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“Todas as vitórias ocultam uma abdicação” 

 (Simone de Beauvoir) 



 

RESUMO 

OBJETIVOS: Objetivou-se analisar os efeitos da suplementação com dosagens diferenciadas 

de Mucuna pruriens (L.) DC. (Mp)  na plasticidade de células nervosas do córtex pré-frontal 

(CPF) em cultura. MATERIAL E MÉTODOS: As células do CPF foram coletadas de ratos 

neonatos da linhagem Wistar, tendo sido então cultivadas em diferentes grupos, um controle 

(D-10) e os demais com diferentes volumes de Mp (5μl; 10μl; 15μl; 20μl e 25μl), com a 

morfologia celular sendo avaliada ao longo de 96 horas. Além disso, foi realizada a avaliação 

fenotípica a partir da imunocitoquímica para GFAP e GAP-43. Os dados de expansão celular 

(área, perímetro e comprimento axonal) ao longo de 96 horas foram comparadas 

estatisticamente através do teste de Kruskal-Wallis em múltiplas comparações em forma de 

pares, sendo considerando significante quando p<0,05. RESULTADOS: Ao longo das 96 

horas verificou-se que as culturas de células quando cultivadas em meio D-10 acrescido de 

Mp, apresentaram alterações morfométricas, assim como a expressão mais evidente da GAP-

43 e da GFAP quando comparadas com culturas desprovidas de tratamento, sobretudo no 

grupo G3 e G4 possibilitando a identificação mais evidente da morfologia das células gliais e 

neuronais, resultando em efeito plásticos. CONCLUSÕES: Adição de Mp demonstrou 

mudanças tróficas mais acentuadas quando comparadas ao grupo controle (D-10), 

principalmente no G3 e G4, mostrando assim que a MP atua na neuroplasticidade e, 

possivelmente, age como intensificador nas habilidades cognitivas.  
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ABSTRACT 

AIM OF THE STUDY: The aim of this study was to analyze the effects of supplementation 

with differentiated dosages of Mucuna pruriens (L.) DC. (MP) in the plasticity of nerve cells 

of the prefrontal cortex (CPF) in culture. MATERIALS AND METHODS: CPF cells were 

collected from new Wistar rats, and one control (D-10) and the other with different volumes 

of Mp (5μl, 10μl, 15μl, 20μl and 25μl ), with cell morphology being evaluated over 96 hours. 

In addition, we performed the phenotypic evaluation from immunocytochemistry for GFAP 

and GAP-43. The cellular expansion data (area, perimeter and axonal length) over 96 hours 

were statistically compared using the Kruskal-Wallis test in multiple paired comparisons, 

being considered significant when p <0.05. RESULTS: Throughout the 96 hours, it was 

verified that the cultures of cells when cultured in D-10 medium plus Mp presented 

morphometric changes, as well as the most evident expression of GAP-43 and GFAP when 

compared to cultures without treatment, especially in the G3 and G4 groups, making it 

possible to identify more clearly the morphology of glial and neuronal cells, resulting in 

plastic effect. CONCLUSIONS: Addition of Mp showed more marked trophic changes when 

compared to the control group (D-10), mainly in G3 and G4, thus showing that MP acts on 

neuroplasticity and possibly acts as an enhancer in cognitive abilities. 

 

Keywords: Prefrontal cortex, Mucuna pruriens (L.) DC. , Plasticity. 
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1  INTRODUÇÃO 

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 referidas como "funções executivas" (Leh et al., 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 e Simons, 2005).  

O córtex pré-frontal (CPF) é a região que oferece suporte às funções executivas 

(Fuster, 2001). Notavelmente, essa região é bem conectada a outras estruturas cerebrais, tanto 

corticais como subcorticais, e suas três regiões são mutuamente conectadas entre si e também 

com os núcleos anterior e dorsal do tálamo (Junior e Melo, 2011).  

A dopamina (DA) é um dos principais sistemas de neurotransmissores moduladores 

ascendentes no CPF (Puig et al., 2014; Seamans e Yang, 2004), de tal forma que diversas 

doenças afetivas têm sido associadas com a função pré-frontal anormal (Meltzer et al., 2008). 

Considerando a evidência de uma contribuição da DA em circuitos pré-frontais para essas 

funções cognitivas, o desequilíbrio no nível pré-frontal desses neuromoduladores tem sido 

uma causa suspeita de deficiências cognitivas no transtorno de déficit de atenção com 

hiperatividade (TDAH) e esquizofrenia (Hagihara et al., 2014).  As estimativas de estudos 

individuais indicaram que a prevalência global de TDAH em adultos, no Brasil, é de 5,8% 

(Polanczyk et al., 2010), enquanto a esquizofrenia tem uma prevalência de 1% ao longo da 

vida (Hagihara et al., 2014).  

 Inicialmente, acreditava-se que a reabilitação de pacientes com danos no CPF seria 

difícil. Entretanto, um crescente número de achados evidenciam a reorganização do circuito 

após danos cerebrais (Szczepanski e Knight, 2014). Diversos estudos propuseram que as 

porções intactas de um circuito cortical podem desempenhar as funções ou compensar as 

áreas danificadas do circuito (Corbetta et al., 2005; Voytek et al., 2010). Nessa perspectiva, 

após um dano ou doença, porções intactas do CPF tem capacidade de reorganização, 

possivelmente porque essas regiões do córtex são satisfatoriamente plásticas (Szczepanski e 

Knight, 2014).  

Evidências postulam que os fármacos dopaminérgicos podem ser eficientemente 

empregados no tratamento de déficits comportamentais, caso haja danos no CPF (McDowell 

et al., 1998). Algumas plantas são citadas por conter o percursor da DA, a Levodopa (L-

Dopa), dentre elas a Mucuna pruriens (L.) DC.  (Mp) (Ramya e Thaakur, 2007).  
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1.1 REVISÃO DE LITERATURA 

1.1.1 Organização morfofuncional do córtex pré-frontal  

 

O cérebro ocupa aproximadamente 80% da cavidade craniana, caracterizando-se 

como a parcela mais importante, sendo dividido em diencéfalo e telencéfalo, com o 

último sendo composto por dois hemisférios cerebrais. Anatomicamente, esses 

hemisférios são praticamente idênticos, possuindo quatro lobos: frontal, parietal, 

occipital e temporal; além desses, existe ainda um mais interno, o lobo da ínsula (Figura 

1)  (Mathei e Justina, 2005).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

                         

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Distribuição dos lobos cerebrais, com destaque para os lobos frontal, parietal, 

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

Fonte: Modificado de Netter, 2000. 

 

Anatomicamente, o lobo frontal constitui a porção mais anterior dos hemisférios 

cerebrais (Stuss e Benson, 1984). A função exercida por esse lobo parece ser mais 

metacognitiva do que propriamente cognitiva, uma vez que não se refere a nenhuma 

habilidade mental específica, porém abrange todas elas. Por esta razão, a função dos 

lobos frontais é chamada de função executiva (Junior e Melo, 2011). Essa área foi 

Lobo Parietal 

Lobo Frontal 
Lobo Occipital 

Lobo Temporal 

  Lobo da Ínsula 
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subdividida, histologicamente e fisiologicamente, em três áreas fundamentais: córtex 

motor primário, córtex pré-motor, e por fim, o CPF  (Fuster, 1988).  

O CPF é a região filogeneticamente mais moderna do cérebro humano (García-

Fuster et al., 2008), conhecido como córtex de associação frontal (Siddiqui et al., 2008), 

ocupando em torno de um terço do neocórtex, estando localizado rostralmente às áreas 

motoras do córtex, em primatas humanos e não-humanos (Fuster, 2002). Seu tamanho 

em relação ao cérebro inteiro aumenta consideravelmente em mamíferos, 

particularmente primatas (Galloway et al., 2008). 

Historicamente, a região pré-frontal é caracterizada citoarquitetonicamente como 

"córtex granular frontal", referindo-se ao fato de que uma grande parcela do CPF possui 

uma camada granular IV bem desenvolvida. Características mais complexas que 

refletem os tipos de 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 (Morecraft e Yeterian, 2002).  

O neurônio mais comum no córtex cerebral, a célula piramidal, caracteriza-se 

por uma estrutura dendrítica marcantemente diversa entre diferentes áreas corticais 

(Elston et al., 2011). O CPF granular sofreu uma expansão dramática em primatas 

(Elston et al., 2005), de tal forma que as células no CPF dos seres humanos são mais 

ramificadas e mais espinhosas do que as dos lobos temporais e occipitais (Elston et al., 

2001), apresentando, em média, até 23 vezes mais espinhas dendríticas do que as da 

área visual primária (Elston, 2003).  

Como a estrutura dos neurônios determina suas habilidades computacionais, 

capacidade de armazenamento de memória e conectividade (Elston et al., 2011), 

propõe-se que essas especializações no fenótipo das células piramidais sejam um 

determinante importante das funções corticais executivas específicas de espécies em 

primatas (Fuster, 2002; Treves, 2005). A capacidade de integrar um grande número de 

inputs excitatórios pode ser importante para a atividade tônica sustentada característica 

dos neurônios no CPF e seu papel na memória e na cognição (Elston, 2000).  

O CPF é subdividido em três áreas distintas: orbital ou inferior, 

medial/cingulada e lateral (Figura 2) (Fuster, 2001), as quais participam de um sistema 

frontal-subcortical específico, sendo eles os circuitos do cingulado anterior, 

orbitofrontal e dorsolateral (Powell e Voeller, 2004).  São circuitos fechados com uma 

organização básica dividida por todos, no entanto, contendo alguns elementos abertos 



19 
 

que recebem entradas de informações de regiões fora da alça e que modulam a atividade 

de cada circuito (Mega e Cummings, 1994).   

 

                             

           

Figura 2. Subdivisões do córtex pré-frontal: (A) mostra a região lateral, (B) região 

orbitofrontal/inferior e (C) região medial/ cingulada. 

Fonte: Modificado de Szczepanski, Knight, 2014. 

 

O córtex cingulado situa-se na parede medial de cada hemisfério cerebral, acima 

e adjacente ao corpo caloso. Esta área foi originalmente dividida por Brodmann em 

córtex cingulado anterior e posterior (Stevens et al., 2011). A primeira divisão, que está 

profundamente envolvida na emoção, conecta-se fortemente à amígdala, ao núcleo 

anterior e dorsomedial do tálamo e ao córtex orbitofrontal. A segunda divisão, que está 

relacionado à cognição e à seleção da resposta, possui conexões robustas com os 

núcleos intralaminares do tálamo, os córtices pré-frontal, parietal posterior e motor, o 

tronco encefálico e a medula espinal (Kobayashi, 2011).  

Em nível celular, o córtex cingulado anterior contém uma classe de neurônios 

especializados em forma de fuso que são encontrados apenas nos seres humanos e 

grandes macacos (Allman et al., 2001), os neurônios de Von Economo (VENs) (Stevens 

et al., 2011). São neurônios de projeção (Allman et al., 2001; Nimchinsky et al., 1999) 

e possuem um único dendrito basal grande, distinguindo-os de neurônios piramidais, 

que possuem uma série de dendritos basais menores; além disso, são maiores do que os 

neurônios piramidais, sugerindo uma transmissão mais rápida da informação entre as 

regiões cerebrais e possivelmente mais conexões (Watson et al., 2006). As redes 
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comportamentais que ativam com mais frequência as áreas corticais que possuem VENs 

são aquelas associadas à memória, emoções e atenção  (Cauda et al., 2014).  

O córtex orbitofrontal também conhecido como córtex pré-frontal ventromedial 

(Phillips et al., 2002), possui dois subcircuitos, o lateral e medial (Powell e Voeller, 

2004). O subcircuito orbitofrontal lateral se projeta para o caudado ventromedial, globo 

pálido/substância negra pars reticulada, núcleo ventral anterior do tálamo, e de volta 

para o córtex orbitofrontal medial (Powell e Voeller, 2004). Supõe-se seu envolvimento 

em associações estímulo-resposta e avaliação e, possivelmente comportamento 

reversivo (Walton et al., 2010). O subcircuito orbital medial segue uma via semelhante, 

mas inicialmente projeta-se para o estriado ventral (Powell e Voeller, 2004); sugere-se 

que ele esteja envolvido na tomada de associações estímulo-recompensa e com o 

comportamento de reforço (Walton et al., 2010).  

O circuito dorsolateral projeta-se para o caudado dorsolateral, de onde segue 

para o globo pálido dorsomedial e substância negra (estriado), até o núcleo ventral 

anterior e dorsomedial do tálamo, de onde regressa ao ponto de origem (Seruca, 2013), 

apresentando conexões recíprocas com o hipocampo e com o córtex parietal posterior 

(Junior e Melo, 2011). Está envolvido em processos de ordem superior, como a tomada 

de decisão consciente, o raciocínio, a memória funcional, a inibição e a previsão de 

resultados (Krawczyk, 2002). E embora esta região não se projete diretamente para 

geradores de emoção, ela pode influenciar a reatividade emocional alterando sistemas 

de atenção perceptiva de ordem superior (Ochsner et al., 2012). 

De uma forma geral, as funções do CPF são oriundas das diversas conexões que 

esta área mantém com outras regiões (Fuster, 2001), e estas funções dependem muito de 

neuromodulação, em particular, da DA (Puig et al., 2014). A DA não é um 

neurotransmissor convencional que simplesmente excita ou inibe os neurônios. Na 

verdade, ela atua através de cascatas de sinalizações acopladas à proteína G para 

modular o bloqueio de canais iônicos que orquestram a resposta aos neurotransmissores 

clássicos (Surmeier et al., 2007).  

A DA tem sido conhecida por aperfeiçoar o desempenho cognitivo, 

especialmente em tarefas que requerem memória de trabalho (Arnsten e Li, 2005). O 

termo memória de trabalho refere-se a um sistema cerebral que fornece armazenamento 

temporário e manipulação das informações necessárias para tarefas cognitivas tão 

complexas como a compreensão, aprendizado e raciocínio da linguagem. Pode ser 
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dividido em três subcomponentes: (1) executivo central, (2) esboço visuoespacial e (3) 

alça fonológica (Baddeley, 1992).   

No CPF, a DA surge de terminais fornecidos por neurônios dopaminérgicos 

cujos corpos celulares se localizam na área tegmental ventral (VTA). Esses neurônios 

também fornecem tom dopaminérgico para outras estruturas límbicas, incluindo o 

núcleo accumbens (Lammel et al., 2008). No CPF, os receptores D1 da DA são 

expressos em maior grau do que outros subtipos e estão localizados principalmente em 

espinhas dendríticas e eixos de neurônios-alvo (Arnsten e Li, 2005). 

Funcionalmente, as projeções dopaminérgicas mesocorticais da VTA para o CPF 

apresentam relevância para o exercício das funções normais do CPF, exercendo um 

importante papel na modulação da atenção e na memória (Laroche et al., 2000). 

Todavia, a interrupção desta importante atividade moduladora de DA está associada a 

várias doenças neurológicas e psiquiátricas (Abernathy et al., 2010).   

 

1.1.2 Aspectos clínicos do córtex pré-frontal  

Em 1848, um acidente com Phineas Gage - o qual teve uma barra metálica 

atravessada no CPF – (Figura 3) sinalizou o inicio da busca para entender os enigmas 

desta fascinante região do cérebro (García-Molina, 2012). Seu médico, John Harlow, 

observou o que estudos posteriores com animais revelaram que lesões no CPF podem 

ocasionar profundas mudanças de personalidade, sem outros déficits neurológicos 

aparentes (O’Driscoll e Leach, 1998). Avanços na compreensão neuroanatômica dessa 

estrutura cerebral, juntamente com descrições detalhadas de sintomas em pacientes 

neurológicos, mudaram gradualmente a visão dessa região, que até então era 

considerada funcionalmente insignificante (García-Molina, 2012).  
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Figura 3. Crânio de Phineas Gage após acidente com uma vara atravessada no Córtex pré-frontal. 

       Fonte: https://www.tokresource.org/phineas-gage/ 

 

Atualmente, o CPF é conhecido por exercer um papel essencial na organização e 

controle do pensamento e do comportamento dirigidos a metas (Szczepanski e  Knight, 

2014), de maneira que as funções cognitivas de alto grau de complexidade têm sido 

diretamente localizadas nessa região (Ball et al., 2011). Em virtude do reconhecimento 

de que disfunções no CPF e circuitos associados estejam possivelmente por trás de 

vários distúrbios cognitivos e comportamentais, e com importantes distúrbios 

neuropsiquiátricos, essa região nos últimos anos tornou-se foco de investigação 

científica (Dalley et al., 2004).  

Pesquisas desenvolvidas com animais indicam que o CPF é muito sensível ao 

seu ambiente neuroquímico, de tal forma que alterações mínimas nas catecolaminas 

(noradrenalina ou DA) desempenham efeitos importantes na função do CPF, uma vez 

que, a DA é o principal neurotransmissor do sistema executivo (Hosenbocus e Chahal, 

2012). De uma forma geral, mudanças na sinalização de DA são relevantes para uma 

série de distúrbios clínicos que envolvem disfunção cognitiva, incluindo dependência, 

TDAH e esquizofrenia (Arnsten et al., 2015). Além disso, estudos em ratos mostraram 

que os níveis de liberação de DA no CPF durante a exposição ao estresse 

correlacionaram-se com o grau de comprometimento da memória funcional (Murphy et 

al., 1996). 

Um aspecto fundamental da dependência é o uso contínuo de álcool ou outras 

substâncias. Os alcoólatras têm déficits na memória de trabalho e na tomada de decisões 

que são semelhantes aos déficits encontrados em indivíduos com dano cortical frontal 

(Bechara, 2005). A exposição ao álcool, de forma aguda ou crônica, tem efeitos 

significativos sobre o estado funcional e estrutural do CPF, de tal forma que tem sido 

https://www.tokresource.org/phineas-gage/
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associado a déficits na função executiva que dependem do CPF (Abernathy et al., 

2010).  

O TDAH é um dos transtornos mentais mais comuns na infância e na 

adolescência. É caracterizado por desatenção, atividade motora excessiva e 

impulsividade (Association, 2013). A teoria científica atual defende que no TDAH 

existe uma disfunção da neurotransmissão dopaminérgica na área frontal (pré-frontal, 

frontal motora, giro do cíngulo); regiões subcorticais (estriado, tálamo dorsomedial) e a 

região límbica cerebral (núcleo accumbens, amígdala e hipocampo) (Couto et al., 2010).  

Especificamente, as insuficiências nos circuitos do córtex pré-frontal e amígdala, a 

partir da neurotransmissão das catecolaminas, resultam nos sintomas de esquecimento, 

distratibilidade, impulsividade e desorganização (Arnsten e Li, 2005). 

A esquizofrenia é uma desordem do desenvolvimento neurológico (Maas et al., 

2017), caracterizada por deficiências cognitivas, sociais e emocionais e por sintomas 

psicóticos (Salgado-Pineda et al., 2007). Uma variedade de regiões cerebrais tem sido 

implicada em estudos de imagem estrutural na esquizofrenia, embora a ênfase em 

estudos de imagem funcional tem sido e continua a ser nos lobos frontais (Pomarol-

Clotet et al., 2010).  

Um estudo avaliou 17 indivíduos esquizofrênicos do sexo masculino através de 

ressonância magnética de alta resolução. Não foram encontradas diferenças 

significativas entre indivíduos nessa condição e indivíduos normais (controle) em 

valores médios para volume de matéria cinzenta pré-frontal em qualquer dos 

hemisférios. No entanto, a substância branca (mielina) pré-frontal direita foi 

significativamente reduzida no grupo esquizofrênico (Wible et al., 2001). Trabalhos 

posteriores de neuroimagem relataram anormalidades dentro do córtex pré-frontal e 

supõe-se que a esquizofrenia resulta de conexões anatômicas/funcionais precárias ou 

desconhecidas (Salgado-Pineda et al., 2007). Além disso, no CPF de pacientes com 

esquizofrenia, foram observados menores níveis de oligodendrócitos e diferenças 

regionais específicas na densidade dessas células, juntamente com níveis mais altos de 

apoptose e necrose (Maas et al., 2017), acompanhados de níveis mais baixos de mielina 

(Uranova et al., 2004). 

Embora o CPF seja a região cerebral mais evoluída que regula as habilidades 

cognitivas de ordem mais elevada, é também a região do cérebro mais sensível aos 

efeitos prejudiciais da exposição ao estresse (Liston et al., 2006; Shansky et al., 2010). 

Mesmo um estresse incontrolável agudo bastante leve pode causar uma perda rápida e 
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dramática de habilidades cognitivas pré-frontais, e uma exposição prolongada provoca 

mudanças arquitetônicas em dendritos pré-frontais (Arnsten, 2009).  A perda de 

espinhas e/ou dendritos correlaciona-se com a memória de trabalho prejudicada (Hains 

et al., 2009). O estresse crônico em seres humanos também enfraquece a conectividade 

funcional do CPF (Liston et al., 2009).  

   As doenças neurodegenerativas culminam em manifestações neuropsiquiátricas 

que estão fortemente associadas a defeitos neurocircuitários. Nesses circuitos 

encontram-se os três principais circuitos frontais-subcorticais: circuito pré-frontal 

dorsolateral, circuito cingulado anterior e o circuito orbitofrontal (Bonelli e Cummings, 

2007). 

Lesões no CPF dorsolateral podem culminar em déficits de uma ampla variedade 

de funções, incluindo memória de trabalho, memória declarativa, atenção endógena e 

exógena, aprendizagem de regras e troca de tarefas, planejamento e resolução de 

problemas, detecção de novidade e motivação (Szczepanski e Knight, 2014).  Por 

exemplo, quando solicitados a lembrar de eventos remotos, como eventos públicos e 

rostos famosos, pacientes com comprometimento dessa região demonstraram problemas 

de memória (Mangels et al., 1996); além disso, danos no CPF orbital e ventromedial 

também resultam em déficits de memória episódica ocasionando em comportamento 

confabulatório (Turner et al., 2008).  

Comumente, o CPF medial é subdividido em duas secções, seção ventromedial e 

dorsomedial (Szczepanski e Knight, 2014). Enquanto os danos no CPF ventromedial 

têm sido relacionados a alterações no comportamento social, bem como a tomada de 

decisão social e emocional  (Anderson et al., 2006), danos no CPF dorsomedial estão 

associados com a incapacidade de detectar erros, dificuldade em resolver conflitos de 

estímulos, instabilidade emocional, desatenção e mutismo acinético (Devinsky et al., 

1995). O mutismo acinético caracteriza-se por um estado de vigília de intensa apatia, 

com indiferença à dor, à sede ou à fome, demonstrando falta de movimento espontâneo 

ocasionando em ausência de iniciativa motora ou psíquica, ausência de 

verbalização, além de apresentar falha em responder perguntas ou comandos (Bonelli e 

Cummings, 2007).  

Estudos mostram que lesões no córtex orbitofrontal ocasionam déficits de 

inibição que muitas vezes se manifestam durante a tomada de decisão (Szczepanski e 

Knight, 2014) e deficiências na memória do contexto temporal (Duarte et al., 2010; 
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Gilboa et al., 2006); lesões nessa área parecem desconectar os sistemas de 

monitoramento frontal da entrada límbica (Eslinger e Damasio, 1985).  

O diagnóstico das modificações comportamentais provenientes de lesões no CPF 

é difícil por meio de testes neuropsicológicos, tais como avaliações da atenção, da 

memória e das funções da linguagem, uma vez que indivíduos com extensas lesões pré-

frontais podem responder de maneira adequada dentro de um intervalo de tempo normal 

aos testes de memória, inteligência e outras funções cognitivas (Siddiqui et al., 2008), 

ainda que sua capacidade de organizar a dinâmica de sua vida possa estar comprometida 

de maneira significativa (Miller, 2000). 

Os neurotransmissores atuam através de um conjunto de diferentes sistemas de 

receptores, assim a DA que atua nos receptores D1 pode ter efeitos muito diferentes - 

mesmo opostos - aos de suas ações nos receptores D2 (Floresco et al., 2006). A 

normalização da transmissão de DA contribuirá para melhorar os déficits cognitivos não 

apenas relacionados a doenças neurológicas ou psiquiátricas, mas também no 

envelhecimento normal (Nieoullon, 2002).  

Estudos recentes demonstram o potencial de uso de intervenção 

neurofarmacológica após lesão cerebral adquirida para prevenir ou melhorar os efeitos 

de deficiências cognitivas (Nachev et al., 2005). Diante disso, o uso de compostos 

farmacológicos que atuam sobre a transmissão dopaminérgica poderia representar uma 

estratégia eficiente para corrigir déficits comportamentais em estados patológicos ou 

mesmo para aumentar a capacidade adaptativa durante o envelhecimento normal 

(Nieoullon, 2002). 

 

1.1.3 Plasticidade no córtex pré-frontal 

Em princípio, acreditava-se que o Sistema Nervoso Central (SNC) após seu 

desenvolvimento tornava-se uma estrutura rígida incapaz de sofrer alterações e que 

lesões seriam permanentes, pois suas células não poderiam ser reconstituídas ou 

reorganizadas (Kessler et al., 2005). No entanto, sabe-se hoje que ele continua 

aperfeiçoando-se e aprende a adaptar-se na presença de alterações (Gaillard et al., 

2000). A base dessas adaptações provém da neuroplasticidade, definida como a 

capacidade dos circuitos neuronais fazer alterações adaptativas tanto a nível estrutural 

como funcional (Su et al., 2016). 
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Embora a plasticidade possa ser observada em todo o córtex, a plasticidade do 

CPF é particularmente importante, pois essa região está envolvida em várias funções 

cognitivas, como aprendizado e memória (Kuboshima-Amemori e Sawaguchi, 2007).  

Acredita-se que a memória é codificada por modificação da força sináptica, por 

isso potenciação de longo prazo (LTP) é amplamente considerada como um dos 

principais mecanismos celulares que está na base do aprendizado e memória (Bliss e 

Collingridge, 1993; Cooke e Bliss, 2006). Em neurociência, LTP é uma melhoria 

duradoura na transmissão do sinal entre dois neurônios que resulta de estimulá-los de 

forma simultânea, sendo considerado um dos vários fenômenos que contribuem para 

a plasticidade sináptica (Cooke e Bliss, 2006). A plasticidade sináptica é definida como 

a capacidade das sinapses se fortalecerem ou enfraquecerem ao longo do tempo, em 

resposta aos aumentos ou diminuições de atividade (Hughes, 1958).   

Existem vários mecanismos subjacentes que cooperam para alcançar a 

plasticidade sináptica, incluindo o numero de receptores de neurotransmissores 

localizados em uma sinapse (Gerrow e Triller, 2010) e quão efetivamente as células vão 

responder aos neurotransmissores (Gaiarsa et al., 2002). 

Ao contrário do hipocampo, onde a indução da plasticidade sináptica na rede 

está bem documentada em relação à memória de longo prazo, as funções cognitivas 

mediadas pelo CPF foram pensadas para serem independentes da adaptação neuronal 

duradoura da rede. No entanto, as evidências acumuladas sugerem que os neurônios 

corticais pré-frontais possuem a maquinaria celular da plasticidade sináptica e exibem 

mudanças duradouras da atividade neural associada a vários processos cognitivos (Goto 

et al., 2010). 

Estudos com modelos de plasticidade sináptica demonstraram que, esta no CPF 

é modulada por uma série de substâncias neuroquímicas, entre elas, a DA(Goto et al., 

2010; Otani et al., 2003). Os efeitos da DA são mediados pelos receptores da classe D1 

(D1 e D5) e da classe D2 (D2, D3 e D4) (Beaulieu e Gainetdinov, 2011). 

 Particularmente, a DA pode regular bidirecionalmente os eventos excitatórios e 

inibitórios, dependendo de quais receptores são ativados. Enquanto os receptores do tipo 

D1 podem aumentar tanto as correntes excitatórias do receptor N-metil D-Aspartato 

(NMDA) como as correntes inibitórias pós-sinápticas (IPSC), os receptores do tipo D2 

reduzem as respostas dos receptores NMDA e os IPSCs (Seamans e Yang, 2004).  

Em seu estudo, Chen e colaboradores (2004), forneceram evidências que a 

atividade de NMDA pode ser regulada pela sinalização do receptor D1. Esta regulação 
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positiva da atividade de NMDAR por receptores D1 e a descoberta anterior de 

regulação positiva de receptores D1 de DA por ativação de NMDAR fornecem um 

mecanismo celular para as interações recíprocas entre D1 e NMDAR. Essas interações 

podem desempenhar um papel importante na modulação da plasticidade sináptica e, 

portanto, nos processos cognitivos e emocionais (Chen et al., 2004). Dessa forma, o 

aumento de ativação do receptor glutamatérgico NMDA a partir do influxo de DA no 

CPF é um dos mecanismos plausíveis para plasticidade na região pré-frontal (Miller, 

2000). 

A importância da plasticidade sináptica no CPF é reforçada por suas possíveis 

interrupções em vários distúrbios psiquiátricos e neurológicos, incluindo esquizofrenia, 

distúrbios do humor, toxicodependência e Doença de Alzheimer (Dalley et al., 2004). 

Vale ressaltar que, a plasticidade não se manifesta apenas em comportamentos de 

aprendizagem e memória. Por exemplo, a reabilitação de pessoas que sofreram dano no 

sistema nervoso e que tiveram comprometimento de alguma de suas funções se torna 

possível através da neuroplasticidade (Junior e Melo, 2011). 

Observações clínicas sugerem que os processos cognitivos suportados pelo CPF 

são mais plásticos e tendem a se recuperar quando comparado ao córtex motor primário 

ou sensorial. Existem várias teorias de recuperação da função; as primeiras logicamente 

concluíram que a recuperação deve ser mediada por regiões cerebrais intactas. Estudos 

evidenciam que o CPF danificado ao ser desafiado com tarefas de memória ou cargas de 

atenção é compensado dinamicamente pelo hemisfério não comprometido. Além disso, 

foi observado que a compensação neural ocorre rapidamente à medida que as demandas 

da tarefa aumentam (Voytek et al., 2010).  

Mudanças plásticas podem ocorrer ao longo da vida por uma grande variedade 

de experiências (Kolb e Gibb, 2015), como por exemplo a experiência sensorial e 

motora, e o uso de drogas (Kou e Iraji, 2014). Diferentes abordagens têm sido 

experimentadas em animais e humanos, como o uso de agentes farmacológicos tal como 

a L-Dopa, (Floel e Cohen, 2010), e esses métodos podem resultar em ganhos de 

comportamento acompanhado por reorganização cortical em seres humanos (Tardy, 

2006).  
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1.1.4 Mucuna pruriens (L.) DC. 

 

A  Mp em inglês “cowage" ou “cowitch plant" é proveniente do Hindi Kiwach. 

Em sânscrito, é chamado Atmagupta (Manyam, 1990), pertencente à família Fabaceae, 

subfamília Papilionaceae (Di Patrizi et al., 2006), essa espécie é nativa de regiões 

tropicais, especialmente Índia, África e Ilhas do Pacífico (Rajeshwar et al., 2005). No 

Brasil, é encontrada mais facilmente nas regiões da Amazônia, Cerrado e Mata 

Atlântica, popularmente conhecida como café berão e pó-de-mico (Tozzi et al., 2005). 

O gênero Mucuna compreende aproximadamente 105 espécies, muitas das quais 

apresentando grande valor econômico para forragem, ornamento e medicamentos 

(Moura et al., 2016). 

A planta apresenta sensibilidade à geada, mostrando crescimento fraco em solos 

frios e molhados, apresentando ainda tolerância a condições climáticas como a seca, 

solos de elevada acidez e baixa fertilidade (Vadivel e Pugalenthi, 2008). O gênero 

prospera melhor em condições quentes e úmidas, abaixo de 1500 m acima do nível do 

mar, e em áreas com chuvas abundantes (Lampariello et al., 2012) 

 A Mp é uma germinação anual que pode atingir 15 m de comprimento (Kavitha 

e Thangamani, 2014) e sua principal forma de propagação é através de suas sementes 

(Pulikkalpura et al., 2015). A planta apresenta ramos longos e finos, folhas em formato 

de ponta de lança, flores de cor branca e roxo-azulado e pétalas semelhantes a 

borboletas; suas vagens são peludas, grossas e com textura semelhante a couro; têm em 

torno de 4 polegadas de comprimento, tem formato de buracos com coloração marrom 

escura e fortemente coberto de pelos duros, geralmente apresentando até seis sementes 

(Lampariello et al., 2012) (Figura 4).   

 

 

Figura 4.  Mucuna pruriens (L.) DC. em diferentes estágios da produção: (A) árvore, (B) 

vagem, (C) flores e (D) grãos. 

Fonte: http://www.herbalhealth.asia/blog/mucuna-pruriens-makes-you-feel-good/ 
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Quando jovens a Mucuna é completamente coberta de pelos; entretanto, após 

seu envelhecimento torna-se praticamente livre de pelos (Shahaji e Parnu, 2011). Em 

decorrência do composto mucunaina ao entrar em contato com a pele pode resultar em 

dermatite apresentando prurido intenso (Infante et al., 1990). 

 É utilizada como uma planta medicinal popular na Índia, que vem sendo muito 

utilizada na medicina tradicional indiana Ayurveda (Sathiyanarayanan e Arulmozhi, 

2007). Embora possua algumas propriedades tóxicas, diversas espécies de Mucuna são 

utilizadas como uma pequena cultura alimentar (Lampariello et al., 2012), em 

resultância de ser considerada uma fonte viável de proteínas alimentares (Pugalenthi et 

al., 2005).  

Alguns grãos na natureza exibem propriedades farmacêuticas por apresentar 

constituintes fenólicos associados à atividade antioxidante (Krishnaiah et al., 2011). 

Nesse cenário, encontram-se as sementes da Mp que são particularmente muito 

conhecidas por exibirem uma série de componentes funcionais interessantes que têm 

profunda ação sobre o sistema nervoso humano. Dentre estes compostos, L-Dopa com 

aproximadamente 5%, é considerado o principal constituinte fenólico da Mp (Misra e 

Wagner, 2004; Siddhuraju et al., 2000). Em menor quantidade, com aproximadamente 

0,25% encontram-se as tetraisoquinolinas metiladas e não metiladas (Siddhuraju e 

Becker, 2001). Além disso, as sementes contêm mucunine, mucunadina, prurienina e 

prurieninina (Siddhuraju et al., 2000). Também foram encontrados compostos 5-indol 

no extrato das sementes, dos quais dois foram identificados como triptamina e 5-

hidroxitriptamina (Misra e Wagner, 2004).  

Outras substâncias químicas estão presentes nas diversas partes da Mp. Entre 

elas, é possível mencionar carboidratos, ácidos gordos tais como ácido oleico, ácido 

linoleico e ácido palmítico (Adebowale et al., 2005), ácido propanoico (Manyam et al., 

2004), triterpenos, esteróis (b-sitosterol, Ácido ursólico, etc.) (Siddhuraju et al., 1996), 

ácidos minerais, lignina, saponina, (Vadivel e Pugalenthi, 2008), glutationa, lecitina, 

ácido gálico, glicosídeos, nicotina, (Dhawan et al., 2011), bufotenina, colina, 

fisostigmina (Kavitha e Thangamani, 2014), e substâncias antioxidantes como coenzima 

Q-10 e NADH (Bega et al., 2014; Manyam et al., 2004). 

Posteriormente aos achados de que as sementes da Mp contêm L-Dopa, sua 

demanda nos mercados internacionais alavancou, motivando os agricultores indianos a 

iniciarem seu cultivo comercial. As técnicas convencionais de propagação desta planta 
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estão limitadas às sementes, pois os tricomas presentes nas vagens causam prurido 

descontrolado (Dhawan et al., 2011).  

Embora constituam uma boa fonte de carboidratos e proteínas, a sua utilização 

como alimento é limitada devido à presença de alguns fatores antinutricionais 

(Pugalenthi et al., 2005) e dessa forma a qualidade nutricional e aceitabilidade em geral 

é comprometida (Liener, 1994). Os antinutrientes mais importantes da Mp incluem: 

compostos fenólicos, taninos, lectinas, ácido fítico, inibidores de tripsina (Ravindran e 

Ravindran, 1988), taninos, inibidores de protease, fatores de flatulência, saponinas e 

cianeto de hidrogênio (Vadivel e Janardhanan, 2000). Em virtude disso, quando 

consumidas em grandes quantidades por humanos e outros monogástricos podem causar 

vômitos e diarreia (Siddhuraju e Becker, 2001).  

Todavia, tratamentos hidrotermais, fermentação e germinação demonstraram 

serem eficazes na minimização dos fatores antinutricionais das sementes da Mp, 

melhorando a digestibilidade de proteína e amido nas sementes da leguminosa. O valor 

nutricional dessa espécie de feijão não é afetado pelo tratamento térmico, entretanto, 

devido a desnaturação térmica as concentrações de antinutrientes são reduzidas, 

mantendo-as em valores aceitáveis para o consumo (Siddhuraju e Becker, 2001). Dessa 

forma, apesar das suas propriedades tóxicas, várias espécies 

de Mucuna são cultivadas como uma pequena cultura alimentar (Lampariello et al., 

2012).   

Em decorrência da complexidade de seus compostos funcionais a Mp tem sido 

estudada para diversas finalidades, incluindo seu efeito antidiabético, afrodisíacos, 

antineoplásico, antiepiléptico, propriedades antimicrobianas (Sathiyanarayanan e 

Arulmozhi, 2007), propriedades analgésicas, anti-inflamatórias, (Adepoju e Odubena, 

2009) hepatoprotetoras, anti-hipertensivas (Middleton et al., 2000) antioxidantes e 

neuroprotetoras (Chikagwa-Malunga et al., 2009; Misra e Wagner, 2004; Vadivel e 

Pugalenthi, 2008). 

Os compostos fenólicos são conhecidos pela sua atividade antioxidante. Esta 

característica tem sido atribuída à sua capacidade de redução de óxidos, que 

desempenham um papel importante na absorção ou neutralização de radicais livres 

(Basile et al., 2005). Os extratos alcoólicos das sementes de Mp mostraram ter potencial 

atividade antioxidante nos modelos in vivo de peroxidação lipídica induzida pelo 

estresse (Singh, 2001). 
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O stress oxidativo tem sido implicado na degeneração de neurônios 

dopaminérgicos na substância negra (SN) de pacientes com Doença de Parkinson (DP). 

Nessa perspectiva, alguns pesquisadores realizaram estudos para avaliar o efeito da Mp 

no modelo experimental da DP, os quais demonstraram resultados significativos 

demonstrando que os grupos de DP tratados com os extratos da Mp melhoraram o 

sistema antioxidante  (Yadav e Damke, 2017; Yadav et al., 2014, 2013) e apresentaram 

melhores resultados nos testes motores (Arulkumar e Sabesan, 2012; Kasture et al., 

2009; Lieu et al., 2010; Yadav e Damke, 2017; Yadav et al., 2014, 2013).  

 

 

1.2 PROBLEMA 

 

O CPF é comumente classificado como córtex de associação multimodal, com 

informações processadas de forma extrema a partir de diversas modalidades sensoriais 

integrando de maneira precisa para estabelecer as construções fisiológicas da memória, 

percepção e vários processos cognitivos. 

Danos no CPF, sejam eles por eventos traumáticos ou fisiológicos, muitas vezes 

resultam em habilidades cognitivas sociais alteradas e déficits de atenção. Dessa forma, 

quando o CPF é lesado, há grandes prejuízos das responsabilidades sociais, assim como 

a capacidade de concentração e de abstração. Embora em algumas situações as funções 

executivas mantenham-se intactas, o individuo já não consegue resolver problemas, 

mesmo aqueles mais simples.  

 

 

1.3 JUSTIFICATIVA 

 

Nas últimas décadas o interesse por produtos naturais têm aumentando 

consideravelmente em virtude de apresentarem importantes propriedades farmacêuticas, 

tais como o efeito neuroprotetor. Nesse contexto, destaca-se a Mp, cujas propriedades 

biológicas tem sido amplamente estudadas, a exemplo de seu efeito antidiabético, 

afrodisíaco, antineoplásico, antiepiléptico, atividade antimicrobiana, propriedades 

analgésicas, anti-inflamatórias, hepatoprotetoras, anti-hipertensivas, antiveneno, 

neuroprotetor, antioxidante, entre outros.  
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1.4 OBJETIVOS 

1.4.1 Objetivo geral 

Analisar os efeitos da suplementação com dosagens diferenciadas de Mp na 

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

 

1.4.2 Objetivos específicos  

Avaliar o tropismo morfológico e químico promovido pela Mp a partir dos seguintes 

parâmetros:  

 Evolução de área, perímetro e comprimento axonal pela microscopia de 

contraste de fase; 

 A imunorreatividade da proteína glial: proteína ácida fibrilar glial (GFAP); 

  As imunorreatividade da proteína associada ao crescimento 43 (GAP-43).  

 

.  
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2 MATERIAL E MÉTODOS 

 

2.1 DESENHO EXPERIMENTAL 

 

Para a realização do experimento foram utilizados 02 animais (ratos da linhagem 

Wistar - Rattus novergicus), com idade de 05 dias para obtenção do CPF. O projeto 

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

procedimentos, passando pela Comissão de Ética em Experimentação Animal da 

Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN), sendo aprovado e autorizado 

através do parecer consubstanciado CEEA/ n° 06/16 (Anexo A).  

 

2.2 EXTRAÇÃO E CULTIVO DAS CÉLULAS DO CÓRTEX PRÉ-FRONTAL  

 

As células do CPF foram coletadas de 02 ratos Wistar com 5 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 sob o fluxo 

laminar com auxílio de tesoura, pinça e espátula o tecido cerebral foi rebatido e 

seccionado, possibilitando a exposição do córtex pré-frontal e remoção (Figura 5). Em 

seguida o tecido foi transferido para tubo Falcon de 15 mL contendo 4mL de meio 

Leibovitz-15 (L-15: GIBCO Invitrogen Corporation).  

 

Figura 5: Obtenção das células do córtex pré-frontal: (A) remoção do tecido tegumentar, (B) 

exposição do encéfalo, (C) remoção do córtex pré-frontal. 
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Novos tubos cônicos Falcon de 15 mL com 4 mL de meio Knockout DMEM 

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

fetal e 100 μl de gentamicina (meio denominado D-10), todos obtidos da Cultilab®,  

foram preparados e receberam o CPF extraído para realização da 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 

1mL de meio, procedimento repetido por três vezes. Em placas para cultura de células 

com 24 poços (volume de 3,29ml e diâmetro de 15,4mm) para o plaqueamento foram 

adicionados 1,5mL de D-10, sendo em seguida realizado o gotejamento das células 

recém-extraídas, mantidas em estufa úmida a 37°C com 5% de CO2 e 95% de ar. A 

microscopia de luz invertida com contraste de fase foi utilizada para observação da 

adesão celular no fundo das placas.  

 

 

 

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

EXPERIMENTAIS  

 

Quando as células do córtex pré-frontal atingiram 70-90% de confluência no 

fundo da placa, o meio básico foi removido e adicionado às placas 200 µl 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 3 minutos, com o objetivo de inativar a tripsina. A suspensão foi 

centrifugada a 1500 rpm durante 5 minutos, por 3 vezes, após o qual o sobrenadante foi 

desprezado e as células foram ressuspendidas em 3 mL de meio. 

As células foram depositadas em 24 poços, sendo 4 poços para cada grupo e 

observadas em quatro períodos de tempo: 24, 48, 72 e 96 horas. Com este procedimento 

foi possível avaliar a aderência, proliferação e plasticidade das células do CPF nos 

diferentes grupos (Figura 6). A Mp utilizada apresenta certificado de análise  (Anexo 

B).  
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Grupo 1 (G1): Córtex pré-frontal + D-10 

Grupo 2 (G2): Córtex pré-frontal + M. pruriens 5μl  

Grupo 3 (G3):Córtex pré-frontal + M. pruriens 10μl 

Grupo 4 (G4): Córtex pré-frontal + M. pruriens 15μl 

Grupo 5 (G5): Córtex pré-frontal + M. pruriens 20μl 

Grupo 6 (G6): Córtex pré-frontal + M. pruriens 25μl 

   

 

 

Figura 6. Delineamento do estudo: Formação de grupos e observação celular 

 

Para observação celular foi utilizado um microscópio invertido com contraste de 

fases CKX41 (Olympus®) com câmera digital Moticam 3.0 (Motic®) acoplada.  

A observação da expansão celular (área, perímetro e comprimento axonal) foi 

realizada usando microscopia invertida com contraste de fases em 4 campos não 

sobrepostos no aumento de 20x. Foram feitas microfotografias dos 6 grupos em 24, 48, 

72 e 96 horas.  Após 96 horas de observação celular, procedeu-se a imunocitoquímica. 
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2.4 MARCAÇÃO IMUNOCITOQUÍMICA  

 

No quarto dia (96 horas), com as células já aderidas as placas, o meio foi 

retirado e as células foram lavadas em duas etapas de cinco minutos com tampão de 

fosfato de sódio, 0,1M, pH 7,4, fixadas em paraformaldeído (4%) por trinta minutos e 

novamente lavadas em três banhos de PBS (cinco minutos cada). Em seguida, as células 

foram tratadas com Triton a 0,4% (Sigma®) por 10 minutos e lavadas em PBS. 

Posteriormente, bloqueios de sítios inespecíficos foram feitos durante 30 minutos em 

solução PBS 0,1M contendo 0,2% de Triton e 1% de albumina do soro de boi (BSA). 

As células foram incubadas com um os anticorpos primários descritos abaixo por 2 

horas à temperatura ambiente (Quadro 1). 

 

 

Anticorpo 1° Animal Concentração Fornecedor 

GFAP Mouse 1:400 Sigma 

GAP-43 Mouse 1:2600 Sigma 

    Quadro 1.  Lista de anticorpos primários. 

 

1. Anti-proteína ácida fibrilar glial (GFAP) feito em camundongo (Sigma) 

para marcação de astrócitos na concentração de 1:400; este gene codifica uma das 

principais proteínas de filamentos intermediários de astrócitos maduros. Ele é utilizado 

como um marcador para distinguir os astrócitos de outras células gliais durante o 

desenvolvimento.  

2. Anti-proteína 43 associada ao crescimento (GAP 43) feito em mouse 

(Sigma) na concentração 1:2600. É uma fosfoproteína intracelular encontrada 

exclusivamente nos sistema nervoso periférico e central. GAP 43 é uma proteína 

principal de cones de crescimento axonal. 

Ao término desta etapa, as células foram lavadas em PBS (0,1M; pH 7,4) por 

cinco minutos e incubadas por 1 hora com anticorpo secundário anti-mouse  produzidos 

em donkey (Jackson, EUA) conjugados ao AlexaFluor 594 mantidas em ambiente 

refrigerado com ausência de luz. Após a incubação secundária, as células foram lavadas 

com PBS por cinco minutos e, posteriormente, examinadas no microscópio de 

fluorescência do Laboratório de Estudos Neuroquímicos da Universidade Federal do 

Rio Grande do Norte/UFRN (Eclipse Ni, Nikon®).  
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Foram realizadas fotomicrografias com as câmeras digitais Moticam 5.0 

(Motic®) nos aumentos de 4x, 10x, 20x em 4 campos numa sequência definido 

previamente em cada placa (Figura 7). Na ocorrência de marcações fluorescentes 

registrada nas células do córtex pré-frontal, existiu o cuidado de examinar o 

compartimento subcelular, citoplasmático ou nuclear das imunorreatividades. 

 

 
 

Figura 7. Campo de observação celular 

 

2.5 ANÁLISES DOS DADOS  

 

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

contaram as células por campo em números absolutos, aferindo o perímetro (μm), área 

(μm2) e comprimento (μm) de cada célula em campos visuais não sobrepostos 

aleatoriamente, usando cultura de células de no mínimo 3 experimentos diferentes com 

aumento de 20x. Foi utilizado 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 da pesquisa foi construído na plataforma do software SPSS
®
 

(Statistical Package for Social Sciences) versão 22.0, 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, perímetro e comprimento) ao longo de 96 horas foram 

comparados estatisticamente através do teste de Kruskal-Wallis em múltiplas 

comparações em forma de pares sendo considerando significante quando p< 0,05. 
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3 RESULTADOS  

A partir dos métodos utilizados, as células ficaram aderidas ao fundo da placa. 

Estas culturas proliferaram e ao atingirem a confluência, encontravam-se justapostas 

(Figura 8).  

 

 

Figura 8: Células do córtex pré-frontal confluentes antes do primeiro subcultivo (20x). 

Escala 200μm. 

 

Após o subcultivo e formação dos grupos experimentais, as células ficaram 

aderidas ao fundo da placa e foram acompanhas ao longo de 4 dias (96hs) para 

observação de mudanças morfológicas. As culturas de células quando cultivadas em 

meio D-10 acrescido de Mp apresentaram alterações mais visíveis quando comparadas 

com culturas desprovidas de tratamento, possibilitando a identificação mais evidente da 

morfologia das células gliais e neuronais, resultando em efeito plástico (Figura 9, 10 e 

11).  
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Figura 9: Aspectos Morfológicos das células gliais (cabeça de seta) e células neuronais 

(seta) (20x). Escala 200μm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10: Aspectos Morfológicos das células gliais (cabeça de seta) e células neuronais 

(seta) (40x). Escala 200μm. 
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Figura 11. Morfologia das células após formação dos grupos experimentais por 96 

horas. Grupo 1: painéis A (24 horas), B (48 horas), C (72 horas), D (96 horas);  Grupo 

2: painéis E (24 horas), F (48 horas), G (72 horas), H (96 horas); Grupo 3: painéis I (24 

horas), J (48 horas), K (72 horas), L (96 horas); Grupo 4: painéis M (24 horas), N (48 

horas), O (72 horas), P (96 horas); Grupo 5: painéis Q (24 horas), R (48 horas), S (72 

horas), T (96 horas); Grupo 6: painéis U (24 horas), V (48 horas), W (72 horas), Y (96 

horas) (20x). Células gliais (cabeça de seta) e células neuronais (seta).  Aumento 20x. 

Escala 200μm.  
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3.1 MUDANÇAS MORFOLÓGICAS DAS CÉLULAS NEURONAIS 

 

Os dados a seguir referem-se a expansão celular (área, perímetro e comprimento 

axonal) dos diferentes grupos experimentais em diferentes períodos (24 horas, 48 horas, 

72 horas e 96 horas).  

 Ao observar a área neuronal após 24 horas de subcultivo e tratamento, verificou-

se que esta no G4 se mostrou superior quando comparado com grupo G1 (p= 0,006) 

(Figura 12). 

 

 
Figura 12. Área de células neuronais observadas em cada grupo experimental às 24 

horas. P valor (a=0,006). 
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 Posterior às 48 horas de tratamento a área neuronal demonstrou-se superior no 

G4 quando comparado com G1 (p= 0,007) (Figura 13).  

 

 

 
Figura 13. Área de células neuronais observadas em cada grupo experimental às 48 

horas. P valor (a=0,007). 
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 Após 72 horas de tratamento a área neuronal mostrou-se superior em G2 

(p=0,0009), G3(p=0,000), G4 (p=0,000) e G5 (p=0,000) quando comparados ao G1. 

Confrontando os resultados do G6 com G4, observou-se que o último apresentou valor 

mais elevado (p=0,014) (Figura 14). 

 

 

 

 

 
Figura 14. Área de células neuronais observadas em cada grupo experimental às 72 

horas. P valores (a=0,000; b=0,000; c=0,000; d=0,009; e=0,014). 
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 No último dia (96 horas), verificou-se que a área neuronal no G3 (p=0,002), G4 

(p=0,000), G5 (p=0,000) e G6 (p=0,008) foram superiores quando comparadas com o 

G1. O G4 quando comparado com G2 e G6 apresentou valor mais elevado (p=0,000) e 

(p=0,005) (Figura 15).  

 

 

 

 
 

Figura 15. Área de células neuronais observadas em cada grupo experimental às 96 

horas. P valores (a=0,008; b=0,000; c=0,000; d=0,002; e=0,000; f=0,005). 
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Ao observar o perímetro de células neuronais após 24 horas de tratamento, 

verificou-se que não houve diferença estatística significativa entre os grupos 

experimentais (Figura 16).  

 

 

Figura 16. Perímetro de células neuronais observadas em cada grupo experimental às 24 

horas. 
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Em 48 horas observou-se que o perímetro das células neuronais do G2 

(p=0,005), G3 (p=0,010), G4 (p=0,000) e G5 (p=0,016) foram superiores ao G1 (Figura 

17).  

 

 

Figura 17. Perímetro de células neuronais observadas em cada grupo experimental às 48 

horas. P valores (a=0,016; b=0,000; c=0,010; d=0,005). 
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Em 72 horas de observação o G3 (p=0,003) e G4 (p= 0,000) foram superiores ao 

G1. O G3 manteve-se superior quando comparado com o G6 (p= 0,010) e o G4 quando 

comparado com G2 (p=0,049), G5 (p=0,020) e G6 (p=0,001) (Figura 18). 

 

 

Figura 18. Perímetro de células neuronais observadas em cada grupo experimental às 72 

horas. P valores (a=0,000; b=0,003; c=0,010; d=0,001; e=0,049; f=0,020). 
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Após 96 horas, observou-se que o G1 foi inferior aos grupos G2 (p=0,005), G3 

(p=0,000) e G4 (p=0,000) (Figura 19).  

 

 

Figura 19. Perímetro de células neuronais observadas em cada grupo experimental às 96 

horas. P valores (a=0,000; b=0,000; c=0,005). 
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Ao observar o comprimento de células neuronais após 24 horas de tratamento, 

verificou-se que não houve diferença estatística significativa entre os grupos 

experimentais (Figura 20).  

 

 

Figura 20. Comprimento axonal de células neuronais observadas em cada grupo 

experimental às 24 horas. 
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Foi possível perceber que às 48 horas de observação o comprimento axonal de 

células neuronais do G3 (p=0,001), G4 (p=0,000) e G5 (p= 0,040) foram superiores ao 

G1 (Figura 21).  

 

 

Figura 21. Comprimento axonal de células neuronais observadas em cada grupo 

experimental às 48 horas. P valores (a=0,040 b=0,000; c=0,001). 
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Passada 72 horas, os grupos G3 (p=0,000) e G4 (0,000) foram superiores ao G1, 

o G4 também se mostrou superior quando comparado o G6 (0,015) (Figura 22).  

 

 

Figura 22. Comprimento axonal de células neuronais observadas em cada grupo 

experimental às 72 horas. P valores (a=0,000 b=0,000; c=0,015). 
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Ao final das 96 horas, o comprimento axonal dos grupos G3 (p=0,028) e G4 

(p=0,000) foram superiores ao G1, o G3 manteve-se superior o G5 (p=0,026), enquanto 

o G4 foi mais elevado quando comparado o G5 (p=0,000) e G6 (0,008) (Figura 23).  

 

 

Figura 23. Comprimento axonal de células neuronais observadas em cada grupo 

experimental às 96 horas. P valores (a=0,008 b=0,000; c=0,026; d=0,028; e= 0,000). 
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3.2 MUDANÇAS MORFOLÓGICAS DAS CÉLULAS GLIAIS 

 

 

Ao observar a área das células da glia às 24 horas, verificou-se que o G4 foi 

superior o G1 (p=0,011) e o G6 (p=0,028) (Figura 24).  

 

 

Figura 24. Área de células da glia observadas em cada grupo experimental às 24 horas. 

P valores (a=0,011 b=0,028). 
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Após 48 horas constatou-se que o G3 (p=0,014) e o G4 (p=0,017) foram 

superiores o G6 (Figura 25).  

 

 

Figura 25. Área de células da glia observadas em cada grupo experimental às 48 horas. 

P valores (a=0,014; b=0,017). 

 

 

 

 

 

 

 



58 
 

Posterior às 72 horas, os grupos G3 (p=0,002), G4 (p=0,000), G5 (p=0,036) e o 

G6 (p=0,002) foram superiores o G1, o G4 se manteve superior o G2 (p=0,000) e o G6 

(0,010) (Figura 26).  

 

 

Figura 26. Área de células da glia observadas em cada grupo experimental às 72 horas. 

P valores (a=0,002 b=0,036; c=0,000; d= 0,002; e=0,000; f=0,010). 
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Após às 96 horas, observou-se que o G3 foi superior o G1 (p=0,001), G5 

(p=0,013) e o G6 (p=0,000) (Figura 27). 

 

 

Figura 27. Área de células da glia observadas em cada grupo experimental às 96 horas. 

P valores (a=0,000 b=0,001; c=0,013). 
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Ao observar o perímetro de células da glia após 24 horas de tratamento, 

verificou-se que não houve diferença estatística significativa entre os grupos 

experimentais (Figura 28).  

 

 

Figura 28. Perímetro de células da glia observadas em cada grupo experimental às 24 

horas. 
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Após as 48 horas, constatou-se que o G3 (p=0,003) foi mais elevado do que o 

G1 (Figura 29). 

 

 

Figura 29. Perímetro de células da glia observadas em cada grupo experimental às 48 

horas. P valor (a=0,003). 
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Passada às 72 horas verificou-se que o G3 foi superior a todos os outros grupos, 

G1 (p=0,000), G2 (p=0,022), G4 (p=0,006), G5 (p=0,000) e o G6 (p=0,000) (Figura 

30).  

 

 

Figura 30. Perímetro de células da glia observadas em cada grupo experimental às 72 

horas. P valores (a=0,000 b=0,000; c=0,000; d=0,006; e=0,022). 
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Posterior às 96 horas o G3 (p=0,000), G4 (p=0,000) e o G5 (p=0,027) foram 

superiores o G1. O G3 manteve-se superior o G2 (p=0,005) e o G6 (p=0,005), o G4 

também se manteve superior o G2 (p=0,000) e o G6 (p=0,000) (Figura 31).  

 

Figura 31. Perímetro de células da glia observadas em cada grupo experimental às 96 

horas. P valores (a=0,027 b=0,005; c=0,000; d=0,000; e=0,000; f=0,005; g=0,000). 
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3.3  FENOTÍPO DAS CÉLULAS GLIAIS E NEURONAIS 

Após 96 horas de observação, procedeu-se a imunocitoquímica dos 6 grupos. 

Ambos os grupos expressaram proteína neuronal (Figura 32) e glial (Figura 33), no 

entanto, em relação as alterações fenotípicas, as células no G3 e G4 merecem maior 

destaque.  

 

Figura 32. Células submetidas a imunofluorescência do anticorpo GAP-43: Painéis A 

(D-10), B (5 µL), C (10 µL ), D (15µL), E (20 µL) F (25 µL). Aumento 20x. Escala 

100μm. 
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Figura 33. Células submetidas a imunofluorescência do anticorpo GFAP. Painéis A (D-

10), B (5 µL), C (10 µL ), D (15µL), E (20 µL) F (25 µL). Aumento 20x.  Escala 

100μm. 
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4  DISCUSSÃO   

Dentre as diversas características importantes do cérebro, destaca-se sua 

capacidade de reorganização funcional e morfológica através de mecanismos de 

plasticidade que constituem a base da nossa capacidade de codificar e reter memórias 

(Bruel-Jungerman et al., 2007). Fatores como a idade e o estresse podem levar desde a 

perda de memória, amnésia e demência, como problemas mais severos como a 

esquizofrenia e a doença de Alzheimer e, nesse caso, o indivíduo não é capaz de fazer 

uso total de suas habilidades cognitivas (Singh et al., 2015).   

A dieta, em conjunto com fatores ambientais, tem um papel crucial na formação 

da capacidade cognitiva do cérebro (Gómez-Pinilla, 2008). Portanto, a procura por 

componentes dietéticos que podem aumentar o número e a plasticidade das sinapses 

pode gerar novas estratégias para aprimorar as funções de aprendizagem e memória 

(Slutsky et al., 2010). Nesse sentido, durante as últimas décadas o interesse em terapias 

naturais aumentou muito decorrente o uso crescente de plantas medicinais e 

fitoterápicos. Uma vez que, muitas plantas e produtos vegetais mostram atividade 

cognitiva significante (Singh et al., 2015).  

A produção de neurônios de células progenitoras neurais, o crescimento de 

axônios e dendritos e a formação e reorganização de sinapses são exemplos de 

neuroplasticidade (Cheng et al., 2010). Além disso, as células gliais (astrócitos, 

micróglia e oligodendrócitos) desempenham papéis importantes na neuroplasticidade ao 

produzir fatores solúveis e superficiais que influenciam na plasticidade sináptica e na 

sobrevivência celular (Barres, 2008).  

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

celular para células gliais e neuronais e comprimento axonal para os neurônios, pois 

foram parâmetros elencados primordialmente para descrição morfológica das células 

nos diferentes grupos experimentais ao longo dos dias. Evidências sugerem que a glia e 

os neurônios não devem mais ser considerados elementos celulares independentes no 

sistema nervoso, mas sim interconectados entre si, os quais estão envolvidos em 

informações de processamento e plasticidade (Wang et al., 2016).  

Diante da avaliação dos parâmetros morfológicos, um ponto relevante em nosso 

estudo foram as mudanças morfológicas adquiridas pelas células entre os diferentes 

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

reflexos de um microambiente propício ao desenvolvimento celular. O meio D-10, 
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utilizado como um controle foi muito importante para averiguar se as células do CPF 

adquiriam fenótipos distintos. Como as propriedades da Mp são bastante discutidas e 

houve modificações nos aspectos morfológicos das células, sobretudo, no G3 e G4, 

assim sendo, acredita-se que Mp contribuiu para plasticidade das células e assim pode 

atuar como potencializador nos processos cognitivos como memória e aprendizado, 

corroborando assim com trabalhos anteriores realizados in vivo.  

Um primeiro estudo, administrou a Mp em ratos, os quais foram classificados 

em 3 grupos. O Grupo I: não recebeu nenhum medicamento durante as sessões de 

treinamento (10 dias) e de recuperação da memória (7 dias), o grupo II: recebeu droga 

somente durante a sessão de recuperação de memória e o grupo III: recebeu droga 

durante as sessões de treinamento e de recuperação de memória. Os resultados 

mostraram um aumento de 15% e 35% na recuperação da memória, em animais que 

receberam somente o extrato na sessão de recuperação de memória e animais que 

receberam o extrato durante as sessões de treinamento e recuperação da memória, 

respectivamente. Estes resultados propõem efeitos significativos da droga sobre 

habilidades de aprendizagem e processos de recuperação de memória, sugerindo 

claramente que a droga tem um efeito significativo nos processos cognitivos 

(Poornachandra et al., 2005).  

Um segundo estudo in vivo foi realizado, inicialmente, os animais foram 

divididos em 5 grupos distintos: grupo controle (salina), grupo padrão (Piracetam, 30 

mg/kg) e três doses de Mp (100, 200, 400 mg/kg) durante 14 dias de tratamento. 

Através do número total de entradas em diferentes braços no labirinto Y, avaliou-se 

aprendizagem e memória.  Entre os grupos que receberam diferentes doses de Mp, a 

porcentagem máxima de alteração é observada na dose de 400 mg/kg. Este estudo 

demonstrou a atividade da Mp como de intensificador cognitivo em ratos (Singh et al., 

2015). 

Dentre os sinais intercelulares que regulam a gênese e a plasticidade adaptativa 

do sistema nervoso encontram-se os neurotransmissores (Gottmann et al., 2009). Entre 

os neurotransmissores envolvidos na aprendizagem e memória, pode-se destacar o 

sistema dopaminérgico e serotoninérgico (Myhrer, 2003). Dessa forma, considerando 

que a Mp apresenta entre seus constituintes a serotonina  e  o precursor da dopamina, a 

L-Dopa, sugere-se que um dos seus mecanismos de ação sobre processos cognitivos 

sejam, possivelmente, provenientes desses compostos.  

Evidências crescentes implicam a serotonina na regulação de moléculas de 
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adesão celulares envolvidas na plasticidade do cérebro em desenvolvimento e adulto 

(Dalva et al., 2007). Essas moléculas de adesão sinápticas são componentes principais 

da maquinaria molecular que conecta os neurônios pré e pós-sinápticos, facilita a 

transmissão, controla a plasticidade sináptica e capacita os circuitos neurais que se 

cruzam para processar e refinar a informação  (Lesch e Waider, 2012). Subtipos de 

receptores de serotonina estão localizados em caminhos "cognitivos", como hipocampo 

e córtex frontal (Singh et al., 2015).  

Ainda nessa perspectiva, as vias dopaminérgicas desempenha um papel crítico 

na cognição, e na última década foi observado um aumento em evidências cientificas do 

papel da DA tanto na plasticidade sináptica quantos nos processos de memória (Jay, 

2003). Além disso, uma entrada dopaminérgica mesocortical intacta ao CPF foi relatada 

como necessária para a LTP ocorrer em sinapses do CPF e do hipocampo.  Há 

evidências de que os receptores do tipo D1 podem modular várias formas de 

plasticidade sináptica, incluindo a LTP e a depressão de longo prazo (LTD) no 

neocórtex. As interações desses receptores podem desempenhar um papel crucial no 

armazenamento e transferência de informações do hipocampo no CPF (Gurden et al., 

2000).  

O CPF é criticamente envolvido em uma série de processos 

cognitivos (Takahashi et al., 2012). Apesar do interesse considerável na regulação 

dopaminérgica nos neurônios glutamatérgicos no CPF, pouca atenção se deu como a 

dopamina modula os transportadores de glutamato. A expressão de receptores de 

dopamina em astrócitos oferece um meio potencial pelo qual a dopamina pode modular 

o glutamato no CPF através dos astrócitos (Vollbrecht et al., 2014). Nesse sentido, sabe-

se que o glutamato desempenha um importante papel nas funções de aprendizagem e 

memória (McEntee e Crook, 1993).  

Um ponto importante no nosso estudo foi a utilização da imunocitoquímica 

como técnica de escolha para possível identificação de plasticidade das células do CPF 

diante dos distintos grupos experimentais. A plasticidade 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.  Para tanto, foram elencados marcadores de linhagem neuronal (GAP-

43) e marcadores de linhagem glial (GFAP).  

Inicialmente, as células gliais eram consideradas importantes para manutenção 

metabólica e suporte do sistema nervoso. No entanto, trabalhos na última década 



69 
 

demonstraram claramente o envolvimento ativo da glia na estabilidade e na função geral 

do sistema nervoso, bem como a plasticidade sináptica. Através da modulação 

específica da função das células gliais, uma grande variedade de papéis para a glia na 

plasticidade sináptica foram descobertas. Além disso, evidências circunstanciais 

interessantes sugerem um envolvimento glial em múltiplos outros tipos de plasticidade 

(Wang et al., 2016).  

A função e a eficácia da transmissão sináptica são determinadas não apenas pela 

composição e atividade dos componentes pré e pós-sinápticos, mas também pelo 

ambiente em que uma sinapse está incorporada. As células gliais compõem uma parte 

importante deste ambiente e participam de vários aspectos das funções sinápticas 

(Bernardinelli et al., 2014). Estudos evidenciam que as células gliais exercem um papel 

importante na plasticidade neural diante condições fisiológicas e patológicas (Wang et 

al., 2016).  

Na nossa pesquisa foi possível observar expressão de GFAP.  GFAP é a 

principal proteína de filamento intermediário em astrócitos maduros, e também um 

importante componente do citoesqueleto em astrócitos durante o desenvolvimento 

(Middeldorp e Hol, 2011).  

Entre a família das células gliais, os papéis desempenhados pelos astrócitos no 

nível sináptico são particularmente importantes, pois eles são células ativas na 

transmissão neuronal e na plasticidade (Hansberg-Pastor et al., 2015). Os processos 

astrocíticos têm em sua estrutura os feixes de filamentos intermediários constituídos por 

GFAP. Essas projeções formam gradualmente uma rede que infiltra o tecido cerebral 

para se associar efetivamente às sinapses neuronais   (Bernardinelli et al., 2014 e 

Middeldorp e Hol, 2011). Evidências crescentes sugerem que os astrócitos não se 

limitam a um papel estrutural ou de suporte no SNC, mas são parceiros-chave com 

neurônios na sinalização celular (Vollbrecht et al., 2014).   

Um processo celular subjacente à plasticidade sináptica é a LTP, que se mostrou 

estar intimamente relacionado com alterações nos níveis de GAP-43  (Akers e 

Routtenberg, 1985).  

GAP-43 está presente em todo o neurônio, mas em níveis mais altos nos 

terminais axônicos e cones de crescimento, participando da regulação do 

desenvolvimento do crescimento axonal e da formação da rede neural através da 

regulação mediada pela proteína quinase C dos elementos do citoesqueleto (Holahan, 

2015). Na nossa pesquisa foi possível observar algumas marcações celulares como foi 
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observado à expressão do GAP-43. Então, conhecendo a relação do GAP-43 com LTP, 

associa-se a expressão de GAP-43 aos processos de aprendizagem e armazenamento de 

memória.  

Embora, acredite-se que o benefício primário da Mp é o aumento da L-DOPA e, 

consequentemente, da DA,  (Katzenschlager,  2004; Olanow et al., 2004) além das 

substâncias químicas citadas acima que são de grande importância para as funções 

cognitivas, minerais essenciais como, zinco, magnésio e cálcio estão presentes na Mp.  

Comumente, associa-se a saúde do corpo a uma boa nutrição, por isso acredita-

se que o desenvolvimento do cérebro pode ser facilitado por suprimentos vitamínicos 

e/ou minerais (Kolb e Gibb, 2011). Nesse contexto, o aprendizado e a memória são 

funções cerebrais fundamentais afetadas por fatores alimentares e ambientais (Slutsky et 

al., 2010).  Estudos comprovam que as vitaminas solúveis em água (B e C) juntamente 

com os minerais, cálcio, magnésio e zinco, são relevantes para o desempenho cognitivo 

(Huskisson et al., 2007).  

O zinco, um elemento traço essencial, desempenha um papel fundamental na 

manutenção da saúde humana ao longo da vida útil. No nível celular, o zinco é um 

modulador da atividade sináptica e da plasticidade neuronal tanto no desenvolvimento 

quanto na idade adulta (Gower-Winter e Levenson, 2012).Uma vez que ele desempenha 

um papel fundamental na plasticidade sináptica, portanto, ele atua na aprendizagem e 

memória (Nakashima e Dyck, 2009).  

Quanto ao magnésio, ele é essencial para o bom funcionamento de muitos 

tecidos e órgãos, incluindo os sistemas cardiovascular, neuromuscular e nervoso. 

Slutsky et al., (2010), em seu estudo sugeriram que o aumento no magnésio cerebral 

melhora a facilitação sináptica de curto prazo e a LTP e melhora as funções de 

aprendizagem e memória.  

Conforme evidências científicas, o aumento da plasticidade em certas regiões do 

cérebro, como o CPF e/ou o hipocampo, podem aumentar a eficácia da terapia 

cognitiva.  Segundo o estudo de Abumaria et al.,  (2011) a elevação do magnésio 

cerebral, por um composto de magnésio, melhorou a plasticidade sináptica no 

hipocampo o aprendizado e memória em ratos. Além disso, o aumento cerebral de 

magnésio aumentou a sinalização de receptores NMDA, expressão de Fator 

Neurotrófico Derivado do Cérebro (BDNF), e plasticidade sináptica no CPF. Dessa 

forma, os resultados desse estudo sugerem que a elevação do magnésio cerebral pode 

ser uma abordagem inovadora para aumentar a plasticidade sináptica regional de forma 
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específica.  

Por fim, a importância do cálcio também foi questionado na modulação da 

plasticidade sináptica (Jay, 2003).  A mobilização de cálcio é um passo importante em 

múltiplas formas de plasticidade e, embora a entrada nos neurônios do espaço 

extracelular seja frequentemente o gatilho inicial para mudanças de plasticidade, a 

liberação de cálcio das lojas intracelulares também tem uma parte importante a 

desempenhar em uma variedade de formas de plasticidade sináptica  (Fitzjohn e 

Collingridge, 2002).  

Além dos neurotransmissores e minerais já mencionados acima, estudos de 

genética mitocondrial fornecem evidências adicionais de que a função mitocondrial 

afeta a função e o comportamento cerebral (Su et al., 2014). Mudanças nas mitocôndrias 

são associadas à LTP da transmissão sináptica, processo de aprendizagem e memória 

(Li et al., 2010). Estas são altamente móveis e se movem dentro e entre os 

compartimentos subcelulares envolvidos na neuroplasticidade (terminais sinápticos, 

dendritos, corpo celular e axônio) (Cheng et al., 2010). 

Um estudo sobre neuroproteção evidenciou que o pó do cotiledon de Mp 

aumentou de maneira significativa a atividade do complexo mitocondrial I (in vitro). O 

possível mecanismo para a atividade neurorestaurativa foi evidenciado devido ao 

aumento da atividade do complexo I e também pela presença de NADH e Co-enzima Q 

no pó do cotiledon da Mucuna (Sathiyanarayanan e Arulmozhi, 2007). Nesse sentido, a 

Mp apresenta mais uma aspecto positivo, pois uma vez que a Mp age sobre as 

mitocôndrias presume-se que essa ação possa ocasionar em alterações plásticas e, 

portanto, intensificar as habilidades cognitivas.  

Segundo Ahmad (1991 apud Poornachandra et al., 2005  ) as sementes de Mp 

atuam como estimulantes do SNC em doses baixas e como depressores em altas doses. 

Acredita-se que em estudos in vivo uma dose com 1 grama por quilograma de peso 

corporal é otimizada e atua como estimulante no SNC. No entanto, o modo de ação de 

L-Dopa em processos de memória e de aprimoramento do sistema enzimático ainda não 

é entendido  (Poornachandra et al., 2005). Certamente, isso será discutido quando estudos 

semelhantes a estes forem realizados.  
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5 CONCLUSÕES  

No que diz respeito aos aspectos morfológicos (área, perímetro e comprimento 

axonal), os resultados visualizados nos grupos experimentais tratados com Mp 

evidenciaram mudanças mais acentuadas quando comparadas ao grupo controle (D-10), 

principalmente no G3 e G4, assim como expressões para GAP-43 e GFAP mais 

evidentes nesses grupos, mostrando assim que a Mp atua na neuroplasticidade e, 

possivelmente, age como intensificador das habilidades cognitivas.  

Embora na literatura as aplicações da Mp sejam bem descritas para diversas 

finalidades, incluindo sua ação na DP, as limitações da pesquisa partem da escassez de 

estudos que tratassem desta temática, tendo em vista que esse foi o primeiro trabalho 

realizado in vitro com Mp no sistema nervoso. 
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ABSTRACT 

INTRODUCTION: Mucuna pruriens (L.)DC. (Mp) has been used in the treatment of 

numerous diseases in Indian Ayurvedic medicine, mainly for delaying the symptoms of 

Parkinson’s disease (PD), and has as its main component levodopa (L-DOPA). The aim 

of this work is to systematically review the effects of Mp supplementation on 

experimental models of PD due to its neuroprotective and antioxidant properties. 

MATERIALS AND METHODS: The search was conducted through PubMed, 

ScienceDirect, Cochrane Library, and Scientific Electronic Library Online databases, 

where a number of relevant articles were found. RESULTS: Mp demonstrated 

significant positive responses in the experimental models of PD by improving motor 

deficits and by enhancing the activity of the antioxidant systems,  reducing oxidative 

stress. In addition, it presented some advantages when compared to a conventional 

antiparkinsonian drug as it minimized the occurrence and severity of dyskinesias. 

CONCLUSION: Thus, considering that the use of herbal medicines decreases the 

likelihood of side effects associated with the pharmaceutical drugs, this work aims to 

summarize and evaluate the data available regarding the mechanism of action of Mp 

and the reported benefits of this plant as an alternative to improve the quality of life of 

individuals with PD. 

Keywords: Antioxidant, Mucuna pruriens (L.) DC, neuroprotection, Parkinson’s 

disease 
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INTRODUCTION 

Parkinson’s disease (PD) is a chronic neurodegenerative condition, clinically 

characterized by different motor disorders, such as bradykinesia, stiffness, tremor, and 

postural instability,
[1]

 which are associated with selective loss of dopaminergic cells in 

the nigrostriatal region.
[2]

 In addition, nonmotor symptoms such as autonomic disorders 

and psychosis have also been reported in patients with PD.
[1]

 

The classical in vivo models of PD result from the systemic or intracerebral 

administration of neuronal toxins such as 1-methyl-4-phenyl-1,2,3,6-tetrahydropyridine 

(MPTP), 6-hydroxydopamine (6-OHDA), and paraquat (PQ).
[3]

 The MPTP model 

mimics the primary pathological and biochemical characteristics of PD such as 

oxidative stress, apoptosis, and induction of mitochondrial dysfunction, which makes 

this model more suitable to evaluate the neuroprotective effects of drugs.
[4]

 

The autoxidation and inhibition of complexes I and IV of the mitochondrial 

electron transport chain are the main mechanisms of toxicity of 6-OHDA, which 

increases the production of reactive oxygen species (ROS) and causes 

neuroinflammation, microglial activation, and induction of apoptotic pathways, 

resulting in cell death.
[5]

 The mechanisms of action of the PQ model are directly or 

indirectly related to the increasing production of ROS, which results in damage of the 

substantia nigra (SN) pars compacta.
[6]

 

Mucuna pruriens (L.) DC. (Mp) comes from Hindi Kiwach, being called 

Atmagupta in Sanskrit.
[7]

 It belongs to the Fabaceae family and Papilionaceae 

subfamily.
[8]

 Mp has a wide variety of pharmacological properties including 

neuroprotective and antioxidant, which seem to be attributed to the presence of the 

dopamine (DA) precursor, levodopa (L-DOPA).
[9]

 Mp has been used for a long time in 

traditional Ayurvedic (Indian) medicine for treating some diseases such as PD.
[10,11]

 

Previous studies have reported that even after >40 years of clinical use, L-DOPA 

still remains the gold standard for treating PD.
[12]

 This drug is considered the most 

effective agent for relieving a variety of symptoms related to PD, including tremor, 

stiffness, sluggishness, weak muscle control, and gait impairment.
[13]

 However, its long-

term use is associated with side effects such as motor fluctuations and dyskinesias.
[14]

 

A double-blind clinical study demonstrated that the prolonged use of L-DOPA 

leads to the development of dyskinesia, whereas the use of Mp extract (MPE) during the 
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same period of time did not demonstrate such effect.
[15]

 In addition, nonhuman primates 

previously treated with MPTP demonstrated that Mp displayed antiparkinsonian activity 

without inducing dyskinesia and suggested that Mp acts through a mechanism that is 

different from that of L-DOPA.
[16]

 

Considering that the conventional treatment with L-DOPA induces dyskinesia 

and that this side effect was absent during the long-term use of Mp, it seems reasonable 

to assume that the use of the latter as an adjuvant treatment for PD might improve the 

quality of life of the individuals affected by this disease. Therefore, the aim of this work 

is to systematically review original articles that investigated the use of MPEs in animal 

models of PD. 

 

MATERIALS AND METHODS 

This study is a systematic review of the effects of Mp in animal models of PD 

that have been published between January 2000 and March 2017 through PubMed, 

ScienceDirect, Scientific Electronic Library Online (SciELO), and the Cochrane Library 

databases. 

Due to the lack of protocols for systematic reviews of preclinical studies, the 

guidelines of the Ministry of Health
[17]

 were used in this study, whose protocol was 

adapted to meet the proposal of this review. The scientific question that guided this 

study corresponded to “What are the effects of supplementation with MP on 

experimental models of PD?” 

The initial screening included all the studies that met the following criteria: (a) 

studies that presented primary data; (b) experimental studies using MPE; (c) studies that 

presented tissue and/or behavioral analysis; (d) articles written in English; (e) being 

published within the last 17 years. The studies that were not performed in vivo and those 

that used animal models other than rats were excluded. 

To maximize the number of articles related to this subject, no specific 

descriptors were used for the initial searching. Instead, a more general descriptor was 

used through which all the publications that dealt with this specific descriptor were 

identified, and each article was carefully analyzed whether it matched with our main 

subject. The terms used for the search were previously selected considering the regular 

vocabulary used for indexing articles in the Health Sciences Descriptors, through which 

the descriptor “Mucuna pruriens” was found. 
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The initial screening found 207 articles in PubMed, 735 in ScienceDirect, 10 in 

Cochrane Library, and 32 in SciELO, totaling 980 publications. After using the year of 

publication (from 2000 to 2017) as exclusion criteria, the articles found in PubMed 

reduced to 174, and after applying the “English language” as filter, the number went 

down to 64, maintaining this amount after the filter “animal research” was adopted. In 

ScienceDirect database, the use of year of publication as exclusion criteria limited the 

publications to 582. However, when the “original articles” filter was used on the 32 

papers initially found at Cochrane Library, the quantitative remained the same. When 

the year of publication was used to filter the articles found in SciELO, the number was 

restricted to nine articles, which remained the same after the “English language” filter 

was used. Finally, a total of 665 articles were selected after the initial inclusion and 

exclusion criteria were adopted during the search in the four databases. 

These 665 articles were stored in the reference management software called 

Endnote Web; where after identifying the duplicate publications, it ended up with 642 

articles. During the identification of potential eligible studies, the selected articles were 

analyzed by two evaluators: a nurse and a pharmacist, both with Ph.D in Psychobiology. 

The evaluation occurred independently and the disagreements regarding exclusion were 

resolved by consensus. After using the inclusion and exclusion criteria toward each 

manuscript’s tittle, a total of seven articles were selected [Figure 1]. 
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Figure 1: Flowchart representing the process of selecting the articles used in this 

review. The number of articles shown in this flowchart relates to studies that 

investigated the effects of Mucuna pruriens (L.) DC. supplementation in animal models 

of Parkinson’s disease found in PubMed, ScienceDirect, Cochrane Library, and 

Scientific Electronic Library Online databases 

The process of extracting data from the selected articles was performed 

independently by the two evaluators using a standard analysis form, which was used 

throughout the aforementioned research strategies. There were disagreements in the 

collected data, where the inclusion of these in the study was conditioned to the 

consensus between the two evaluators. 

 

Data analysis 

The studies analyzed in this systematic review present high levels of 

heterogeneity in important aspects such as the PD-inducing agent, duration of treatment 

with the MPE, and the behavioral tests used. The studies used different compounds to 

simulate neuronal damage due to PD, and they all work through different mechanisms 

of action. Just like the MPEs, these compounds were administered at different doses and 

through different routes. For instance, MPTP is administered intraperitoneally as it is a 



91 
 

lipophilic compound that crosses the blood–brain barrier and produces mitochondrial 

damage, inhibiting complex I, while 6-OHDA is administered intracerebral, which 

allows it to penetrate the neurons through the DA transporter, inducing neuronal death 

through the production of ROS. Therefore, their effects are largely intracellular. While 

PQ is also administered intraperitoneally, it exerts its deleterious effects through 

oxidative stress, inducing the subsequent production of ROS. In addition, the studies 

reported in this systematic review used different behavioral tests and neurochemical 

analyzes, which also reinforce the heterogeneity of the studies. 

According to Brazil,
[17]

 both clinical and methodological heterogeneities are the 

sources of statistical heterogeneity. When heterogeneity is significant and cannot be 

explained by any sensitivity analysis, meta-analysis is not recommended, and the effects 

of the study interventions should only be presented individually. Therefore, clustering 

statistics were not considered due to methodological heterogeneities among the studies, 

which justify the impossibility of performing a systematic review with meta-analysis. 

 

RESULTS 

The studies differed in some aspects. Regarding the sex of the animals used in 

the studies, most of them were males (6) and just one study used female rats. The agents 

used to induce PD symptoms also varied: MPTP (2), 6-OHDA (2), and PQ (2). The 

duration of Mp supplementation varied between 1 day and 9 weeks. For the behavioral 

analysis, the studies used the rotarod test (3), narrow beam test (2), stepping test (2), 

hanging test (2), footprint test (2), and vibrissae-evoked forelimb and other tests (4). 

Analysis of the cellular defense system was performed through glutathione (1), lipid 

peroxidation (3), nitrite (3), catalase (1) and immunohistochemistry for tyrosine 

hydroxylase  (5), glial fibrillary acidic protein (2), CD11b (1), and inducible nitric oxide 

synthase (2). In addition, the amount of DA (1), dihydroxyphenylacetic acid (DOPAC) 

(1), and homovanillic acid (HVA) (1) were evaluated. 

The seven articles were carefully analyzed and summarized in terms of 

authorship, year of publication, type of lesion, experimental groups, dose regimen, and 

main findings [Table 1]. 
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AUTHORSHIP/YEAR OF 

PUBLICATION 

         

TYPE OF LESION 

 

 

EXPERIMENTAL GROUP AND 

DOSE REGIMEN 
 

 

MAIN FINDINGS 

 

Arulkumar and Sabesan, 

2012 
 

 

Intraperitoneal injection 

of MPTP 

6 groups: Control group, groups treated 

with Mp extract (MPE) (400 mg/kg), Mp 

nanoparticles (MPGNPS) (20 mg/kg), 

MPTP alone (40 mg/kg), MPTP with 

MPE (200 mg/kg) and MPTP with 

MPGNPS (500 µg/kg, 5 mg/kg, 10 mg/kg 

and 20 mg/kg).  

The treatment with MPE and MPGNPs improved motor 

coordination in the rotarod test, however, animals treated with 

MPGNPs showed better retention time than those treated with 

MPE. The groups treated with 10 and 20 mg of MPGNPs showed 

better retention time when compared to the groups treated with 500 

μg and 5 mg. In addition, treatment with MPE and MPGNPs 

improved the crossing and hanging time in the narrow beam and 

hanging tests, respectively, even though the group treated with 

MPGNPs showed better results in both tests than the one treated 

with MPE. 
 

Yadav et al., 2014 
 

 

Intraperitoneal injection 

of MPTP 

4 groups: Control group, group treated 

with MPTP alone, with MPTP plus MPE 

(100 mg/kg) and with MPTP plus 

estrogen. 

Animals treated with Mp demonstrated better results in the hanging 

time test in addition to a decreased walking time in the narrow 

beam test when compared with the group treated with estrogen. 

However, the results were similar in the footprint test for both 

groups. Treatment with Mp allowed recovering the number of TH-

positive cells in the substantia nigra (SN) and striatum as it reduced 

the expression of iNOS and GFAP in SN. In addition, Mp treatment 

significantly increased the levels of dopamine, DOPAC and HVA, 

regulating NO production, neuroinflammation and microglial 

activation. 

 

 

Manyam et al., 2004b 
 

 

Unilateral lesion in the 

right hemisphere with 

6-OHDA. 

5 groups: Control group and groups 

treated with 6-OHDA plus Mp at 2,5 g/kg, 

with 6-OHDA plus Mp at 5 g/kg, with 6-

OHDA plus L-DOPA at 125  mg/kg and 

with 6-OHDA plus L-DOPA at 250 

Administration of Mp (5 g/kg) improved the endogenous contents 

of L-DOPA in SN and striatum. It also restored dopamine content 

in SN, but not on striatum. Treatment with Mp (2.5 and 5 g/kg) 

restored serotonin content in the dopaminergic cells of the 

nigrostriatal pathway and increased mitochondrial I complex 

Table 1: A summary of the studies about the effects of Mucuna pruriens supplementation on experimental models of Parkinson’s disease found 

in PubMed, ScienceDirect, Cochrane Library, and Scientific Electronic Library Online databases, displaying the authorship, year of publication, 

type of lesion, experimental groups, dose regimen, and main findings  
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mg/kg. activity. 

 

(Lieu et al., 2010) 
 

 

  

 

Unilateral lesion of the 

medial forebrain bundle 

and the substantia nigra 

with 6-OHDA. 

EXPERIMENT 1: 3 groups with L-

DOPA: L-DOPA (2mg/kg) + benserazide 

(BZ) (15 mg/kg), L-DOPA (4 mg/kg) + 

BZ (15 mg/kg), L-DOPA (6 mg/kg) + BZ 

(15 mg/kg); 3 groups with Mp: Mp (40 

mg/kg) + BZ (15 mg/kg), Mp (80 mg/kg) 

+ BZ (15 mg/kg) and Mp (120 mg/kg) + 

BZ (15 mg/kg). The stepping test and 

drug-induced dyskinesias (DID) rating 

were performed 30 minutes after 

treatment. 

EXPERIMENT 2: Mp at two doses: 240 

and 400 mg/kg. Stepping test and DID 

rating were performed 30 minutes after 

treatment.  

EXPERIMENT 3: Mp 400 mg/kg. 

Stepping test, vibrissae-evoked forelimb 

placement test, body axis bias test and 

cylinder test were performed 30, 60 and 

90 min after treatment, and DID rating 

was analyzed 5, 15, 30, 60 and 90 minutes 

after treatment.  

EXPERIMENT 4: LD alone (24 mg/kg), 

MPE alone (480 mg/kg) and L-DOPA 

+BZ (6mg + 15mg). Stepping test and 

vibrissae-evoked forelimb placement test 

were performed 30, 60 and 90 min after 

treatment, while DID rating was analyzed 

60 minutes after treatment.  

EXPERIMENT 5: L-DOPA + BZ ( 6mg 

+ 15 mg) followed by treatment with 

MPE alone (480 mg) as well as associated 

The results of experiment 1 showed that L-DOPA + BZ and MPE + 

BZ at high and medium doses provide significant antiparkinsonian 

effects, however, they all induced DID. Only the lowest dose of 

MPE + BZ was able to significantly ameliorate PD symptoms, 

while the equivalent dose of LD + BZ did not provide significant 

behavioral benefits. In experiment 2, MPE without any dopa 

decarboxylase inhibitor (DDCI) provided behavioral benefits with 

the reduction of DID severity. In experiment 3, the findings suggest 

that MPE alone can provide a significant long-term behavioral 

benefit while reducing the severity of DID. The results of 

experiment 4 demonstrated that MPE alone provides a significant 

behavioral benefit and that when the dose of equivalent synthetic L-

DOPA was administered without DDCI (BZ) it was not able to 

provide significant equivalent antiparkinsonian effects. In 

experiment 5, the group L-DOPA + BZ immediately treated with 

MPE showed that this extract alone decreased the occurrence of 

DID in animals that had previously exhibited DID, whereas the 

group pre-treated with MPE and immediately administered L-

DOPA + BZ showed that pre-treatment with MPE alone did not 

appear to improve the intensity of LD + BZ-induced dyskinesias. 

Thus, it was found that the activity of Mp alone in the parkinsonism 

symptomatology was more effective than in combination with L-

DOPA and BZ, for both the behavioral benefits and for the 

prevention and minimization of the severity and frequency of 

dyskinesias. 
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with L-DOPA and BZ (6mg +15mg).  

 

 

 

Kasture et al., 2009 
 

 

 

Unilateral lesion made 

into the medial 

forebrain bundle with 

6-OHDA and 

intraperitoneal injection 

of tacrine and MPTP.  

Groups lesioned with 6-OHDA: Control, 

6-OHDA, 6-OHDA + L-DOPA (2 

mg/kg), 6-OHDA + L-DOPA (6 mg/kg), 

6-OHDA + Mp (16 mg/kg), 6-OHDA + 

Mp (48 mg/kg). 

Groups lesioned with tacrine: Control, 

tacrine (2,5 mg/kg) + Mp (48 mg/kg). 

Groups lesioned with MPTP: Control, 

MPTP alone, MPTP + Mp (48 mg/kg). 

 

The results show that Mp extract (16 mg/kg containing 2 mg/kg of 

L-DOPA) was able to antagonize the deficiency in the initiation 

step and adjustment step induced by 6-OHDA. At the same dosage, 

Mp significantly improved both leg and anterior limb placement. 

Mp (48 mg/ kg) administered with L-DOPA (6 mg/kg) induced a 

significantly higher contralateral turning behavior than that of L-

DOPA alone (6 mg/kg). Treatment with Mp (48 mg/kg) was also 

effective in antagonizing tacrine-induced tremulous jar movements. 

Mp was not able to prevent MPTP-induced decrease in TH, 

astroglial or microglial. 

 

 

Yadav et al., 2013 
 

 

Intraperitoneal injection 

of PQ 

3 groups: Control group and groups 

treated with PQ alone and with PQ and 

Mp (100 mg/kg). PQ was administered 

twice a week during the third, sixth and 

ninth weeks of treatment.  

Treatment with Mp increased the TH-positive dopaminergic 

neurons and the activity of the catalase enzyme, decreasing the 

levels of malonaldehyde (MDA) and nitrite in the nigrostriatal 

region. In addition, Mp treatment improved behavioral 

abnormalities according to the results of the behavioral tests 

(hanging time, narrow beam walk time and footprint test). 

 

 

     

Yadav et al., 2017 
 

               

Intraperitoneal injection 

of PQ 

3 groups: Control group, group treated 

with PQ alone and group treated with PQ 

and Mp (100 mg/kg).  

Treatment with Mp resulted in a significant attenuation of iNOS 

expression, nitrite content and lipid peroxidation, demonstrating 

that Mp can reduce nitric oxide levels in PD induced by PQ. 

Simultaneously, Mp recovered the number of TH-positive cells in 

the nigrostriatal region. 
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DISCUSSION 

Phenolic compounds are known for their antioxidant activity, which has been 

attributed to their ability to reduce oxides, and therefore, they have played an important 

role in neutralizing free radicals.
[18]

 The antioxidant activity of an acidic MPE has been 

demonstrated, where the authors attributed this activity to its high phenolic content.
[19]

 

In addition, Singh et al.
[20]

 performed an in vivo stress-induced lipid peroxidation study 

that demonstrated the antioxidant activity of an alcoholic MPE seeds [Figure 2]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2: Schematic showing the antioxidant and neuroprotective effect of Mucuna 

pruriens (L.) DC. in experimental models of Parkinson’s disease. Oxidative stress 

inhibits the synthesis of dopamine and free radicals act on the lipid membranes of the 

synaptic vesicles, decreasing the release of neurotransmitter in the synaptic cleft. The 

main results of the article indicate the action of Mucuna pruriens (L.) DC. acting on the 

reduction of free radicals and consequently, the increase of dopamine and its 

metabolites dihydroxyphenylacetic acid and homavanilic acid. Due to the improvement 

in the motor system in the reviewed articles, this action is suggested in dopaminergic 

neurons of the nigrostriatal pathway.  



96 
 

In a recently published systematic review, the action of phytotherapics with 

multiple compounds and phytochemicals was demonstrated, especially phenolic 

compounds that presented neuroprotective effect in PD; among them, the action of Mp 

extract was evidenced, attributing its antioxidant and neuroprotective activity to its 

phenolic compounds, especially L-DOPA.
[21]

 

Oxidative stress has been associated with degeneration of dopaminergic neurons 

in the SN of patients with PD.
[22]

 Manyam et al.
[23]

 studied the effect of a formulation 

containing Mp endocarp administered for 52 weeks at doses of 2.5, 5, and 10 g/kg/day, 

where they showed significant effect on DA content in the cortex. However, no change 

was observed in the levels of L-DOPA, noradrenaline, serotonin, or DA and its 

metabolites HVA, DOPAC, and 5-hydroxyindole acetic acid in the nigrostriatal 

pathway. In a subsequent study, Manyam et al.
[24]

 evaluated the neuroprotective effect 

of an extract prepared with cotyledons of Mp in parkinsonian rats, showing a significant 

increase in the concentrations of L-DOPA, DA, noradrenaline, and serotonin in SN. In 

addition, Mp also increased mitochondrial complex I activity in the brain, which is 

usually reduced in this PD model. However, it did not affect the in vitro activity of 

monoamine oxidase. Thus, it seems reasonable to assume that the chemical constituents 

of the extracts might be different and that the source of Mp can influence its 

neuroprotective activity. 

According to Manyam et al.,
[24]

 NADH and coenzyme Q10, which have 

beneficial effects on PD, are both present in the seeds of Mp. The presence of these 

compounds might have contributed to the neuroprotective effects of Mp. In fact, 

previous report has shown that the oral administration of coenzyme Q10 to animals that 

had been previously treated with MPTP demonstrated antioxidant and neuroprotective 

activities, which have been attributed to coenzyme Q10’s ability to protect the 

nigrostriatal dopaminergic system.
[25]

 In addition, Phase II studies of systemic high 

doses of coenzyme Q10 suggested a delay in the progression of PD, possibly due to an 

increased activity of mitochondrial complex I.
[26]

 Thus, the mechanism of 

neuroprotection induced by the cotyledons of Mp seems to be mediated by an increase 

in the mitochondrial complex I activity as well as through the neutralization of the free 

radicals.
[24]

 

Phytoestrogens and L-DOPA are both related to motor benefits. Phytoestrogens 

are nonsteroidal plant-derived compounds with similar effects as endogenous estrogen 
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but without the undesirable adverse reactions.
[27]

 The study conducted by Hussian and 

Manyam
[28]

 indicated that MPE showed twice the antiparkinsonian activity of the 

synthetic L-DOPA in the induction of contralateral rotation in the parkinsonian animals. 

In addition, phytoestrogens have the ability to neutralize oxidative stress, which is 

crucial in reducing nerve damage and neuronal loss.
[29,30]

 

It has been reported that L-DOPA induces the activation of caspases and the 

increase of brain oxygen, which lead to lipid peroxidation, DNA damage, and neuronal 

death.
[31]

 In addition, the chronic use of antiparkinsonian drugs has been associated with 

the emergence of drug-induced dyskinesias.
[32]

 

Other studies have shown the role of serotonin in the physiology of basal nuclei 

and in the long-term complications related to L-DOPA treatment.
[33,34]

 

Sathiyanarayanan and Arulmozhi
[11]

 reported the presence of serotonin in the MPE. 

Based on this evidence, it is likely that the presence of both L-DOPA and serotonin in 

MPE may result in antidyskinetic effects.
[12-35]

 A double-blind and randomized clinical 

study, performed with eight patients with PD, demonstrated that doses of 15 and 30 g of 

dry MPE seeds showed no incidence of dyskinesias as compared to conventional 

preparations of L-DOPA, supporting the results found in experimental studies.
[15]

 

Pathan et al.
[36]

 also showed that Mp attenuates haloperidol-induced orofacial 

dyskinesia in rats, possibly due to its free radical scavenging ability. 

Another study reported no neuroprotective activity for MPE (48 mg/kg), whose 

absence of activity might be due to the low dose used as another study showed that the 

most effective dose required for neuroprotective purposes is 100 mg/kg.
[37]

 Thus, it is 

likely to assumed that higher doses of MPE would have shown an effective 

neuroprotective response. Figure 3 illustrates two proposed mechanisms of action of 

Mp. 
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Figure 3: Schematic showing to proposed mechanisms of action of Mucuna pruriens 

(L.) DC. (a) The role of Mucuna pruriens (L.) DC. in increasing the activity of the 

enzymes involved in the antioxidant cellular defense system, avoiding lipid 

peroxidation and reducing the toxic action of oxygen free radical and hydrogen 

peroxide. (b) The areas highlighted in black: substantia nigra pars compacta and 

striatum (caudate nucleus and putamen), correspond to the areas that compose the 

nigrostriatal pathway, where Mucuna pruriens (L.) DC. has reversed the damage caused 

by Parkinson’s disease, resulting in better responses in the behavioral tests, in addition 

to increased levels of dopamine and its metabolites dihydroxyphenylacetic acid and 

homovanilico acid. 

 

CONCLUSION 

Although limitations were faced regarding the bibliography, with a limited 

number of studies about this subject, this systematic review revealed that the animals 

treated with Mp had their antioxidant systems improved, which resulted in reduced 

neuronal loss in the SN and striatum. The use of Mp improved the results of the 

behavioral tests in experimental models of PD. Therefore, in addition to its low 

incidence of side effects, it seems reasonable to assume that the use of Mp as an 

adjuvant treatment for PD might improve the quality of life of the individuals affected 

by this disease. 
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ANEXO A- Parecer Consubstanciado do CEEA/UERN Nº 06/16 
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ANEXO B- Certificado de analise da Mucuna pruriens (L.) DC. 
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