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AVALIAÇÃO DO EFEITO NEUROTÓXICO DA BOLDINA SOBRE FATIAS DE 
HIPOCAMPO DE RATOS SUBMETIDAS À PRIVAÇÃO DE OXIGÊNIO E GLICOSE E 
INVESTIGAÇÃO DO EFEITO ANTIOXIDANTE DA BOLDINA. Katiane Santin, Eduardo Luis 

Konrath, Melissa Nassif, Amélia Henriques, Carlos Alberto Gonçalves, Christianne Gazzana Salbego (orient.) 
(UFRGS). 
Os episódios isquêmicos são uma das principais causas de morbidade e mortalidade na vida adulta, levando a uma 
incapacidade física ou mental permanente e afetando a qualidade de vida das pessoas atingidas por este tipo de lesão. 
A privação de oxigênio e glicose (POG) em fatias de hipocampo de ratos corresponde a um modelo experimental in 
vitro de isquemia, permitindo estudar a resposta celular ao insulto isquêmico. A boldina, isolada de Peumus boldus, 
conhecido como boldo-do-Chile, é um alcalóide com marcante atividade antioxidante, e neste trabalho foi empregada 
para avaliar seu efeito sobre fatias de hipocampo de ratos Wistar machos com 60 dias de idade submetidos a uma 
situação de POG. O alcalóide, nas concentrações de 1, 10, 50 e 100 uM, foi adicionado nos períodos de pré-
incubação (15 min), durante a isquemia (45 min) e no período de recuperação pós-isquêmico (3 hs). Os ensaios 
utilizados para investigação do efeito da boldina, sobre a resposta celular foram: liberação da enzima lactato 
desidrogenase (LDH) para avaliar o grau de lesão celular, viabilidade mitocondrial pelo método MTT e peroxidação 
lipídica (TBA-RS). A análise estatística utilizada foi ANOVA seguida de teste de Tukey (p<0, 05). Nas doses de 50 e 
100 uM houve um aumento na liberação de LDH, significativo apenas para 50 uM (p< 0, 001), enquanto que no 
ensaio de MTT houve diminuição significativa da atividade mitocondrial para 50 uM (p< 0, 01) e para 100 uM (p< 0, 
05). Observou-se uma diminuição significativa da peroxidação lipídica, em comparação ao grupo isquêmico e ao 
controle, para 50 uM de boldina (p< 0, 01). Estes resultados sugerem que a boldina, em fatias hipocampais de ratos, 
induziu um aumento na liberação de LDH, diminuição na viabilidade mitocondrial e redução da peroxidação lipídica 
sob condições de POG. (PIBIC). 
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