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RESUMO 

No estado fisiológico do organismo, existe um equilíbrio entre a produção de espécies 

reativas de oxigênio (ERO’s) e a sua neutralização pelos sistemas antioxidantes. Quando 

esse equilíbrio é perdido é gerada uma condição conhecida como estresse oxidativo. Essa 

condição está ligada à patogênese de várias doenças neurodegenerativas, tais como a 

doença de Alzheimer (DA), pois no quadro de estresse oxidativo, os neurônios são 

profundamente danificados pelos radicais livres através de um processo denominado 

peroxidação lipídica. Por isso, os organismos desenvolveram defesas contra as 

propriedades tóxicas do oxigênio. Uma primeira linha de defesa é proporcionada por um 

sistema de enzimas antioxidantes e substâncias antioxidantes não enzimáticas. Existem 

também os antioxidantes exógenos, que podem ser compostos naturais ou sintéticos. As 

isobenzofuran-1(3H)-onas fazem parte de uma classe de compostos químicos de natureza 

heterocíclica com atividade antioxidante. Com isso, esse trabalho teve o propósito de 

avaliar a atividade protetora de isobenzofuran-1(3H)-onas sintéticas em culturas 

primárias de neurônios hipocampais submetidos ao estresse oxidativo. Para o 

estabelecimento das culturas foram utilizados embriões de camundongos C57BL/6 com 

17 dias de desenvolvimento (E17). Após estabelecimento das culturas, foi analisado a 

citotoxicidade e a viabilidade celular, a mensuração intracelular de ERO’s e a peroxidação 

lipídica das culturas tratadas e não tratadas com as isobenzofuran-1(3H)-onas (compostos 

F12 e F14). A cultura primária de neurônios hipocampais estabelecida apresentou quatro 

estágios principais de desenvolvimento da célula nervosa, principalmente no que se refere 

à morfologia. No teste com o MTT foi observado que, nas células tratadas, a 

citotoxicidade foi menor nas três concentrações analisadas, 50 µM, 100 µM e 150 µM, 

sendo essa citotoxicidade ainda menos na concentração de 100 µM. No ensaio de 

viabilidade celular, as culturas previamente tratadas tiveram amento no número de células 

vivas, sendo esse aumento mais evidente, na concentração de 100 µM, dos dois 

compostos. Na análise dos níveis intracelulares de ERO’s os resultados encontrados 

mostram que o pré-tratamento com os compostos foi capaz de diminuir os níveis de 

ERO’s. A intensidade da fluorescência verde do composto BODIPY581/591 C11 foi 

significativamente reduzida nas culturas previamente tratadas com os compostos F12 e 

F14 nas três concentrações. Sendo assim, esse estudo demonstrou um bom desempenho 

das isobenzofuran-1(3H)-onas como antioxidantes e sugere que os compostos F12 e F14 

podem representar um componente adicional na terapêutica para o tratamento de 

distúrbios neurodegenerativos, que são impulsionados pelo aumento da produção de 

ERO´s. Entretanto, mais estudos são necessários para elucidar os mecanismos envolvidos 

na ação das isobenzofuran-1(3H)-onas.  

 

 

Palavras-chaves: isobenzofuran-1(3H)-onas, culturas primárias, estresse oxidativo, 

antioxidante, neurônios hipocampais, radicais livres. 

 

 



IX 
 

ABSTRACT 

In the physiological state of the organism, there is a balance between a production of 

reactive oxygen species (ROS) and their neutralization by the antioxidant systems. When 

this balance is lost, a condition known as oxidative stress is generated. This condition is 

linked to the pathogenesis of several neurodegenerative diseases, such as Alzheimer's 

disease (AD), because in the framework of oxidative stress, neurons are deeply damaged 

by free radicals through a process called lipid peroxidation. Therefore, organisms have 

developed defenses against the toxic properties of oxygen. A first way of defense is 

provided by a system of antioxidant enzymes and non-enzymatic antioxidant substances. 

There are also exogenous antioxidants, which may be natural or synthetic compounds. 

Isobenzofuran-1 (3H) -ones are part of a class of chemical compounds of heterocyclic 

kind with antioxidant activity. The aim of this study was to assess the protective activity 

of synthetic isobenzofuran-1 (3H) -ones in primary cultures of hippocampal neurons 

submitted to oxidative stress. For the establishment of the cultures, embryos from 

C57BL/6 mice with 17 days of development (E17) were used. After the establishment of 

the cultures, was evaluated the cell citotoxicity and viability, intracellular measurement 

of ROS and lipid peroxidation of the treated and untreated cells with isobenzofuran-1 

(3H)-ones (compounds F12 and F14). The primary culture of hippocampal neurons 

presented four main stages of nerve cell development, especially regarding to 

morphology. In the MTT test, it was observed that in the treated cells, the cytotoxicity 

was lower in the three concentrations analyzed, 50 μM, 100 μM and 150 μM, and this 

cytotoxicity was lower in the concentration of 100 μM. In the cell viability assay, the pre-

treated cultures had an increase in the number of live cells. This increase was more 

evident in the concentration of 100 μM of the two compounds. In the intracellular levels 

of ROS analysis, the results show that pretreatment with the compounds was able to 

decrease ROS levels. The BODIPY 581/591 C11 green fluorescence intensity was 

significantly reduced in the cultures previously treated with compounds F12 and F14 at 

the three concentrations. Thus, this study demonstrated a good performance of 

isobenzofuran-1 (3H) -ones as antioxidants and suggests that compounds F12 and F14 

may represent an additional component in therapy for the treatment of neurodegenerative 

disorders, which are driven by increased production of ROS. However, further studies are 

needed to elucidate the mechanisms involved in the activity of isobenzofuran-1 (3H) -

ones. 

 

 

Key words: isobenzofuran-1 (3H) -ones, primary cultures, oxidative stress, antioxidant, 

hippocampal neurons, free radicals. 

 

 

 

 



X 
 

SÚMARIO 

 

LISTA DE ABREVIATURAS...................................................................................... XI 

LISTA DE FIGURAS................................................................................................... XII 

1. INTRODUÇÃO............................................................................................................ 2 

1.1 Sistema nervoso.............................................................................................. 2 

1.2 Cultura celular................................................................................................. 4 

1.3 Cultura primária de neurônios hipocampais................................................... 5 

           1.4 Radicais livres e espécies reativas de oxigênio.............................................. 6 

           1.5 Processo redox ............................................................................................... 8 

1.6 Processo redox e doenças neurodegenerativas............................................... 9 

1.7 Defesas antioxidantes................................................................................... 13 

            1.8 Compostos antioxidantes.............................................................................. 16 

1.9 Isobenzofuran-1(3H)-onas............................................................................ 17 

2. OBJETIVOS.............................................................................................................. 20 

2.1 Objetivo geral............................................................................................... 20 

2.2 Objetivo específico....................................................................................... 20 

3 MATERIAL E MÉTODOS......................................................................................... 22 

3.1 Equipamentos utilizados............................................................................... 22 

3.2 Estabelecimento da cultura primária de neurônios hipocampais.................. 22 

3.3 Ensaios experimentais................................................................................... 23 

3.3.1 Citotoxicidade celular.................................................................... 23 

3.3.2 Viabilidade celular......................................................................... 25 

3.3.3 Níveis intracelulares de espécies reativas de oxigênio.................. 27 



XI 
 

3.3.4 Peroxidação lipídica....................................................................... 27 

3.4 Análise estatística......................................................................................... 28 

4. RESULTADOS.......................................................................................................... 31 

4.1 Estabelecimento da cultura primária de neurônios hipocampais.................. 31 

4.2 Ensaios experimentais................................................................................... 33 

4.2.1 Citotoxicidade celular.................................................................... 33 

4.2.2 Viabilidade celular......................................................................... 34 

4.2.3 Mensuração intracelular de espécies reativas de oxigênio............ 36 

4.2.4 Peroxidação lipídica...................................................................... 39 

5. DISCUSSÃO............................................................................................................. 42 

6. CONCLUSÃO........................................................................................................... 48 

7. REFERÊNCIAS......................................................................................................... 50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XII 
 

LISTA DE ABREVIATURAS 

 

% - Porcentagem  

°C – Graus Celsius 

± - Mais ou Menos 

P – Probabilidade de significância 

µM – Micromolar 

μm - Micrômetro 

ANOVA – Análise de Variância 

BODIPY - Boro-dipirrometeno 

DNase - Desoxirribonuclease 

DMSO – Dimetilsulfóxido  

EROs – Espécies reativas de oxigênio 

H2DCFDA - Diacetato de 2,7-diclorofluoresceína 

H2O2 – Peróxido de hidrogênio 

mg – Miligrama 

mL – Mililitro 

MTT - Brometo de 3-(4,5-dimetiltiazol-2-il) -2,5-difeniltetrazólio 

SEM – Erro padrão da média 

TBARS - Ácido tiobarbitúrico 

 

 

 



XIII 
 

LISTA DE FIGURAS 

Figura 1: Representação da localização anatômica do hipocampo (BALLONE, 2008).. 2 

Figura 2: Tipos de neurônios. Representação simplificada da morfologia dos três tipos 

principais de neurônios (JUNQUEIRA e CARNEIRO, 2013).......................................... 3 

Figura 3: Representação do neurônio (BEAR, CONNORS e PARADISO, 2015).......... 4 

Figura 4: Representação da Cadeia Transportadora de Elétrons (BAYIR E KAGAN, 

2008)................................................................................................................................. 9 

Figura  5: Representação das etapas da peroxidação lipídica (FERREIRA, 

1997)............................................................................................................................... 12 

Figura 6: Estrutura química das isobenzofuran-1 (3H)-onas, composto F12 (A) e 

composto F14 (B)............................................................................................................ 18 

Figura 7: Redução do (3- (4,5-dimetiltiazol-2-il) -2,5-difeniltetrazólio Bromide (MTT) 

em formazan pela enzima Succinato Desidrogenase mitocondrial (RISS et al., 

2013)..............................................................................................................................  24 

Figura 8: Princípio do ensaio de viabilidade celular....................................................... 26 

Figura 9. Cultura primária de neurônios hipocampais. Demonstração de quatro etapas 

de desenvolvimento in vitro............................................................................................ 32 

Figura 10. Cultura primária de neurônios hipocampais.  A e B: quinto e sexto dia de 

manutenção da cultura, respectivamente......................................................................... 32 

Figura 11. Viabilidade Celular. Células foram pré-tratadas com isobensofuran-1(3H) - 

onas (compostos F12 e F14) nas concentrações de 50 µM, 100 µM e 150 µM por 2 h.. 33 

Figura 12. Viabilidade Celular. Os neurônios foram pré-tratadas com isobensofuran-

1(3H) - onas (compostos F12 e F14) nas concentrações de 50 µM, 100 µM e 150 µM por 

2 h e após esse tempo, foi adicionado 100 µM de H2O2 por 3 h...................................... 34 



XIV 
 

Figura 13. Viabilidade Celular. Células foram pré-tratadas com isobensofuran-1(3H) - 

onas (compostos F12 e F14) nas concentrações de 50 µM, 100 µM e 150 µM por 2 h e 

após esse tempo, foi adicionado 100 µM de H2O2 por 3h 

........................................................................................................................................ 35 

Figura 14. Viabilidade celular. Células foram pré-tratadas com isobensofuran-1(3H) - 

onas (compostos F12 e F14) nas concentrações de 50 µM, 100 µM e 150 µM por 2 h e 

após esse tempo, foi adicionado 100 µM de H2O2 por 3 h .............................................. 36 

Figura 15. Níveis Intracelulares de ERO´s. Células foram tratadas com isobensofuran-

1(3H) - onas (compostos F12 e F14) nas concentrações de 50 µM, 100 µM e 150 µM por 

2 h e após esse tempo foi analisada a emissão da fluorescência com diacetato de 2,7-

diclorofluoresceína (H2DCFDA) .................................................................................... 37 

Figura 16. Níveis Intracelulares de ERO´s. Células foram pré-tratadas com 

isobensofuran-1(3H) - onas (compostos F12 e F14) nas concentrações de 50 µM, 100 µM 

e 150 µM por 2 h ............................................................................................................. 38 

Figura 17: Níveis Intracelulares de ERO´s. Células foram pré-tratadas com 

isobensofuran-1(3H) - onas (compostos F12 e F14) nas concentrações de 50 µM, 100 µM 

e 150 µM por 2 h e após esse tempo, foi adicionado 100 µM de H2O2 .......................... 38 

Figura 18. Peroxidação lipídica. Células foram pré-tratadas com isobensofuran-1(3H) - 

onas (compostos F12 e F14) nas concentrações de 50 µM, 100 µM e 150 µM por 2 h e 

após esse tempo foi analisada a intensidade da emissão espectral verde do composto 

BODIPY581/591 C1 ........................................................................................................... 39 

Figura 19. Peroxidação lipídica. Células foram pré-tratadas com isobensofuran-1(3H) - 

onas (compostos F12 e F14) nas concentrações de 50 µM, 100 µM e 150 µM por 2 h e 

após esse tempo, foi adicionado 100 µM de H2O2 .......................................................... 40 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Introdução 

 



Introdução 

2 
 

1. INTRODUÇÃO 

1.1 Sistema nervoso  

 O sistema nervoso central é constituído por medula espinhal, constituintes 

neurais do sistema fotorreceptor e encéfalo. O encéfalo é formado por cérebro, cerebelo, 

e tronco cefálico (KANDEL et al., 2014). O cérebro, por sua vez, contém dois hemisférios 

sendo, cada um, recoberto pelo córtex e dividido nos lobos occipital, frontal, parietal e 

temporal. Cada lobo tem funções especializadas, e o lobo temporal é responsável pelos 

processos de memória e aprendizagem, por meio de estruturas como o hipocampo (Fig.1), 

que é um constituinte do sistema límbico formado pelo giro dentado, complexo subicular, 

córtex entorrinal e pelo hipocampo propriamente dito, que pode ser subdividido nas áreas 

denominadas CA1, CA2 e CA3 (HALES e YUDOFSKY, 2004; STRANGE et al., 2014; 

AMARAL e WITTER, 1989).  

 

              

Figura 1: Representação da localização anatômica do hipocampo (BALLONE, 2008). 

 

O Sistema nervoso também é constituído por dois tipos celulares principais: 

neurônios, que são o substrato para a maior parte do processamento de informações, e 

pelas células da glia, que desempenham importantes funções para a manutenção do 

metabolismo neuronal (KANDEL et al., 2014; WATSON et al., 2010). Os neurônios 

apresentam grande diversidade de tamanhos e formas, no entanto, todos são constituídos 
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basicamente pelos dendritos, corpo celular ou soma e axônio (Fig. 2). Cada região 

apresenta funções distintas. Os dendritos são prolongamentos especializados em receber 

estímulos do meio ambiente, através das células epiteliais sensoriais ou de outros 

neurônios e conduzi-los ao corpo celular. O corpo celular é o centro trófico da célula, 

onde se encontra o núcleo, e é capaz de receber estímulos e transporta-los para o axônio. 

Esse por sua vez, é um prolongamento único, especializado na condução de impulsos que 

transmitem a informação a longas distâncias para outras células por meio das sinapses 

(KANDEL et al., 2014; MCALLISTER et al., 2008; JUNQUEIRA e CARNEIRO, 2013).  

Os neurônios podem ser classificados em três grandes grupos de acordo com o 

número de processos que se originam do corpo celular (Fig. 2). As células bipolares têm 

o dendrito que recebe sinais elétricos e o axônio que os transmitem para outras células. 

As células pseudounipolares são variantes das células bipolares e transmitem informações 

somatossensoriais para a medula espinhal, e o último grupo é o das células multipolares 

que têm um único axônio e muitos dendritos. Elas são o tipo de neurônio mais comum no 

sistema nervoso dos mamíferos. Um exemplo desse tipo de neurônio são as células 

piramidais, células predominantes do hipocampo, que tem um corpo celular 

aproximadamente triangular com dendritos que emergem tanto do ápice quanto da base  

(KANDEL et al., 2014; DAVACHI e DUBROW, 2015; JUNQUEIRA e CARNEIRO, 

2013). 

 

 

Figura 2: Tipos de neurônios. Representação simplificada da morfologia dos três tipos principais de 

neurônios (JUNQUEIRA e CARNEIRO, 2013). 
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As células da glia podem ser divididas em astrócitos, oligodendrócitos e 

micróglia. As principais funções dos astrócitos são o fornecimento do assoalho de 

sustentação cerebral, formação da barreira hematoencefálica e guia na migração neuronal 

durante o desenvolvimento (SEIFERT, SCHILLING e STEINHÄUSER, 2006). Além 

disso, participam da sinalização celular a longas distâncias, influenciam a atividade 

neuronal, facilitando a conexão entre os neurônios e participando da regulação da 

excitabilidade celular (ARAQUE, 2006). Os oligodendrócitos são células que envolvem 

os axônios, formando a bainha de mielina que age como um isolante elétrico para os 

neurônios e aumenta a velocidade da condução de potenciais de ação ao longo dos 

axônios. As micróglias são células fagocitárias e representam o sistema mononuclear 

fagocitário no sistema nervoso central, sendo ativadas quando ocorrem lesões cerebrais 

(HALES e YUDOFSKY, 2004; JUNQUEIRA e CARNEIRO, 2013). 

 

 

Figura 3: Representação do neurônio (BEAR, CONNORS e PARADISO, 2015). 

 

1.2 Cultura celular 

A cultura de células vem sendo utilizada como uma ferramenta muito útil em 

múltiplas áreas de investigação das ciências da saúde (COECKE et al., 2005). As 

primeiras culturas estabelecidas com sucesso, foram realizadas por Ross Harrison em 

1907 e, só na década de 40 e 50 é que ocorreram as primeiras culturas de células 

amplamente disponíveis como ferramenta de pesquisa para os cientistas (RYAN, 2008).  
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Esse modelo de estudo inicia-se com o processo de extração de tecido ou órgão 

de um animal ou planta, e adição desse material em um ambiente artificial capaz de 

sustentar e proporcionar o seu crescimento. As células também podem ser derivadas de 

uma linhagem celular ou de estirpe celular já estabelecida (GORDON, AMINI e WHITE, 

2013; SEIBENHENER e WOOTEN, 2012). No seu estado fisiológico, as células 

costumam dividir apenas um número limitado de vezes antes de perder a capacidade de 

proliferar, esse evento é conhecido como senescência. No entanto, algumas linhagens 

celulares tornam-se imortais através de um processo chamado transformação, que pode 

ocorrer espontaneamente ou pode ser induzido através de tratamentos químicos ou virais. 

Quando uma linhagem celular finita sofre transformação, torna-se uma linhagem celular 

contínua e adquire a capacidade de se dividir indefinidamente (COECKE et al., 2005; 

KAECH e BANKER, 2006). 

As culturas primárias derivam diretamente de tecido animal excisado no seu 

estado fisiológico e não passam por processo de transformação. O tecido excisado é 

dissociado e colocado sob a forma de células únicas, em suspensão ou aderentes, à placa 

ou garrafa própria para cultura (COECKE et al., 2005; RYAN, 2008). Esse tipo de cultura 

é uma importante ferramenta utilizada na avaliação dos efeitos e do mecanismo de ação 

de medicamentos e a habilidade em estabelecer e manipular esse tipo de material é de 

suma importância para a pesquisa (GORDON, AMINI e WHITE, 2013).  

Na neurociência, o trabalho com cultura primária é desafiador, visto que neurônios 

maduros não apresentam uma alta divisão celular. Contudo, células nervosas 

imortalizadas apresentam diferenças fisiológicas importantes em relação a células 

primárias, como maior resistência a fármacos e maior proliferação celular, o que poderia 

apresentar ao pesquisador uma dificuldade considerável em inferir os resultados 

observados nessa amostra a populações maiores (GORDON, AMINI e WHITE, 2013). 

 

1.3 Cultura primária de neurônios hipocampais 

Muitos estudos na área da neurociência são desenvolvidos atualmente com 

culturas primárias que podem ser preparadas a partir de qualquer região do cérebro ou da 

medula espinhal (KAECH e BANKER, 2006). Culturas primárias com neurônios 
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piramidais do hipocampo, por exemplo, vem sendo muito utilizadas como modelo 

experimental, uma vez que expressam muitas das suas características fenotípicas chave 

na cultura celular, formando dendritos bem desenvolvidos, fazendo extensas redes 

sinápticas (BENSON et al., 1994; KAECH e BANKER, 2006). Além disso, culturas com 

células do hipocampo têm sido investigadas há mais de 20 anos, o que gerou uma extensa 

base de dados e possibilitou a caracterização das fases do desenvolvimento do neurônio 

hipocampal em cultura e a consistência no estabelecimento desse cultivo, in vitro, de 

laboratório para laboratório (SEIBENHENER e WOOTEN, 2012).  

As culturas são preparadas a partir de embriões em fase tardia do 

desenvolvimento, porque nessa fase a geração de neurônios piramidais está 

essencialmente completa, mas a dos neurônios granulares ainda não começou, 

possibilitando, assim, a produção de uma cultura celular mais homogênea. O tecido 

embrionário é fácil de dissociar e contém comparativamente poucas células gliais, a 

principal fonte de contaminação em culturas neuronais (SEIBENHENER e WOOTEN, 

2012).  

Uma vez estabelecida, a cultura primária de neurônios pode ser utilizada para 

estudar as propriedades fisiológicas básicas dos neurônios, servir como modelo para 

estudar o potencial de neurotoxicidade dos produtos químicos, além de representar uma 

ferramenta útil na compreensão dos mecanismos celulares envolvidos nas doenças 

neuropsiquiátricas e neurodegenerativas (GIORDANO e COSTA, 2011; KAECH e 

BANKER, 2006). 

 

1.4 Radicais livres e espécies reativas de oxigênio  

Há mais de 50 anos foi descoberta a presença dos radicais livres em materiais 

biológicos e com isso começaram a surgir inúmeras hipóteses a respeito desses elementos, 

como a de que os radicais de oxigênio podem surgir como subprodutos de reações 

enzimáticas (DROGE, 2002). Desde então, os radicais livres passaram a ser reconhecidos 

como os responsáveis por danos celulares, mutações, câncer e pelo envelhecimento 

biológico (KULBACKA et al., 2012; POHANKA, 2013). 
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Com a descoberta da enzima superóxido dismutase (SOD), a ciência dos radicais 

livres entrou numa segunda era e a maioria dos pesquisadores se convenceu sobre a 

importância dos radicais livres na biologia (DROGE, 2002). Na mesma época, inúmeros 

estudos surgiram com o objetivo de investigar o dano oxidativo causado pelos radicais 

sobre os vários componentes celulares (BECKMAN e AMES, 1998) e, devido à intensa 

pesquisa sobre esse tema, uma terceira era começou, quando os primeiros relatórios que 

descreviam os efeitos biológicos vantajosos dos radicais livres começaram a surgir 

(MITTAL e MURAD, 1977). 

Atualmente, sabe-se que os radicais livres são moléculas com um ou mais elétrons 

não emparelhados, e por isso, altamente reativos (HALLIWELL e GUTTERIDGE, 2007; 

SINHA et al., 2013). Esses radicais livres podem ser derivados do oxigênio e receberem 

o nome de espécies reativas de oxigênio (ERO’s), alguns exemplos desse caso são, o 

ânion superóxido (O2
-) e o radical hidroxila (OH-). Um outro tipo de ERO’s inclui 

espécies não radicalares, como o peróxido de hidrogênio (H2O2) (CIRCU e AW, 2010; 

LLOYD et al., 1989). O oxigênio também, em sua forma molecular (O2), poderia atuar 

como um radical devido a sua configuração eletrônica (SHAO, YOUNG e WANG, 2005; 

SINHA et al., 2013).  

As principais ERO’s são o O2
-, gerado por reações de oxido-redução, como a que 

ocorre na cadeia de transporte de elétrons, o H2O2, que é um produto da conversão do 

superóxido pela enzima manganês superóxido dismutase (MnSOD) (BANERJEE e 

VATS, 2014; HAUSER e HASTINGS, 2013; JOHNSON e GIULIVI, 2005; MITTAL e 

MURAD, 1977) e OH-, que tem grande capacidade de lesão celular visto que o organismo 

não possui uma defesa especifica para esse radical (LLOYD et al., 1989; SHAO, YOUNG 

e WANG, 2005; SINHA et al., 2013; SUPALE et al., 2012). Além de ser uma das 

principais fontes de ERO’s, o H2O2 é também fonte endógena do radical hidroxila que 

contribui diretamente para o estresse oxidativo das células (GAO et al., 2010; 

HALLIWELL, 1992). Esse radical pode ser gerado do H2O2 por meio das reações de 

Fenton e Haber-Weiss. Na reação de Fenton ocorre a reação do ferro (Fe2+) e do H2O2 

produzindo ferro (Fe3+) e o radical hidroxila. Em seguida, o radical hidroxila reage com 

outra molécula de H2O2 e o superóxido (O2
-) é produzido. O ânion superóxido entra na 

reação de Haber-Weiss reagindo novamente com uma molécula de H2O2, formando um 
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radical hidroxila e um ânion hidroxil (-OH) (KANTI DAS, WATI e FATIMA-SHAD, 

2014).  

Fe2+ + H2O2 → Fe3+ + OH + OH- [Reação de Fenton]  

OH- + H2O2 → O2
- + H+ + H2O 

O2
- + H2O2 → OH. + OH- + O2 [Reação de Haber-Weiss] 

Os radicais livres e as ERO’s (radicalares e não radicalares) são produzidas 

continuamente nas células e, em condições normais, participam de eventos fisiológicos 

do organismo desempenhando um papel importante na regulação biológica e atuando 

como mediadores em muitos processos regulatórios (DROGE, 2002; SI et al., 2013). No 

entanto, certas situações podem fazer com que haja uma quantidade excessiva dessas 

moléculas, gerando quadros danosos às células e um desses quadros é denominado 

estresse oxidativo (CIRCU e AW, 2010; LAM, 2016; LLOYD et al., 1989; SHAO, 

YOUNG e WANG, 2005; SUPALE et al., 2012). 

 

1.5 Processo redox 

No estado fisiológico do organismo, existe um equilíbrio entre a produção de 

espécies reativas de oxigênio (ERO’s), e a sua neutralização pelos sistemas antioxidantes. 

Quando esse equilíbrio é perdido ocorre um aumento de ERO’s no organismo. Esse nível 

aumentado de ERO’s leva à condição conhecida como desequilíbrio redox (FARRUGIA 

e BALZAN, 2012). Essa condição pode resultar em danos oxidativos irreversíveis a 

proteínas, lipídios e ao DNA  (CUI, KONG e ZHANG, 2012; HAYES, FLANAGAN e 

JOWSEY, 2005; KANTI DAS, WATI e FATIMA-SHAD, 2014; LAM, 2016; YANA, 

WANG e ZHU, 2013). 

O dano oxidativo das proteínas compromete as funções homeostáticas das células 

e consequentemente a viabilidade celular. Muitos estudos têm associado o acúmulo de 

proteínas oxidadas ao envelhecimento e a várias doenças relacionadas às espécies reativas 

de oxigênio (CARRARD, 2003; SILVA e FERRARI, 2011; ENGERS, BEHLING e 

FRIZZO, 2011).  
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 Quanto ao DNA, o desequilíbrio redox pode gerar várias formas de danos 

mutacionais, como por exemplo modificação de bases nitrogenadas. Essas mutações 

comprometem a integridade e a funcionalidade do DNA gerando patologias como o 

câncer, além de estarem associadas com o envelhecimento (FEDERICO et al., 2012; 

KULBACKA et al., 2012). Os lipídios também são alvos do desequilíbrio redox e ao 

reagirem com as ERO’s podem causar danos oxidativos extensivos às biomoléculas 

celulares (BURHANS e WEINBERGER, 2012; FARRUGIA e BALZAN, 2012; 

HALLIWELL e GUTTERIDGE, 2006).  

Inúmeros estudos apontam as mitocôndrias como alvos para esse desequilíbrio 

redox por estas serem fontes de ERO’s (CIRCU e AW, 2010; CUI, KONG e ZHANG, 

2012; GAO et al., 2010; HAUSER e HASTINGS, 2013; MORAIS e DE STROOPER, 

2010; SHAO, YOUNG e WANG, 2005; SINHA et al., 2013; WALLACE, 2001; ZHAO, 

2013). Ao produzir espécies reativas, a própria mitocôndria sofre alterações em sua 

dinâmica, induzidas pelo desequilíbrio redox, e com isso, amplifica a geração de ERO’s, 

provavelmente contribuindo para o aumento desse desequilíbrio (GAO et al., 2010; 

GREEN, BRAND e MURPHY, 2004; SHAO, YOUNG e WANG, 2005; SUPALE et al., 

2012). 

 

Figura 4: Representação da Cadeia Transportadora de Elétrons (BAYIR e KAGAN, 2008). 

 

1.6 Processo redox e doenças neurodegenerativas 

O sistema nervoso central (SNC) é altamente dependente da função mitocondrial 

eficiente, pois suas células tem um metabolismo elevado, fazendo com que esse tecido 

Espaço intermembranoso 

 

Membrana mitocondrial interna 

 

Matriz mitocondrial  
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necessite de uma alta demanda de energia (FEDERICO et al., 2012; SI et al., 2013; 

TURKEZ et al., 2014). Além disso, as células do SNC são mais vulneráveis à toxicidade 

das ERO’s por possuírem menos enzimas antioxidantes como a catalase e a superóxido 

dismutase (FEDERICO et al., 2012; TURKEZ et al., 2014).  

No quadro de desequilíbrio redox, os neurônios são profundamente danificados 

pelos radicais livres porque as suas membranas são ricas em ácidos graxos poli-

insaturados, sendo alvos potenciais para a peroxidação lipídica (KANG et al., 2012; 

SHAO, YOUNG e WANG, 2005). Existem na literatura evidências de que o aumento do 

desequilíbrio redox está ligado à patogênese de várias doenças neurodegenerativas, tais 

como a doença de Alzheimer (DA), forma mais comum de demência, caracterizada por 

graves alterações neurodegenerativas, como atrofia cerebral, perda de neurônios e 

sinapses e depleção seletiva de sistemas neurotransmissores no córtex cerebral e certas 

regiões subcorticais (CUI, KONG e ZHANG, 2012; BOZZALIA et al., 2015). 

A doença de Parkinson (DP) é o segundo transtorno progressivo mais comum do 

sistema nervoso central, que é caracterizado principalmente pela perda de neurônios 

dopaminérgicos e pela formação de agregados de proteínas intraneuronais (WOOD-

KACZMAR et al., 2010). A exposição a toxinas ambientais inibe a respiração 

mitocondrial e aumenta a produção de ERO’s, causando a perda de neurônios 

dopaminérgicos. Essa descoberta levantou a hipótese de que o desequilíbrio redox e a 

disfunção mitocondrial estão envolvidos na patogênese da DP (ZHARIKOV et al., 2015).  

A lesão cerebral isquêmica envolvendo sequências específicas de perturbação 

celular e a interação de múltiplos mecanismos patogênicos é uma das principais causas 

de morte e incapacidade. Ela está associada a uma alta taxa de mortalidade em muitos 

países (DOYLE, SIMON e STENZEL-POORE, 2008). Embora os mecanismos precisos 

envolvidos na patogênese da isquemia cerebral não tenham sido completamente 

elucidados, acredita-se que as ERO’s são mediadores chave para o dano celular (XU et 

al., 2011). 

Outra neuropatologia associada ao desequilíbrio redox é a esclerose lateral 

amiotrófica (ELA) (FEDERICO et al., 2012). Aproximadamente 10% dos casos de ELA 

tipo 1, são familiares e cerca de 20% dos casos mendelianos são causados por mutações 

no gene superóxido dismutase tipo I de cobre-zinco (SOD1) (KUZMA-KOZAKIEWICZ 

et al., 2013). As amostras pós-morte e biópsias de pacientes com a doença, apresentam 
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comprometimento da atividade do complexo da cadeia respiratória mitocondrial, e a sub-

expressão de SOD1 mutante em camundongos transgênicos causa diminuição da 

atividade da cadeia transportadora de elétrons, diminuição da capacidade mitocondrial e 

produção aberrante de ERO’s (VIJAYVERGIYA et al., 2005). Os agregados de SOD1 

mutante na membrana mitocondrial externa podem bloquear a importação de proteínas e 

promover a produção excessiva de ERO’s com consequente dano oxidativo às proteínas 

mitocondriais e aos lipídios (FEDERICO et al., 2012; VIJAYVERGIYA et al., 2005).  

Essas neuropatologias estão associadas a uma serie de danos que ocorre nas 

células, um deles ocorre nos lipídios, que são componentes estruturais das membranas 

celulares constituindo cerca de 50% da massa da maioria das membranas das células 

animais. Os mais abundantes nas membranas são os fosfolipídios, lipídios anfipáticos 

formados por um grupamento polar e duas caudas hidrocarbonadas hidrofóbicas. 

(ALBERTS et al., 2010; VANCE e VANCE, 2008). Os lipídios de membrana são 

essenciais para a sobrevivência das células, pois auxiliam no controle fisiológico das 

membranas, modificando seus aspectos biofísicos, como a polaridade e a permeabilidade, 

além de terem um papel fundamental como moléculas de sinalização (AYALA, MUÑOZ 

e ARGUELLES, 2014). 

Em um quadro de desequilíbrio redox, as espécies reativas de oxigênios (ERO´s) 

presentes em excesso no espaço intracelular, irão reagir com esses lipídios causando sua 

peroxidação, que é um processo metabólico que gera danos diretos aos lipídios. Esse 

processo pode ser divido em três etapas denominadas  iniciação, propagação e terminação 

(AYALA, MUÑOZ e ARGÜELLES, 2014; KANTI DAS, WATI e FATIMA-SHAD, 

2014; VANCE e VANCE, 2008; YIN, XU e PORTER, 2011). Na iniciação, os pró-

oxidantes, abstraem o hidrogênio centrado no carbono e forma o radical lipídico (L∙). Na 

fase de propagação, o radical lipídico reage com oxigênio para formar um radical 

peroxídico lipídico (LOO∙) que abstrai um hidrogênio de outra molécula lipídica gerando 

um novo radical lipídico e hidroperóxido lipídico (LOOH) (fig. 4) (AYALA, MUÑOZ e 

ARGÜELLES, 2014; KANTI DAS, WATI e FATIMA-SHAD, 2014). Na terminação, os 

antioxidantes presentes no meio doam um átomo de hidrogênio para o radical peroxídico 

lipídico e formam um correspondente que reage com outro LOO∙ formando produtos não-
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radicais (AYALA, MUÑOZ e ARGÜELLES, 2014; KANTI DAS, WATI e FATIMA-

SHAD, 2014).  

Uma vez que a peroxidação lipídica é iniciada, uma série de reações em cadeia 

ocorrerão até que os produtos de terminação sejam produzidos (AYALA, MUÑOZ e 

ARGÜELLES, 2014; VANCE e VANCE, 2008; YIN, XU e PORTER, 2011). Os 

principais são hidroperóxidos lipídicos (LOOH), como produtos primários e, entre os 

muitos aldeídos que podem ser formados como produtos secundários, os mais estudados 

são, o malondialdeído (MDA), o propanal, o hexanal e o 4-hidroxinonenal (4-HNE) 

(ESTERBAUER, SCHAUR e ZOLLNER, 1991).  

Em baixas taxas de peroxidação lipídica, as células estimulam sua manutenção e 

sobrevivência através de defesas antioxidantes ou ativando vias de sinalização que 

aumentam as proteínas antioxidantes. Por outro lado, sob taxas de peroxidação lipídica 

média ou alta, a extensão do dano oxidativo supera a capacidade de reparo e a condição 

crítica inibe o crescimento e conduz a morte celular (AYALA, MUÑOZ e ARGÜELLES, 

2014; GIROTTI, 1998; VANCE e VANCE, 2008). Essa morte celular pode ocorrer por 

necrose ou apoptose (GIROTTI, 1998). Ambos os processos podem facilitar o 

desenvolvimento de vários estados patológicos e envelhecimento acelerado (AYALA, 

MUÑOZ e ARGÜELLES, 2014). 

 

 

Figura 5: Representação das etapas da peroxidação lipídica (FERREIRA E MATSUBARA, 1997). 
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1.7 Defesas antioxidantes  

A maioria dos organismos utilizam o oxigênio para a sobrevivência, e por isso, 

foi necessário a esses organismos desenvolver defesas contra as propriedades tóxicas do 

oxigênio (FARRUGIA e BALZAN, 2012). Uma primeira linha de defesa contra o 

estresse oxidativo é proporcionada por um sistema de enzimas antioxidantes e substâncias 

antioxidantes não enzimáticas capazes de neutralizar os radicais livres e prevenir um 

excesso de produção de espécies reativas de oxigênio (KULBACKA et al., 2012; SI et 

al., 2013; SIES, 1993). 

Todas as células do organismo eucariótico contêm, como primeira linha de defesa, 

potentes enzimas antioxidantes que formam um sistema altamente integrado e assim 

controlam o nível de espécies reativas de oxigênio (ERO’s) evitando ataques oxidantes 

às células (KULBACKA et al., 2012; SIES, 1993). As principais enzimas antioxidantes 

que eliminam os radicais livres e destroem os radicais superóxido e o peróxido de 

hidrogênio, fazem parte da família das enzimas superóxido dismutase, catalase e 

glutationa peroxidase (KULBACKA et al., 2012). 

As superóxido dismutases (SOD´s) constituem uma família de enzimas que 

catalisa a conversão do ânion superóxido em peróxido de hidrogênio (H2O2) 

(KULBACKA et al., 2012; LUK et al., 2005). É comumente aceito que as enzimas SOD´s 

desempenham um papel essencial no combate ao estresse oxidativo devido a sua reação 

rápida, sua grande presença em órgãos e compartimentos intracelulares e sua alta 

concentração comparada ao seu substrato, isto é, a concentração de SOD é cerca de cem 

vezes maior que a do ânion superóxido (JOHNSON e GIULIVI, 2005; KANTI DAS, 

WATI e FATIMA-SHAD, 2014; WONG et al., 2000).  

Em seres humanos, os membros da família SOD são diméricos ou tetraméricos e 

também são definidos em virtude do seu íon metálico da seguinte forma (BANERJEE e 

VATS, 2014; JOHNSON e GIULIVI, 2005; WONG et al., 2000): 

• SOD1 (Cu/ZnSOD) é encontrada no citoplasma e no núcleo na forma de um 

dímero.  
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• SOD2 (MnSOD) é uma proteína tetramérica que adquire sua forma funcional 

exclusivamente nas mitocôndrias. 

• SOD3 (EcSOD) um tetrâmero de cobre e zinco que apresenta um peptídeo 

sinalizador que a direciona exclusivamente para o espaço extracelular. 

As SOD´s de mamíferos são codificadas por via nuclear e são inicialmente 

apoenzimas inativas (JOHNSON e GIULIVI, 2005). Para uma MnSOD mitocondrial ser 

totalmente funcional, as células requerem que o polipeptídio recém formado seja 

direcionado para a membrana mitocondrial, onde é dobrado e recebe seu grupo prostético 

de manganês (LUK et al., 2005). Assim como SOD2, a SOD1 só pode entrar nas 

mitocôndrias como uma apoenzima, onde uma chaperona de cobre para SOD1 a converte 

em sua holoenzima totalmente funcional (YANA, WANG e ZHU, 2013; JOHNSON, 

FCECILIA, 2005). 

A reação química do ânion superóxido (O2
-) com o grupo protético de SOD ocorre 

em dois estágios e começa com a forma oxidada da enzima (Fe3+, Cu2+ e Mn3+ 

respectivamente), que ao se ligar ao O2
-, adquire um próton e libera oxigênio molecular 

(O2). A forma reduzida da enzima (Fe2+, Cu+ e Mn2+) se liga a um segundo O2
- e próton, 

para liberar H2O2 e retornar ao seu estado oxidado (KANTI DAS, WATI e FATIMA-

SHAD, 2014).  

2O2
¯ +  2H +     SOD      H2O2 + O2 

Apesar de todas as SOD´s catalisarem a mesma reação, não partilham uma 

homologia de estrutura primária significativa, somente Fe-SOD e Mn-SOD compartilham 

semelhanças no dobramento de proteínas (KULBACKA et al., 2012). 

A Catalase (CAT) está presente em células eucarióticas como CAT citosólicas e 

peroxissomais, estando presente principalmente nos peroxissomas. Ela exerce uma 

função dupla, de decomposição de H2O2 em O2 e H2O, através da sua atividade catalítica 

e a oxidação de doadores de H (BANERJEE e VATS, 2014; CHANCE, SIES e 

BOVERIS, 1979). 

2H2O2 
     CAT  2H2O + O2 
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Enzimas da família Glutationa peroxidase (GPx) também catalisam a redução de 

peróxido de hidrogênio e hidroperóxidos lipídicos em H2O e álcoois lipídicos, 

respectivamente (BANERJEE e VATS, 2014; KULBACKA et al., 2012). 

A ação da GPx depende da concentração de glutationa reduzida (GSH) que sofre 

a redução liberando o próton H e se convertendo em glutationa oxidada (GSSG) (CIRCU 

e AW, 2010; LLOYD et al., 1989). A GSH é regenerada pela ação da glutationa redutase 

(GR) (KULBACKA et al., 2012; SIES, 1993).  Esta enzima requer NADPH, que é 

produzida dentro das mitocôndrias pela isocitrato desidrogenase dependente de NADP e 

através de uma trans-hidrogenase dependente de H, para a conversão de GSSG em GSH 

(GREEN, BRAND e MURPHY, 2004). 

 

a) H2O2          2GSH     b)  GSSG        NADPH + H 

            

    2H2O         GSSG         2GSH  NADP+ 

a) H2O2 + 2GSH   GPx 2H2O + GSSG 

b) GSSG + NADPH + H    GR  2GSH + NADP+ 

 

Os antioxidantes não-enzimáticos podem ser compostos endógenos, como a 

glutationa na sua forma reduzida (GSH), minerais como o selênio e zinco, melatonina, 

estrogênio, albumina ou exógenos como carotenoides, vitaminas e flavonoides, que 

devem ser ingeridos com os alimentos porque o corpo não é capaz de produzi-los 

(KULBACKA et al., 2012). 

Esses compostos antioxidantes não-enzimáticos auxiliam na defesa contra o dano 

oxidativo de diversas maneiras, por exemplo, a vitamina A (β-caroteno), atuando na 

proteção contra a oxidação de lipídios e DNA, a vitamina C (Ácido ascórbico) vai agir 

inibindo as espécies reativas de oxigênio, atuando como agente redutor e estimulando o 

poder antioxidante da vitamina E e do selênio e a vitamina E (α-tocoferol) que age na 

GP

x 
GR 
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proteção contra a peroxidação dos ácidos graxos insaturados e da membrana celular e na 

conversão de O2
- e H2O2 em formas menos reativas. Além de outros carotenoides como 

o licopeno, que protege contra a oxidação de lipídeos, proteínas e do DNA (KULBACKA 

et al., 2012; RODRIGUEZ-AMAYAL, 2006).  

Esses antioxidantes têm pouca eficácia na defesa contra o estresse oxidativo 

quando comparados com as enzimas antioxidantes. No entanto, são essenciais para defesa 

contra o dano oxidativo por atuar como cofatores de enzimas antioxidantes (HICKS et 

al., 2006; RODRIGUEZ-AMAYAL, 2006).  

 

1.8 Compostos antioxidantes 

Antioxidante é qualquer substância que, em baixas concentrações em comparação 

com um substrato oxidável, atrasa ou inibe a oxidação causada pelo mesmo 

(HALLIWELL e GUTTERIDGE, 1985). Em membranas biológicas, onde está presente 

um sistema de apoio de alta eficiência, pode haver necessidade de apenas 1 a 3 moléculas 

antioxidantes/1000 moléculas alvo potenciais (KULBACKA et al., 2012; SIES, 1993). 

Esses antioxidantes que interceptam a cadeia são frequentemente compostos fenólicos 

que podem doar átomos de elétrons e/ou hidrogênio a oxidantes, interrompendo assim as 

reações em cadeia (LITESCU, EREMIA e RADU, 2010; SITI et al., 2015; WANG, 

CHUN e SONG, 2013). 

Os antioxidantes são classificados como compostos endógenos ou exógenos, no 

segundo caso podendo ser compostos naturais ou sintéticos, sendo responsáveis pela 

remoção de radicais livres, eliminando ou inibindo espécies reativas de oxigênio (ERO’s) 

ou seus precursores (UTTARA et al., 2009). Devido a essa capacidade e eficácia na 

prevenção de danos oxidativos, sugeriu-se que os compostos antioxidantes, utilizados em 

células neuronais cultivadas ou nos cérebros de animais tratados, tinham um potencial 

terapêutico importante como fármacos neuroprotetores no tratamento de doenças 

neurodegenerativas (FARAH et al., 2013; JAIN et al., 2012; SOZIO et al., 2013; 

SUMATHI et al., 2012; TURKEZ et al., 2014, 2015). 

Os antioxidantes podem impedir o início da reação em cadeia, e quelação de 

metais, proteção de células e radiação através de reações que geralmente formam 
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moléculas menos reativas, ou seja, ocorre a formação de produtos finais não-radicais e 

não-reativos, pode ocorrer também a transferência do radical de locais alvo mais sensíveis 

para compartimentos nas células em que um processo oxidativo seria menos prejudicial 

ou a transferência dos agentes oxidantes de fases hidrofóbicas para fases hidrofílicas, por 

exemplo, da membrana para o citosol ou de lipoproteínas para a fase aquosa do plasma, 

tornando os oxidantes menos ativos (FLORES-MATEO et al., 2006; SIES, 2007; SITI et 

al., 2015). 

O corpo humano tem seu próprio sistema de defesa antioxidante natural para 

combater os efeitos nocivos das espécies reativas de oxigênio (SITI et al., 2015). Os 

compostos antioxidantes sintéticos atuam fortalecendo e/ou auxiliando esse sistema 

natural do organismo, uma vez que os antioxidantes trabalham lado a lado para exercer 

efeitos protetores, sendo que nenhum antioxidante isolado poderia representar o estado 

antioxidante geral in vivo. Por isso, vários antioxidantes foram utilizados para reduzir o 

desequilíbrio redox ou danos no corpo humano, em modelos animais e culturas celulares 

(DIRICAN, TURKEZ e TOGAR, 2012; FARAH et al., 2013; JAIN et al., 2012; SOZIO 

et al., 2013; SUMATHI et al., 2012; TURKEZ et al., 2015). 

 

1.9 Isobenzofuran-1(3H)-onas 

As isobenzofuran-1(3H)-onas, também denominadas de fitalidas, fazem parte de 

uma classe de compostos químicos que possuem em sua estrutura a presença de um anel 

benzênico fundido a um anel γ-lactônico (Fig. 5) (YANG et al., 2007). Os compostos de 

natureza heterocíclica, compostos cíclicos que contém em sua estrutura um heteroátomo, 

são de grande relevância na química e na biologia, uma vez que possuem variada gama 

de atividades biológicas, tais como, antiproliferativa (TEIXEIRA et al., 2013) 

antiplaquetária (ARNONE et al., 2002) e atividade antioxidante (MELO et al., 2006). 

Esses compostos podem ser de origem sintética ou natural, como por exemplo, as 

isobenzofuran-1(3H)-onas, de origem natural, que são na sua grande maioria, isoladas a 

partir de diferentes espécies de fungos (TEIXEIRA et al., 2013; YANG et al., 2007), o 

que as torna parte de um grupo crescente de substâncias com propriedades terapêuticas 

entre as diversas classes de produtos naturais que vem sendo utilizados na busca por 
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novos fármacos e agroquímicos que consiste em explorar o vasto reservatório de 

substâncias disponíveis na natureza (BANERJEE et al., 2008; NEWMAN e CRAGG, 

2016; NTIE-KANG et al., 2017; SINGH et al., 2012). 

  

 

 

 

 

Figura 6: Estrutura química das isobenzofuran-1(3H)-onas, composto F12 (A) e composto F14 (B). 

 

Considerando o potencial terapêutico dos derivados de isobenzofuran-1(3H)-

onas, descritos até agora, foi realizado um estudo computacional que avaliou as 

propriedades químicas e físicas de alguns compostos. Os parâmetros analisados 

influenciam propriedades farmacocinéticas, como absorção, distribuição, metabolismo e 

excreção (ADME). Os compostos de isobenzofuran-1(3H)-onas, demonstraram 

parâmetros semelhantes a fármacos favoráveis,  sugerindo que as mesmas possuem boas 

propriedades físico-químicas que as qualificaram para serem utilizadas em estudos para 

avaliação das suas atividades biológicas (TEIXEIRA et al., 2013). 

Baseado na importância dos agentes antioxidantes no combate ao desequilíbrio 

redox e levando em consideração a importância desse processo na progressão de doenças 

neurodegenerativas e nos resultados apresentados pelos compostos de isobenzofuran-

1(3H)-onas em estudos realizados com linhagem celular, o presente estudo propõe-se a 

avaliar a ação protetora de isobenzofuran-1(3H)-onas sintéticas exclusivas em culturas 

primárias de neurônios hipocampais. 

A) B) 
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2. OBJETIVOS 

2.1 Objetivo geral 

Avaliar a atividade protetora de isobenzofuran-1(3H)-onas sintéticas em culturas 

primárias de neurônios hipocampais submetidos ao desequilíbrio redox. 

 

2.2 Objetivos específicos 

• Estabelecer a cultura primária de neurônios hipocampais. 

• Analisar nas culturas expostas ao peróxido de hidrogênio, previamente tratadas 

ou não com as isobenzofuran-1(3H)-onas: 

- Citotoxicidade celular. 

- Viabilidade celular. 

- Níveis intracelulares de espécies reativas de oxigênio (ERO´s). 

- Peroxidação lipídica. 
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3. MATERIAL E MÉTODOS 

3.1 Equipamentos utilizados 

Para as análises de citotoxicidade celular e mensuração intracelular de espécies 

reativas de oxigênio (ERO´s), foi utilizado leitor de microplacas multidetector 

VICTOR™ X3 (PerkinElmer) alocado no Laboratório de Biologia e Tecnologia de 

Microrganismos (LBTM-ICEB-UFOP). Para captura das imagens do ensaio de 

viabilidade celular com o Kit LIVE/DEAD foi utilizado o microscópio confocal Zeiss 

LSM780, que se encontra no Laboratório de Multiusuários (NUPEB-UFOP). 

 

3.2 Estabelecimento da cultura primária de neurônios hipocampais 

Os animais utilizados para a realização deste projeto foram mantidos no centro de 

ciência animal (CCA) da Universidade Federal de Ouro Preto sob o protocolo de número 

45/2015 aprovado pela Comissão de Ética no Uso de Animais (CEUA) da mesma 

instituição.  

Os animais foram mantidos em caixas de polietileno (16 cm de altura, 30 cm de 

largura e 38 cm de comprimento) forradas com maravalhas, sob condições de livre acesso 

a água e a comida (ração comercializada com o nome Nuvilab) e ciclo claro-escuro de 12 

horas. Para o cruzamento, foram colocados 1 macho para 2 fêmeas, permanecendo juntos 

até a visualização do plug vaginal nas fêmeas. Uma vez constatada a prenhes, as fêmeas 

foram separadas e identificadas. 

As fêmeas grávidas foram eutanasiada por deslocamento cervical. Os embriões 

foram removidos e transferidos para solução salina de Hank's livre de Ca2+ e Mg2+ (HBSS, 

Gibco, Life Technologies,) gelada. Os cérebros dos embriões foram cuidadosamente 

removidos e com auxílio do microscópio estereoscópio, foi realizada a dissecação dos 

hipocampos. Os mesmos, foram transferidos, com pipeta Pasteur estéril, para microtubos 

contendo HBSS gelado e levados para a câmara de fluxo laminar. Para cada placa de 96 

poços ou para cada 3 placas de 4 poços foram utilizados cerca de 8 embriões de 

camundongos C57BL/6 com 17 dias de vida embrionária (E17). 

O isolamento das células hipocampais foi realizado utilizando o método de 

digestão proteolítica com tripsina (Sigma-Aldrich). Assim sob o fluxo laminar, o HBSS 

http://www.propp.ufop.br/etica/comissao-de-etica-no-uso-de-animais-ceua
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gelado foi substituído por tripsina a 0,25% na temperatura de 37°C. Após 20 minutos, a 

tripsina foi removida e substituída por meio de plaquear (Meio mínimo essencial, soro 

fetal bovino, piruvato de sódio, glicose, penicilina e estreptomicina) a 37°C. Após 1 

minuto, esse meio de plaquear foi substituído por meio de plaquear contendo DNase a 

1% a 37°C. Em seguida, os hipocampos foram dissociados mecanicamente até que não 

fosse possível observar pedaço de tecido na solução, obtendo assim, uma solução 

totalmente homogênea. 

 Após a dissociação, uma alíquota de 10 µL foi retirada de cada microtubo para 

contagem das células na câmara de Neubauer. De acordo com a média do número de 

células obtida da contagem dos quadrantes era calculado o volume a ser pipetado. 

Em seguida as células foram plaqueadas, na densidade de 105 ou 106 células por 

poço, em placas de cultura com 96 ou 4 poços respectivamente, tratadas com poli-L-

lisina. Após plaqueadas, as células foram incubadas em estufa com 5% de CO2 a 37°C 

durante 4 horas para aderência das mesmas. Após esse tempo, o meio de plaquear foi 

substituído por meio de manutenção (Neurobasal, B-27, L-glutamina, penicilina e 

estreptomicina). As células foram cultivadas e mantidas nas condições citadas 

anteriormente por 6 dias e a cada 48 horas, metade do meio de manutenção foi substituído 

por meio de manutenção fresco. 

 

3.3 Ensaios experimentais 

3.3.1 Citotoxicidade celular  

Uma variedade de compostos de tetrazólio é utilizada para detectar células viáveis. 

Entre os compostos mais utilizados está o Brometo de 3-(4,5-dimetiltiazol-2-il)-2,5-

difeniltetrazólio (MTT). Esse composto foi o primeiro ensaio homogêneo de viabilidade 

celular, desenvolvido para um formato de 96 poços, que era adequado para rastreio de 

alto rendimento, e desde então o ensaio com MTT tem sido amplamente adotado 

(MOSMANN, 1983; RISS et al., 2013).  

O produto formazan do MTT se acumula como um precipitado insolúvel dentro 

das células, além de ser depositado perto da superfície celular e no meio de cultura. A 

quantidade de formazan é diretamente proporcional ao número de células viáveis sendo 
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medida por registros que detectam mudanças na absorvância a 570 nm usando um 

espectrofotômetro de leitura de placa (BERRIDGE e TAN, 1993). 

Quando as células morrem, elas perdem a habilidade de converter MTT em 

formazan, portanto, a formação de cores serve como um marcador útil e conveniente para 

detectar células viáveis. Acredita-se que o mecanismo celular da redução de MTT 

provavelmente envolve a reação com NADH ou moléculas redutoras similares que 

transferem elétrons para o MTT (Fig. 6) (MARSHALL, GOODWIN e HOLT, 1995; 

RISS et al., 2013). 

 

 

Figura 7: Redução do (3- (4,5-dimetiltiazol-2-il) -2,5-difeniltetrazólio Bromide (MTT) em formazan pela 

enzima Succinato Desidrogenase mitocondrial (RISS et al., 2013). 

 

Para avaliar a citotoxicidade das isobenzofuran-1(3H)-onas (compostos F12 e 

F14) foi seguido a metodologia adaptada dos estudo de Kaja et al. e Sassoli et al. (2011). 

As células foram cultivadas em placas de 96 poços e plaqueadas a uma densidade de 105 

células em 150 µL de meio de cultura. Com 6 dias in vitro e as culturas totalmente 

diferenciadas, foi realizada a troca do meio de manutenção por meio de manutenção 

fresco contendo as isobenzofuran-1(3H)-onas diluídas nas concentrações de 50, 100 e 150 

μM.  

Para controle da solução de solubilização das isobenzofuran-1(3H)-onas, realizou-

se a troca do meio, nos poços pré-estabelecidos, por meio de manutenção contendo 

DMSO a 1%. Sendo essa concentração já utilizada em outros estudos (GAO et al., 2010; 

LOGRADO et al., 2010) e estando maior que a concentração presente nos poços contendo 

as isobenzofuran-1(3H)-onas.  
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Após o tempo de tratamento, foi adicionado o peróxido de hidrogênio (H2O2) a 

100 μM, diretamente sobre a cultura, por 3 horas. Em seguida foi adicionado 20 μL da 

solução de MTT (2,5mg/mL) por poço e as células foram incubadas por 6 horas a 37°C.  

Após esse tempo foi adicionado 100 μL de solução de solubilização (SDS) a 10% 

em cada poço para dissolver os cristais de formazan. A placa ficou em temperatura 

ambiente por 16 horas e depois foi realizada a leitura dos poços na absorbância de 570 

nm no leitor de microplacas. 

 

3.3.2 Viabilidade celular  

Para o ensaio de viabilidade celular, foi utilizado o kit de ensaio de 

viabilidade/citotoxicidade LIVE/DEAD® (Thermo fisher Scientific). Esse kit fornece um 

ensaio de viabilidade celular com dois espectros de fluorescência e determina, de forma 

simultânea, as células vivas e mortas, pelos reagentes calceína-AM e homodímero de 

etídeo-1 (EthD-1). Os princípios do ensaio são gerais e aplicáveis à maioria dos tipos de 

células eucarióticas, incluindo células aderentes (INVITROGEN MOLECULAR 

PROBES, 2005). 

As células vivas são distinguidas pela presença de atividade de esterase 

intracelular, determinada pela conversão enzimática da calceína-AM, praticamente não 

fluorescente, à calceína intensamente fluorescente. A calceína-AM é permeável a 

membrana celular, porém, após ser clivada por esterases presentes no meio intracelular 

de células vivas, a mesma se torna incapaz de atravessar a membrana, permanecendo 

retida dentro da célula e produzindo uma fluorescência verde uniforme intensa em células 

vivas com o comprimento de onde de 495 e 515 nm (excitação e emissão). O EthD-1 

entra em células com membranas danificadas e sofre um aumento de 40 vezes da 

fluorescência após a ligação a ácidos nucleicos, produzindo assim uma fluorescência 

vermelha brilhante em células mortas no comprimento de onde de 495 e 635 nm 

(excitação e emissão) (DORIA et al., 2013). 

O EthD-1 é excluído pela membrana plasmática intacta das células vivas. A 

determinação da viabilidade celular depende dessas propriedades físicas e bioquímicas 

das células. Os níveis de fluorescência do fundo são inerentemente baixos com esta 



Material e Métodos 

26 
 

técnica de ensaio porque os corantes são praticamente não fluorescentes antes de 

interagirem com as células (Fig. 7 ) (DORIA et al., 2013; INVITROGEN MOLECULAR 

PROBES, 2005).  

 

Figura 8: Princípio do ensaio de viabilidade celular. (A) A calceína-AM, ao atravessar a membrana 

celular, é clivada pela enzima esterase, tornando-se incapaz de deixar o interior da célula, o que promove 

um aumento da emissão de fluorescência verde (células vivas) ao longo do corpo celular. (B) O 

homodímero de etídeo-1 ao atravessar membranas comprometidas, se liga aos ácidos nucléicos e emite 

fluorescência vermelha (células mortas). 

 

A metodologia que utiliza calceína-AM e o EthD-1  mostrou-se sensível na 

quantificação do processo de apoptose celular em estudo anterior através da marcação de 

células como PC12 e NIH3T3 (GATTI et al., 1998). Por isso, para analisar a viabilidade 

celular e, consequentemente, confirmar os resultados obtidos nos ensaios de 

citotoxicidade com o MTT, foi seguindo o protocolo adaptado de Doria et al. (2013). 

Portanto, as células foram cultivadas em placas redondas com fundo de vidro de 4 poços 

e plaqueadas a uma densidade de 106 células/poço. Com 6 dias de desenvolvimento, foi 

realizada a troca do meio de manutenção por meio de manutenção fresco contendo as 

isobenzofuran-1(3H)-onas diluídas nas concentrações de 50, 100 e 150 μM.  

Após o tempo de tratamento, foi adicionada a solução de H2O2 para uma 

concentração final de 100 μM por 3 horas. Em seguida os poços foram lavados três vezes 
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com solução salina de Hank´s livre de Ca2+ e Mg2+ (HBSS) incolor, sendo deixado o 

HBSS na terceira vez. 

Foi adicionado, a cada poço, 20 µL, da solução preparada com o kit LIVE/DEAD, 

por 45 minutos. Após esse tempo, as imagens foram capturadas no microscópio confocal 

Zeiss LSM780 utilizando a objetiva de 20X e o comprimento de onda de 488 nm. As 

imagens foram analisadas e as células contadas no programa ZEN 2.3 Lite. 

 

3.3.3 Níveis intracelulares de espécies reativas de oxigênio  

A produção intracelular de ERO´s foi estimada por ensaio de fluorescência, com 

o diacetato de 2,7-diclorofluoresceína (H2DCFDA), adaptado do que foi descrito 

anteriormente por Halliwell e Whiteman (2004) e Lebel, Ischiropoulos e Bondys (1992). 

O composto H2DCFDA difunde prontamente nas células onde as esterases intracelulares 

clivam o grupo acetato da molécula para produzir H2DCF, que fica preso dentro das 

células. As espécies reativas de oxigênio intracelulares oxidam o H2DCF para formar o 

composto altamente fluorescente DCF.  

Após o tratamento com os compostos F12 e F14 por duas horas, o meio foi 

substituído por 150 μL da solução de H2DCFDA (2 μM) por 45 minutos. Em seguida os 

poços foram lavados três vezes com solução salina de Hank´s livre de Ca2+ e Mg2+ 

(HBSS) incolor, sendo deixado o HBSS na terceira vez. 

A fluorescência foi monitorizada a cada 30 minutos durante 3 horas após adição 

da solução de H2O2 na concentração final de 100 μM. Foi realizada a leitura, utilizando o 

leitor de microplacas, nos comprimentos de onda de 495 e 530 nm (excitação e emissão). 

 

3.3.4 Peroxidação lipídica 

O ácido undecanóico, 4,4-difluoro-5- (4-fenil-1, 3-butadienil)-4-bora-3 (BODIPY 

581/591 C11) (Thermo fisher Scientific), é um composto intensamente fluorescente e 

intrinsecamente lipofílico. Consequentemente, as sondas que incorporam esse fluoróforo 

são mais propensas a imitar as propriedades dos lipídios naturais. Portanto, são 
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rastreadores efetivos do tráfico de lipídios, além de serem úteis sondas de membrana de 

propósito geral (DESCRIPTIONS, 2003).  

Estudos sobre essa sonda mostram que as propriedades únicas do BODIPY581/591 

C11 facilitam a formação de imagens de espécies reativas de oxigênio (ERO´s), em 

proporção de fluorescência, em membranas de células vivas, uma vez que esta sonda 

emite fluorescência em vermelho quando intercalada dentro da membrana íntegra, que se 

altera para a tonalidade verde após ataque à membrana por radicais oxidativos (PAP et 

al., 1999). 

O estudo realizado por Domínguez-Rebolledo et al. (2010) mostrou que o uso das 

sondas BODIPY581/591 C11 pode ser uma análise mais sensível do que a avaliação MDA 

(pelo menos, pelo método TBARS) para medir a peroxidação lipídica. O estudo conclui 

também que a BODIPY581/591 C11 permite uma análise da peroxidação lipídica por célula, 

seja usando microscopia fluorescente confocal ou citometria de fluxo, aprimorando a 

sensibilidade e a confiabilidade dessas técnicas.  

Para analisar o dano na membrana ocasionado com a indução do estresse 

oxidativo, em células tratadas ou não com as isobenzo-1(3H)-onas (compostos F12 e 

F14), foi utilizado o protocolo adaptado de Angelova et al., (2015). As células foram 

plaqueadas, na densidade de 1x105 células/poço, em placa de 96 poços preta e de fundo 

chato. Com 6 dias após o plaqueamento, as células foram tratadas com os compostos F12 

e F14 nas concentrações de 50, 100 e 150 μM por 2 horas. Após esse tempos, o meio foi 

substituído pela solução com BODIPY581/591 C11 (2 µM). As células foram mantidas em 

estufa com 5% de CO2 e a 37°C por 30 minutos. Em seguida os poços foram lavados com 

solução salina de Hank´s livre de Ca2+ e Mg2+ (HBSS). A placa foi encaminhada para a 

leitura, no leitor de microplacas, nos comprimentos de onda de 530/590 nm 

(excitação/emissão) para fluorescência vermelha e 490/535 nm (excitação/emissão) para 

fluorescência verde. Antes de iniciar a leitura, foi adicionado aos poços pré-determinados 

a solução de H2O2 para uma concentração final de 100 μM. As leituras foram realizadas 

a cada 30 minutos durante 3 horas, sendo a primeira leitura no tempo 0’. 

 

3.4 Análise estatística  



Material e Métodos 

29 
 

 

Os resultados foram comparados pela análise de variância (ANOVA), seguido do 

teste de Tukey. Para os dados não paramétricos a significância estatística foi avaliada pelo 

teste Kruskal-Wallis seguido pelo teste Dunn. As diferenças foram consideradas 

significativas para o valor p≤0,01. Os valores numéricos foram colocados sob a forma 

média ± erro padrão da média.
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4. RESULTADOS  

 

4.1 Estabelecimento da cultura primária de neurônios hipocampais 

A cultura primária de neurônios hipocampais estabelecida apresentou quatro 

estágios principais de desenvolvimento da célula nervosa, principalmente no que se refere 

à morfologia, aspecto que possui grande ligação com a resposta dada pela célula aos 

meios utilizados para o preparo das culturas (figura 8).  

No primeiro estágio (fig.8A), é possível observar o corpo celular, ou soma, sem a 

presença de prolongamentos. No segundo estágio (fig.8B), os prolongamentos ainda são 

muito pequenos, com um tamanho proporcional entre um e outro, de modo que não é 

possível fazer uma clara distinção entre axônios e dendritos. As células permanecem no 

segundo estágio por um período que varia entre 12 a 36 horas. Após esse período, ocorre 

uma rápida transição, onde um dos prolongamentos apresenta desenvolvimento bem 

maior do que os outros, fato que caracteriza o início do terceiro estágio do 

desenvolvimento da célula (fig. 8C). Nessa fase, um dos prolongamentos continua a se 

desenvolver mais do que os outros, adquirindo características típicas dos axônios. O início 

do quarto estágio acontece entre o quarto e o quinto dia de cultura e foi caracterizado pela 

ocorrência de redes sinápticas bem definidas entre os neurônios. Nessa fase é possível 

observar neurônios com árvores dendríticas bem desenvolvidas (fig. 8D).  

Fatores característicos de neurônios hipocampais em cultura puderam ser 

observados, tais como a presença de interneurônios (fig. 8D) e a morfologia piramidal do 

corpo celular (Fig.9). 
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Figura 9. Cultura primária de neurônios hipocampais. Demonstração de quatro etapas de 

desenvolvimento in vitro. A, B, C e D indicam as fases 1, 2, 3 e 4, respectivamente. Desenvolvimento da 

árvore dendrítica na fase 4 (seta preta). Interneurônio (seta vermelha). Barra de escala: 50μm. 

 

 

Figura 10. Cultura primária de neurônios hipocampais.  A e B: quinto e sexto dia de manutenção da 

cultura, respectivamente. Neurônios piramidais (setas pretas). Barra de escala: 50μm.  
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4.2 Ensaios experimentais 

Uma vez que as isobensofuran-1(3H)-onas são diluídas em dimetilsulfóxido 

(DMSO) e as culturas tratadas com essa solução recebem 0,04% de DMSO, foi necessário 

fazer o tratamento das culturas com o diluente. As culturas tratadas somente com o DMSO 

na concentração de 1% apresentaram respostas semelhantes às culturas sem nenhum 

tratamento em todos os ensaios realizados. Portanto, as células tratadas com o DMSO 

(1%) foram consideradas amostras controle. 

 

4.2.1 Citotoxicidade celular  

A citotoxicidade celular foi avaliada pela análise do metabolismo mitocondrial 

dos neurônios hipocampais com o 3-(4,5-Dimethylthiazol-2-yl)-2,5-Diphenyltetrazolium 

Bromide (MTT) e os resultados estão apresentados nas figuras 10 e 11. Esse metabolismo 

não foi alterado quando as células foram tratadas com os compostos F12 e F14 nas 

concentrações de 50 µM e 100 µM por 2h sem a indução do estresse oxidativo com o 

peróxido de hidrogênio (H2O2). Entretanto, na concentração de 150 µM foi observado um 

efeito tóxico por ambos os compostos (Fig. 10).  
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Figura 11. Citotoxicidade celular. Células foram pré-tratadas com isobensofuran-1(3H)-onas (compostos 

F12 e F14) nas concentrações de 50 µM, 100 µM e 150 µM por 2 h. Os gráficos representam a porcentagem 

de células vivas. Barras representam média ± SEM. Significância estatística foi avaliada pelo teste One-

way ANOVA (p≤0.01) seguido pelo pós-teste de Tukey. (*) diferença estatística entre o grupo controle e o 

grupo tratado com o composto F12 (A); (**) diferença estatística entre o grupo controle e o grupo tratado 

com o composto F14 (B). 

 

 

Após exposição à 100 µM de H2O2 por 3 horas foi possível observar que o mesmo 

foi tóxico para as células, pois houve diminuição estatisticamente significativa do 

metabolismo mitocondrial das culturas expostas ao H2O2 sem tratamento. Com o 
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tratamento, com as isobensofuran-1(3H)-onas (compostos F12 e F14), a perda do 

metabolismo mitocondrial foi menor, conforme pode ser observado na figura 11. Das três 

concentrações analisadas, 50 µM, 100 µM e 150 µM, a concentração de 100 µM da F12 

apresentou média de redução do MTT maiores (86,17±1,327). A mesma situação ocorreu 

com as concentrações de 100 µM do composto F14 (80,83± 1,493).  

Foi possível observar que, mesmo gerando certa toxicidade, às células tratadas 

com os compostos F12 e F14 na concentração de 150 µM, apresentaram aumento na 

média de redução do MTT, quando comparadas com a amostra sem tratamento. 

Sugerindo melhora da atividade celular também nessa concentração (Fig. 11). 
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Figura 12. Citotoxicidade celular. Células foram pré-tratadas com isobensofuran-1(3H)-onas (compostos 

F12 e F14) nas concentrações de 50 µM, 100 µM e 150 µM por 2 h e após esse tempo, foi adicionado 100 

µM de H2O2 por 3 h. Os gráficos representam a porcentagem de células vivas. Barras representam média ± 

SEM. Significância estatística foi avaliada pelo teste One-way ANOVA (p≤0.01) seguido pelo pós-teste de 

Tukey. (+++) diferença estatística entre o grupo controle e o grupo exposto ao H2O2 não tratado; (***) 

diferença estatística entre o grupo exposto ao H2O2 não tratado e os grupos tratados previamente com os 

compostos F12 (A) e F14 (B). (**) diferença estatística entre o grupo exposto ao H2O2 não tratado e o grupo 

tratado previamente com o composto F14 (B). 

 

 

4.2.2 Viabilidade celular  

Nas imagens obtidas na microscopia confocal, utilizando o kit LIVE/DEAD, é 

possível observar a diminuição no número de células vivas, após tratamento das células 

com 100 µM de peróxido de hidrogênio (H2O2) por 3 h. Nas culturas previamente tratadas 

com as isobensofuran-1(3H)-onas (compostos F12 e F14) houve aumento no número de 

células vivas, sendo esse aumento mais evidente na concentração de 100 µM, dos dois 

compostos (Fig. 12).  
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Figura 13. Viabilidade celular. Células foram pré-tratadas com isobensofuran-1(3H)-onas (compostos 

F12 e F14) nas concentrações de 50 µM, 100 µM e 150 µM por 2 h e após esse tempo, foi adicionado 100 

µM de H2O2 por 3 h. Imagens capturadas com microscópio confocal Zeiss LSM780 com a objetivo de 20X. 

(A) Controle (DMSO 1%); (B) H2O2 (100 µM); (C) F12 e F14 (50 µM); (D) F12 e F14 (100 µM); (E) F12 

e F14 (150 µM). Barra de escala: 50μm. 

 

Os dados coletados foram utilizados, conforme citado em material e métodos, para 

construção dos gráficos. Esses gráficos estão apresentados na figura 13 e mostram que o 

grupo controle, apresentou média de 93,92% de células vivas. Nas células submetidas ao 

estresse oxidativo, com 100 µM de peróxido de hidrogênio (H2O2) por 3 h sem 

tratamento, foi identificada média de 48,33% de células vivas. As células previamente 

tratadas com o composto F12 apresentaram viabilidade celular de 66,00%, 70,83% e 

58,50% de células vivas nas concentrações de 50 µM, 100 µM e 150 µM respectivamente 

(Fig.13A). 
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As células pré-tratadas com o composto F14 também apresentaram aumento na 

viabilidade celular quando comparadas a cultura sem tratamento, apresentando 73,33%, 

77,83% e 56,00% de células vivas nas concentrações de 50 µM, 100 µM e 150 µM 

respectivamente (Fig. 13B). 
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Figura 14. Viabilidade celular. Células foram pré-tratadas com isobensofuran-1(3H)-onas (compostos 

F12 e F14) nas concentrações de 50 µM, 100 µM e 150 µM por 2 h e após esse tempo, foi adicionado 100 

µM de H2O2 por 3 h. Os gráficos representam a porcentagem de células vivas das imagens capturadas. 

Barras representam média ± SEM. Significância estatística foi avaliada pelo teste One-way ANOVA 

(p≤0.01) seguido pelo pós-teste de Tukey. (+++) diferença estatística entre o grupo controle e o grupo 

exposto ao H2O2 não tratado; (***) diferença estatística entre o grupo exposto ao H2O2 não tratado e os 

grupos tratados previamente com 50 µM e 100 µM dos compostos F12 (A) e F14 (B); (**) diferença 

estatística entre o grupo exposto ao H2O2 não tratado e o grupo tratado previamente com 150 µM do 

compostos F12 (A); (*) diferença estatística entre o grupo exposto ao H2O2 não tratado e o grupos tratado 

previamente com 150 µM do composto F14 (B); (###) diferença estatística entre o grupo tratados com 50 

µM e o grupo tratado com 150 µM do composto F14 (B). (###) diferença estatística entre o grupo tratado 

com 100 µM e o grupo tratado com 150 µM dos dois compostos; (#) diferença estatística entre o grupo 

tratados com 50 µM e o grupo tratado com 150 µM do composto F12 (A). 

 

4.2.3 Mensuração intracelular de espécies reativas de oxigênio  

Para avaliar o efeito das isobensofuran-1(3H)-onas (compostos F12 e F14) na  

produção intracelular de espécies reativas de oxigênio (ERO’s) foi feito o tratamento com 

as mesmas por 2h. A figura 14A mostra que o composto F12 não apresentou níveis 

intracelulares de ERO’s estatisticamente diferente da amostra controle em nenhuma das 

concentrações.  

As células tratadas com o composto F14 não apresentaram diferença significativa 

nos níveis intracelulares de ERO’s na concentração de 50 µM e 100 µM. Houve aumento 

significativo nesses níveis, com relação a amostra controle, nas células tratadas com 150 

µM do composto (Fig. 14B). 
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Figura 15. Níveis intracelulares de ERO´s. Células foram tratadas com isobensofuran-1(3H)-onas 

(compostos F12 e F14) nas concentrações de 50 µM, 100 µM e 150 µM por 2 h e após esse tempo foi 

analisada a emissão da fluorescência com diacetato de 2,7-diclorofluoresceína (H2DCFDA). Barras 

representam média ± SEM. Significância estatística foi avaliada pelo teste One-way ANOVA (p≤0.01) 

seguido pelo pós-teste de Tukey. (*) diferença estatística entre o grupo controle e o grupo tratado com 150 

µM do composto F14 (B). 

 

Após a indução do estresse oxidativo com 100 µM de H2O2 foi analisado os níveis 

intracelulares de ERO’s das culturas tratadas previamente com os compostos F12 e F14 

e das culturas não tratadas. A figura 15 representa os resultados encontrados e mostra que 

o H2O2 na concentração de 100 µM aumentou significativamente os níveis intracelulares 

de ERO’s, de forma progressiva, durante as 3h de análise, e o pré-tratamento com os 

compostos F12 e F14 foi capaz de diminuir esses níveis durante o mesmo tempo, 

sugerindo que, os compostos F12 e F14 permanecem agindo sobre as culturas por pelo 

menos 3 horas. 
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Figura 16. Níveis intracelulares de ERO´s. Células foram pré-tratadas com isobensofuran-1(3H)-onas 

(compostos F12 e F14) nas concentrações de 50 µM, 100 µM e 150 µM por 2 h. Após esse tempo, foi 

adicionado 100 µM de H2O2 e os níveis de fluorescência emitidos foram quantificados a cada 30 minutos 

durante 3 h.  

 

A figura 16 mostra os níveis de fluorescência após 3h de indução do estresse 

oxidativo. Nas culturas tratadas com os compostos F12 e F14, houve redução na 

intensidade da fluorescência. Foi possível observar ainda, que mesmo apresentando certa 

citotoxicidade, nos ensaios com MTT e com o Kit LIVE/DEAD, os tratamentos com 150 

µM dos compostos F12 e F14 também diminuíram os níveis intracelulares de ERO’s 

nesse ensaio.     
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Figura 17: Níveis intracelulares de ERO´s. Células foram pré-tratadas com isobensofuran-1(3H)-onas 

(compostos F12 e F14) nas concentrações de 50 µM, 100 µM e 150 µM por 2 h e após esse tempo, foi 

adicionado 100 µM de H2O2. Em seguida foram quantificados os níveis de fluorescência emitidos pela 

sonda diacetato de 2,7-diclorofluoresceína (H2DCFDA) como descrito na seção de material e métodos. 

Barras representam média ± SEM. Significância estatística foi avaliada pelo teste One-way ANOVA 

(p≤0.01) seguido pelo pós-teste de Tukey. (+++) diferença estatística entre o grupo controle e o grupo 

exposto ao H2O2 não tratado; (***) diferença estatística entre o grupo exposto ao H2O2 não tratado e os 

grupos tratados previamente com 50 µM, 100 µM e 150 µM do composto F12 (A) e com 100 µM do 

composto F14 (B); (**) diferença estatística entre o grupo exposto ao H2O2 não tratado e os grupos tratados 

previamente com 50 µM e 150 µM do composto F14 (B); (###) diferença estatística entre o grupo tratado 

com 100 µM e o grupo tratado com 150 µM do composto F12 (A); (#) diferença estatística entre o grupo 

tratado com 50 µM e o grupo tratado com 100 µM do composto F12 (A). 
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4.2.4 Peroxidação lipídica  

A peroxidação lipídica foi avaliada com o fluoróforo BODIPY581/591 C11 por meio 

da análise da emissão espectral verde, que indica a presença de peroxidação lipídica na 

membrana celular. Inicialmente as células foram tratadas somente com as isobensofuran-

1(3H)-onas (compostos F12 e F14) por 2h, para avaliar se as mesmas causariam 

peroxidação lipídica. A figura 17 mostra que os compostos não causam peroxidação 

lipídica em nenhuma das concentrações avaliadas. 
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Figura 18. Peroxidação lipídica. Células foram pré-tratadas com isobensofuran-1(3H)-onas (compostos 

F12 e F14) nas concentrações de 50 µM, 100 µM e 150 µM por 2 h e após esse tempo foi analisada a 

intensidade da emissão espectral verde do composto BODIPY581/591 C11. Os gráficos representam os 

resultados obtidos com os tratamentos com o composto F12(A) e com o composto F14(B). Barras 

representam média ± SEM. Significância estatística foi avaliada pelo teste não paramétrico Kruskal-Wallis 

(p≤0.01) seguido pelo pós-teste Dunn. 

 

 

A intensidade da fluorescência verde indicou o dano oxidativo apresentado pelas 

células expostas a 100 µM de peróxido de hidrogênio (H2O2) por 3h com e sem 

tratamento, como mostra a figura 18. No entanto, esse dano foi significativamente 

amenizado nas culturas previamente tratadas com os compostos F12 e F14 nas 

concentrações de 50 µM, 100 µM e 150µM. Além disso, o tratamento com 100 µM 

apresentou valores de emissão de fluorescência significativamente menores que o 

tratamento com 150 µM, sugerindo que, no tratamento com o composto F14, a 

concentração de 100 µM reduziu de forma mais eficaz a peroxidação lipídica. 
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Figura 19. Peroxidação lipídica. Células foram pré-tratadas com isobensofuran-1(3H)-onas (compostos 

F12 e F14) nas concentrações de 50 µM, 100 µM e 150 µM por 2 h e após esse tempo, foi adicionado 100 

µM de H2O2. Em seguida foram quantificados os níveis de emissão espectral verde como descrito na seção 

de material e métodos. Barras representam média ± SEM. Significância estatística foi avaliada pelo teste 

One-way ANOVA (p≤0.01) seguido pelo pós-teste de Tukey. (+++) diferença estatística entre o grupo 

controle e o grupo exposto ao H2O2 não tratado; (***) diferença estatística entre o grupo exposto ao H2O2 

não tratado e os grupos tratados previamente com os compostos F12 (A) e F14 (B); (##) diferença estatística 

entre o grupo tratado com 100 µM e o grupo tratado com 150 µM do composto F14 (B). 
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5. DISCUSSÃO 

O organismo humano está sujeito ao estresse oxidativo causado por espécies 

reativas de oxigênio (ERO´s) provenientes do meio ambiente e geradas pelo próprio 

organismo. Elas são naturalmente geradas dentro do sistema biológico, desempenhando 

papéis importantes na mediação de atividades celulares, como inflamação, destruição de 

invasores e para a geração de energia. No entanto, durante esses processos algumas 

molécula de oxigênio são parcialmente reduzidas gerando outras espécies intermediárias 

(DARLEY-USMAR et al., 1995; SOUZA et al., 2003; TAYLOR et al., 2015). As 

principais espécies intermediárias são o superóxido (O2
-), o peróxido de hidrogênio 

(H2O2) e o radical hidroxila (HO-), que são extremamente reativos, pois tendem a atingir 

o estado totalmente reduzido. Quando ocorre um aumento nas concentrações dessas 

moléculas, surge o quadro de estresse oxidativo (CUI, KONG e ZHANG, 2012; SHAO 

et al., 2005). 

Estudos tem demostrado que o estresse oxidativo está implicado na patogênese de 

várias doenças neurodegenerativas, senão como causa primária da doença, pelo menos, 

como mecanismo agravante (ZHAO et al., 2016; ZUO et al., 2015). Doenças 

neurodegenerativas comuns incluem doença de Alzheimer (AD), doença de Parkinson 

(PD), doença de Huntington (HD) e esclerose lateral amiotrófica (ALS) (FEDERICO et 

al., 2012; LIU et al., 2017; YAN et al, 2013).  Estas doenças representam um problema 

de saúde primário, especialmente no envelhecimento da população (LIU et al., 2017). 

Segundo o relatório: Alzheimer’s Disease International: World Alzheimer ReporT 2015, 

do Observatório Global para Envelhecimento e Cuidados com a Demência, 46,8 milhões 

de pessoas em todo o mundo viviam com demência em 2015. Este número quase 

duplicará a cada 20 anos, com estimativa de atingir 131,5 milhões de pessoas em todo o 

mundo em 2050.  Ainda segundo esse relatório, grande parte do aumento ocorrerá em 

países de baixa e média renda como o Brasil. 

Esses números mostram a importância da neutralização das ERO´s para a 

manutenção da fisiologia celular normal e prevenção da DA e de outras patologias 

associadas ao estresse oxidativo. Por isso, existem sistemas antioxidantes em vários 

organismos vivos, dedicados à eliminação das ERO´s, como o sistema enzimático com a 

superóxido dismutase, catalase e glutationa peroxidase (KULBACKA et al., 2012; 
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TURKEZ et al., 2014). Uma série de pequenas moléculas também atuam como 

neutralizadoras, como os compostos antioxidantes exógenos, que ao contrário das 

enzimas antioxidantes, que catalisam a transformação das ERO´s em moléculas menos 

tóxicas, esses antioxidantes interagem com as espécies reativas, impedindo que as 

mesmas possam reagir com outros alvos causando danos, muitas vezes irreversíveis à 

célula (KULBACKA et al., 2012; SINDHI et al., 2013). 

Entre esses compostos exógenos estão os compostos cíclicos, conhecidos como 

heterocíclicos, que desempenham papel importante em diversas áreas do conhecimento 

científico, como a pesquisa e desenvolvimento de fármacos (KARMAKAR et al., 2014). 

Dentre as diferentes classes de heterocíclicos, as fitalidas, também conhecidas como 

isobenzofuran-1(3H)-onas, são uma classe importante de compostos que exibem uma 

variedade de efeitos biológicos, dentre eles, atividade antioxidante (HUANG et al., 2012). 

Diante destes fatos, este trabalho avaliou a atividade protetora de isobenzofuran-1(3H)-

onas  em cultura primária de neurônios hipocampais submetidos ao estresse oxidativo in 

vitro. 

Para avaliação das isobenzofuran-1(3H)-onas (composto F12 e F14) foi 

inicialmente estabelecida a cultura primária de neurônios hipocampais. O  fato das células 

nervosas serem mais susceptíveis ao estresse oxidativo vem reforçar nossa escolha pela 

cultura primária de neurônios hipocampais, uma vez que esta é uma estrutura com grande 

participação em processos como a memória, e tem participação direta em doenças 

neurodegenerativas, como a doença de Alzheimer (ROY et al., 2016; SHRESTHA e 

KLANN, 2016; ZHAO e ZHAO, 2013). 

A cultura celular é um método para cultivar ou manter células in vitro sob 

condições controladas. As culturas celulares primárias referem-se às células dispersas que 

são cultivadas diretamente a partir de tecidos e têm vida útil limitada, enquanto as 

linhagens celulares se referem às células imortalizadas que podem ser cultivadas 

indefinidamente. Além disso, a reconstrução de circuitos cerebrais in vitro pode ser 

utilizada para estudar mecanismos básicos de processamento de informações e vias 

moleculares específicas no cérebro (BREWER et al., 2013; GLADKOV et al., 2017; 

WYART et al., 2002). Nesse estudo, foi feito inicialmente o isolamento e estabelecimento 

das culturas de neurônios piramidais do hipocampo de camundongos C57BL/6, para 

serem utilizadas como modelo para testes com as isobenzofuran-1(3H)-onas. As culturas 
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desenvolvidas apresentaram características semelhantes as apresentaram por Kaech e 

Banker (2007), que descreveram os estágios de desenvolvimento da célula nervosa.  

Uma vez estabelecidas as culturas de forma satisfatória, foi induzido o aumento 

intracelular de espécies reativas de oxigênio (ERO´s), utilizando o peróxido de hidrogênio 

(H2O2). A elevação intracelular de ERO´s induzida, foi atenuada pelo pré-tratamento com 

as isobenzofura-1(3H)-onas, conforme determinado pela intensidade diminuída de 

fluorescência do H2DCF-DA. O mesmo resultado foi encontrado em estudos com células 

PC12, onde o estresse oxidativo foi induzido com H2O2 em células previamente tratadas 

com o composto 3-butil-6-fluoro-1(3H)-isobenzofuranona (XU et al., 2011). Esses 

resultados vão de acordo com o estudo de Huang et al. (2012) que mostra que compostos 

fenólicos têm potente atividade antioxidativa. Isso é de suma importância para o estudo 

de patologias associadas ao excesso de ERO´s, uma vez que a manipulação dos seus 

níveis pode representar uma opção de tratamento promissor para controlar a 

neurodegeneração e aliviar os sintomas associados (JUN et al., 2015; LIU et al., 2017).  

É bem estabelecido na literatura que a disfunção mitocondrial gera o excesso de 

ERO´s levando ao quadro de estresse oxidativo (CIRCU e AW, 2010; KANTI DAS et 

al., 2014; POHANKA, 2013). Nesse estudo nós avaliamos se a indução do estresse 

oxidativo causaria citotoxicidade gerando danos à mitocôndria afetando seu 

funcionamento e se os compostos testados seriam capazes de amenizar esses danos. Os 

resultados obtidos nos ensaios com MTT mostram que houve perda do metabolismo 

mitocondrial após exposição ao H2O2. Esse metabolismo foi significativamente melhor 

nas culturas previamente tratadas com as isobenzofura-1(3H)-onas. Segundo  Banker e 

Cowan (1977) o aumento da fosforilação oxidativa mitocondrial, pode aumentar os 

produtos intermediários, que são espécies radicalares, sugerindo um desfecho para morte 

celular. Para avaliar se os compostos estavam levando ao aumento da fosforilação 

oxidativa mitocondrial, sem necessariamente proteger a célula, foi realizado o ensaio de 

viabilidade celular com o kit LIVE/DEAD e os resultados foram muito próximos dos 

resultados obtidos nos ensaios com o MTT, sugerindo que os compostos testados 

diminuíram a citotoxicidade causada pelo excesso de ERO´s diminuindo os danos nas 

mitocôndrias e consequentemente a morte celular. Esses resultados também ilustram 

afirmações na literatura de que as mitocôndrias são essenciais para a função celular e 
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disfunções nessas organelas são mecanismos importantes envolvidos no processo de 

morte celular (FEDERICO et al., 2012; FILOSTO et al., 2011; POHANKA, 2013). 

As mitocôndrias são consideradas as principais reguladoras da apoptose, que pode 

ser iniciada pela abertura do poro de transição de permeabilidade mitocondrial (MORAIS 

e DE STROOPER, 2010; WALLACE, 2001). Essa abertura do poro de transição da 

permeabilidade mitocondrial é um processo que geralmente ocorre sob o estresse 

oxidativo, com a participação de ERO´s como peróxido de hidrogênio, levando ao 

colapso do potencial da membrana mitocondrial, induzindo morte celular programada 

(CASTELLANI et al., 2004; CIRCU e AW, 2010; FARRUGIA e BALZAN, 2012; 

SARRAFCHI et al., 2016). Foi relatado por Uttara et al. (2009) que os efeitos deletérios 

de ERO´s em células humanas podem terminar em lesão oxidativa, levando a morte 

celular programada, isto é, apoptose. Essas informações sugerem que a morte celular 

observada nos ensaios com o kit LIVE/DEAD ocorreram por apoptose. 

A geração excessiva de ERO´s também pode levar à peroxidação lipídica 

(AYALA et al., 2014). Além de alterar a fluidez da membrana, alguns compostos 

formados durante a peroxidação lipídica, podem interagir com o DNA, por exemplo, 

provocando alterações nas funções dessa macromolécula (KANG et al., 2012). A 

peroxidação de membranas celulares é um mecanismo crítico que conduz à inibição do 

crescimento e à morte celular e as células cerebrais são alvos potenciais desse mecanismo 

pois as membranas neuronais são ricas em ácidos graxos poli-insaturados (KANG et al., 

2012; KULBACKA et al., 2012). Com isso, o último parâmetro avaliado nesse estudo, 

foi a peroxidação lipídica após indução do estresse oxidativo em celulas tratadas ou não 

com isobenzofuran-1(3H)-onas. Para isso, foi utilizado o composto BODIPY581/591 C11 

que tem sido sugerido pela literatura como uma ferramenta particularmente valiosa na 

quantificação da peroxidação lipídica e das intervenções de antioxidantes em células 

cultivadas (DRUMMEN et al., 2004 ; DOMÍNGUEZ-REBOLLEDO et al., 2010).  Nesse 

ensaio, as culturas pré-tratadas com os compostos F12 e F14 tiveram redução significativa 

da emissão da fluorescência verde, indicando redução da peroxidação lipídica. Resultados 

semelhantes foram encontrados em células PC12 tratadas com 3-butil-6-fluoro-1(3H)-

isobenzofuranona e com 3-butil-6-bromo-1(3H)-isobenzofuranona onde os compostos 

atenuaram a peroxidação lipidica (GAO et al., 2010; XU et al., 2011). Esses dados 
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sugerem que isobenzofuran-1(3H)-onas são capazes de amenizar a peroxidação lipídica  

causada por ERO´s em células cultivadas.
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6. CONCLUSÃO 

Os resultados encontrados nesse estudo demonstraram o bom desempenho das 

isobenzofuran-1(3H)-onas como antioxidantes, e sugere que os compostos F12 e F14 

podem representar um componente adicional na terapêutica para o tratamento de 

distúrbios neurodegenerativos, que são impulsionados pelo aumento da produção de 

ERO´s. Entretanto, mais estudos são necessários para elucidar os mecanismos envolvidos 

na ação das isobenzofuran-1(3H)-onas.  
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