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A doença de Alzheimer (DA) é a forma mais frequente de demência em idosos e, até o momento, 

continua sem cura. Neuropatologicamente, é caracterizada pelo acúmulo de placas de proteína 

beta-amiloide (βA), emaranhados neurofibrilares e perda de neurônios no cérebro, sendo a βA 

considerada a principal responsável pelo desenvolvimento e progressão da doença.1 Em estudo 

anterior,2 demonstramos que a fração em acetato de etila (FAE) de Stryphnodendron adstringens 

(Mart.) Coville, Leguminosae, popularmente conhecida como “barbatimão”, possui potencial 

biológico para ser utilizada em estudos relacionados à DA. O objetivo deste trabalho foi avaliar a 

atividade neuroprotetora desta fração frente à citotoxicidade induzida pelo peptídeo βA25-35 em 

células de neuroblastoma humano SH-SY5Y e avaliar o efeito da FAE na expressão de dez genes 

relacionados à DA. Para isto, células SH-SY5Y foram pré-tratadas com diferentes concentrações 

de FAE (7,81; 15,62 e 31,25 µg/ml) por 2 h e, em seguida, expostas a βA25-35 (10 µM) por 24 h. 

A viabilidade celular foi avaliada utilizando-se o ensaio do metil-tiazolil-tetrazolium (MTT) 

descrito por Mosmann,3 com poucas modificações. RT-qPCR foi realizada para avaliar a 

expressão dos genes A2M, ACHE, ADAM10, APOE, APP, CSK3B, LRP1, MAPT, PSEN1 e 

PSEN2. A validação dos genes de referência (HPRT1 e GAPDH) e a expressão relativa dos 

genes-alvo foram determinados pelo software REST 2009 (Relative Expression Software 

Tool/Qiagen), segundo Pfaffl.4 O MTT mostrou que, nas concentrações avaliadas, a FAE não 

causou citotoxicidade aparente às células SH-SY5Y. O tratamento com βA25-35 (10 µM) reduziu 

significativamente a viabilidade celular. Contudo, o efeito citotóxico foi atenuado pelo pré-

tratamento das células com FAE nas três concentrações avaliadas, o que sugere atividade 

neuroprotetora da fração. O pré-tratamento das células SH-SY5Y com 15,62 µg/ml de FAE foi 

capaz de inibir consideravelmente a expressão do gene MAPT, responsável por codificar a 

proteína tau, componente predominante dos emaranhados neurofibrilares. Em conjunto, nossos 

resultados sugerem que a FAE de S. adstringens possui atividade neuroprotetora em células SH-

SY5Y expostas a um peptídeo de βA provavelmente por inibir a expressão do gene MAPT.  
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