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 O cérebro é extremamente susceptível a 
eventos de estresse oxidativo pelo fato de 
consumir uma grande quantidade de O2 
para apoiar a demanda neuronal intensiva 
de ATP. Na doença de Alzheimer (DA), o 
depósito de peptídeos insolúveis 
amiloides (Aβ1-42) tem sido associado com 
o aumento dos níveis de produtos de 
oxidação de proteínas e lipídeos no 
hipocampo e córtex aumentando a 
geração de espécies reativas de oxigênio 
(EROs), proporcionando maior produção e 
deposição de Aβ1-42. O ácido úsnico (AU) 
é um metabolito secundário de líquens 
que apresenta-se na natureza de duas 
formas enantiômeras (-) AU e (+) AU e 
que confere proteção antioxidante ao seu 
organismo.  
 

A forma (-) do AU foi isolada de líquens da 
espécie Cladonia rappii pelo 
departamento de química da Universidade 
federal de Minas Gerais e Universidade 
Federal de Viçosa, enquanto a forma (+) 
foi obtida comercialmente, Sigma-
Aldrich®. Aprovado pelo Comitê de Ética 
de Uso de Animais nº 070/17, 
camundongos swiss fêmeas foram 
submetidas a infusão 
intracerebroventricular (i.c.v.) de Aβ1-42, 
divididas em 10 grupos (1- Naive; 2- 
Sham; 3- Veículo; 4- Donepezila 2 mg/kg; 
5- (-) AU 25 mg/kg; 6- (-) AU 50 mg/kg; 7- 
(-) AU 100 mg/kg; 8- (+) AU 25 mg/kg; 9- 

(+) AU 50 mg/kg; 10- (+) AU 100 mg/kg) e 
receberam os respectivos tratamentos 
durante 24 dias. No 14º dias após a 
infusão i.c.v., os animais passaram por 
testes comportamentais de memória que 
duraram até o 24º dia e após o término 
foram eutanásiados. Foram retirados o 
cérebro, separado o córtex e o 
hipocampo, preparado homogenato de 
cada amostra em solução tampão fosfato 
de potássio 200 mM (ph 6,5) onde foi 
utilizado para quantificação de 
hidroperóxidos lipídicos (LOOH). O 

homogenato foi centrifugado, e o 
preciptado foi utilizado para determinar a 
atividade da mieloperoxidase (MPO).  
Ambos os enantiômeros do AU se 
comportaram de forma semelhante, 
atenuando os níveis de LOOH e MPO, 
retornando-os a níveis basais.  
 Resultados em conjunto demonstram que 
os enantiômeros do AU possuem 
comportamento semelhante em 

parâmetros oxidativos cerebrais. O 
tratamento com os enantiômeros do AU 
diminui processos de neuroinflamação e 
produtos de degradação lipídica.  
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