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RESUMO 
 

 
Objetivos: Analisar os efeitos da suplementação com dosagens diferenciadas de 

Piper methysticum na neuroproteção de células nervosas do hipocampo em cultura.  

Métodos: Todos os procedimentos experimentais foram conduzidos sob licença da 

Comissão de Ética em Experimentação Animal (CEEA) da Universidade do Estado do 

Rio Grande do Norte (UERN), com número de parecer 015/2016. As células do 

hipocampo foram coletadas de ratos neonatos da linhagem Wistar, logo após sendo 

cultivadas em diferentes grupos: um controle (D-10) e os demais contendo diferentes 

concentrações de Piper methysticum (5, 10 e15 μl). O crescimento e a morfologia 

celular foram avaliados após 72 horas, através da microscopia de contraste de fase, 

sendo em seguida realizada a microscopia eletrônica de varredura(MEV). Foi 

realizado os testes para verificação de normalidade através dos testes de 

Kolmogorov-Smirnov e Shapiro-Wilk e  para corroboração dos resultados foram feitos 

dois pós testes - Tukey e Bonferroni - sendo considerado estatisticamente significativo 

os resultados de diferença com p<0,05. Resultados e conclusão: Com os 

procedimentos adotados, foi possível avaliar a aderência, a proliferação, o efeito 

neuroprotetor e trófico das células em cultura. As culturas de células realizadas, 

quando cultivadas em D-10 acrescido de Piper methysticum, apresentaram alterações 

morfológicas mais visíveis quando comparadas com culturas desprovidas desse 

tratamento. Deste modo, a Piper methysticum promoveu a manutenção da expansão 

das células nos grupos experimentais, principalmente, no grupo tratado com meio 

condicionado de 15μl, possibilitando a identificação mais evidente da morfologia das 

células, indicando sua ação na neuroproteção das células hipocampais. 

 
Palavras-chave: Piper methysticum (Kava-Kava), Hipocampo, Neuroproteção. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ABSTRACT 
 
 

Objectives: To analyze the effects of supplementation with different dosages of Piper 

methysticum on the neuroprotection of hippocampal nerve cells in culture. Methods: 

All experimental procedures were conducted under license from the Ethics Committee 

on Animal Experimentation (CEEA) of the State University of Rio Grande do Norte 

(UERN), with opinion number 015/2016. Hippocampus cells were collected from 

neonatal Wistar rats, soon after being cultured in different groups: one control (D-10) 

and the others containing different concentrations of Piper methysticum (5, 10 and 15 

μl). Cell growth and morphology were evaluated after 72 hours, using phase contrast 

microscopy, followed by scanning electron microscopy (SEM). Tests were performed 

to verify normality using the Kolmogorov-Smirnov and Shapiro-Wilk tests and to 

corroborate the results, two post-tests were performed - Tukey and Bonferroni - and 

the difference results with p <0.05 were considered statistically significant. Results 

and conclusion: With the adopted procedures, it was possible to evaluate the 

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

cultures performed, when cultured in D-10 plus Piper methysticum, showed more 

visible morphological changes when compared to cultures devoid of this treatment. In 

this way, Piper methysticum promoted the maintenance of cell expansion in 

experimental groups, mainly in the group treated with 15μl conditioned medium, 

enabling the more evident identification of cell morphology, indicating its action in the 

neuroprotection of hippocampal cells. 

 

Keywords: Piper methysticum (Kava-kava), Hippocampus, Neuroprotection. 
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1 INTRODUÇÃO 
 
 

Uma das maiores conquistas da sociedade contemporânea é o aumento da 

expectativa de vida. Em quase todo o mundo, o contingente que mais cresce é o de 

pessoas com idade igual ou superior a 60 anos (BURLÁ et al., 2013). O número de 

pessoas com mais de 65 anos aumentou acentuadamente na Europa, América do 

Norte e América do Sul. No Brasil, a população com mais de 60 anos aumentou 7,5% 

entre 2009 e 2011(MINGORI; HEIMFARTH, 2017). Até o ano de 2050, 30% da 

população total terá mais de 65 anos de idade (JOSEPH et al., 2009). Todavia, esse 

aumento substancial da proporção de idosos na população mundial será marcante 

nas próximas décadas (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA 

– IBGE, 2016). 

À medida que a população envelhecida se expande, o fardo econômico dos 

cuidados e tratamento das pessoas com distúrbios de saúde relacionados à idade 

também aumenta, necessitando de medidas para prevenir ou mesmo reverter os 

transtornos de saúde relacionados à idade (JOSEPH et al, 2009). Viver mais implica 

declínio fisiológico das funções orgânicas e, em razão disso, uma maior probabilidade 

do surgimento de doenças crônicas, incapacitantes e involutivas, que podem 

comprometer a autonomia das pessoas (BURLÁ et al., 2013). O envelhecimento é um 

processo natural que produz várias alterações no cérebro humano. O cérebro reduz 

com o envelhecimento, presume-se que a diminuição do peso e do volume no 

envelhecimento do cérebro ocorre devido a uma perda de neurônios e axônios 

mielinizados, ocasionando o acúmulo de deficiências e doenças que limitam as 

funções normais do corpo (FAROOQUI; FAROOQUI, 2009). 

As doenças neurodegenerativas são patologias caracterizadas pela destruição 

de neurônios, o que leva à perda progressiva e incapacitante de determinadas funções 

do sistema nervoso (FALCO et al, 2016). Os distúrbios neurodegenerativos 

acometem, principalmente, os idosos e incluem várias doenças, como Alzheimer, mal 

de Parkinson, esclerose lateral amiotrófica, doença de Huntington, entre outras; 

ambas são caracterizadas por diferentes mudanças macro e microscópicas 

localizadas em fases iniciais da doença e em diferentes áreas do cérebro 

(FRATIGLIONI; QIU, 2009).           

O hipocampo é o principal alvo de morte celular neuronal em distúrbios 

neurodegenerativos como Alzheimer (BRAUN; JESSBERGUER, 2014). 
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Anatomicamente, está localizado na porção mais medial do córtex (lobo temporal), é 

uma estrutura encefálica bilateral que compõe o sistema límbico e está conectado a 

muitas outras regiões do cérebro dentro e fora do lobo temporal. É estruturalmente 

complexo, possui importantes funções psíquicas relacionadas com o comportamento 

e a memória (MACHADO, 2013). O hipocampo coordena o processo de consolidação 

de engramas da memória explícita, o tipo de memória utilizado para aprender novos 

fatos e eventos, além do seu papel na regulação da resposta ao estresse e ansiedade 

(LEVONE; CRYAN; O’LEARYA, 2015). Além disso, mostra relevante capacidade para 

reorganização estrutural e é uma das poucas áreas em que a neurogênese – o 

nascimento de novos neurônios – persiste durante a vida adulta, contribuindo para a 

reparação do cérebro (BRAUN; JESSBERGUER, 2014). 

O campo da neurociência que compreende o estudo do controle neural, das 

funções vegetativas, sensoriais, motoras e de mecanismos como atenção, emoção, 

memória, ansiedade e aprendizagem tem sido explorado em pesquisas científicas 

(ZHANG et al., 2012). Esses estudos têm o intuito de verificar quais estímulos e 

substâncias podem contribuir para prevenção de doenças e desenvolvimento de 

tratamentos que resultem em uma melhor qualidade de vida de pessoas com 

demência, depressão, doença de Parkinson (DA), Alzheimer, entre outras patologias 

relacionadas com o sistema nervoso, na busca de um envelhecimento mais saudável 

(MINGORI; HEIMFARTH, 2017).  

Os medicamentos à base de plantas são amplamente utilizados em cuidados 

de saúde e o interesse por estes produtos aumentou significativamente. Alguns 

fitoterápicos demonstram atividade neuroprotetora, nesta perspectiva encontra-se o 

Piper methysticum que apresenta ação positiva no sistema nervoso, pela atuação de 

suas propriedades ativas (TERAZAWA et al., 2013).  

Estudos mostram que os ingredientes ativos da Kava – kavalactonas – têm 

propriedades ansiolíticas, sedativas, analgésicas e a maioria destes efeitos 

farmacológicos foram atribuídos a seis kavalactonas isoladas de extratos de kava, 

incluindo yangonina, kawain e Metisticina (TERAZAWA et al., 2013). Existem muitos 

ensaios clínicos sobre o uso do produto kava para antiansiedade, e uma revisão 

sistemática apoia o uso de kava para o tratamento da ansiedade generalizada 

(SARRIS et al., 2009). Outros estudos revelaram os mecanismos de ação 

neuroprotetores das kavalactonas isoladas. De acordo com os estudos existentes e 
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das práticas clínicas, a Piper methysticum possui potencial para ampla aplicação em 

inúmeras doenças e apresenta efeito neuroprotetor (TZENG; LEE, 2015). 

 

1.1  JUSTIFICATIVA 
 
 

Considerando a importância clínica e social de patologias que envolvem em 

sua base fisiopatológica o hipocampo e por ser o principal alvo de morte celular 

neuronal em distúrbios neurodegenerativos, busca-se a caracterização de 

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

O alvo do presente estudo, portanto, é analisar o possível efeito neuroprotetor da Piper 

methysticum através de cultura de células do hipocampo, para averiguar como estas 

se comportam durante a atuação do extrato e, assim, fornecer evidências científicas 

de sua ação na neuroproteção, a fim de ampliar essas terapias. 

 

1.2  REFERENCIAL TEÓRICO 

 

1.2.1 Aspectos morfofuncionais do hipocampo 

O cérebro é considerado o principal órgão do sistema nervoso central (SNC) e 

ocupa aproximadamente 80% da cavidade craniana, sendo este dividido em 

diencéfalo e telencéfalo. O mesmo é composto por cinco lobos – como esquematizado 

na Figura 1 - frontal, parietal, occipital, temporal e insular que se encontra 

internamente (MACHADO; HAERTEL, 2014). O lobo temporal está associado com 

diferentes funções que incluem auditiva, olfatória e percepção gustativa, vestibular, 

visual, memória a longo prazo, aprendizado, linguagem (pois neste lóbulo se encontra 

a área de Wernicke, que consiste em uma área do cérebro que é responsável por 

controlar o processo mental necessário para a fala), reconhecimento facial, 

comportamento social e sexual, e respostas emocionais (WONG, 2012). 
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Figura 1. Anatomia dos lobos cerebrais, demonstrando a localização do hipocampo no 
lobo temporal. 
Fonte: Adaptado de Netter (2000). 
   

Existe uma importante relação entre o olfato e as respostas emocionais, posto 

que uma das características da memória do odor nos seres humanos é a capacidade 

dos odores de provocar vividamente a evocação de experiências emocionais.  Nos 

animais, a memória dos odores ambientais desempenha um papel vital, pois regula 

muitos comportamentos cruciais para a sobrevivência. Essa propriedade pode ser 

sustentada pelas conexões diretas estabelecidas pelo bulbo olfativo e pelo córtex 

piriforme / olfativo em duas estruturas envolvidas na emoção e na memória, a amígdala 

e o hipocampo (MOULY; SULLIVAN, 2010). 

Uma das regiões mais estudadas presentes no lobo temporal é o hipocampo 

(Figura 2). O termo hipocampo é originado do grego Hippokampus (Hippos que 

significa “cavalo” e kampos, que significa “monstro marinho”), visto que a forma da 

estrutura se assemelha a de um cavalo-marinho. Esta nomenclatura foi proposta por 

Julius Caesar Arantius, um anatomista e cirurgião que descobriu diferentes estruturas 

anatômicas do corpo humano, sendo o hipocampo uma de suas descobertas 

proeminentes e publicada no primeiro capítulo de sua obra intitulada Human Foetu 

Liber em 1587 (BIR et al., 2015).  

O hipocampo consiste em uma faixa curva de córtex filogeneticamente primitivo 

(Arquicórtex) RAO (2012), que está intimamente relacionada ao fórnix e aos 

ventrículos laterais. A comissura do fornix é a coleção de fibras transversais que 

conectam as duas cruras do fornix. A comissura está presente logo antes do início do 

corpo do fornix e sua função é conectar as saídas das formações do hipocampo 

presentes nos dois lados. A fimbria é o principal trato de saída do hipocampo, pois 
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deixam a extremidade posterior do hipocampo e continuam com a crura do fórnix, 

como demonstrado na Figura 2 (ADAM, 2011; AGGLETON, 2000). 

 

Figura 2. Fórnix e hipocampo.  
Fonte: Adaptado de Netter (2000). 

 

É uma estrutura encefálica bilateral, localizada no lobo temporal medial em 

humanos e no rato o hipocampo se estende rostralmente dos núcleos septais até o 

córtex temporal, caudalmente (SHEPHERD, 2003). O hipocampo possui uma 

organização anatômica formada pelo corno de Ammon (considerado o hipocampo 

propriamente dito) e o giro denteado, também é envolvido pelo giro para-hipocampal, 

que está localizado com a parte anterior deste giro, se inclinando e repousando em si 

mesmo, formando o uncus (ZEIDMAN; MAGUIRE, 2016). A formação hipocampal 

também é constituída pelo complexo subicular (formado por presubicum, subiculum e 

parasubiculum) e o córtex entorrinal (KHALAF-NAZZAL; FRANCIS, 2013). 

As mensagens que se originam das áreas de associação neocorticais que 

incluem todos os lobos do cérebro se direcionam ao hipocampo. Essas mensagens 

se convergem para os córtex parahipocampal (CPH) e perirrinal (CP) e então se 

projetam para o córtex entorrinal (CE) e posteriormente ao hipocampo. Como descrito 

na literatura, o termo hipocampo reúne o conjunto de duas regiões – giro denteado e 

o hipocampo (chamado “Corno de Amon”). Essas duas regiões possuem uma 

organização interna composta por dois tipos de células principais: as granulares que 

fazem parte do GD e as células piramidais que fazem parte do Corno de Amon, sendo 

estes divididos em setores (CA1, CA2 e CA3), mantendo conexões intrínsecas e 

extrínsecas entre si. Ambas as regiões mantêm conexões intrínsecas e extrínsecas, 
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sendo a principal aferência para o hipocampo originada no córtex entorrinal (DAVID; 

PIERRE, 2009) como ilustrado na Figura 3. 

 

Figura 3. Formação hipocampal e via trissináptica.  
Fonte: Adaptado de Lie et al. (2004). 

 

O CE possui fibras que percorrem em direção ao hipocampo constituindo uma 

via chamada de perfurante e inervam os dendritos das células granulares na região 

da camada molecular do GD. Os axônios das células granulares do GD (chamados 

de fibras musgosas), se projetam para as células piramidais da região de CA3, que 

enviam fibras para a região de CA1 formando assim uma via chamada de colateral de 

Schaffer. De CA1, as fibras seguem para o complexo subicular, presubiculum e o 

parasubiculum, com sua maior projeção direcionada para as camadas do CE (DAVID; 

PIERRE, 2009). Essas informações podem percorrer rotas diferentes ao sair do 

hipocampo e estabelecer conexões relativas aos sistemas de memória, ou 

simplesmente retornar ao hipocampo (BARTSCH; WULFF, 2015). 

 No que se refere à histologia hipocampal, Cajal subdividiu o hipocampo 

proprius em 6 camadas, de acordo com a posição dos corpos das células nervosas e 

a classificação das fibras nervosas. O alveus é a camada na superfície ventricular do 

hipocampo que contém os axônios das células piramidais. Stratum oriens é a segunda 

camada que contém as células em cesto. No estrato piramidal, encontramos corpos 

de neurônios. O estrato radiatum consiste nos dendritos das células piramidais. No 

estrato lacunoso-molecular, os dendritos longapicais das células piramidais se 

estendem. Enquanto o estrato radiato e o estrato lacunoso-molecular continuam com 

o estrato molecular do subículo, como demonstrado na Figura 4 (FALOUGY; 

KUBIKOVA; BENUSKA, 2008). 
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Figura 4: Histologia em Nissl do hipocampo de rato Wistar. A. Vista dorso-lateral do 
cérebro, com indicação do nível da secção. B. Vista frontal do hipocampo, em plano 
coronal. C Principais estruturas que compõem o hipocampo e desenho das células 
granulares e piramidais. D Stratos (h – hillus; g- granular; m- molecular; Alveus, 
Stratum Oriens – s.o; Stratum piramidal – s.p; Stratum radiatum – s.r; Stratum 
Lacunosum moleculare – s.lm). 
Fonte: Costa (2018, p.25). 

 

Esta região participa de um circuito nomeado lobo límbico, formado pelo giro 

do cíngulo, giro parahipocampal e hipocampo. Em 1937, James Papez propôs um 

novo mecanismo para explicar as emoções, designado de circuito de Papez 

(MACHADO; HAERTEL, 2014). Emoções, memórias e comportamento emergem das 

atividades coordenadas de regiões que são conectadas pelo sistema límbico - que é 

um conjunto de estruturas corticais e subcorticais que estão interligadas 

morfologicamente e funcionalmente (CATANI; DELL’ ACQUA; SCHOTTEN, 2013).  

Estudos recentes apontam que o hipocampo está ligado as estruturas límbicas, 

iniciando o ciclo a partir da formação hipocampal seguindo ao subículo, atravessa o 

fórnix, corpos mamilares e estabelece sinapses no núcleo anterior do tálamo, logo em 

seguida, após seguir ao CE retorna ao início do ciclo (BHATTACHARYYA, 2017). 

O hipocampo é uma região fundamental para a aprendizagem, cognição e 

memória. É considerado uma das regiões cerebrais mais estudadas no campo da 

neurociência, e muitos estudos estão em curso para compreender suas funções 

(KNIERIM, 2015). Essa região passou a ser alvo de estudos desde os relatos de 1953, 

onde um paciente conhecido pelas iniciais H.M perdeu a capacidade de formar novas 

memórias após a remoção cirúrgica do hipocampo e regiões do lobo temporal, como 

opção de tratamento de epilepsia, a partir deste caso, o hipocampo tornou-se uma 
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das regiões mais pesquisadas no que se refere ao aprendizado e as bases biológicas 

da memória (SCOVILLE; MILNER, 1957; KNIERIM, 2015). 

 O aprendizado é o processo de aquisição de informações provenientes tanto 

do ambiente quanto de representações introspectivas do ambiente, enquanto 

memória é o processo através do qual essas informações são codificadas e 

armazenadas, podendo depois, conforme a necessidade, serem decodificadas e 

lembradas (SILVA, 2009).   

A formação da memória ocorre quando informações oriundas de fontes 

externas (experiências sensoriais originárias do ambiente), e internas (cognição) são 

adquiridas (COCENAS-SILVA et al., 2012; MCGAUSH, 2000). A memória é 

classificada em vários tipos e subtipos de acordo com intervalo de tempo: memória de 

curta duração possui capacidade de recordação limitada, geralmente sua duração é 

de segundos ou minutos (EYSENCK, 1988). Enquanto a memória de longa duração 

pode ser classificada em declarativa (explícita) e não-declarativa (implícita) 

(ANDERSON, 2013). A declarativa reúne o que pode ser declarado (relacionada a 

fatos, nomes e acontecimentos) e a memória não-declarativa atua no processo de 

aquisição de habilidades motoras (LENT, 2008). 

Embora o hipocampo seja responsável por consolidar memórias de curta e 

longa duração, esses tipos de memórias não se armazenam nessa região, haja vista 

que permanecem depois de sua remoção cirúrgica. Está bem consolidado que o 

hipocampo é responsável pela memória espacial, também chamada de topográfica, 

relativa a localizações no espaço, rotas ou configurações que nos permite navegar, 

ou seja, encontrar o caminho que nos leva a um determinado lugar (MACHADO; 

HAERTEL, 2014).  

Estudos sobre este assunto foram desenvolvidos inicialmente em modelos 

animais. Em ratos, a memória espacial permite memorizar as características do 

espaço em seu entorno, dependendo de um tipo de neurônio do hipocampo 

(MACHADO; HAERTEL, 2014) nomeado “célula de lugar” ou “ place cells”. Esse grupo 

de células foi estudada pelos pioneiros O’Keefe e Dostrovsky em 1971, eles 

observaram que havia um grupo de células no hipocampo de ratos que disparavam, 

quando em testes comportamentais o animal percorria um local estabelecido e 

mantinham-se silenciosas quando o animal percorria outros locais não específicos 

(O’KEEFE; DOSTROVSKY, 1971). 
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Estudos comportamentais, anatômicos e de expressão gênica apoiam uma 

segmentação funcional em três compartimentos do hipocampo: dorsal, intermediário 

e ventral. O dorsal, que corresponde ao hipocampo posterior em primatas, 

desempenha especialmente funções cognitivas. O ventral (anterior em primatas), 

relativo ao estresse, emoção e afeto (FANSELOW; DONG, 2010). 

As células de lugar, anteriormente mencionadas, são responsáveis pela 

atuação da navegação espacial e estão presentes em grande parte do hipocampo 

dorsal, atuando na codificação da memória espacial. Porém, para ocorrer a 

recuperação da memória codificada são solicitados terços dorsais do hipocampo, que 

envolve o ventral, demonstrando assim que esta porção atua durante a aprendizagem 

espacial (MOSER; MOSER, 1998; JUNG; WIENER; MCNAUGHTON, 1994; MOSER 

et al., 1995). 

 

 

1.2.2 Neuroproteção no hipocampo 

 
 

As variações fisiológicas intrínsecas relacionadas ao envelhecimento são um 

processo natural que ocorre de maneira gradativa e envolve inúmeras transformações 

biológicas, originando níveis crescentes de limitações ao desempenho diário de 

atividades básicas da vida. Viver mais implica declínio fisiológico das funções 

orgânicas e, em razão disso, uma maior probabilidade do surgimento de doenças 

crônicas, incapacitantes e involutivas que podem comprometer a autonomia das 

pessoas (BURLÁ et al., 2013). 

O envelhecimento causa alterações no tamanho do cérebro, vasculatura e 

cognição. O cérebro diminui com o aumento da idade e há modificações em todos os 

níveis, desde moléculas até morfologia. O volume e o peso do cérebro declinam com 

a idade a uma taxa aproximada de 5% por década após os 40 anos, com um declínio 

acentuado a partir da sétima década de vida (PETERS , 2006). Presume-se que a 

diminuição do peso e do volume no envelhecimento do cérebro ocorre devido a uma 

perda de neurônios e axônios mielinizados, ocasionando o acúmulo de deficiências e 

doenças que limitam as funções normais do corpo (FAROOQUI; FAROOQUI, 2009). 

As diversas modificações fisiológicas e estruturais que ocorrem ao longo da 

vida contribuem para o comprometimento das funções do sistema nervoso central 

(SNC) e sistema nervoso periférico (SNP) acometendo a motricidade, sensibilidade e 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2596698/
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os mecanismos cognitivos correlatos como memória, linguagem, aprendizagem e 

consciência. Além disso, com o progredir da idade, o indivíduo apresenta deficiências 

no controle genético da produção de proteínas estruturais, de enzimas e dos fatores 

neurotróficos. Esse declínio reflete negativamente na função das células nervosas e 

da glia, tornando mais difíceis a neurogênese, a plasticidade, a condução e a 

transmissão dos impulsos nervosos, acarretando limitações consideráveis nos 

equilíbrios estático e dinâmico (ESQUENAZI; SILVA; GUIMARÃES, 2014). 

As doenças neurodegenerativas são patologias caracterizadas pela destruição 

de neurônios, o que leva a perda progressiva e incapacitante de determinadas funções 

do sistema nervoso (FALCO et al., 2016). Os distúrbios neurodegenerativos 

acometem, principalmente, os idosos e incluem várias doenças, como Alzheimer, mal 

de Parkinson, esclerose lateral amiotrófica, doença de Huntington, entre outras; que 

são caracterizadas por diferentes mudanças macro e microscópicas localizadas em 

fases iniciais da doença e em diferentes áreas do cérebro (FRATIGLIONI; QIU, 2009).   

O hipocampo é o principal alvo de morte celular neuronal em distúrbios 

neurodegenerativos como Alzheimer (BRAUN; JESSBERGUER, 2014). 

À medida que a população envelhecida se expande, o fardo econômico dos 

cuidados e tratamento das pessoas com distúrbios de saúde relacionados à idade 

também aumenta, necessitando de medidas para prevenir ou mesmo reverter os 

transtornos de saúde relacionados à idade (JOSEPH et al., 2009).  

A neuroproteção recebeu atenção significativa nos últimos 30 anos devido a 

uma melhor compreensão da base molecular de doenças neurológicas e ao 

conhecimento de que o tratamento de distúrbios neurológicos não deve ser apenas 

sintomático, mas preventivo, evitando assim a progressão da doença subjacente. 

XIONG; LIU; YANG, 2018) 

Os estudos de neuroproteção surgiram gradualmente nas décadas de 1970 a 

1990 e se desenvolveram na década de 2000. A partir da década de 1990, as 

pesquisas sobre neuroproteção envolveram uma grande variedade de mecanismos, 

com o objetivo de antagonizar os eventos moleculares e celulares nocivos, visando à 

preservação e regeneração das células, estruturas e funções do sistema nervoso, 

bem como a prevenção ou progressão de diversos distúrbios neurológicos (CARROS 

et al., 2006). Assim, a neuroproteção pode ser definida como um conjunto de 

estratégias aplicada isoladamente ou em combinação que visa - direta ou 

indiretamente - reduzir a lesão neuronal (XIONG; LIU; YANG, 2018).  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29740385
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A perda neuronal ocorre em distúrbios neurodegenerativos agudos ou crônicos, 

devido a múltiplos fatores que pode desencadear reações autodestrutivas secundárias 

no SNC, incluindo radicais livres, estresse oxidativo, aminoácidos excitatórios, 

eicosanóides, produtos de degradação lipídica, cátions de tecidos, inflamações e 

respostas imunes. Esses fatores secundários de lesão são liberados ou ativados 

durante um período de segundos a dias - após o insulto primário - e podem agir 

sequencialmente ou em paralelo para causar atraso ou expansão da morte celular. A 

idade, a gravidade da lesão ou o tipo específico de célula são aspectos observados 

na lesão que podem desencadear mecanismos alternativos de apoptose (YAKOVLEV; 

FADEN, 2004). 

Como mencionado, uma das principais características que podem contribuir na 

evolução de doenças neurodegenerativas é o estresse oxidativo que desempenha um 

papel importante na patogênese de várias doenças, em particular, está associado à 

etiologia da doença de Alzheimer (DA) (CHEIGNON et al, 2018). 

O acúmulo do peptídeo β-amilóide (Aβ) potencializa uma cascata de eventos 

oxidativos danificando várias biomoléculas altamente reativas incluindo DNA, 

carboidratos, proteínas, ácidos nucléicos e lipídios, levando à ruptura da integridade 

da membrana e, consequentemente, disfunção celular e apoptose (WRUCK et al., 

2008; BIRBEN et al., 2012). 

O estresse oxidativo é definido como um desequilíbrio nos sistemas de defesa 

antioxidante celular e espécies reativas de oxigênio (ROS), ocorrendo quando radicais 

de oxigênio em excesso são produzidos nas células, gerando o acúmulo dessas ROS 

e, consequentemente, sobrecarregando a capacidade antioxidante normal (GAGNÉ, 

2006; EMERIT; EDEAS; BICAIRE, 2004). A maioria das ROS são produzidas por 

organismos vivos como resultado do metabolismo celular habitual, gerada durante a 

respiração na mitocôndria. Em concentrações baixas a moderadas, elas 

desempenham papéis fisiológicos, porém, em altas concentrações, produzem 

modificações adversas nos componentes celulares (STADTMAN, 2004). O Peróxido 

de Hidrogênio (H2O2) é uma das principais ROS e um indutor de estresse oxidativo 

celular (HALLIWELL, 2012; DASURI; ZHANG; KELLER, 2013).  

Na doença de Alzheimer, os íons metálicos (cobre, ferro ou zinco) se ligam ao 

peptídeo beta amilóide (Aβ) e estão envolvidos na produção de espécies reativas de 

oxigênio (ROS), acarretando danos oxidativos tanto no próprio peptídeo Aβ quanto 
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nas moléculas circundantes (proteínas, lipídios, carboidratos...) (CHEIGNON et al, 

2018).  

Dado o impacto patogênico do estresse oxidativo e da neuroinflamação, 

estratégias terapêuticas com o intuito de mitigar esses processos são consideradas 

uma forma eficaz de conferir neuroproteção (VAN MUISWINKEL; KUIPERIJ, 2005). 

Muitas plantas são consideradas uma rica fonte de antioxidantes, uma vez que inibem 

ou retardam a degradação oxidativa (WU et al., 2002). 

Um estudo realizado por Kanter (2008) demonstrou os efeitos terapêuticos da 

Nigella sativa (N. sativa), uma planta medicinal conhecida por seus potentes efeitos 

antioxidativos, usada como fitoterapia em várias regiões do mundo, sendo 

amplamente usufruída no tratamento de vários distúrbios do sistema nervoso, como 

doença de Alzheimer, epilepsia e neurotoxicidade. A maioria das propriedades 

terapêuticas desta planta se deve à presença de alguns compostos fenólicos, 

especialmente a timoquinona (TQ), que é o principal componente bioativo do óleo 

essencial (KANTER, 2008). 

Este composto ativo, presente no fitoterápico citado anteriormente, quando 

administrado na concentração de 50mg/kg, uma vez ao dia por via oral, obteve efeitos 

protetores no hipocampo após exposição crônica ao tolueno. Neste estudo, até o 

momento, não foram relatadas alterações histopatológicas da neurodegeneração no 

hipocampo após exposição crônica ao tolueno em ratos tratados com NS e TQ, 

demonstrando que a terapia com TQ e, especialmente, com NS causa melhora 

morfológica na neurodegeneração no hipocampo após exposição crônica ao tolueno 

em ratos (KANTER, 2008). 

Outro fitoterápico que exibiu propriedades neuroprotetoras inspiradoras foi o 

Thymus vulgaris, uma planta nativa da região do Mediterrâneo, uma fonte de óleo 

essencial que tem sido usada também como fonte de seus constituintes como o timol, 

os flavonóides, o ácido cafeíco e o ácido labiático, derivados de diferentes partes da 

planta (DENG et al., 2015). 

No estudo realizado por Khazdair e colaboradores (2019), observou-se que o 

efeito neuroprotetor do composto ativo timol- um monoterpeno bioativo isolado de 

thymus vulgaris- pode ser atribuído ao seu potencial efeito na inibição da transmissão 

sináptica mediada pelo ácido gama-aminobutírico (GABA), promovendo significativos 

efeitos anticonvulsivantes e antiepileptogênicos. Além disso, foi relatado na pesquisa 

que o tratamento com timol resulta na melhora do status antioxidante no cérebro de 
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ratos; e que o extrato de tomilho pode induzir efeitos ansiolíticos em ratos quando 

administrado por via oral, através da regulação positiva dos níveis de 

neurotransmissores centrais (noradrenalina e serotonina) (KHAZDAIR et al., 2019). 

Estes estudos mostram que compostos naturais presentes em fitoterápicos 

podem conceder neuroproteção. No capítulo subsequente, tratamos dos mecanismos 

de ação do fitoterápico estudado, bem como de estudos anteriores que avaliaram seus 

constituintes funcionais. 

 
 
1.2.3 Piper methysticum (Kava-kava) 

 

Os medicamentos fitoterápicos e seus múltiplos compostos ativos apresentam 

relevância científica no tratamento dos distúrbios neurológicas, atuando, de maneira 

eficaz, na sintomatologia de inúmeras patologias. Nas últimas décadas, o interesse 

por produtos naturais tem crescido significativamente, com expansão do uso 

medicamentos à base de plantas (SACHAN et al., 2015). Uma revisão recente de Izzo 

et al. (2016) relata um aumento de 6,8% em vendas de ervas e suplementos dietéticos 

nos EUA em 2014, com uma estimativa de mais de US$ 6,4 bilhões no total de vendas.  

A preocupação com os efeitos colaterais da medicina convencional e a 

eficiência dos medicamentos derivados de novas ervas têm contribuído para o 

aumento de produtos naturais como substituto das drogas sintéticas 

(DARAKHSHANA et al,. 2015). Neste contexto, encontra-se a espécie Piper 

methysticum G. Forst., conhecida popularmente como Kava-Kava, kava, pimenta kava 

ou raiz kava, um arbusto perene (demonstrado na Figura 5), pertencente à família da 

pimenta (Piperaceae), originária das ilhas do Pacífico Sul, com significado histórico e 

cultural, utilizada pelos habitantes desta região desde o século XVII,  descrita na 

literatura como um composto que possui ação neuroprotetora e  efeitos 

ansiolíticos , sedativos , analgésicos, anti-inflamatórios, anticonvulsivos e anti-

isquêmicos.  

A Kava-kava foi citada pela primeira vez em registros científicos em 1886 e 

começou a ganhar notoriedade como indutora de relaxamento e sono. Em 1914, foi 

integrada na Farmacopeia Britânica e, em 1950, apareceu no dispensário dos EUA 

para atuar no tratamento de ambas as gonorreias ('' Gonosan '') e distúrbios nervosos 

(''Neurocardin ''). Posteriormente, os extratos de kava-kava começaram a aparecer no 

mercado europeu e nos EUA, normalmente padronizado em kavalactonas com 

https://www-sciencedirect.ez210.periodicos.capes.gov.br/topics/pharmacology-toxicology-and-pharmaceutical-science/sedative
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indicação de uma dose diária na faixa de 60 a 120 mg. Na Alemanha, em 1990, foi 

bastante utilizado para condições de estresse e ansiedade. A partir da década de 90, 

outros países europeus como, Reino Unido, Suíça e Áustria aprovaram preparações 

de kava-kava contendo 30-70% de kavalactonas com base em dados farmacológicos 

e estudos clínicos favoráveis (BILIA; GALLORI; VINCIERI, 2002). 

 

 

Figura 5. Piper methysticum  
Fonte: Justo e Silva (2008b). 
 

A Piper methysticum em sua composição apresenta várias substâncias como 

açúcares, flavocavaínas, bornil-cinamato, estigmasterol ácido benzoico, 

tetrahidroiangoninas, mucilagens, estigmasterol, sais minerais, ácido cinâmico e 

pironas. Sendo que as α-pironas (kavalactonas ou cavapironas) são os principais 

elementos químicos responsáveis pelas ações farmacológicas (ANKE; RAMZAN, 

2004).  Shi et al. (2014)  relata que existem  dezoito kavalactonas isolados do extrato 

da raiz da kava-kava, porém a maioria dos efeitos farmacológicos foram atribuídos a 

seis kavalactonas isoladas(Figura 6), incluindo yangonin, kawain e methysticin, 

dihydromethysticin, dihydrokavain e desmetoxiangonina (TERAZAWA et al., 2013; 

SINGH, 1992).    

 

https://www-sciencedirect.ez210.periodicos.capes.gov.br/topics/pharmacology-toxicology-and-pharmaceutical-science/kavalactones
https://www-sciencedirect.ez210.periodicos.capes.gov.br/topics/pharmacology-toxicology-and-pharmaceutical-science/methysticin
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Figura 6 - Estrutura química de yangonin, kawain e methysticin, dihydromethysticin, 
dihydrokavain e desmetoxiangonina  
Fonte: Chua et al (2016) 

 

Atualmente, existem muitos ensaios clínicos sobre o uso do produto kava 

como ansiolítico, e uma revisão sistemática apoia o uso de kava para o tratamento da 

ansiedade generalizada. Outros estudos revelaram os mecanismos de ação 

neuroprotetor das kavalactonas isoladas (TZENG; LEE, 2015). Sullivan et al. (2009), 

avaliou o efeito analgésico da kava e os resultados revelaram que os ratos do grupo 

kava permaneceram na placa quente mais tempo do que os ratos do grupo controle. 

Além disso, os grupos kava e morfina apresentaram valores muito próximos, 

sustentando que a kava tem propriedades analgésicas semelhantes à da morfina, 

mesmo que não funcione no receptor mu específico. 

No entanto, em 2002, os medicamentos e suplementos contendo os extratos 

de kava foram retirados do mercado com suspeita de hepatotoxicidade, pois foi 

relatado, na Alemanha, em 1998, um caso de hepatite necrosante recorrente e, 

posteriormente, no final de 2000, na Suíça, um paciente foi submetido a uma 

transplante de fígado devido a uma hepatite aguda associada ao consumo de kava-

kava, o paciente fazia uso, por dia, de 210 a 280mg de kavalactonas . Nos dois casos, 

foram excluídas outras causas de hepatite e, logo após, o último caso, o mercado de 

kava-kava na Suíça foi interrompido(SAVAGE et al., 2015).    

Porém, em junho de 2014, o Instituto Federal Alemão para Medicamentos e 

Dispositivos Médicos revogou a proibição anterior sobre o uso de produtos de 

kava. Como um órgão regulador e de diretrizes da União Europeia, essa mudança tem 

ramificações positivas para a reintegração de produtos de kava, com base em 

evidências empíricas em andamento da pesquisa de ensaios clínicos (SAVAGE et al., 

https://www-sciencedirect.ez210.periodicos.capes.gov.br/topics/pharmacology-toxicology-and-pharmaceutical-science/methysticin
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2015). De acordo com Sarris (2012), é imprescindível observar para questões como, 

a qualidade de fabricação, a parte da planta utilizada, o método de extração e a dose, 

uma vez que estes fatores afetam a segurança da utilização desses produtos, assim 

como também deve ser ponderado com cuidado o uso concomitante dessa planta com 

álcool e com outros medicamentos. Dessa forma, Lakhan e Vieira (2010) afirmam que 

a toxicidade hepática da Kava-kava é um efeito adverso possível, porém raro 

(LAKHAN, VIEIRA, 2010). 

Diversas pesquisas em modelos experimentais apresentam os efeitos 

benéficos do extrato de kava e seus compostos nas doenças neurodegenerativas e, 

especificamente, na DA, demonstrando o efeito neuroprotetor desse fitoterápico 

(FRAGOULIS et al., 2017; TANAKA et al., 2010; GARRETT et al., 2003). Estudos 

recentes, como o de Fragoulis et al. (2017), mostram que uma das possíveis 

explicações para o mecanismo de ação da Piper na DA está associado à ativação 

do fator nuclear relacionado ao eritróide2 (NrF2), que atua como regulador de enzimas 

desintoxicantes. 

Fragoulis et al. (2017), investigou a ação do extrato Methysticin- uma das 

principais kavalactonas- em camundongos duplamente transgênicos com doença de 

Alzheimer, considerando que os ratos co-expressam a proteína precursora da beta 

amilóide humana mutada (APP) e a presenilina humana 1 mutada (Psen1). O 

resultado deste estudo mostrou que a administração oral de 6mg/kg de Methysticin 

aumentou significativamente a memória de longo prazo na meia-idade dos 

Camundongos APP / Psen1. Desse modo, o dano oxidativo e a neuroinflamação 

associada foram reduzidos. 

 Os autores concluíram que Methysticin funciona como um antioxidante 

indireto, já que pode ativar a via antioxidante, anti-inflamatória e citoprotetora da Nrf2. 

Além disso, parece ter um potencial considerável para aplicação clínica na prevenção 

e terapia da DA, servindo como uma estrutura líder no projeto de uma nova classe de 

fármacos para o tratamento de doenças neurodegenerativas (FRAGOULIS et al., 

2017). 

De acordo com WU et al. (2002), muitas plantas são consideradas uma rica 

fonte de antioxidantes, uma vez que inibem ou retardam a degradação oxidativa, 

pesquisadores avaliaram seis compostos biologicamente ativos oriundos das raízes 

de Piper methysticum (kava kava), para observar o potencial inibitório da 

ciclooxigenase e efeitos antioxidantes. Os resultados indicaram que Dihydrokawain e 
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yangonin apresentaram maiores concentrações de COX-I e atividades inibitórias da 

COX-II. Além disso, yangonin e methysticim mostraram moderada atividade 

antioxidante no ensaio de eliminação de radicais livres (WU et al., 2002).  

 Por outro lado, o trabalho conduzido por Tananka et al.(2010) mostra que as 

kavalactonas quimicamente modificadas também possuem o potencial de aumentar a 

capacidade antioxidante celular e melhorar as doenças relacionadas com o estresse 

oxidativo.   

Outros estudos avaliaram os resultados  das kavalactonas em distúrbios 

psicológicos.  Segundo  Savage et al. (2015)  a Kava (Piper methysticum) mostra-se 

eficaz, sendo mencionada como um ansiolítico não-aditivo, não-hipnótico, com 

potencial fitoterapêutico para agir como um adjuvante ou alternativa aos 

medicamentos ansiolíticos existentes tendo a eficácia confirmada por meio de 

diversos ensaios clínicos e metanálises (SAKI; BAHMANI; RAFIEIAN-KOPAEI, 2014; 

SAVAGE et al., 2015). 

Baum, Hill e Rommelspacher (1998) desenvolveram um estudo com a 

finalidade de conhecer os efeitos do extrato de kava e das kavapironas individuais no 

sistema de recompensa mesolímbico, especificamente, nos níveis de 

neurotransmissores do núcleo accumbens, através de microdiálise in vivo. Após 

administração intraperitoneal (i.p) do extrato de kava e das kavapyronas nos ratos 

machos, os níveis de dopamina, 5-hidroxitriptamina (5-HT) e alguns dos seus 

metabólitos apresentaram alterações, causando sensações de relaxamento, 

sonolência e euforia (dependendo da dosagem).  

Os autores comprovaram que uma pequena dose do extrato de kava (20 mg / 

kg i.p) causou alterações no comportamento do rato (relaxamento), ativou neurônios 

dopaminérgicos e o sistema de recompensa dopaminérgico mesolímbico, 

permanecendo os efeitos por várias horas devido às propriedades lipofílicas do 

composto ativo do extrato (OOI et al., 2018). 

Neste estudo, pode-se mostrar também que os componentes menores do 

extrato de kava causam efeitos farmacológicos. As kavalactonas D, O L-kawain 

induziram uma diminuição nos níveis de dopamina (doses baixas) e um aumento ou 

nenhuma alteração nas concentrações de dopamina (doses maiores). Yangonin 

causou uma diminuição dos níveis de dopamina, reduzindo a atividade dos neurônios 

dopaminérgicos. Desmethoxyyangonin um aumento dos níveis de dopamina. 

Dihydrokawain, methysticin e dihydromethysticin não apresentaram efeitos 
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significativos. Outros achados do presente estudo foram as alterações das 

concentrações de 5HT após administração do extrato de kava ou das kavapyronas 

individuais. Cerca de metade dos ratos tiveram níveis aumentados de 5-HT após ação 

do extrato de kava e, esse efeito, pode explicar a ação indutora do sono (BAUM; HILL; 

ROMMELSPACHER, 1998). 

No que se refere a distúrbios neurológicos e doenças cerebrovasculares, os 

medicamentos que apresentam êxito no tratamento para atenuar o dano cerebral 

induzido por convulsões também podem ser úteis para minimizar a lesão isquêmica 

(LEKER; NEUFELDB, 2003). Desta forma, a Piper methysticum é citada como um 

fitofármaco multipotente, devido aos seus inúmeros efeitos farmacológicos que 

incluem atividades ansiolítica, sedativa, anticonvulsivante, anti-isquêmica, anestésica 

local, anti-inflamatória e analgésica. Portanto, o uso da Kava nas disfunções cerebrais 

pode apresentar importantes vantagens clínicas e financeiras, agindo como um 

adjuvante ou alternativa aos medicamentos existentes (SINGH, 1992). 

Estas evidências são demonstradas através do estudo experimental 

desenvolvido por Backhauss e Krieglstein (1992) que induziram a isquemia cerebral 

focal em roedores através da coagulação microbipolar da artéria cerebral média 

esquerda (ACM), com o objetivo de avaliar se o extrato de kava e seus constituintes 

kawain, dihydrokawain, methysticin, dihydromethysticin e yangonin são capazes de 

reduzir o tamanho de uma zona de enfarte nos ratos e camundongos, fornecendo 

proteção contra danos cerebrais isquêmicos.  

Os compostos foram administrados ip, exceto o extrato de kava, que foi 

administrado por via oral.  Os resultados demonstraram que o extrato de Kava 

diminuiu a área de infarto em cérebros de camundongos e o volume de infarto em 

cérebros de ratos, methysticin e dihydromethysticin reduziram significativamente a 

área do infarto no cérebro de camundongos, conforme mostra o apêndice A, 

evidenciando, desta forma, a atividade neuroprotetora do extrato de Kava mediante a 

ação dos constituintes methysticin e dihydromethysticin. As outras Kavapyronas não 

conseguiram produzir efeito benéfico na área de enfarte. Deste modo, é importante 

que novos estudos sejam desenvolvidos para ampliar a compreensão dos efeitos 

destes compostos. 

É válido ressaltar que, apesar dos resultados positivos da planta, a ansiedade, 

assim como as outras comorbidades, não podem ser ignoradas recorrendo-se a um 

tratamento baseado na automedicação. O sujeito portador de qualquer patologia 
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necessita de acompanhamento profissional. O uso desta planta, assim como de 

qualquer outra, precisa ser informado por um profissional da saúde, uma vez que, 

produtos naturais utilizados ao mesmo tempo que outros medicamentos ou em 

associação com o álcool podem trazer uma série de malefícios a saúde. 

 

1.3 OBJETIVOS 

 

 

1.3.1 Objetivo Geral 

 

 

Analisar os efeitos da suplementação com dosagens diferenciadas de Piper 

methysticum na neuroproteção de células nervosas do hipocampo em cultura. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 

 

Avaliar o trofismo morfológico promovido pelo Piper methysticum a partir dos 

seguintes parâmetros: 

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

    • Microscopia eletrônica de varredura (MEV). 

 

 

2 MATERIAL E MÉTODOS 
 
 

2.1 DESENHO EXPERIMENTAL 
 
          Para a realização do experimento, foram utilizados 2 ratos neonatos (linhagem 

Wistar – Rattus novergicus), com 02 dias de vida, para a obtenção dos hipocampos. 

O estudo atendeu às normas para a realização de pesquisa em animais, com todos 

os procedimentos, passando pela Comissão de Ética da Universidade do Estado do 

Rio Grande do Norte (UERN), mediante parecer consubstanciado de número 

015/2016. Ademais, a norma internacional que rege a pesquisa foi baseada no guia 

para o cuidado e uso de animais de laboratório e no princípio dos 3R’s. 
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2.2 EXTRAÇÃO E CULTIVO DAS CÉLULAS DO HIPOCAMPO  
 
 

As células do Hipocampo foram coletadas de 2 ratos Wistar com 2 dias de vida. 

Os neonatos foram submetidos à incisão na região facial, 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. Após essa 

etapa, sob o fluxo laminar, com auxílio de tesoura, pinça e espátula, o tecido cerebral 

foi rebatido e exposto o hipocampo, possibilitando, assim, a sua remoção e inclusão 

em placa de petri contendo 5mL de meio Leibovitz-15 (L-15: GIBCO Invitrogen 

Corporation). 

Novos tubos cônicos falcon de 15mL, com 5mL de meio Knockout DMEM low 

(Dulbecco’s modified Eagle’s medium), suplementado com 10% de soro bovino fetal 

e 50μl de ceftriaxona obtida da Cultilab® (Meio denominado D-10) foram preparados, 

e receberam os hipocampos extraídos para realizar a suspensão celular. A suspensão 

foi centrifugada a 1500rpm durante cinco minutos a uma temperatura de 37°C. Por 

conseguinte, o sobrenadante foi desprezado, e as células foram ressuspendidas em 

5mL do meio, procedimento repetido por três vezes. Além disso, placas para cultura, 

com superfície tratada de 24 poços para o plaqueamento, foram preparadas com 2mL 

de D-10, 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. 
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Figura 7. Exposição e remoção do hipocampo (seta). Cabeça de seta apontam 
hipocampos direito e esquerdo após remoção. Escala de 5 mm.  
Fonte: Costa (2018, p.46) 

 
2.3 SUBCULTIVOS DAS CÉLULAS DO HIPOCAMPO E OS GRUPOS  

EXPERIMENTAIS  

 
 

Quando as células do hipocampo atingiram 70-90% de confluência no fundo da 

placa, o meio básico foi removido, e adicionados, 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 isso o sobrenadante foi desprezado e as 

células foram ressuspendidas em 5 mL de meio.  

As células foram depositadas em 16 poços, sendo 4 placas para cada grupo, e 

adicionadas lamínulas redondas estéreis de 13mm. O processo de observação das 

células ocorreu em três períodos: 24 horas, 48horas e fotografadas após 72horas. 

Com este procedimento, foi possível avaliar a aderência, a proliferação e a 

neuroproteção das células do hipocampo nos seguintes grupos: 

 

Grupo 1 (G1): Hipocampo + meio D-10;  

Grupo 2 (G2): Hipocampo +  Piper methysticum 5μl;  

Grupo 3 (G3): Hipocampo + Piper methysticum 10μl;  

Grupo 4 (G4): Hipocampo + Piper methysticum 15μl;  

 

O extrato seco em pó da Piper methysticum foi obtido a partir da Evidence 

Soluções Farmacêuticas Ltda®. A concentração utilizada para diluição foi 500μg de 

Piper methysticum para 500μl de água bidestilada (ABD).   
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Figura 8. Delineamento do estudo: Formação dos grupos de observação celular 
Fonte: Autor (2019) 

 

Para a observação celular, foi utilizado um microscópio invertido com contraste 

de fases CKX41 (Olympus
®
) e com câmera digital Moticam 3.0 (Motic

®
) acoplada. 

A morfometria das células realizou-se a partir da 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 alcoólica e, 

posteriormente, a microscopia eletrônica de varredura (MEV). 

 
 

2.4 MICROSCOPIA ELETRÔNICA VARREDURA (MEV) 
 
 

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 hipocampo de cada grupo estudado foram fixadas 

em glutaraldeído a 2,5% tamponado com fosfato de sódio 0,1M 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 submetidas a três lavagens na solução tampão, anteriormente citada, 

e a duas lavagens, apenas com água destilada. Subsequentemente, foi realizada uma 
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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 e TESCAN® vega 3 LMU) na UFERSA, sendo 

as imagens mais representativas, eletromicrografadas.    

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 (UFERSA). 

 
 
2.5 ANÁLISE DOS DADOS  
 
 

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

aferiram o perímetro (μm) e a área (μm²) 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, e o software Adobe Photshop CS6.0 (Adobe
®
) para 

correção mínima de brilho e contraste das fotomicrografias. 

O banco de dados para expansão celular (área e perímetro) após 72 horas foi 

construído na plataforma do Statistical Package for Social Sciences (SPSS) versão 

20.0. Após verificação da consistência dos dados e finalização do banco, foram 

realizados testes para a verificação de normalidade através por meio dos 

procedimentos de Kolmogorov-Smirnov e Shapiro-Wilk, em que foi constado que os 

dados são normais e, portanto, pode-se fazer uso dos testes paramétricos. Para tanto, 

escolheu-se a análise de variância (ANOVA), e para a corroboração dos resultados 

foram feitos dois pós testes - Tukey e Bonferroni - sendo considerados, 

estatisticamente, significativos os resultados de diferença com p<0,05. 
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3 RESULTADOS 

 

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

das placas, e foram acompanhadas, para a observação de suas mudanças 

morfológicas, como se pode observar na Figura 9. 

 

 

 

Figura 9. 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: Autor (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 microfotografias dos 4 grupos após 72 horas de observação de suas 

variações morfológicas (área, perímetro) conforme microscopia de contraste de fases.  

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

Piper methysticum, apresentaram alterações morfológicas mais visíveis ao se 

comparar com culturas desprovidas desse tratamento, possibilitando a identificação 

mais evidente da morfologia das células gliais e neuronais. Isso resultou em um efeito 

neuroprotetor, indicando que a Piper methysticum promoveu a manutenção da 

expansão das células nos grupos experimentais, principalmente no grupo de 
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tratamento com meio condicionado de 15μl (grupo de maior dose), como ilustrado nas 

imagens subsequentes.  

 

 

    
 

    
 

    
 

    
 
Figura 10. Morfologia das células após formação dos grupos experimentais por 
72horas. Grupo 1 (D-10 Controle) - painéis A1, A2, A3, A4; Grupo 2 (5 μl) - Painéis 
B1, B2, B3, B4; Grupo 3 (10 μl) - Painéis C1, C2, C3, C4; Grupo 4 (15 μl) - Painéis 
D1, D2, D3, D4. Células gliais (cabeça de seta) e células neuronais (seta). Escala: 
10μm 
Fonte: Autor (2019) 
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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 progressivamente. Contudo, sua maior expressividade surge a partir da 

expansão das células no grupo de tratamento com meio condicionado de 15 

microlitros, inerente ao grupo 4 (painéis D1, D2, D3, D4), conforme demonstrado no 

gráfico. 

Especificando as comparações entre os grupos experimentais após 72 horas 

de tratamento das células, percebeu-se uma diferença estatística entre o G4, que se 

demonstrou superior quando comparado ao grupo G1(P=0,001), e que o grupo G3 e 

G2 apresentou resultados semelhantes, como ressaltado na Figura 11: 

 

 

Figura 11. Perímetro de células neuronais observadas em cada grupo experimental 
após 72 horas.  
Fonte: Autor (2019) 

 

Posteriormente à observação da área neuronal após 72 horas, foram 

identificadas diferenças, principalmente no G4, que demonstrou crescimento 

morfológico quando comparado aos demais grupos: G1, G2, G3. Especificando entre 

os grupos, foram identificadas diferenças entre o G4 e o G3, além disso houve 

semelhança entre os grupos G3 e G2, demonstrando que a Piper methysticum 

proporcionou a manutenção dos aspectos morfológicos (Figura 12). 
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Figura 12. Área de células neuronais observadas em cada grupo experimental após 
72 horas. 
Fonte: Autor (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 apresentaram expansão do perímetro e da 

área glial. Observou-se diferenças estatísticas significativas entre os grupos, 

destacando o G4 (15 μl) e G1/controle (p=0,001). 

Especificamente, após o tratamento das células com meio condicionado da 

Piper methysticum, foi constatado que o G4, G3 e G2 demonstraram-se superiores ao 

G1 (Figura 13). 
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Figura 13. Perímetro de células gliais observadas em cada grupo experimental após 
72 horas.  
Fonte: Autor (2019) 
 
 

Após 72 horas de observações morfológicas da área das células gliais, os 

grupos G4, G3 e G2 exibiram diferenças estatísticas quando comparados ao G1, 

apresentando ação trófica direta das células imunológicas nestes grupos (Figura 14). 

 

 
Figura 14. Área de células gliais observadas em cada grupo experimental após 72 
horas.  
Fonte: Autor (2019) 
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3.3 FENÓTIPO DAS CÉLULAS NEURONAIS E GLIAIS  

 

Após um período de 72 horas de observação celular, procedeu-se o 

processamento dos 4 grupos do experimento para observação em microscópio 

eletrônico de varredura (MEV). 

Em relação às alterações fenotípicas observadas, verificou-se que os grupos 

tratados com Piper methysticum apresentaram expansão em perímetro e área das 

populações celulares, especialmente, no grupo de tratamento com meio condicionado 

de 15 microlitros, inerente ao grupo 4 (Figura 15), inferindo os resultados 

anteriormente observados através da microscopia de contraste de fases 
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                   Figura 15. Células do G1(D-10), G2(5μL), G3(10μL), G4(15μL) submetidas a microscopia eletrônica de varredura. 
 

D-10 5 μL 

10μL 15μL 
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4 DISCUSSÃO 

 

A região hipocampal é uma das estruturas mais pesquisadas no cérebro e que 

atrai atenção dos neurocientistas desde o início do estudo formal do sistema nervoso. 

Destaca-se, assim, seu papel elementar na consolidação das memórias, 

aprendizagem e cognição (KNIERIM, 2015). 

Porém, as diversas modificações fisiológicas e estruturais que ocorrem ao 

longo da vida contribuem para o comprometimento das funções do sistema nervoso 

central (SNC), sendo o hipocampo o principal alvo de morte celular neuronal. 

(ESQUENAZI; SILVA; GUIMARÃES, 2014; BRAUN; JESSBERGUER, 2014). Fatores, 

como idade e estresse, podem ocasionar desde perda de memória, amnésia, 

demência até problemas mais severos, como as doenças neurodegenerativas. 

(SINGH et al., 2015). 

Os impactos clínico, social e econômico gerados por essas patologias que 

afetam o hipocampo em sua base fisiopatológica estabelecem uma importante 

temática de estudo, visto que se torna necessária a elucidação de medidas que 

contribuam para uma melhor qualidade de vida dos indivíduos, na busca de um 

envelhecimento mais saudável (JOSEPH et al., 2009). Desta forma, as pesquisas 

científicas têm buscado, incessantemente, alternativas de terapia e prevenção que 

sejam capazes de retardar ou impedir a neurodegeneração, e substâncias que 

possam contribuir para a plasticidade celular e neuroproteção (DARAKHSHANA et al,. 

2015).  

Conforme mencionado, as terapias farmacológicas constituem uma opção 

usual apresentada pela medicina convencional.  Contudo, nas últimas décadas, o 

interesse por produtos naturais tem crescido significativamente com expansão do uso 

medicamentos à base de plantas (SACHAN et al., 2015). A preocupação com os 

efeitos colaterais da medicina convencional e a eficiência dos medicamentos 

derivados de novas ervas têm contribuído para o aumento do uso de produtos naturais 

como substituto das drogas sintéticas (DARAKHSHANA et al., 2015).  

Atualmente, existem aproximadamente 350.000 tipos de ervas naturais como 

fontes de drogas no mundo (WANG et al., 2016).  De acordo com Saki; Bahmani; 

Rafieian-Kopaei (2014), cerca de 25% de todos os medicamentos prescritos pelos 

médicos, na medicina atual, são obtidos de ervas em diferentes formas, demonstrando 

eficácia e resultados promissores no tratamento de diversas patologias. 
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À luz destes esclarecimentos, alguns fitoterápicos demonstram atividade 

neuroprotetora, nesta perspectiva encontra-se a Piper methysticum, um arbusto 

perene, pertencente à família da pimenta (Piperaceae), nativa do Oceano Pacífico 

com significado histórico e cultural, e que apresenta ação positiva no sistema nervoso 

pela atuação de suas propriedades ativas, exercendo múltiplos benefícios na 

prevenção e tratamento de doenças, bem como ação neuroprotetora em modelos 

experimentais (TERAZAWA et al., 2013; SINGH, 1992).   

No presente estudo, foi desenvolvido um meio condicionado com Piper 

methysticum, com a objetivo de observar o comportamento das células do hipocampo 

suplementadas com diferentes concentrações. Deste modo, esperava-se que as 

células se tornassem reativas e secretassem naturalmente fatores que possibilitassem 

um ambiente favorável à neuroproteção e plasticidade neural.  

Diante da avaliação dos parâmetros, pontos relevantes em nosso estudo 

apontaram um número superior de células e mudanças morfológicas mais evidentes 

no grupo 4 (15μl - grupo de maior dose), teoricamente, são reflexos do meio 

condicionado.  

No que diz respeito ao meio D-10 / DMEM (Dulbecco’s modified Eagle’s 

medium), utilizado como grupo controle, esse foi muito importante para averiguar se 

as células hipocampais adquiriram fenótipos distintos no decorrer do tempo de 

observação. Como as propriedades da Piper methysticum são amplamente discutidas 

e houve alterações morfológicas mais visíveis quando comparadas com culturas 

desprovidas desse tratamento, sobretudo, no grupo 4, acredita-se que o uso da Piper 

methysticum promoveu a manutenção da expansão das células nos grupos 

experimentais, corroborando assim com trabalhos realizados anteriormente. 

Estudos recentes, como o de Fragoulis et al. (2017), investigaram a ação da 

Piper methysticum em modelos experimentais de doenças neurodegenerativas e, 

especificamente, na DA, demonstrando o efeito neuroprotetor significativo desse 

fitoterápico associado à ativação do fator nuclear relacionado ao eritróide2 (NrF2). Os 

mecanismos propostos de sua função neuroprotetora incluem resposta anti-

inflamatória, antioxidante, antiapoptótica, anti-isquêmica e anticonvulsivante, 

mediadas pelo bloqueio da voltagem Na + -channels. Além disso, as kavalactonas 

desempenham efeitos semelhantes a ansiolíticos, sedação significativa e 

regeneração de redes neurais, atuando sobre o microambiente celular (FRAGOULIS 

et al., 2017; TANAKA et al., 2010; GARRETT et al., 2003).  
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O aspecto mais importante para a conservação destas células em um tecido 

receptor é o microambiente. A natureza do microambiente celular é dinâmica e muda 

constantemente com lesões, infecções e por outros fatores que podem afetar 

diretamente as condições em torno de uma célula ou grupo de células, 

comprometendo o comportamento celular e, consequentemente, a integridade 

fisióloga do hospedeiro, afetando, assim, as condições essenciais para sobrevivência 

celular (CADDICK et al., 2006; MITCHELL; CARMODY, 2018 ).  

Contudo, existe uma crescente atenção devotada pelos cientistas às pesquisas 

envolvendo os extratos naturais de plantas e seus compostos isolados como 

alternativas a fatores de crescimento sintéticos e outros estimulantes para pré-

condicionar o microambiente para a sobrevivência de células, pois há muitos relatos 

sobre a presença de uma ampla gama de fitoquímicos benéficos nas plantas 

(UDAGAMA; UDALAMATHTHA, 2018).  

O presente estudo analisou o comportamento neuroprotetor de células gliais e 

neuronais após 72 horas de tratamento com Piper methysticum, confrontando estes 

achados entre os grupos tratados com diferentes concentrações e com o grupo 

controle (estabelecido com meio DMEM). Estudos anteriores já apontavam algumas 

funções importantes das células neurogliais no sistema nervoso, como a manutenção 

de um ambiente químico apropriado para sinalização neuronal,  modulação da taxa 

de propagação do sinal nervoso através da mielina, ação sináptica através do controle 

da absorção de neurotransmissores, destruição de patógenos, remoção de neurônios 

mortos e manutenção da homeostase, exercendo, dessa maneira,  funções  

relevantes na neuroproteção (JÄKEL; DIMOU, 2017; Purves et al., 2001).  

As células gliais (astrócitos, micróglia e oligodendrócitos) são mais numerosas 

que as células nervosas no cérebro, constituem, dependendo da espécie de 

mamífero, entre 33 e 66% da massa cerebral total. Atualmente, várias pesquisas 

revelaram o papel multifacetado dos astrócitos na homeostase do parênquima 

cerebral. São as células gliais mais abundantes no cérebro e possuem uma estrutura 

extremamente importante para a sobrevivência e manutenção da unidade 

neurovascular (BECERRA-CALIXTO; CARDONA-GÓMEZ, 2017).  

De acordo com Ullian et al. (2001), os astrócitos aumentam o número de 

sinapses funcionais nos neurônios do SNC em sete vezes, e são necessários para 

manutenção sináptica in vitro. Ademais, o estudo mostrou também que a maioria das 

sinapses são geradas, concomitantemente, com o desenvolvimento de glia in vivo.  
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Em contrapartida, evidências acumulativas apontam que a hiperativação da 

micróglia exacerba a progressão de doenças neurodegenerativas, incluindo a DA. A 

disfunção microglial favorece a neurodegeneração via níveis elevados de mediadores 

pró-inflamatórios, estresse oxidativo, níveis alterados de neurotransmissores, bem 

como o comprometimento sináptico, declínio cognitivo, morte neuronal, memória 

reduzida e mau funcionamento do neocórtex e hipocampo (CHUN et al., 2018).  

Em sua revisão, Chun et al. (2018) analisaram os modelos experimentais recém 

desenvolvidos e avaliaram os papéis das interações astrócitos-microgliais na 

neurodegeneração no contexto da DA, permitindo uma análise mais detalhada da 

interação glial versus a DA. No entanto, não está claro como essa função degradativa 

resulta em astrócitos e microglia reativados ou hiperativados, sendo necessário uma 

maior compreensão dos papéis da glia e o desenvolvimento de novas intervenções e 

ferramentas exploratórias. Portanto, é razoável destacar que, em condições 

fisiológicas, sua ativação é essencial, pois está associada a uma resposta inflamatória 

reparadora, que suprime a resposta pró-inflamatória. (CHUN et al., CUNNINGHAM; 

HENNESSY, 2015; HOLMES, 2013). 

Desta forma, diante das funções promissoras das células gliais e conhecendo 

sua eficácia na transmissão sináptica, observou-se, nos distintos grupos de   

tratamento com meio condicionado de Piper methysticum, quais os grupos em que 

estas células apresentavam maior desenvolvimento ao longo do tempo de 

observação.  Nesse contexto, o grupo de 15 microlitros foi o que apresentou resposta 

superior, tanto quando avaliado área e perímetro de células gliais como quando 

avaliada a área e o perímetro de neurônios. Esse achado, provavelmente, pode ser 

explicado pela modulação do microambiente celular promovido pelo meio 

condicionado, bem como pela atuação das células gliais na modulação do 

microambiente neuronal.  

Como descrito anteriormente, a área, o perímetro glial e neuronal são 

parâmetros importantes elencados na pesquisa, ambos foram avaliados 

primordialmente para descrição morfológica das células ao longo dos dias, com 

relevância na análise estatística durante as 72 horas de observação. O tamanho da 

célula depende do tipo celular e de seu estágio no ciclo celular (Kharitonova; Vasiliev, 

2008). No cultivo, as alterações do tamanho e área celular acontecem durante o 

crescimento (VASILIEV, 2004). A forma é controlada por estruturas do citoesqueleto 
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interno e estruturas de adesão, fixando a célula à superfície (MOIZHESS; VASILIEV, 

2001; ROVENSKY et al., 2001). 

No presente estudo, verificou-se que as populações celulares apresentaram 

expansão em perímetro e área, progressivamente, através de dosagens diferenciadas 

da Piper methysticum. Contudo, foi observado que, nos grupos de menor dose 

(células tratadas com meio condicionado de 5μl e 10μl de Piper methysticum), houve 

uma menor expressividade do crescimento e expansão das células gliais e neuronais 

quando comparado com o grupo de maior dosagem (15 μl). 

O estudo realizado por Wruck et al. (2008), tratando de diferentes doses das 

Kavactonas, observou que methysticin, kavain e yangonin ativam o Nrf2 de maneira 

dependente do tempo e da dose nas células neurais PC-12 e astrogliais C6 e, 

portanto, regulam positivamente os genes citoprotetores. Os resultados dessa 

pesquisa apontam que as kavalactonas não apresentam efeitos citotóxicos de até 

100μM nas células PC-12 e C6, e que existe diferença significativa em relação às 

células estimuladas por essas kavalactonas, corroborando com os resultados desta 

pesquisa. Desta forma, esses resultados são consistentes com a literatura que 

descreve kava-kava e kavalactonas como substâncias praticamente não tóxicas 

(WRUCK et al, 2008).  

Os autores concluíram que, ao contrário da maioria dos outros ativadores do 

Nrf2, como flavonoides, sulforafano ou curcumina, que já são tóxicos em baixa 

concentração, as kavalactonas não mostraram toxicidade nos ensaios in vitro e, 

portanto, são capazes de ativar o Nrf2 em concentrações extremamente baixas. 

(WRUCK et al, 2008). 

Outros estudos destacam que as kavalactonas quimicamente modificadas 

também possuem o potencial de ativação da via Nrf2 / ARE, assim como as 

kavalactonas naturais. Tananka et a.l (2010), em uma tentativa de identificar derivados 

de kavalactonas que são mais potentes na ativação de Nrf2 / ARE do que compostos 

naturais, sintetizaram uma série de kavalactonas quimicamente modificadas e 

estudaram seus efeitos na atividade do intensificador de ARE em células PC12 de 

feocromocitoma de rato. Entre os 81 compostos testados, um derivado de 

kavalactona, nomeado como composto 1*1, exibiu forte atividade intensificadora do 

ARE superior as das kavalactonas naturais.  

 
1 Composto 1* - 2 ', 6'-dicloro-5-metoximetil-5,6-desidrokawain [( E) -6- (2 ', 6'-diclorostiril) -4-metoxi-5- (metoximetil) -

2H - piran-2-ona] -Ciclooxigenase(COX-1 e COX-2)* - enzimas utilizadas para avaliar as atividades anti-inflamatórias 
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O resultado do estudo apontou que o composto 1 não afetou a viabilidade 

celular, mesmo em altas concentrações, corroborando com os achados desta 

investigação. Além disso, a morfologia das células, tratadas com  dosagens de 1 a 50 

uM ou superior, parecia um pouco diferente das células não tratadas (TANANKA et 

al., 2010).  

Em concordância com estes achados, o presente estudo demonstrou que, nos 

grupos tratados com meio condicionado de Piper methysticum, houve crescimento 

morfológico significativo quando comparados ao grupo controle, sugerindo que este 

arbusto pode atuar promovendo sobrevivência e manutenção de neurônios do 

hipocampo em cultura. 

Uma das técnicas utilizadas nessa pesquisa para elucidar, com precisão, os 

resultados foi a microscopia eletrônica de varredura (MEV). Uma ferramenta que 

permitiu identificar e analisar, com maior exatidão e qualidade, as microestruturas 

celulares do hipocampo de cada grupo estudado. Nessa conjuntura, uma série de 

etapas foram seguidas para preservação do estado original das amostras, evitando-

se ao máximo a introdução de artefatos. (SANAGUSTIN et al,, 2009). 

A MEV tem se mostrado uma importante ferramenta para estudo de caracteres 

morfológicos de diferentes espécies, permitindo observar corretamente os fenômenos 

que ocorrem na escala micrométrica ou submicrométrica (SANAGUSTIN et al,, 2009). 

Como exemplo, temos o trabalho de Fu e colaboradores, que utilizaram esta técnica 

como ferramenta para investigar se a kavalactona kavain induz alterações 

ultraestruturais e comprometimento da função hepática, visto que há evidências na 

literatura de que a kava pode produzir efeitos adversos gerais no fígado.  A análise 

morfométrica do tecido hepático foi realizada em imagens MEV digitalizadas, sendo 

as imagens mais representativas, eletromicrografadas (FU et al., 2008).  

Outro fitoterápico que apresentou ação benéfica na neuroproteção foi a Ginkgo 

biloba, Trifolium pretens. No estudo realizado Abdou e colaboradores (2016), os 

pesquisadores também empregaram  a MEV para avaliar o potencial papel protetor 

da coadministração de Ginkgo biloba, Trifolium pretens contra a neurotoxicidade 

induzida por arsenito de sódio em diferentes partes do cérebro (córtex cerebral, 

hipocampo, estriado e cérebro posterior) e na medula espinhal de ratos.  A ação 

desses compostos apresentaram os melhores efeitos protetores contra sua 

neurotoxicidade (ABDOU et al,. 2016). 
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Nesse contexto, a MEV é um excelente método para visualizar a superfície de 

células e órgão, fornecendo detalhes requintados das projeções de superfície. (FU et 

al., 2008).  

Portanto, como evidenciado na literatura, os estudos anteriores demonstraram 

que a Piper methysticum tem um potencial para reduzir o estresse oxidativo e a 

neuroinflamação em doenças neurodegenerativas através da ativação de sinalização 

Nrf2/ARE. Além disso, o extrato de Kava pode desempenhar efeitos anti-isquêmicos 

e anticonvulsivos mediados pelo bloqueio da voltagem Na + -channels, bem como 

alterações comportamentais semelhantes a ansiolíticos e sedação significativa 

(MAGURA et al; 1997; SCHMITZ et al).  

Dessa forma, aspectos importantes no presente estudo corroboram com os 

achados das pesquisas supracitadas, constatando que os grupos tratados com Piper 

methysticum apresentaram área e perímetro neural e glial superiores aos demais 

grupos experimentais, atuando, de forma sinérgica, sobre a morfologia das células do 

hipocampo, mecanismos propostos de sua função neuroprotetora. 

 
 

5 CONCLUSÃO 

 

As células do hipocampo evidenciaram uma morfologia típica e acelerado 

crescimento, principalmente as células que foram expostas ao meio condicionado na 

presença de Piper methysticum. Os resultados visualizados nos grupos experimentais 

tratados com a Piper methysticum mostraram mudanças mais acentuadas quando 

comparadas ao grupo controle (D-10), principalmente, o G4(maior dosagem). A 

expansão celular observada no grupo 4 - em curto período de tempo - assegura seu 

potencial de manutenção in vitro sob a exposição a estímulos adequados. Em síntese, 

o ambiente condicionado por Piper methysticum adicionado ao cultivo de células 

hipocampais promoveu a manutenção das células neuronais e gliais, estas últimas 

atuando como base para os neurônios na eficácia da transmissão sináptica, indicando 

assim a capacidade da Piper methysticum de auxiliar nas mudanças morfológicas, 

possibilitando plasticidade nervosa e neuroproteção. 

Nessa perspectiva, o presente estudo possibilitou uma maior compreensão 

sobre a neuroplasticidade de células do hipocampo a partir do desempenho da Piper 

methysticum na manutenção destas células. Além disso, trouxe evidências do 
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mecanismo de ação deste composto bioativo em diversas patologias, facilitando a 

compreensão na busca por melhores técnicas com terapia celular sobre 

neuroproteção do sistema nervoso. 

Desse modo, pode-se constatar que os mecanismos apresentados pela Piper 

methysticum oferecem uma possível alternativa futura para o tratamento em potencial 

de diversas patologias. Ademais, sugere-se que sejam realizados mais pesquisas e 

estudos clínicos com novas dosagens, visto que este composto consiste em uma 

abordagem promissora. 
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APÊNDICE A - Principais mecanismos de ação do Extrato de Kava e seus 

constituintes Kawain, dihydrokawain, methysticin, dihydromethysticin e yangonin. 

 

 

LEGENDA: Os mecanismos de ação positivos do extrato de Kava e seus constituintes 

foi observado no tratamento de modelo experimental de Isquemia cerebral induzida 

pela coagulação microbipolar da artéria cerebral média esquerda e foi constatado que 

o extrato de kava na dose de 150mg/kg diminui a área de infarto em cérebros de 

camundongos e o volume de infarto em cérebros de ratos.  Já Methysticin e 

dihydromethysticin nas doses de 10 e 30mg/kg reduziram significativamente a área 

do infarto no cérebro de camundongos.  
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APÊNDICE B – Artigo de Revisão Sistemática publicado no Journal of 

Pharmacological, Chemistry and Biological Sciences 

 

 

 

 

 

 

 



59 
 

 

ANEXO A - Parecer de aprovação no CEEA 
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