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RESUMO

A Himatanthus drasticus, conhecida como Janaguba, se tornou popular em várias regiões pelo seu caráter curativo e por apresentar um potencial 
analgésico, anti-inflamatório e antitumoral. Objetivos: Avaliar o efeito da fração proteica do látex de Himatanthus drasticus (FPLHd) sobre 
comportamento exploratório e atividade locomotora de ratos submetidos ao parkinsonismo experimental induzido por 6-OHDA. Métodos: Estudo 
aprovado pelo CEUA-Estácio FMJ (nº 0070-2013.2). Ratos machos Wistar (230-300g), foram submetidos à cirurgia estereotáxica, em que foram 
administradas no estriado direito duas injeções de 1 μL de 6-OHDA. O grupo Falso Operado (FO) foi submetido ao mesmo procedimento cirúrgico, 
exceto pela neurotoxina 6-OHDA, apenas injetada água destilada. Após a cirurgia, os ratos foram tratados com a fração protéica do látex de 
Himatanthus drasticus por 14 dias na dose de 25 mg/Kg(vo). Após o tratamento os ratos foram submetidos a teste do campo aberto e avaliados 
os parâmetros comportamento exploratório vertical (Rearing) e número de cruzamentos. Resultados: O campo aberto evidenciou uma 
diminuição de 1,4 vezes no comportamento exploratório (nº de rearings/5 min) no grupo 6-OH (12,0±1,6, n=6) em relação ao FO (17,1±2,1 n=6), 
comportamento revertido no grupo com 6-OHDA tratado com FPLHd (16,3±2,1 n=6). O mesmo teste evidenciou uma diminuição em torno de 1,6 
vezes da atividade locomotora (nºde cruzamentos/5min) realizados no grupo com 6-OHDA (13,1±1.8, n=6) em relação ao FO (22,0±1,9, n=6), 
ocorrendo uma reversão desse comportamento no grupo com 6-OHDa tratado com a FPLHd (18,5±2,2, n=6). Conclusões: A substância 6-OHDA 
diminui o comportamento exploratório e a FPLHd foi capaz de recuperar esse parâmetro, sendo razoável propor uma ação antidepressiva. A 
substância 6-OHDA provoca uma lentidão na atividade locomotora, sinalizando uma disfunção motora e redução da excitação do córtex motor, e
este efeito foi revertido pela FPLHd, mostrando um efeito benéfico da H. draticus.
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