ocorre completamente quando duas cargas positivas são movidas para dentro da célula. O íon 

potássio, que é contra-transportado, causa uma reorientação da proteína transportadora de forma 

que o sítio de ligação do glutamato fica novamente acessível ao neurotransmissor extracelular. 

Há, ainda, o sistema de transporte que realiza a troca de glutamato por cisteína, processo que 

sob condições fisiológicas providencia uma fonte de cisteína para a produção de glutationa, 

antioxidante endógeno. O sistema parece ser relativamente de baixa capacidade, mas a inibição 

desse transporte leva a uma queda significante dos níveis de glutamato extracelular, levando a 

acreditar que é controlador da concentração de glutamato extrasináptico (SHELDON; 

ROBINSON, 2007). 
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Figura 6. Apresentação esquemática de mediadores inflamatórios em células do SNC 

desencadeados pela neuroinflamação. E alguns dos mecanismos de ação mediados pela 

guanosina. 

Fonte: Retirado de (HSIEH; YANG, 2013). 

 

A demonstração de que os nucleotídeos da guanina agem como antagonistas 

glutamatérgicos, através da inibição de eventos fisiológicos estimulados por glutamato, pode 

levar a hipótese de que eles sejam neuroprotetores endógenos, devido à inibição de eventos 

neurotóxicos induzidos por glutamato (SHELDON; ROBINSON, 2007).  

Outro exemplo de doença neurodegenerativa é a esquizofrenia, ela configura 

comprometimentos cognitivos, sociais e emocionais e por sintomas psicóticos. Estudos 

de neuroimagem relataram anormalidades no córtex pré-frontal e supõe-se que a esquizofrenia 

é o resultado de conexões anatômicas / funcionais ruins ou mal conectadas (SALGADO-

PINEDA et al., 2007). 

Quando ocorre uma lesão no SNC os mecanismos de proteção podem ser esgotados 

quando a lesão celular é muito grave em intensidade ou extensão, impedindo qualquer resposta 

adaptativa, uma vez que, até os mecanismos de sobrevivência já foram superados (LIMA, 

2008).  

Substâncias neuroprotetoras apresentam boa eficácia quando conseguem atravessar a 

BHE (barreira hemato-encefálica) e agem o mais rápido possível, em um intervalo de tempo 

que possam reduzir ou prevenir significativamente a lesão cerebral, tempo conhecido como 

“janela de neuroproteção” (GILGUN-SHERKI et al., 2002).  

Em um estudo realizado por Bettio et al (2016), a GUO foi avaliada segundo o seu 

efeito neuroprotetor e como potencial antidepressivo. O estudo procurou investigar os efeitos 

do tratamento crônico com essa substância no teste da suspensão da cauda (TT), teste de campo 

aberto e neurogênese hipocampal adulta. Os resultados sugerem que o efeito antidepressivo do 

tratamento com GUO crônica está associado a um aumento na diferenciação neuronal, 

reforçando a noção de que este nucleosídeo pode ser um modulador de humor endógeno. 

Dessa forma, os resultados de um outro estudo indicaram que a GUO é um potencial 

neuroprotetor da isquemia cerebral permanente in vivo, pois melhorou os escores neurológicos 

e a saúde geral dos animais, diminuindo o volume de infarto. O estudo foi desenvolvido em 

animais perfundidos 7 dias após MCAo. A maior sobrevivência de ratos tratados com solução 

salina foi de 5 dias após MCAo, enquanto que todos animais que receberam injeções diárias de 

GUO sobreviveram durante todo o experimento. Isso fornece evidências convincentes para um 

https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/schizophrenia
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/neuroimaging
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efeito neuroprotetor. Apesar de que os animais que receberam GUO ficaram inicialmente com 

mais problemas neurológicos do que os animais de controle que receberam veículo. Eles 

sofreram melhora progressiva, enquanto não ocorreu isso nos animais controle (CHANG et al, 

2008). 

A GUO pode exercer seus efeitos neuroprotetores após o AVC através de um ou mais 

mecanismos. Isso inclui redução apoptose, redução da toxicidade do glutamato, indução de 

hemoxigenase-1 (HO-1), produção e liberação de fatores tróficos, ou estimulação de tecidos 

fora do sistema nervoso central (CHANG et al, 2008). 

No estudo de Cittolin-Santos et al, 2017, induziu-se a intoxicação de ratos wistar com 

amônia e investigaram o efeito neuroprotetor da GUO. Eles receberam uma injeção 

intraperitoneal (i.p.) injeção de veículo ou GUO 60 mg / kg, seguida 20 min depois por uma 

injecção i.p. injeção de veículo ou 550 mg / kg de acetato de amônia. GUO reduziu 

drasticamente a taxa de letalidade e a duração do coma. Os animais tratados com GUO tiveram 

traços de EEG aprimorados, níveis reduzidos de glutamato no LCR, menor estresse oxidativo 

no córtex cerebral, e aumento da captação de glutamato pelos astrócitos nas fatias do cérebro 

em comparação com os animais que receberam veículo antes da administração de acetato de 

amônio (CITTOLIN-SANTOS et al, 2017). 

Mesmo com a conscientização sobre as doenças neurodegenerativas, existe uma 

grande lacuna na pesquisa. Melhorias são necessárias para entender as patologias crônicas e 

suas implicações, o que poderia informar o manejo de saúde a longo prazo nessa população 

considerável de pacientes (WILSON et al, 2017). Embora tenham sido feitos progressos 

substanciais na compreensão das bases moleculares e patológicas da neurodegeneração, houve 

poucos sucessos na clínica e várias questões fundamentais permanecem sem resposta (HAASS, 

2010). 

A neuroproteção equivale a ações que busquem minimizar ou interromper eventos 

moleculares e celulares responsáveis por danos ao SNC, permitindo que as células sobrevivam 

aos detrimentos causados por tais problemas. Todavia, devido à complexidade dos eventos, 

diversos alvos e agentes neuroprotetores são estudados, mostrando tanto a viabilidade de 

algumas substâncias, como o difícil trajeto até chegar ao uso humano. No entanto, ainda é um 

caminho promissor para o tratamento de doenças (MORETTI; FERRARI; VILLA, 2014).  

 

 

1.3 OBJETIVOS 

 

https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/health-care-management
https://www.nature.com/articles/nm.2223
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1.3.1 OBJETIVO GERAL 

 

Analisar os efeitos da suplementação com dosagens diferenciadas de guanosina no 

trofismo de células nervosas do córtex pré-frontal em cultura. 

 

1.3.2 OBJETIVO ESPECÍFICO 

 

Avaliar o trofismo morfológico promovido pela guanosina a partir dos seguintes 

parâmetros: 

• Evolução da área, perímetro e morfologia celular por 72 horas; 

• Microscopia eletrônica de varredura (MEV). 

 

2 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

2.1 DESENHO EXPERIMENTAL 

 

Para a realização do experimento foram utilizados 2 ratos neonatos (linhagem Wistar 

– Rattus novergicus), com idade de 02 dias para obtenção dos córtex pré-frontais. O projeto 

atendeu as normas para a realização de pesquisa em animais com todos os procedimentos, 

passando pela Comissão de Ética no Uso de Animais da Universidade do Estado do Rio Grande 

do Norte (UERN), mediante parecer consubstanciado de número 015/2016, e a norma 

internacional que rege a pesquisa foi baseada no guia para o cuidado e uso de animais de 

laboratório e de acordo com o princípio dos 3R’s. 

 

2.2 EXTRAÇÃO E CULTIVO DAS CÉLULAS DO CÓRTEX PRÉ-FRONTAL 

 

As células do córtex pré-frontal foram coletadas de 2 ratos Wistar com 2 dias de vida. 

Os neonatos foram submetidos à incisão na região frontal, sendo rebatido o tecido tegumentar. 

Em seguida, foi realizada secção na região anterior do crânio e recortado lateralmente a calota 

craniana, resultando em exposição do encéfalo, posteriormente sob o fluxo laminar com auxílio 

de tesoura, pinça e espátula o tecido cerebral foi rebatido e exposto o córtex pré-frontal, 

possibilitando assim, a sua remoção e inclusão em placa de petri contendo 5mL de meio 

Leibovitz-15 (L-15: GIBCO Invitrogen Corporation). 
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Novos tubos cônicos falcon de 15mL com 5mL de meio Knockout DMEM low 

(Dulbecco’s modified Eagle’s medium), suplementados com 10% de soro bovino fetal e 50μl 

de ceftriaxona obtida da Cultilab® (Meio denominado D-10) foram preparados e receberam os 

cortéx pré-frontais extraídos para realizar a suspensão celular. A suspensão foi centrifugada a 

1500rpm durante cinco minutos a uma temperatura de 37°C, após o qual o sobrenadante foi 

desprezado e as células foram ressuspendidas em 5mL do meio, procedimento repetido por três 

vezes. Placas para cultura com superfície tratada de 24 poços para o plaqueamento foram 

preparadas com 2mL de D-10, em seguida sendo realizado o gotejamento das células recém-

extraídas, mantidas em estufa úmida a 37oC com 5% de CO2 e 95% de ar. A microscopia de 

luz invertida com contraste de fases foi utilizada para observação da adesão celular no fundo 

das placas, para possibilitar um suprimento nutricional adequado, eliminar células 

hematopoiéticas e desprendidas, bem como possibilitar uma adequada adesão celular no fundo 

das placas. 

 

2.3 SUBCULTIVOS DAS CÉLULAS DO CÓRTEX PRÉ-FRONTAL E OS GRUPOS 

EXPERIMENTAIS  

 

Quando as células do cortéx pré-frontal atingiram 70-90% de confluência no fundo da 

placa, o meio básico foi removido e adicionado aos poços 2 ml de tripsina/EDTA (0,25% de 

tripsina contendo 1 mM de EDTA-Cutilab/Brasil
®

). A suspensão celular foi colocada em tubo 

cônico tipo Falcon com o mesmo volume de meio D-10 por 5 minutos, com o objetivo de 

inativar a tripsina. A suspensão foi centrifugada a 1500 rpm durante 5 minutos três vezes, após 

o qual o sobrenadante foi desprezado e as células foram ressuspendidas em 5 mL de meio.  

As células foram depositadas em 24 poços, sendo 4 placas para cada grupo. Foram 

adicionadas lamínulas redondas estéreis de 13mm. As células foram observadas em quatro 

períodos de tempo, com intervalo de 24 horas. Com este procedimento foi possível avaliar a 

aderência, proliferação e neuroproteção das células do córtex pré-frontal nos seguintes grupos: 

  

Grupo 1 (G1): Córtex pré-frontal + meio D-10;  

Grupo 2 (G2): Córtex pré-frontal + Guanosina 1µl; 

Grupo 3 (G3): Córtex pré-frontal + Guanosina 2µl;  

Grupo 4 (G4): Córtex pré-frontal + Guanosina 3µl; 
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Figura 7. Delineamento do estudo: Formação dos grupos de observação celular.             

Fonte: Modificado de (COSTA, 2019).  

 

Para observação celular foi utilizado um microscópio invertido com contraste de fases 

CKX41 (Olympus
®

) com câmera digital Moticam 3.0 (Motic
®

) acoplada. 

A morfometria das células foi realizada usando microscopia de fases em 4 campos não 

sobrepostos no aumento de 20x. Foram feitas microfotografias dos 4 grupos após 72 horas de 

observação celular, procedeu-se a bateria alcoolica e, posteriormente, a microscopia eletrônica 

de varredura (MEV). 

 

2.4 MICROSCOPIA ELETRÔNICA DE VARREDURA (MEV) 

 

As análises foram realizadas no laboratório de microscopia eletrônica do Centro de 

Pesquisas em Ciências Vegetais do Semiárido Nordestino (CPVSA), da Universidade Federal 

Rural do Semi-Árido. Após um período de 72 horas de observação celular, as amostras foram 

fixadas através da estabilização da forma, que consiste no processo de preservação do estado 

original de tais amostras em cultura, evitando-se ao máximo a introdução de artefatos. Para 

tanto, as células do córtex pré-frontal de cada grupo estudado foram fixadas em glutaraldeído a 

2,5% tamponado com fosfato de sódio 0,1 M e pH 7,4 e lavadas em tampão de fosfato de sódio 

0,1 M e pH 7,4. 

Em seguida, realizou-se a pós-fixação em Tetróxido de Ósmio a 1% tamponado com 

Fosfato de Sódio 0,1 M e pH 7,4, por duas horas. Finalizada a pós-fixação, as amostras foram 

    CPF+ 
GUO  
1μl  

 

  CPF 
+ 

D-10 
 

   CPF+ 
GUO  
1μl 

 

  CPF+ 
GUO 
1μl 

 

  CPF+ 
GUO 
1μl 

 

  CPF 
+ 

D-10 
 

  CPF 
+ 

D-10 
 

  CPF 
+ 

D-10 
 

  CPF+ 
  GUO           
2μl 

 

   CPF+ 
   GUO                 
2μl 

 

  CPF+ 
   CPF     
2μl 

 

   CPF+ 
  GUO 
2μl 

 

  CPF+ 
  GUO   
3μl 

 

 CPF + 
  GUO   
3μl 

 

  CPF+ 
  GUO       
3μl 

 

 CPF+ 
  GUO 
   3μl 

 



31 

 

submetidas a três lavagens na solução tampão anteriormente citada e a duas lavagens apenas 

com água destilada. Subsequentemente, realizou-se uma desidratação em série de álcoois 

(etanol) com diferentes concentrações (50%, 70%, 90% e 100%). As etapas finais do referido 

processamento consistiram na montagem do material em suporte do ponto de amostra (Stub) e 

recobrimento metálico com ouro por “sputtring”, para observação em microscópio eletrônico 

de varredura (LEO VP® 435 – Carl-Zeis, Oberkochen, Germany) na USP e TESCAN® vega 

3 LMU na UFERSA, sendo as imagens mais representativas, eletromicrografadas.    

 

2.5 ANÁLISE DOS DADOS  

 

Dois investigadores independentes previamente calibrados (kappa = 0,94), aferiram o 

perímetro (μm) e a área (μm) em campos visuais não sobrepostos aleatoriamente, usando 

cultura de células de no mínimo 3 experimentos diferentes com aumento de 20x. Foram  

utilizados o software Motic Images Plus 2.0 (Motic
®

) para observação morfológica, bem como 

o software Adobe Photshop CS6.0 (Adobe
®

) para correção mínima de brilho e contraste das 

fotomicrografias. 

O banco de dados da pesquisa foi construído na plataforma do software SPSS® 

(Statistical Package for Social Sciences) versão 20.0, com posterior verificação de consistência 

da digitação. Após a estruturação final do banco de dados, foi realizada inicialmente uma 

análise da normalidade dos dados através do teste de Kolmogorov-Smirnov e Shapiro-Wilk 

onde foi constatado que os dados tratavam-se de não paramétricos, com isso os dados foram 

transformados em logaritmos com base 10. Os dados de expansão celular (área e perímetro) 

após 72 horas foram comparados estatisticamente através da análise de variância (ANOVA) e 

para corroboração dos resultados foram feitos dois testes sendo o Tukey e Bonferroni 

considerados estatisticamente significativo os resultados de diferença com p<0,05.  

 

3 RESULTADOS  

 

Após realizar os procedimentos de cultivo, as células ficaram aderidas ao fundo das 

placas e foram acompanhadas para observação de suas mudanças morfológicas, como pode ser 

observado na Figura 6: 
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Figura 8. Aspectos Morfológicos das células gliais (cabeça de seta) e células neuronais (seta) 

confluentes antes do subcultivo. Imagem obtida através da microscopia de contraste de fases. 

Escala: 10μm. 

Fonte: Elaboração própria (2019). 

 

Após realizar os procedimentos de subcultivos, formação dos grupos de estudo e 

observação da adesão das células, estas foram ressuspendidas e replaqueadas, e foram feitas 

micrografias dos 4 grupos após 72 horas de observação de suas variações morfológicas (área e 

perímetro) conforme microscopia de contraste de fases. 

As culturas de células realizadas, quando cultivadas em D-10 acrescidas da Guanosina, 

apresentaram alterações morfológicas mais visíveis quando comparadas com culturas 

desprovidas desse tratamento, possibilitando a identificação mais evidente da morfologia das 

células gliais e neuronais, resultando, desta forma, em efeito neuroprotetor, indicando que a 

GUO promoveu a manutenção da expansão das células nos grupos experimentais, 

principalmente nos grupos de tratamento com meio condicionado de 1μl, como ilustrado nas 

imagens subsequentes. 
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Figura 9. Morfologia das células após formação dos grupos experimentais por 72horas. Grupo 

1 (D-10 Controle) - painéis A1, A2, A3, A4; Grupo 2 (1 μl) - Painéis B1, B2, B3, B4; Grupo 3 

(2 μl) - Painéis C1, C2, C3, C4; Grupo 4 (3 μl) - Painéis D1, D2, D3, D4. Células gliais (cabeça 

de seta) e células neuronais (seta). Escala: 10μm. 

Fonte: Elaboração própria (2019). 

 

 

3.1 MUDANÇAS MORFOLÓGICAS E EXPANSÃO DAS CÉLULAS NEURONAIS 

 

 

Quando observado o trofismo morfológico das células neuronais ao fim das 72 horas, 

verificou-se que as populações celulares apresentaram expansão em perímetro e área 
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progressivamente. Contudo, sua maior expressividade surge a partir da expansão das células no 

grupo de tratamento com meio condicionado de 1 microlitros de GUO, inerente ao grupo 2 

(painéis B1, B2, B3, B4), conforme demonstrado no gráfico abaixo.  

Especificando as comparações entre os grupos experimentais, após 72 horas de 

tratamento das células ocorreram diferenças estatísticas entre o grupo G2 que se demonstrou 

superior quando comparado aos grupos G1 (p=0,0001) e G3 (p=0,010) e G4 (p=0,04). Os 

grupos G3 e G4 possuem resultados significativos em relação ao G1, apresentando resultados 

superiores, com maior diferença morfológica, como ressaltado na Figura 10. 

 

 

Figura 10. Perímetro de células neuronais observadas em cada grupo experimental após 72 

horas. Usando o teste de Tukey D-10/1μl (p= 0,0001), D-10/2μl (p= 0,010), D-10/3μl (p= 

0,004). 

Fonte: Elaboração própria (2019). 

 

Quando observada a área neuronal após 72 horas foi demonstrado que a guanosina 

proporcionou a manutenção dos aspectos morfológicos de forma superior no grupo: G2 (p= 

0,016), apresentando maior trofismo celular (Figura 11). 
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Figura 11. Área de células neuronais observadas em cada grupo experimental após 72 horas. 

Usando o teste de Tukey 1μl/D-10 (p= 0,016). 

Fonte: Elaboração própria (2019). 

 

 

3.2 MUDANÇAS MORFOLÓGICAS E EXPANSÃO DAS CÉLULAS GLIAIS 

 

Ao final das 72 horas de acompanhamento da observação morfológica das células, 

verificou-se que as populações apresentam expansão de perímetro e área glial. Observa-se 

diferenças significativas entre os grupos, destacando o G2 (p=0,021) como o grupo mais 

expressivo (Figura 12). 
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Figura 12. Perímetro de células gliais observadas em cada grupo experimental após 72 horas. 

Usando o teste de Tukey 1μl/D-10 (p= 0,021). 

Fonte: Elaboração própria (2019). 

 

 

Após 72 horas de observação morfológica da área das células gliais, o grupo que exibiu 

diferenças estatísticas foi o G2 (p= 0,01) quando comparados aos demais grupos, apresentando 

maior efeito trófico nas células (Figura 13). 
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Figura 13. Área de células gliais observadas em cada grupo experimental após 72 horas. 

Usando o teste de Tukey o grupo G2 (1μl) mostrou-se mais expressivo. 

Fonte: Elaboração própria (2019).  

 

3.3 FENÓTIPO DAS CÉLULAS NEURONAIS E GLIAIS 

 

Após observação das células nas 72 horas, verificou-se que elas foram modificadas 

pelo meio utilizado para observação do trofismo celular. Ocorreu mudança na área, perímetro 

e morfologia das mesmas. Os grupos tratados com a GUO apresentaram resultados superiores, 

especialmente no grupo 2, inferindo os resultados anteriormente observados através da 

microscopia de contraste de fases. 
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Figura14. Células do G1, G2, G3 e G4 submetidas ao MEV. Escala: 20μm. 

     Fonte: Elaboração própria (2019).  

 

 

4 DISCUSSÃO 

 

O cérebro é o órgão de controle central do corpo e coordena todas as suas 

atividades. Do movimento físico à secreção de hormônios, criação de memórias e à sensação 

de emoção. Danos ao cérebro podem causar problemas crônicos, como as doenças 

neurodegenerativas - que são doenças incuráveis e debilitantes tendo como consequência a 

degeneração progressiva e/ou morte dos neurônios. Causam, assim, problemas de movimento 

(ataxias) ou de função mental (demências). Envolvem memória, cognição, linguagem e 

personalidade (IRANZO et al., 2007). 

Existem situações, como lesão traumática, doenças neurodegenerativas ou eventos de 

acidente vascular cerebral, que podem comprometer a função neuronal, interrompendo o 

equilíbrio dinâmico do cérebro. As lesões no SNC causadas por trauma, isquemia e acidente 

vascular cerebral são distúrbios complexos associados à perda maciça de neurônios e 

https://sci-hub.tw/https:/doi.org/10.1002/mds.21600
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constituem a principal causa de morte e incapacidade em todo o mundo. Embora os atuais 

tratamentos farmacológicos e terapias de reabilitação possam melhorar as funções neurológicas 

em alguns pacientes, é frequente que as lesões no SNC resultem em pelo menos algum 

comprometimento incurável, mesmo com a melhor terapia possível (MIRAS-PORTUGAL; 

PEREZ-SEM, 2016). 

As doenças neurodegenerativas podem acontecer por diversos motivos, sendo 

classificadas como multifatoriais, ou seja, são causadas por um conjunto de fatores, podendo 

ser de origem genética, má alimentação, tabagismo, alcoolismo, entre outros. O número de 

mortes de pessoas acometidas por doenças crônicas neurodegenerativas está crescendo, com o 

aumento do processo de modernização e industrialização da sociedade (ALLEN et al, 2003). 

A neurodegeneração nas doenças de Parkinson, Alzheimer e outras doenças 

neurodegenerativas parece ser multifatorial, pois um conjunto complexo de reações tóxicas, 

incluindo inflamação, neurotoxicidade glutamatérgica, aumento de ferro e óxido nítrico, 

expressão reduzida de fatores tróficos, e expressão de proteínas pró-apoptóticas levam ao 

desaparecimento dos neurônios (MANDEL; YOUDIM, 2004). Não existe cura, mas existem 

tratamentos para diminuir os sintomas. Elas podem ser melhor controladas quando 

diagnosticadas no início, retardando a evolução e reduzindo os sintomas (PAULUS; 

TRENKWALDER, 2006). 

A GUO vem sendo estudada pois promove a neuroproteção de danos causados por 

substâncias tóxicas no SNC. Ela age como um antioxidante, prevenindo o aumento de radicais 

livres, que são prejudiciais e crescem ao mesmo tempo em que o nível de glutamato aumenta. 

Como também diminuiu a concentração de glutamato no líquor e diminuiu a toxicidade 

(MEHTA et al., 2013). A GUO, portanto, é um nucleosídeo endógeno derivado da guanina, a 

qual é liberada no SNC pelas células gliais, principalmente pelos astrócitos, tanto em condições 

basais quanto tóxicas (CICCARELLI et al., 2001).  

Especificamente os agentes com probabilidade de demonstrar neuroproteção possuirão 

pelo menos uma das seguintes propriedades: (a) reduzir o acúmulo de proteínas patogênicas; (b) 

melhorar a função e viabilidade mitocondrial, incluindo respiração mitocondrial e fosforilação 

oxidativa; (c) reduzir as concentrações de radicais livres; (d) impedir a despolarização 

mitocondrial; (e) aumentar a viabilidade celular; e (f) deter a apoptose (LAUTERBACH et al., 

2010). 

Os efeitos neuroprotetores das purinas à base de guanina, a GUO, são elucidados no 

SNC, estando relacionados à modulação do sistema glutamatérgico, uma vez que o glutamato, 

quando liberado excessivamente para o espaço sináptico, leva à neurotoxicidade (TASCA et 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0891584904003168
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al., 2018). Alguns possíveis mecanismos de ação da guanosina encontram-se descritos. 

Verificou-se que alguns de seus efeitos ocorrem através da modulação da atividade de 

transportadores de glutamato, aumentando a captação deste neurotransmissor pelos astrócitos 

(FRIZZO et al., 2001) e diminuindo a captação feita por vesículas sinápticas (TASCA et al., 

2004), bem como atuam sobre a proliferação astrocitária (CICCARELLI et al., 2000). 

As purinas derivadas da guanina também são conhecidas por seus efeitos intracelulares 

como fonte de energia celular e transdução de sinal. Ultimamente, tem se dado maior atenção 

aos efeitos extracelulares dos derivados da guanina, em especial a GUO, seja através de sua 

modulação sobre o sistema glutamatérgico ou por seus efeitos tróficos em células neurais e 

gliais (RATHBONE et al., 2008). Os derivados da guanina podem atuar como fatores tróficos, 

bloqueadores de receptores de glutamato ou moduladores de transporte de glutamato, 

promovendo neuroproteção (OLESKOVICZ et al., 2008). 

No presente estudo, foi desenvolvido um meio condicionado com GUO, com a 

finalidade de observar o comportamento das células do CPF suplementadas com diferentes 

concentrações. Como a utilização da GUO é amplamente discutida, o uso dela poderia 

potencializar os efeitos fenotípicos das células bem como induzir uma maior neuroproteção 

celular. 

Analisamos o comportamento neuroprotetor de células gliais e neuronais após 72 horas 

de tratamento com GUO, confrontando estes achados entre os grupos tratados com diferentes 

concentrações e com o grupo controle (estabelecido com meio DMEM). A GUO promoveu a 

manutenção da expansão das células neuronais e gliais; contudo foi constatado que no grupo de 

maior dose (células tratadas com meio condicionado de 3 μl de GUO) não se observou um 

resultado estatisticamente relevante, o que possivelmente indica o início de dose tóxica. 

Como exemplo de estudos realizados que obtiveram como resultado uma possível dose 

tóxica as células, assim como o nosso, temos um realizado em ratos, que geraram 

espontaneamente crises epilépticas, mostrando que o efeito da GUO é dependente da dose. Os 

animais que receberam GUO nas doses de 20 e 50 mg/Kg via injeção intraperitoneal 

apresentaram menores números de descargas de espículas (KOVÁCS et al., 2015). Por outro 

lado, doses mais altas de 100mg/Kg aumentaram essa atividade epilética de ausência e esse 

resultado está relacionado à hipexcitabilidade cortical. O que nos levaria a pensar que essa dose 

maior de GUO poderia ser tóxica assim como no nosso estudo (LAKATOS et al., 2016). 

Um aspecto importante na nossa pesquisa foi avaliação da área e perímetro celular de 

células gliais e neuronais, pois o trofismo e a neuroproteção foram parâmetros elencados para 

descrição das células nos diferentes grupos experimentais. Evidências sugerem que a ativação 
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das células gliais acompanha alguns danos cerebrais como a isquemia cerebral, o que poderia 

ser uma resposta neuroprotetora. Já os neurônios são os principais alvos do SNC quando ocorre 

mau funcionamento decorrente ou não de fatores externos (BORLONGAN et al., 2000). 

Diante da avaliação da neuroproteção através de parâmetros tróficos e morfológicos, 

um ponto relevante em nosso estudo foram as mudanças morfológicas adquiridas pelas células 

nos grupos experimentais. Essas mudanças morfológicas mais evidentes são, teoricamente, 

reflexos de um microambiente propício ao desenvolvimento celular. O meio D-10, utilizado 

como um controle foi importante para averiguar se as células do CPF adquiriam características 

morfológicas distintas e a partir de então avaliar se a GUO possui capacidade neuroprotetora. 

Como as propriedades da GUO são bastante discutidas e houve modificações nos aspectos 

morfológicos das células, sobretudo, no G2, assim sendo, acredita-se que a GUO contribuiu 

para neuroproteção das células podendo atuar como neuroprotetora, corroborando assim com 

trabalhos anteriores realizados. 

De acordo com Giuliani et al. (2012), quanto aos primeiros estudos de distribuição e 

metabolização da GUO, mostrou que uma dose menor, dentre as utilizadas, apresentou um 

melhor resultado, assim como no nosso trabalho. Administraram em ratos, por via 

intraperitoneal, GUO nas doses de 2, 4, 8 e 16 mg/kg, sendo coletadas amostras de sangue em 

diferentes tempos para dosagem de GUO no plasma sanguíneo. Os níveis de GUO 8 mg/kg 

mostrou que a quantidade dessa substância em diferentes amostras de plasma resultou sempre 

em níveis significativamente menores do que seus metabólitos guanina e xantina, sugerindo 

assim que a GUO é degradada perifericamente. Os níveis plasmáticos de cada metabólito 

aumentaram rapidamente, atingindo valores máximos no tempo de 15 minutos e então decaindo 

posteriormente. Além disso, a GUO se distribuiu amplamente por todos os tecidos avaliados à 

quase duas vezes os seus níveis basais. Ainda, os níveis de guanina aumentaram drasticamente 

em todos esses órgãos (GIULIANI et al., 2012). 

Um estudo que avaliou o hemiparkinsonismo experimental induzido em ratos, 

observou sua eficácia em lesões unilaterais com 6-OHDA, com base na destruição mediada por 

toxinas do dopaminérgico via nigroestriatal. Dessa forma, avaliaram o impacto do tratamento 

agudo da GUO sobre atividade locomotora espontânea e rotação contralateral em ratos 

lesionados com 6-OHDA. Primeiro, avaliaram atividade locomotora espontânea de controle e 

hemiparkinsoniano. Enquanto em animais lesionados com 6-OHDA, a GUO não apresentou 

qualquer efeito, em camundongos lesionados com solução salina, a análise ANOVA 

unidirecional revelou um aumento significativo induzido por GUO em atividade locomotora a 

3 mg / kg (P <0,05). No geral, A GUO foi incapaz de potencializar a atividade locomotora 
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espontânea em ratos lesionados com 6-OHDA. No modelo animal hemiparkinsoniano, o 

mecanismo assimétrico comportamental foi observado após tratamento dopaminérgico (isto é, 

L-DOPA) devido à depleção unilateral de dopamina na via nigroestriatal (MASSARI et al., 

2017). 

Portanto, o estudo supracitado determinou se a GUO poderia promover rotações 

contralaterais em animais lesionados com 6-OHDA dosagem submáxima (6 mg / kg) de L-

DOPA em ratos hemiparkinsonianos. Apenas a administração da GUO, até 10 mg / kg, não 

resultam em comportamento de viragem assimétrico em ratos lesionados com 6-OHDA. No 

entanto, a GUO induziu dose-dependente comportamento de virada contralateral quando 

administrado antes da dose sublimiar de L-DOPA. ANOVA unidirecional revelou diferenças 

significativas entre os tratamentos com GUO induzindo rotações contralaterais significativas a 

3 mg / kg (P <0,05) e 10 mg / kg (P <0,001). No geral, a GUO aprimorou os efeitos do L-DOPA 

com uma dose oral eficaz mínima de 3 mg / kg (MASSARI et al., 2017). 

Um outro estudo in vivo foi realizado, inicialmente, usando uma via de administração 

diferente da utilizada neste trabalho, a intranasal (IN): No presente estudo, objetivaram 

investigar uma nova via de administração da GUO in vivo a (IN) para determinar a melhora 

putativa dos efeitos neuroprotetores da GUO contra um modelo experimental de isquemia 

cerebral focal permanente. Com isso, demonstraram que usando a via IN a GUO atingiu o 

cérebro em um padrão dependente da dose e saturável em apenas 5 minutos, apresentando um 

nível mais alto de GUO cerebroespinal em comparação com a administração sistêmica. O 

tratamento com GUO começou imediatamente ou mesmo 3 horas após o início da isquemia e 

impediu o comprometimento do comportamento. A recuperação do comportamento não se 

correlacionou com a diminuição do volume de infarto cerebral, mas com a disfunção 

mitocondrial reduzida na área da penumbra. Portanto, mostraram que a via IN é uma maneira 

eficiente de fornecer prontamente a GUO para o SNC e que o tratamento com GUO IN evitou 

comprometimentos comportamentais e cerebrais causados por isquemia em uma janela de 

tempo terapeuticamente ampla (RAMOS et al., 2016). 

O glutamato é o principal neurotransmissor excitatório no SNC. Através da ativação 

dos receptores N-metil-D-aspartato (NMDA) e não NMDA, ele está envolvido em importantes 

funções neurofisiológicas, como neurodesenvolvimento, neuroproliferação, aprendizado e 

memória. No entanto, a ativação excessiva do subtipo NMDA e não-NMDA de receptores de 

glutamato leva à morte neuronal excitotóxica.  Foi demonstrado que a neurotoxicidade induzida 

por glutamato desempenha um papel crítico no dano neuronal e na morte subjacente a uma 

ampla gama de distúrbios do sistema nervoso central, incluindo acidente vascular cerebral 
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isquêmico, epilepsia, bem como inúmeras doenças neurodegenerativas. No SNC, o glutamato 

está envolvido em funções cerebrais essenciais, como memória, aprendizado e 

desenvolvimento neural. Para esses benefícios, um equilíbrio adequado entre a liberação, a 

captação e a reciclagem do glutamato é crucial manter esse neurotransmissor abaixo de níveis 

tóxicos (GERBATIN et al, 2016). 

 O termo excitotoxicidade indica o processo pelo qual a ativação dos receptores de 

glutamato, especialmente os do subtipo NMDA, leva ao excesso de entrada de cálcio nas 

células, que por sua vez desencadeia uma cascata bioquímica resultante na morte neuronal (MA 

et al., 2002). 

Um dos pontos importantes no nosso estudo foi a utilização do microscópio invertido 

com contraste de fases como técnica de escolha para identificar o trofismo nas células e a 

possível identificação da neuroproteção no CPF diante dos grupos experimentais utilizados. A 

neuroproteção é altamente envolvida na adaptação funcional do SNC em resposta a diferentes 

estímulos, tanto ambientais como fisiológicos, essas modificações são provenientes de 

alterações morfológicas em neurônios e glias. A neuroproteção é um paradigma terapêutico 

para prevenir a morte de neurônios por lesão e manter a função (LEVIN, 2007). 

 Estímulos potencialmente deletérios às células podem, quando aplicados próximos ao 

limiar de lesão irreversível, ativar mecanismos protetores endógenos, diminuindo 

potencialmente o impacto de um estímulo subseqüente, mais intenso (BACHIEGA et al., 2007). 

O potencial efeito neuroprotetor da GUO tem ganhado atenção frequente e tem sido alvo de 

investigações constantes nos últimos anos. A GUO tem sido associada ao risco diminuído, 

progressão retardada ou aumento da recuperação em doenças neurológicas e 

neurodegenerativas, traumáticas ou crônicas. A farmacoterapia atual das doenças 

neurodegenerativas está focada no alívio sintomático e, eventualmente, nas abordagens 

tentativas neuroprotetoras (GOMES et al., 2011). 

Dada a gravidade, as conseqüências e os custos a longo prazo dos danos cerebrais de 

muitas etiologias diferentes, as estratégias para neuroproteção são de óbvia importância 

(Stocchetti et al., 2015). 

 

 

 

 

5 CONCLUSÕES 
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Em relação a morfologia das células observando a área e o perímetro, os resultados 

obtidos nos grupos experimentais tratados com GUO evidenciaram mudanças mais acentuadas 

quando comparadas ao grupo controle (D-10), principalmente no G2, mesmo sendo esse o 

grupo que utilizou uma menor quantidade da substância estudada, demostrando, assim, que a 

GUO atua na neuroproteção e, possivelmente, age como intensificador das habilidades 

cognitivas. Cogita-se que as doses maiores de guanosina no G3 e G4 possam ter apresentando 

um efeito toxico nas glias e neurônios, por não ter mostrado um resultado significante em 

relação ao G2 onde foi usado uma dosagem menor da substância. O presente estudo reforça a 

noção de que esse nucleosídeo pode ser uma substância dotada de propriedades neuroprotetoras. 
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APÊNDICE A – Neuroproteção em modelo de hipóxia isquemia 

 

 

 

Legenda: Os mecanismos de ação protetores da Guanosina (GUO) foram observados no 

tratamento de modelo experimental induzido por lesão hipóxico-isquêmica (HI), onde foi 

realizada uma associação da oclusão unilateral da artéria carótida comum com exposição a uma 

atmosfera hipóxica, a fim de produzir danos unilaterais no cérebro de ratos. Os animais foram 

anestesiados com halotano e a artéria carótida comum esquerda foi permanentemente ocluída. 

Em seguida, foi realizada a administração inicial de Guo (até 6 h) após o HI, em três doses de 

7,5 mg/kg e os resultados mostraram que sua ação pode aumentar captação de glutamato em 

fatias do cérebro após hipóxia / isquemia, provavelmente resultando em diminuição da 

excitotoxicidade. 
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ANEXO A - Parecer de aprovação no CEEA 
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