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APRESENTAÇÃO

A doença de Alzheimer (DA) se trata de um distúrbio crônico e 
lentamente progressivo, caracterizada pela perda de memória, apren-
dizado e outras funções cognitivas e considerada a principal causa de 
demência em todo o mundo (LAN et al., 2018). 

 Mais de 35 milhões de pessoas sofrem com essa doença e 
acredita-se que até o ano de 2050, a carga da doença aumentará 
quatro vezes, e assim haverá praticamente 1 em cada 85 pessoas 
sofrendo devido DA (KHALID et al., 2018). 

 Ao longo dos anos, foram propostas diversas hipóteses com 
a finalidade de descrever a etiopatogenia principal da DA, dentre as 
mais aceitas encontram-se a produção de peptídeos β-amilóide, hi-
pótese colinérgica, hipótese de excitotoxicidade e estresse oxidativo 
(KHALID et al., 2018).

Como primeira hipótese descreve-se a produção de peptídeos 
beta amilóide (Aβ), que ocorre pela clivagem proteolítica da proteína 
precursora de amilóide (APP) pela enzima β-secretase (BACE) (NGO 
et al., 2018). Esses peptídeos são principalmente divididos em duas 
isoformas, com base no comprimento dos aminoácidos, a isoforma 
Aβ de 40 resíduos de aminoácidos (Aβ40) e a Aβ de 42 resíduos 
de aminoácidos (Aβ42). Embora o Aβ42 seja diferente em apenas 2 
aminoácidos, é muito mais neurotóxico e se agrega mais rapidamente 
quando comparado ao Aβ40 (KHALID et al., 2018). 

No líquido cefalorraquidiano (LCR), a presença de Aβ42 é um 
biomarcador bem conhecido de DA, conhecido como “assinatura da 
DA” e é usado tanto na pesquisa quanto na prática clínica (JANELID-
ZE et al., 2016; RADANOVIC et al., 2019). O aumento da razão Aβ42/
Aβ40 encontra-se intimamente relacionado às mutações na preseni-
lina, correlacionadas ao início precoce da DA. Embora o Aβ40 seja 
várias vezes mais abundante no cérebro, o Aβ42 é o componente 
principal e, às vezes, exclusivo nas placas β-amilóides, devido à sua 
natureza mais propensa à agregação (GU; GUO, 2013). 

A DA também é caracterizada pelo déficit colinérgico no cére-
bro afetado. A acetilcolina (ACh) é um neurotransmissor que, sob con-
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dições normais e neurodegenerativas auxilia na modulação da função 
da memória (BAYRAK et al., 2019; OZGUN et al., 2019). 

A acetilcolinesterase (AChE) e a buritilcolinesterase (BChE) de-
sempenham simultaneamente um papel vital na regulação do nível de 
Ach, na sua hidrólise sináptica e no término de sua ação neurotrans-
missora (OZGUN et al., 2019). Essa enzima tem a capacidade de ca-
talisar a hidrólise de ACh, podendo ajustar o processo de neurotrans-
missão e os níveis de ACh na fenda sináptica. Sabendo disso, muitas 
pesquisas buscam moléculas com a capacidade de inibir a enzima 
AChE (OLIVEIRA et al., 2019).

Nesta hipótese, os neurônios colinérgicos, especialmente os 
que se encontram no prosencéfalo basal, degradam-se seletivamente, 
afetando as funções cognitivas e a memória, pois esses neurônios são 
vitais no funcionamento normal do córtex cerebral e nas estruturas re-
lacionadas. É importante citar também que na DA há uma modificação 
e alteração no polimorfismo da acetilcolinesterase (AChE) no cérebro 
(COYLE; PRICE; DELONG, 1983). 

As anormalidades colinérgicas e agregação Aβ foram obser-
vados em condições neurodegenerativas. O sítio aniônico periférico 
(PAS) de acetilcolinesterase (AChE) catalisa a agregação Aβ e de-
sempenha um papel crucial na formação de placas senis. Um grande 
número de potenciais intervenções terapêuticas foi desenvolvido para 
contrabalançar a perda de funções colinérgicas pré-sinápticas (ZHA et 
al., 2016; SHARMA et al., 2019).

Há um aumento da quantidade dos níveis de AChE ao redor 
das placas de Aβ e o fator de necrose tumoral é comumente relata-
do como característica da DA. A terapia atual dessa doença baseia-
-se principalmente no uso de inibidores da AChE (AChE-I), cujo efeito 
é modesto e transitório, devido à regulação positiva da atividade da 
AChE após terapia crônica (GARCÍA-AYLLÓN, 2011).

Como terceira hipótese cita-se outro mecanismo pelo qual a 
DA pode se desenvolver, que é na presença excessiva de espécies 
reativas de oxigênio (ERO). Esse aumento de ERO’s deve-se ao en-
velhecimento e/ou estresse e, se o sistema antioxidante do corpo não 
conseguir lidar com essa condição, pode haver o desenvolvimento da 
DA. O papel do estresse oxidativo nessa doença é evidente pelo fato 
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de que o cérebro de pacientes apresenta um dano oxidativo substan-
cial (HUANG; ZHANG; CHEN, 2016). 

Na quarta hipótese têm-se o envolvimento do principal neuro-
transmissor excitatório, glutamato, relacionado com a plasticidade si-
náptica e aprendizagem, também vinculado com a DA. Verificou-se 
que a disfunção no sistema glutamatérgico leva ao estresse oxidativo 
e elevação dos peptídeos Aβ. O estresse oxidativo conduz a uma ati-
vidade reduzida da glutamato sintase, resultando em um nível signifi-
cativamente mais alto de glutamato no cérebro (BUTTERFIELD; PO-
CERNICH, 2003). 

A partir daí a superativação do receptor de N-metil-D-aspartato 
(NMDA) devido ao excesso de glutamato leva ao fluxo contínuo de 
íons cálcio (Ca2+) nas células nervosas, gerando uma excitotoxicidade 
lenta no nível pós-sináptico, o que ocasiona um efeito neurodegene-
rativo gradual em pacientes com DA (PARSONS et al., 2013). Assim, 
os antagonistas dos receptores NMDA podem ser vantajosos na tera-
pêutica da DA.

A inibição desses alvos individualmente com drogas atualmen-
te aprovadas ou em desenvolvimento tem se mostrado insuficientes 
na reversão da progressão da DA. Desta forma, uma solução provável 
consiste na abordagem multi-farmacológica para atividades alteradas 
de vários desses alvos ao mesmo tempo, particularmente aqueles as-
sociados à progressão da doença. Sendo assim, tais medicamentos de 
múltiplos alvos desenvolvidos para a DA precisam ter dois ou mais alvos 
conhecidos (colinesterases, BACE-1, MAO, NMDA), bem como proprie-
dades de retardamento da progressão da doença, com redução do es-
tresse oxidativo e com potencial anti-inflamatório (ZHANG et al., 2016). 

A pesquisa de novos fármacos direcionados ao tratamento da 
doença de Alzheimer envolve a busca de alvos bioquímicos que es-
tejam relacionados com a etiopatogenia da demência e que possam 
ser inibidos por uma molécula bioativa de forma segura ao paciente. E 
para que essas pesquisas se desenvolvam faz-se necessário mimeti-
zar a doença de Alzheimer por meio de alguns modelos experimentais, 
a fim de estudar o início e o progresso da doença em modelo animal. 

O modelo experimental se torna, portanto, um meio eficaz 
quanto a indução da DA e facilita que sejam estudadas melhores for-
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mas para o seu diagnóstico precoce, assim como a formulação de 
novo fármacos para o seu tratamento.
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CAPÍTULO 1

PRINCIPAIS MODELOS ANIMAIS 
DE INDUÇÃO DA DOENÇA DE ALZHEIMER

Aldenora Maria Ximenes Rodrigues
Aldeídia Pereira de Oliveira
Ranyelison Silva Machado

Maryna de Oliveira Carneiro
Talita Pereira Lima da Silva
Thalia Pires do Nascimento

 Diversos estudos reafirmam a importância de induzir a DA, 
na tentativa de estudar seu início, desenvolvimento, retardação e/ou 
reversão (ALAWDI et al., 2016; PETRASEK et al., 2016; WALTON, 
2012). É importante lembrar que todos os procedimentos experimen-
tais utilizados deverão ser conduzidos cuidadosamente de acordo 
com as normas previstas pelo Comitê de Ética no Uso de Animais.

 Os modelos mais utilizados, confome a literatura científica, es-
tão descritos neste capítulo e no quadro resumo a seguir.

Principais modelos animais de indução da doença de Alzheimer
Modelo animal triplo transgênico
Modelo animal duplo transgênico

Infusão intracerebroventricular (i.c.v.) do peptídeo β-amiloide
Indução por LPS

Indução por estreptozotocina
Indução por Alumínio

Indução em neurônios do hipocampo (Cultura celular)

Modelo animal triplo transgênico

 Este modelo é construído através de camundongos 3xTgAD, 
que desenvolvem a presença do precursos da proteína amiloide (APP) 
e do peptídeo β-amiloide em estruturas cerebrais relevantes para a 
doença, tais como córtex, hipocampo, subículo e amígdala.
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Oddo e colaboradores, em 2003, desenvolveram um camun-
dongo triplo transgênico (3×TgAD), cujo genoma integra genes hu-
manos mutados codificadores de preselinina (PS1M146V), proteína tau 
(tauP301L) e proteína APP (APPswe – um gene mutante primeiramente 
descrito na Suécia). Nesse modelo, uma célula embrionária de ca-
mundongo homozigoto para o gene mutado da preselinina foi microin-
jetada com os genes mutados das proteínas TAU e APP, ambos sob 
comando do promotor Thy1.2 (promotor que induz a expressão predo-
minantemente no sistema nervoso central).

Ambos os genes co-integraram na mesma região cromossômi-
ca (ODDO et al., 2003). Esse modelo surgiu pela observação de que 
camundongos (duplamente) transgênicos para os genes das proteí-
nas APP e preselinina não desenvolviam emaranhados neurofibrilares 
(DUYCKAERTS; POTIER; DELATOUR, 2008), como era esperado 
considerando-se a hipótese da cascata amilóide. Dessa forma, um 
modelo animal que apresentasse as alterações patológicas caracte-
rísticas da Doença de Alzheimer (depósitos de proteína β-amilóide e 
emaranhados neurofibrilares) se fez de grande importância.

O camundongo 3×Tg-AD apresenta tanto depósito de proteína 
β-amilóide como emaranhados neurofibrilares de forma progressiva. 
Primeiramente, houve o aparecimento de imunorreatividade intraneu-
ronal para o peptídeo β-amilóide no neocórtex (3 a 4 meses de idade) 
e posteriormente no hipocampo (6 meses). A presença de peptídeo 
β-amilóide intracelular no hipocampo estava temporalmente relacio-
nada com desenvolvimento de déficits de LTP (do inglês Long Term 
Potentiation), uma forma de plasticidade neuronal que participa dos 
processos de aprendizado e memória.

Posteriormente, houve deposição de proteína β-amilóide ex-
tracelular no neocórtex (aos 6 meses de idade) e no hipocampo (12 
meses) e, então, o aparecimento de emaranhados neurofibrilares, à 
partir de 12 meses de idade. Sendo que essa distribuição temporal é 
compatível com a hipótese da cascata amilóide. 

As vantagens práticas deste modelo animal são que, como 
os transgenes da APP e da proteína TAU co-integraram na mesma 
região do cromossomo e o gene da preselinina foi inserido no lócus 
endógeno de PS1, a reprodução desses animais originará uma prole 
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igualmente triplo transgênicas e o background genético será sempre o 
mesmo (129/C57BL6).

Após o desenvolvimento deste modelo animal, estudos comporta-
mentais foram realizados para verificar se as alterações neuro-patológi-
cas estavam relacionadas com alterações cognitivas e comportamentais.

Billings et al., (2005) demonstraram que déficits na retenção 
de memória a longo prazo ocorriam concomitantemente ao acúmulo 
de peptídeo β-amilóide intraneuronal (4 meses de idade). Alterações 
comportamentais também foram detectadas: aos 10 meses de idade, 
esses camundongos apresentaram redução na atividade exploratória 
(HALAGAPPA et al., 2007).

Em um estudo dedicado à caracterização comportamental des-
se modelo animal, Pietropaolo, Feldon e Yee (2008) demonstraram 
que esses animais apresentam maior reatividade a estímulos aver-
sivos, mais evidentes aos 12 meses de idade. Também nessa idade, 
demonstraram hiperatividade e redução de habituação locomotora em 
aparatos experimentais. Tais alterações não cognitivas parecem as-
semelhar-se àquelas de maior irritabilidade e maior reatividade a es-
tímulos nocivos apresentados por pacientes humanos com Alzheimer 
(PIETROPAOLO; FELDON; YEE, 2008).

Estes estudos levam a crer que o camundongo triplo desenvol-
vido por Oddo et al., (2003) representa um modelo animal útil e eficaz 
para o estudo da Doença de Alzheimer, já que mimetiza tanto as al-
terações neuro-patológicas (anatômica e temporalmente), quanto os 
déficits cognitivos, e talvez comportamentais, presentes nos humanos 
portadores desta doença.

Modelo animal duplo transgênico 

Dentre os modelos transgênicos da DA mais agressivos que já 
foi produzido é o 5xFAD, também possui um desenvolvimento mais 
rápido/precoce. Se trata de um modelo de camundongo duplo trans-
gênico (APP/PS1), o qual coexpressa cinco tipo de mutações que 
acontecem na doença de Alzheimer, que acarreta a uma formação de 
placas Aβ, morte acentuada de neurônios e considerável aumento na 
produção de Aβ-42 (SALVIANO, 2013).
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Esse modelo foi criado a partir da introdução de mutações no 
APP Florida, London e Swedish, assim como de mutações M146L e 
L286V no PS1 28 (OAKLEY et al., 2006). Há relatados que na indução 
da doença de Alzheimer por camundongos duplo transgênico APP/
APS1, 5xFAD, houve o crescimento nos níveis de placas Aβ entre 4 
a 6 meses de idade (JAWHAR et al., 2012) e também com apenas 2 
meses (KIMURA; OHNO, 2009).

O modelo duplo transgênico (APP/PS1) possui indução de 
duas proteínas, a percussora amiloide (APP) no cromossomo 21, que 
integra a membrana e intermedeia as sinapses entre neurônios, e a 
presenilina 1 (PS1) presente no cromossomo 14, que está relacionada 
com o desenvolvimento cerebral (LI et al., 2015).

Este modelo animal é capaz de replicar a neurobiologia e compor-
tamentos clínicos observados na DA, porém, se observa proeminência 
dos déficits aos 11 meses, em camundongos. É visto que para melhor re-
produtibilidade animais precisam ser APP/PS1, pois a mutação APP iso-
lada não afeta os marcadores para neurogênese e PS1 mostra-se com 
declínio cognitivo, sem a reprodutibilidade esperada (YAO et al., 2018).

A linha cruzada entre gene APP e PS possuem pelo menos 5 
(cinco) tipos: APPswe × PS1, APPSL × PS1M146L, APPswe × PS-
1dE9, 5 × FAD e APPSL × PS1ki. Contudo, o modelo mais utilizado 
é APPswe × PS1dE9 (LI et al., 2015). Esses tipos do modelo (APP/
PS1) em função do tempo de vida do animal mimetizam a inflamação, 
neurotoxicidade de Aβ e apoptose dos neurônios.

A deposição Aβ extracelular é vista em animais Tg com 2,5 me-
ses, com relapsos de memória aos 6 a 8 meses, deposição de Aβ 
hipocampo e córtex cerebral com 6 e 12 a 18 meses, respectivamente. 
Além disso, a concentração de ferro férrico é visto no tecido neural do 
modelo APP/PS1, corroborrando com a mimetização do que se é visto 
na DA em Humanos (KRAJNAK; DAHL, 2018).

Modelo por infusão intracerebroventricular (i.c.v.) 

Dispositivos intracerebroventriculares (ICV) foram desenvolvidos 
para o tratamento de enfermidades que afetam o sistema nervoso central 
(SNC) e necessitam de administração local dos fármacos para melhores 
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efeitos no tratamento. Essa melhor efetividade se deve pelo fato de não 
precisar atravessar a barreira hematoencefálica, que é de difícil permea-
bilização. Nessa forma de administração, o fármaco é depositado direta-
mente no líquido cefalorraquidiano, em um ventrículo lateral do cérebro 
por meio de um reservatório ou cateter implantado anteriormente. 

Entre os diversos modelos utilizados pode-se citar o uso de 
animais não-transgênicos onde a infusão de peptídeos beta-amiloide 
e lipopolissacarídeos (HAUSS-WEGRZYNIAK et al., 1998) conduzem 
a uma neuroinflamação com degeneração hipocampal, ocasionando 
déficits cognitivos, e o uso de animais senescentes, pois com o enve-
lhecimento, estes animais passam a apresentar prejuízos mnemôni-
cos semelhantes aqueles encontrados na DA (HADLOW, 1980).

Peptídeo β-amiloide

O modelo de indução da doença de Alzheimer (DA) por infusão 
intracerebroventricular (i.c.v.) do peptídeo AB-40, utilizando camun-
dongos com aproximadamente 3 meses de idade, consagrou-se como 
sendo o modelo mais utilizado e encontrado na literatura científica. 

No caso da infusão dos peptídeos Aβ1-40, eles devem ser di-
luídos em tampão PBS (pH 7,4; 1 mg/ml) e incubados a 37° C duran-
te 4 dias (CORACI; HUSEMANN et al., 2002). A forma agregada do 
peptídeo Aβ1-40 (400 pmol/camundongo) e da solução veículo (PBS) 
são comumente administradas por via i.c.v., como informado a seguir 
(LAURSEN; BELKNAP, 1986).

Neste modelo, os animais precisam ser anestesiados como, 
por exemplo, com isofluorano (1 ml/ml) usando o sistema de vaporiza-
ção. Após a perda do reflexo postural, os animais terão os seus escal-
pos retirados, uma agulha 28 gauges e 2,7 mm de comprimento será 
inserida a 1 mm equidistante do bregma, a fim de que o volume de 1 
μL da solução preparada deva ser injetadas gradualmente. Ao término 
dos experimentos, os animais deverão ser eutanasiados e a correta 
inserção da agulha avaliada por meio da análise histológica.

Existem diversos mecanismos propostos para a neurotoxicida-
de induzida pelo peptídeo Aβ, incluindo neuroinflamação (MEDEIROS; 
PREDIGER et al., 2007; VERRI; PASTORIS et al., 2012), estresse oxi-
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dativo (MATOS; AUGUSTO et al., 2008) e excitotoxicidade glutama-
térgica (SNYDER; NONG et al., 2005). A Aβ pode gerar radicais livres 
e uma produção excessiva de espécies reativas de oxigênio (EROs) 
causando dano celular e subsequente morte neuronal, não somente 
porque EROs oxida componentes vitais da maquinaria celular, mas 
também porque altera as vias de sinalização do neurônio. 

Com uso desse modelo, os resultados esperados devem de-
monstrar uma significativa peroxidação lipídica, de acordo com a lite-
ratura, que será gerada por uma única administração de Aβ1-40 tanto 
no córtex pré-frontal quanto na região hipocampal dos camundongos 
(SANTOS, 2012).

Sabendo que o Sistema Nervoso Central (SNC) é altamente 
vulnerável aos ataques oxidantes devido ao alto consumo de oxigênio, 
abundante conteúdo lipídico e quantidades de ferro, esse modelo de-
monstra que Aβ1-40 induz a geração de estresse oxidativo bem como 
a diminuição das defesas enzimáticas no SNC.

A literatua aponta também que é possível verificar aumento sig-
nificativo na atividade da AChE no córtex pré-frontal de camundongos. 
Esta observação fica restrita a região cortical (visto que alterações hi-
pocampais não são observadas) provavelmente porque os neurônios 
colinérgicos originam-se do núcleo basal e são projetados para o 
córtex cerebral (HUT; VAN DER ZEE, 2011).

A excitotoxicidade glutamatérgica contribui para a neurodege-
neração induzida pela Aβ e o aumento de glutamato combinado com a 
presença de altas concentrações de Aβ pode ocasionar inúmeras res-
postas de inibição desse sistema glutamatérgico (LAUDERBACK; HA-
CKETT et al., 2001). Para prevenir a neurotoxicidade glutamatérgica, 
através de transportadores presentes na membrana plasmática, dá-
-se a remoção glutamato do espaço extracelular via transportadores 
presentes na membrana plasmática de astrócitos e neurônios. Estes 
transportadores são capazes de encerrar a transmissão glutamatérgi-
ca e manter baixas as concentrações de glutamato na fenda sináptica 
(PERRY; GIBSON et al., 1977; DE BONI; MCLACHLAN, 1985; LAU-
DERBACK; HACKETT et al., 2001).

Os dados que serão obtidos por meio desse modelo experi-
mental confirmarão que o peptídeo Aβ promove uma diminuição sig-
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nificativa na captação de glutamato no hipocampo, estes resultados 
provavelmente são uma consequência da redução dos níveis e da 
atividade dos transportadores de glutamato (GLT-1 e GLAST) ocasio-
nados pela presença da Aβ (MATOS; AUGUSTO et al., 2008; PIER-
MARTIRI, FIGUEIREDO et al., 2010).

A literatura aponta que este modelo experimental para investi-
gar a DA necessita de uma única administração do peptídeo Aβ1-40 
por via i.c.v., resultando em prejuízos significativos na memória es-
pacial de camundongos avaliados no teste da realocação de objetos, 
assim como causa alterações comportamentais e de estresse oxidati-
vo. É possível, também, observarmos a toxidade do Aβ1-40 que apre-
senta como eventos iniciais alterações em proteínas glutamatérgicas.

Desta maneira, afirma-se que os efeitos que poderão ser ob-
servados pelo modelo experimental de infusão i.c.v. de Aβ1-40 são ca-
pazes de produzir os estímulos necessários e que caracterizam a DA, 
onde poderão ser confirmados por diversos protocolos de diagnóstico, 
e de maneira mais rápida.

Lipopolissacarídeo (LPS)  

Devido à associação entre inflamação e neurodegeneração 
visto em pessoas portadoras de DA estabelecida, a mimetização em 
modelos animais têm sido buscada para se encaixar nestes padrões. 
Quando ocorre alguma lesão tecidual a primeira linha de defesa do 
organismo é a manifestação de um certo grau de inflamação (WANG 
et al., 2018).

Quando esse quadro inflamatório ocorre no campo neural em 
função da baixa capacidade de reparo neste tecido, se tem a vulne-
rabilidade de processos autoimunes, que também é vista na DA e em 
modelos animais de Alzheimer com administração de Lipopolissacarí-
deo (LPS) (WANG et al., 2018).

O LPS sensibiliza o sistema imune inato a desencadear uma 
cascata para a ativação de células do sistema imune adaptativo e, em 
decorrência, ocorre à deposição de placas beta-amiloide junto à morte 
de neurônios. Este mecanismo é explicado pela ação neurotóxica do re-
crutamento de células de linhagem mielóide (KATAFUCHI et al., 2012).
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 Além da ação neurotóxica de linhagens mielóide, o LPS induz 
liberação de NO além da ativação da cicloxigenase-2 (COX-2) e eleva-
ção de prostaglandinas (PGs), caracterizando o processo inflamatório 
eminente que estão relacionados em efeitos deletérios da neurodege-
neração da DA (KATAFUCHI et al., 2012).

Para a reprodução desse modelo experimental, obtem-se o 
LPS da bactéria E.coli, com posterior dissolução em solução salina 
(WANG et al., 2018).

Dentre os protocolos encontrados na literatura, cita-se o de 
Wang e colaboradores (2018), onde foi administrado 400 mg/kg, via 
intraperitoneal, de cloridrato para manter todos os animais do estu-
do anestesiados. Após o LPS ser dissolvido em salina, a administra-
ção da solução foi feita bilateralmente intraventricular (AP: -0,2 mm, 
ML: 1,1 mm, DV: -3,0 mm em relação ao bregma: 40 μg/ ratos: 2 μg) 
(WANG et al., 2018). 

Após a aplicação da solução com LPS geralmente são rea-
lizados testes comportamentais em todos os ratos, com objetivo de 
dissipar os efeitos agudos resultantes do LPS, tais como feitos tes-
tes referentes a memória, em labirintos em formato de T, através do 
comportamento alternativo dos ratos. E desta forma, concluir que o 
LPS afeta a memória de curto prazo, prejudicando o comportamento 
alternativo dos ratos (HAUSS-WEGRZYNIAK et al., 1998).

Estreptozotocina

A estreptozotocina (STZ) é uma glicosamina-nitrosureia deri-
vada da variação 128 de Streptomyces achromogenes, capaz de des-
regular o mecanismo da insulina no cérebro a partir da interação com 
os seus receptores. Devido ao seu elevado grau de toxicidade com 
seletividade em função de células que secretam a insulina, esta droga 
vem sendo utilizada em modelos animais de indução de Alzheimer por 
infusão intracerebroventricular (TORRÃO et al., 2012).

A STZ foi isolada pela primeira vez em 1959 a partir da Strep-
tomyces achromogenes var. streptozoticus e teve sua estrutura com-
pleta determinada em 1979, embora a síntese da mesma tenha sido 
realizada cerca de doze anos antes, em 1967. É uma substância bas-
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tante solúvel em água, álcoois e cetonas e tem estabilidade de até 3 
anos sob refrigeração. A solução reconstituída tem estabilidade por 2 
dias à temperatura ambiente (28-30°C), mas deve ser eliminada após 
8 horas. A STZ possui ponto de fusão de 115°C (AGARWAL, 1980).

É eminente a importância da insulina e seus receptores 
no cérebro para a sua homeostase, logo a resistência à insulina 
correlaciona-se tanto com o diabetes mellitus quanto com a DA, em 
função da aplicação via i.c.v., tornando-se uma das alternativas de 
indução da DA mais comum (GRIEB, 2016).

A STZ é uma droga capaz de induzir a diabetes, que atinge 
seletivamente as células β produtoras de insulina dentro do pâncreas. 
A STZ é absorvida pelas células β pancreática através de transpor-
tadores GUT2. No interior das células β pancreáticas, a STZ causa 
alquilação do DNA, o que causa a ativação da poli-ribosilação de ADP 
levando à depleção celular de NAD+ e ATP, levando a morte das cé-
lulas β. Normalmente são administradas de 1-3 mg/kg de STZ para 
provocar sintomas semelhantes aos da DA (BIASIBETTI, 2016).

A toxicidade desta droga é também explicada pela sua capaci-
dade de liberar óxido nítrico (NO) e a geração de agentes oxidantes 
tais como espécies reativas de oxigênio (DU et al., 2015). Desta for-
ma, a ação da STZ na mitocôndria através da inibição ácido tricarbo-
xílico culmina na diminuição da respiração celular, assim, diminui-se a 
produção de ATP (KNEZOVIC et al., 2015).

Alguns resultados de testes comportamentais avaliando o mo-
delo animal com uso de STZ são consistentes e mostram déficits cog-
nitivos e de memória a curto prazo. Santos e colaboradores, em 2012, 
verificaram que quando administrado STZ é observado um déficit com 
início de três horas após a aplicação e perdura cerca de trinta dias 
quando analisado no teste labirinto aquático de Morris (SANTOS et 
al., 2012).

A administração de STZ na avaliação colinérgica não induziu al-
terações morfológicas ou quantitativa observados nos núcleos septais 
mediais, prosencéfalo basal, banda diagonal, núcleo basal magnoce-
lular ou hipocampo (SALKOVIC-PETRISIC et al., 2007). No entanto, 
a redução da aprendizagem observada nos animais quando se utiliza 
esta técnica é observado por aumento da atividade acetilcolinesterase 
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(AChE) e redução da atividade, junto a down-regulation no receptor 
D1 e up regulation da subunidade α-1 do receptor GABA-A (SALKOVI-
C-PETRISIC et al., 2007).

Salkovic-Petrisic e colaboradores (2007) realizaram um estudo 
in vitro onde verificavam a toxicidade da STZ. No estudo constataram 
que a aplicação de 3-4 mM de STZ por 48h à cultura primaria é capaz 
de induzir a morte neural de células imaturas granulares cerebrais de 
ratos. As células maduras se mostraram mais resistentes, ou seja, a 
STZ é pouco tóxica para esse tipo de célula. Eles concluíram com esse 
estudo que a STZ é demasiadamente tóxica para neurônios imaturos, 
o que significa que esse composto pode prejudicar a neurogênese.

Indução por Alumínio

 Existem diversos estudos que buscam administrar substâncias 
tais como alumínio (CHEN et al., 2013; ALAWDI et al., 2016; SINGH et 
al., 2018), colchicina (JOY; RAO; MADHYASTHA, 2018), D-galactose 
(PARAMESHWARAN et al., 2010; GOK et al., 2015; DILING et al., 
2017), escopolamina (LU et al., 2018) e homocisteína (ZENG et al., 
2018; MAHAMAN et al., 2018) objetivando reproduzir de forma efeti-
va as características da DA do ser humano em outro modelo animal 
(MORE et al., 2016). 

 O estudo de Falco e colaboradores (2016) traz uma ampla dis-
cussão a respeito da hipótese metálica, evidenciando que íons me-
tálicos endógenos, principalmente os que possuem atividade redox, 
tais como cobre e ferro, além de certos íons não redoxativos, como o 
zinco, podem contribuir para a evolução de doenças neurodegenerati-
vas, tal como a doença de Alzheimer devido favorecer a agregação de 
peptídeps β-amiloides. 

 Os autores inferem que estes biometais elevam o estresse oxi-
dativo no cérebro, em virtude de sua capacidade em produzir espécies 
reativas de oxigênio (EROs), tais como radicais hidroxila e peróxido de 
hidrogênio, além de espécies reativas de nitrogênio (ERNs), como o 
óxido nítrico, através das reações de Haber-Weiss e de Fenton. 

 A hipótese que envolve o alumínio como fator etiológico na DA 
demonstra que esse elemento metálico danifica estruturas importan-
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tes na doença, tais como o córtex e o hipocampo, devido estresse 
oxidativo provocado, produzindo uma maior aglomeração de peptí-
deos β-amiloides e a formação de emaranhados neurofibrilares, o que 
afeta as atividades sinápticas e promove a morte neuronal (OHYAGI; 
MIYOSHI, 2013). 

 Diversas implicações no desempenho da memória e aprendi-
zado podem ser observadas em modelos de DA produzidos por alu-
mínio em ratos, como pode ser visto no estudo de Chen et al. (2013), 
onde dois grupos de 10 ratos foram usados no estudo, categorizados 
como controle (que não receberam a administração do cloreto de alu-
mínio) e o grupo que recebeu cloreto de alumínio de um a cinco me-
ses. 

 As alterações cognitivas foram mensuradas utilizando o Labi-
rinto Aquático de Morris, onde os resultados mostraram que os sujei-
tos administrados com cloreto de alumínio levaram mais tempo para 
chegar até a plataforma de escape, e menos tempo de permanência 
no quadrante com a plataforma de escape quando comparado ao gru-
po controle, indicando danos na memória e aprendizagem espacial 
dos animais. 

 Outros estudos que apresentaram conclusões semelhantes fo-
ram o de Alawdi et al. (2016) em seis semanas de administração de 
AlCl3, Singh et al. (2018) em 60 dias de administração e Saleem et 
al. (2019) em 21 dias de administração de AlCl3, confirmando os efei-
tos do alumínio sobre alterações na capacidade cognitiva nos sujeitos 
acometidos pela DA. 

Indução da DA em neurônios do hipocampo (Cultura celular)

A justificativa da grande difusão do Alzheimer entre pessoas 
de todo o mundo torna válido estudos com menor período de tempo 
para testar a eficácia de novos candidatos a fármacos, bem como a 
elucidação da fisiopatologia do Alzheimer. 

Neste caso, as culturas de células funcionam como modelos 
eficazes para determinação destes estudos. A literatura aponta que 
culturas são passiveis de mimetizarem expressões de DA (SWOMLEY; 
BUTTERFIELD, 2015).
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A técnica de cultivo celular in vitro teve início no século XX, 
mais precisamente em 1907, por Ross Harrison, e um pouco depois 
em 1912, por Alexis Carrel. Eles buscavam estudar o comportamento 
das células animais fora do corpo, em um ambiente monitorado cons-
tantemente que simulava as condições corporais normais. A cultura 
celular não é mais usada apenas para o monitoramento comporta-
mental celular e tecidual. São usadas também no diagnóstico, preven-
ção e tratamento de doenças e desenvolvimento de novos fármacos, 
que antes eram testados apenas em animais (ALVES; GUIMARÃES, 
2010).

Alguns métodos in vitro de culturas celulares hipocampais são 
descritos na literatura, onde há a retirada do hipocampo de cérebros. 
Novelino e seus colaboradores (2003) fizeram uma esquematização 
da cultura primária de neurônios. Na primeira etapa é feita a disseca-
ção dos cérebros, onde são retirados embriões de ratas grávidas a fim 
de retirar os cérebros desses embriões e deles serem isolados os te-
cidos corticais e hipocampo. Na etapa de dissociação, os tecidos são 
tratados várias vezes com soluções enzimáticas e com meio nutritivo. 
Na etapa de manutenção, as células e o meio de nutrição são coloca-
dos em placas de Petri para armazenamento em estufas. E assim, foi 
exposto neurônios e fatias organotípicas cerebrais a peptídepos Aβ in 
vitro para mimetizar o modelo patológico da DA.

Outro método utilizado foi descrito por Mark e colaboradores 
(2010) utilizando culturas hipocampais a partir de células oriundas de 
embriões a partir do 18 dias de gestação. 

A matriz multieletrodo (MEA) é usada para verificação constan-
te do desenvolvimento morfológico da rede neuronal e até mesmo a 
morfologia das células em cultura, para isso são utilizados microsco-
pia de fluorescência, confocal ou eletrônica (MARK et al., 2010).

Como próximo passo, devem ser investigado os efeitos de 
cada modelo utilizado avaliando atividade locomotora, respostas de 
emocionalidade e análises neuroquímicas (SANTOS, 2012).
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CAPÍTULO 2

PROTOCOLOS PARA ANÁLISE 
DOS MODELOS EXPERIMENTAIS

Aldenora Maria Ximenes Rodrigues
Aldeídia Pereira de Oliveira
Ranyelison Silva Machado

Maryna de Oliveira Carneiro
Talita Pereira Lima da Silva
Thalia Pires do Nascimento

 Diversos são os protocolos que podem ser utilizados em es-
tudos clínicos para análise dos modelos experimentais de indução da 
Doença de Alzheimer. Neste capítulo, estão descritos os principais 
métodos utilizados na literatura científica, conforme pode ser visto no 
quadro resumo abaixo.

Principais protocolos 

Avaliação em campo aberto
Labirinto Aquático de Morris (Morris Water Maze)

Teste de suspensão pela cauda
Teste labirinto em cruz elevado
Teste de realocação de objetos
Avaliação do estresse oxidativo

Atividade da enzima acetilcolinesterase (AchE)
Captação de glutamato

TNF-a, Micróglia ativada e IL1a, 2, 6, 18
Óxido nítrico, Prostaglandina E2, G-CSF e Proteína quimiotática de Monócitos 

(MCP-1)

Protocolo de avaliação em campo aberto 

O teste de campo aberto (CA) foi primeiramente descrito por 
Calvin Hall, em 1934, que sustentava a afirmação de que esse teste 



MÉTODOS EXPERIMENTAIS PARA ESTUDOS 
NÃO CLÍNICOS DA DOENÇA DE ALZHEIMER 26

seria útil para qualificar o comportamento de roedores em um novo 
ambiente. A avaliação é constituída a partir da observação da ativi-
dade locomotora do roedor, onde se observa o seu deslocamento por 
uma estrutura com paredes (COSTA et al., 2017; CARVALHO, 2017).

Existe também a possibilidade de adicionar objetos na área do 
campo ou observar as tentativas de fuga e evasão do centro do campo. 
Este padrão de teste comportamental é utilizado em estudos que ava-
liam modelos animais de depressão e Alzheimer (CARVALHO, 2017).

A caixa usada para o teste em campo aberto geralmente possui 
suas paredes pretas e o chão branco, com uma dimensão aproximada 
de 50 x 50 cm. A parte inferior da caixa é dividida por listras formando 
aproximadamente 16 quadrados uniformes. O animal é colocado no 
canto inferior direito da caixa e observado por 5 minutos. Os animais 
são monitorados com auxílio de uma câmera associada a um software 
como o XPloRat. A cada novo teste com outro animal, a caixa deve 
ser limpa com algodão embebido em uma solução de etanol a 70% 
(ZIMCIKOVA et al., 2017), conforme pode ser visto na figura abaixo.

Protocolo de avaliação em campo aberto
 

Na aplicação do teste, o animal é colocado no centro do campo 
aberto, onde será observado o número total de cruzamentos em 5 
minutos. Além disso, em determinados modelos animais, verifica-se o 
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número de comportamento Grooming e levantamentos Rearing (OLI-
VEIRA, 2015; NASCIMENTO et al., 2015).

Labirinto Aquático de Morris (Morris Water Maze) 

O teste do Labirinto Aquático de Morris (LAM) constitui-se de 
parâmetros que visam a avaliação da memória espacial. A aplicação 
do teste consiste em uma piscina de cor preta (110 cm de diâmetro e 
10 cm de altura, onde, preenche-se com 50 cm de margem d’água. É 
adequado que para avaliação de memória espacial adicione-se pistas 
geométricas para orientação dos animais e posteriormente ocorra di-
visão da piscina em quadrantes.

Por vezes, na dificuldade de observação, necessita-se instalar 
uma câmera no centro da piscina. É necessário que os animais sejam 
previamente treinados e nos dias da aplicação de testes a temperatura 
ambiente permaneça constante à 23°c (JULIAN et al., 2015; AL MAR-
SHAD et al., 2018; BIALUK et al., 2018; FISH et al., 2018).

O “labirinto” é, na verdade, uma piscina circular, e torna-se um 
desafio, pois os animais devem encontrar um objeto consideravelmen-
te pequeno (uma plataforma escondida). É por regra necessário tra-
çar dois eixos no labirinto, formando um “+” imaginário. Em cada linha 
são delimitados os pontos cardeais, norte (N), sul (S), leste (E) e oes-
te (W) e a plataforma é posicionada no meio de um dos quadrantes 
e são comumente utilizados materiais opacificantes para camuflá-la 
(VORHEES; WILLIAMS, 2006).
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 Labirinto aquático de Morris.

Pesquisadores estão cada vez mais convencidos de que o de-
sempenho no LAM é infl uenciado por diversos fatores como aparato 
e treinamento, mas também por características dos animais utilizados 
no experimento (sexo, idade, espécie, peso, exposição ou não, a es-
tresse e infecções). No entanto, esse processo básico, considerado 
simples, vem sendo utilizado nos mais sofi sticados ensaios neurobio-
lógicos e neurofarmacológicos da aprendizagem espacial e memória 
(D’HOOGE; DE DEYN, 2001).

A doença de Alzheimer é um distúrbio que afeta a aquisição 
e retenção de memória. Animais induzidos ao Alzheimer não tem um 
bom rendimento no labirinto aquático de Morris e avaliação nesse tes-
te é feita avaliando o tempo que esses animais levam para encontrar 
a plataforma depois de serem treinados (D’HOOGE; DE DEYN, 2001). 

 Teste de suspensão pela cauda 

O teste de suspensão pela cauda é baseado no fato de que 
animais que são submetidos ao estresse inescapável a curto prazo, 
o de ser suspenso pela cauda, tentem a manter uma postura imóvel 
(PAŁUCHA-PONIEWIERA et al., 2017).

Para investigar o tempo total de duração da imobilidade, utilizar 
a medida de acordo com o método determinado por Steru e colabora-
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dores (1985). Nesta metodologia, os camundongos, acústica e visual-
mente isolados ficam suspensos 50 cm acima do chão por fita adesiva 
e a imobilidade é registrada durante 6 minutos, conforme descrito an-
teriormente (STERU; CHERMAT et al., 1985).

Pałucha-Poniewiera e seus colaboradores (2017) realizaram 
uma adaptação no teste realizado por Steru. Os camundongos utili-
zados em seu no experimento foram individualmente suspensos por 
suas caudas por uma corda plástica posicionada horizontalmente a 75 
cm acima da mesa usando fita adesiva colocada a aproximadamente 
1 cm da ponta da cauda. A duração da imobilidade foi registrada du-
rante o experimento foi de 6 min. Os ratos são considerados imóveis 
somente quando pendiam passivamente e estavam completamente 
imóveis.

Teste labirinto em cruz elevado

O protocolo de avaliação labirinto em cruz elevado é um teste 
experimental de grande importância na pesquisa para avaliação com-
portamental relacionado a ansiedade, como também, a análise dos 
efeitos farmacológicos de novos compostos para tratamento de trans-
tornos. Esse protocolo tem-se utilizado também como uma ferramenta 
importante no desenvolvimento de experimentos em animais relacio-
nados a doenças neurológica como a doença de Alzheimer (DA) (DE 
REZENDE PINTO et al., 2012).

O objeto utilizado para esse protocolo é constituído por dois 
“braços abertos” um em frente ao outro de aproximadamente (20 x 5 
x 0,5 cm) e dois braços verticalmente fechados (20 x 5 x 16 cm) e a 
região central do objeto (5 x 5 x 0,5 cm) para diminuir o número de caí-
das, enquanto os braços verticais têm a altura de aproximadamente 
15 cm. Esse objeto geralmente é colocado em uma altura de 50 cm da 
superfície e é colocado em um depósito circular vazio com o objetivo 
de proteger os animais ou que não fujam durante o experimento (KO-
MADA; TAKAO; MIYAKAWA, 2008).
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Labirinto em cruz elevado

                   
Esse equipamento é feito de madeira ou plástico, de cor branca 

e parede transparentes para uma melhor visualização do experimento 
e as cores dos materiais usados no teste são variadas. Os camundon-
gos são observados de acordo com o protocolo, por 5 minutos. Onde 
se contabilizam o número de entradas nos braços abertos e fecha-
dos bem como o tempo gasto nos braços abertos do LCE (OLIVEIRA, 
2015; COSTA et al., 2017; BASSANI, 2017).

Os camundongos utilizados são levados a sala de testes com-
portamental meia hora antes de experimento para que o relacione as 
condições da sala onde será realizado o teste (KOMADA; TAKAO; 
MIYAKAWA, 2008).

Esse teste tem como embasamento o medo natural dos ani-
mais por espaços que apresentam alguma abertura preferindo os lo-
cais fechados para sua segurança. Nesse teste podemos avaliar dois 
tipos de ansiedade: o tempo que o animal permanece na região aberta 
que pode se expressar como a porcentagem total em braços fecha-
do e abertos e quantidade de vezes que o roedor entra nos braços 
abertos sendo expressada como a porcentagem total de entrada nos 
braços (KOMADA; TAKAO; MIYAKAWA, 2008).

As sessões são divididas em duas partes, na sessão 1 é usado 
um estímulo repulsivo, como luz e vapor de ar, onde pode ser ob-
servado confusão emocional, levando o animal a explorar os braços 
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abertos obrigatoriamente, e a sessão 2 que é caracterizada por não 
haver estímulo repulsivo, deixando o animal livre para exploração por 
espontânea vontade. Não há uma padronização para os parâmetros 
que são avaliados nesse teste ou na sua metodologia, e nem no con-
trole em variáveis de complicações envolvidas no grupo experimental 
estudado seja ela comportamental ou de doenças neuropsiquiátricas 
(DE REZENDE PINTO et al., 2012).

Teste de realocação de objetos 

O teste de realocação é proposto para avaliar a capacidade 
de memórias e aprendizados dos animais. Coloca-se os animais in-
dividualmente em uma caixa retangular de acrílico de pequeno porte, 
pode adotar como sugestão de medidas para a caixa, 25 cm x 25 cm 
x 40 cm, câmara semelhante a utilizada para teste de campo aberto. 
Dentro da caixa devem-se pôr dois objetos iguais, lado a lado (MAR-
TINS 2012; OLMO et al., 2009).

É necessária uma sessão de treino prévio, para o reconhecimento 
dos objetos idênticos pelos animais. Durante essa etapa é registrado o 
tempo em que os objetos serão explorados, cada um por vez, durante 
cinco minutos. Após concluir a sessão de treinamento dos animais, 
retira-os e devem ser retornados para suas gaiolas até o momento da 
realização do teste, que seguindo o protocolo, realiza-se 90 minutos 
depois do treino (SANTOS, 2017).

Dar-se início ao teste, é retirado um dos objetos de sua posição 
inicial e coloca-o em uma nova posição da caixa de acrílico. Após essa 
alteração, os animais devem ser colocados novamente na caixa, um 
a um, e registrar, novamente, o tempo de exploração individual dos 
objetos (SANTOS, 2017).

Durante a exploração do objeto é necessário levar em conside-
ração os seguintes comportamentos: tocar, cheirar e ficar observando 
a menos de 1 cm de distância. Assim o tempo de exploração do objeto 
é utilizado para cálculo do índice do tempo de exploração dos objetos, 
o qual é utilizado como parâmetro de memória (ASSINI et al., 2009).
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Avaliação do estresse oxidativo 

 Geremia e colaboradores, em 1990, já inferiram que a neu-
rotoxicidade gerada pelos peptídeos β-amiloides provocam estresse 
ocidativo devido a geração de Espécies Reativas de Oixgênio e óxido 
nítrico. E sabe-se ainda que o alumínio, por exemplo, se caracteriza 
por ser um pró-oxidante, conhecido por causar oxidação na presença 
de ferro. 

 Um estudo publicado em 2013 já informava que modelos de 
disfunção cognitiva induzidos com AlCl3 provocavam aumento nos 
níveis de marcadores de estresse oxidativo devido ao comprometi-
mento do sistema de enzimas antioxidantes (CAT e SOD) no cérebro 
(PRAKASH; KUMAR, 2009; KHAN et al., 2013). 

 O estresse oxidativo tem sido implicado como a principal ca-
racterística da patogênese da DA, pois o cérebro é mais vulnerável ao 
estresse oxidativo devido conter uma grande quantidade de lipídios e 
metais oxidáveis, promovendo a neurodegeneração observada na DA 
(HUANG; ZHANG; CHEN, 2016). 

 Esses radicais livres, tais como superóxido (O2-) e o radical 
hidroxila (OH-), também foram associados com oxidação de proteínas, 
podendo evoluir para emaranhados neurofibrilares citoplasmáticos e 
formação de placas senis (SMITH, 2002). 

 Rodrigues (2020) apontou resultados onde os animais do 
grupo de indução da DA apresentaram níveis significantes de espé-
cies reativas ao ácido tiobarbitúrico (TBARS) no hipocampo e córtex 
frontal, além de comprometimento nas atividades das enzimas cata-
lase e Superóxido dismutase, de acordo com a literatura já publicada 
(LAKSHMI; SUDHAKAR; PRAKASH, 2015; SALEEM et al., 2019).

 A peroxidação lipídica se caracteriza por apresentar danos bio-
lógicos ocasionados por radicais livres, originados sob o estresse oxi-
dativo que envolve a oxidação de ácidos gordurosos poli-insaturados, 
os quais são componentes básicos de membranas biológicas. 

 A formação de TBARS ocorre da reação do ácido tiobarbitúrico 
(TBA) com produtos da decomposição dos hidroperóxidos, de ácidos 
187 graxos insaturados, o malonaldeído (MDA) que produzem liga-
ções diretamente com a molécula de DNA (SILVA et al., 2012). 
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 Essa peroxidação constitui-se em uma reação altamente tóxi-
ca, que envolve a formação e propagação de radicais lipídicos (L•) e 
culminam na destruição parcial ou completa da membrana celular pela 
lipoperoxidação no tecido cerebral (FREITAS, 2006). Sendo importan-
te lembrar também que dentre as alterações provocadas pela peroxi-
dação lipídica, encontram-se o aumento de radicais livres, envolvendo 
também necessidade de atividade antioxidante pela enzimas SOD e 
CAT. 

 A SOD, presente no citoplasma (zinco-isoforma) e na mitocôn-
dria (magnésioisoforma) tem sido implicada na mitigação do estresse 
oxidativo, neutralizando o radical superóxido (O2-) convertendo-o em 
H2O2 e O2. Esse radical é gerado no cérebro por vários mecanismos, 
dentre eles ineficiência de transporte de elétrons durante o ciclo de 
Krebs nas mitocôndrias, metabolização de monoaminas, metabolis-
mo do ácido araquidônico, dentre outros (FREITAS, 2006; SHIM; KIM, 
2013). 

 As enzimas superóxido dismutase (SOD) e glutationa peroxi-
dase (GPx) constituem-se nas mais importantes defesas antioxidantes 
presentes no cérebro, promovendo uma desintoxicação e proteção da 
membrana em diferentes modelos de indução de doenças neurodege-
nerativas (FREITAS, 2006). 

 Dentre essas enzimas, Danscher et al., em 1976, inferia que 
no hipocampo a principal delas pode ser a SOD, em virtude dessa 
área cerebral conter uma grande quantidade de zinco e cobre. A ca-
talase caracteriza-se por ser uma hemeproteína citoplasmática capaz 
de catalisar a redução do peróxido de hidrogênio (H2O2), em conjunto 
com a glutationa peroxidase em água e oxigênio, possuindo um papel 
muito importante na manutenção do metabolismo normal das EROs 
(FREITAS, 2006). 

 Além de radicais, como superóxido e radical hidroxila, ocorre 
também a produção de peróxido de hidrogênio em diferentes áreas 
cerebrais. Sozinho o H2O2 não é um radical livre, porém em alta 
concentração tende a reagir com o íon superóxido (reação de Haber-
Weiss) ou com o ferro (reação de fenton) produzindo radical hidroxila, 
altamente reativo e com capacidade de indução de danos teciduais 
(SHIM; KIM, 2013). 
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Atividade da enzima acetilcolinesterase (AchE) 

A enzima acetilcolinesteraze (AChE) tem como função a hidró-
lise da acetilcolina (ACh) na fenda sináptica. A ACh é responsável por 
repassar informações de um neurônio a outro, tendo grande importân-
cia na fisiologia humana. Com a hidrólise desse neurotransmissor de 
forma crônica temos graves alterações, em grande parte, no sistema 
nervoso central (SNC), que é o que acontece na fisiopatologia da Al-
zheimer (DA) (ARAÚJO; SANTOS; GONSALVES, 2016).

 Devido a sua relação com a DA, estudos focaram no desenvol-
vimento de meios para a avaliação da atividade da AChE em animais 
ou tecidos que apresentavam essa enzima. Em 1930, começaram os 
estudos com a enzima já isolada, onde se pode obter 1 mg de AChE e 
observaram que ela seria capaz de hidrolisar até 3000 mg de ACh em 
aproximadamente uma hora. Já em 1959, foi utilizado um teste com a 
capacidade de avaliar a atividade inibitória de alguns inseticidas sobre 
a AChE.

A técnica espectofotométrica é a mais utilizada para medir a 
atividade da acetilcolinesterase e baseia-se na produção de tiocolina, 
a partir da hidrólise da acetiltiocolina. Isto é acompanhado por uma 
reação da tiocolina com o ácido 5‟,5 – ditiobis-2-nitrobenzóico (DTNB) 
para produzir o ânion ácido 2-nitro-5-mercapto -benzóico (TNB) com 
cor amarela avaliado através do uso de um espectofotômetro (ELL-
MAN, COURTNEY et al., 1961).

Os substratos fluorogênicos no geral são mais sensíveis que os 
substratos cromogênicos, vários ésteres de variados matérias fluores-
centes foram preparadas, e após atividades enzimáticas pode-se ob-
ter produtos facilmente mensuráveis (KRAMER; GUILBAULT, 1964).

A busca de moléculas com a capacidade inibitória da atividade 
enzimática da AChE é comumente observada por pesquisadores da 
DA, que buscam novos fármacos com capacidade terapêutica para 
dessa doença. O desenvolvimento de novos medicamentos depende 
exclusivamente da eficácia de modelos experimentais para avaliação 
da atividade da AChE, auxiliando diretamente os pesquisadores nos 
testes (ARAÚJO; SANTOS; GONSALVES, 2016).
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 Captação de glutamato 

O glutamato é o aminoácido mais numeroso no sistema ner-
voso central (SNC) atuando como neurotransmissor, em grande parte 
apresenta funções metabólicas equivalentes as realizadas em outros 
tecidos, principalmente a síntese de proteínas. As enzimas do meta-
bolismo do glutamato são encontradas nos neurônios e nas células 
glias, pois o mesmo não atravessa a barreira hematoencefálica (BHE). 
A instantânea capitação de glutamato das sinapses por determinados 
transportados é fundamental para uma neurotransmissão excitatória 
normal e para evitar toxicidade glutamato induzida (VALLI, 2018).

 Estrutura química do glutamato

O teste de captação de glutamato é comumente utilizado para 
a avaliação de danos oxidativos e neurodegeneração, pois concentra-
ções excessivas de glutamato na fenda sináptica desencadeiam um 
processo excitotóxico e causam uma despolarização excessiva dos 
neurônios pós sinápticos e em consequência disfunção da homeos-
tasia iônica e energética, ativam enzimas líticas mediadas por Ca+2, 
geram radicais livres, lesões mitocondriais e edemas osmóticos sendo 
capaz de desencadear lise celular e morte (BARBOSA; DE MEDEI-
ROS; AUGUSTO, 2006).

As dosagens de proteínas para o experimento de captação 
de glutamato são realizadas através da técnica de Lowry et al. 1951, 
utilizando a albumina de soro bovina como padrão (LOWRY; ROSE-
BROUGH et al., 1951).
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Fator de necrose tumora (TNF-a)

O TNFα pode ser trófico ou tóxico dependendo do estágio do de-
senvolvimento neuronal das células-alvo. O TNFα é capaz de proteger os 
neurônios fetais e pós-natais, mas tem efeitos prejudiciais em neurônios 
envelhecidos, que influem potencialmente nos aspectos da transmissão 
sináptica e da plasticidade. O TNFα tem potencial destrutivo e tóxico du-
rante o envelhecimento, lesões e em alguns estados de doenças neuro-
degenerativas. Semelhante à maioria das citocinas, o TNFα é expresso 
em níveis muito baixos em um cérebro adulto saudável, mas altamente 
expresso em cérebros neurodegenerativos, e a neuroinflamação pode 
ser detectada anos antes da morte neuronal (CHENG; SHEN; LI, 2014). 

A determinação de citocinas de acordo com alguns kits pode 
ser feita utilizando o soro de pacientes. Adquire-se 5 mL de sangue 
através de punção para adicionar em tubos de ensaio sem anticoagu-
lantes para obtenção do soro. Após período de ~1 h, temperatura am-
biente, o sangue é centrifugado (500 g, 5 min, 4ºC) e o soro é colhido, 
aliquotado e estocado a -80º C, até o momento da dosagem de TNF-α. 
As citocinas são determinadas nos soros e sobrenadantes usando o 
Kits própios, como o CBA de inflamação, de acordo com instruções do 
fabricante (SILVA, 2014).

Os resultados do estudo de Dezfulian M. (2018) apontaram que 
a expressão de TNF alfa em células de DA foi significativamente maior 
do que nas células normais, indicando que a DA pode ter sido asso-
ciada a um fator de inflamação que aumenta os níveis de TNF alfa nas 
células LCL.

Micróglia ativada 

Em relação à neuroinflamação, algumas células especializa-
das no cérebro parecem estar envolvidas nas respostas inflamatórias, 
sendo as mais importantes, os astrócitos e as células da micróglia. Na 
doença de Alzheimer, o número de astrócitos reativos esteve elevado, 
e a expressão da PLA2 nessas células esteve aumentada, levando ao 
aumento da atividade da via inflamatória do ácido araquidônico/pros-
taglandina (PARIHAR; HEMNANI, 2004).
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Os astrócitos são capazes de liberar muitas moléculas pró-
inflamatórias, como as interleucinas (IL), prostaglandinas (PG), 
leucotrienos, tromboxanos, fatores de coagulação, fatores de 
complemento e proteases, cujo processo foi similar ao que ocorreu às 
células da micróglia (TUPPO; ARIAS, 2005).

As células da micróglia ativadas também são abundantes nos 
cérebros de pacientes portadores da doença de Alzheimer e produ-
ziram uma variedade de compostos neurotóxicos, incluindo radicais 
superóxidos, glutamato e óxido nítrico (BROWN; BAL-PRICE, 2003). 
Mais ainda, a exposição da micróglia à substância Aβ leva à liberação 
de fatores pró-inflamatórios, incluindo a interleucina-1 (IL-1), a inter-
leucina-6 (IL-6), a interleucina-8 (IL-8) e o fator de necrose tumoral 
(TNF-α) (ROGERS; LUE, 2001).

A micróglia desempenha funções locais na imunidade natural 
e na adquirida, de grande importância, atuando com células infla-
matórias e/ou células apresentadoras de antígenos para linfócitos T 
ativados que infiltram o cérebro continuamente. Possui um nível de 
sensibilidade muito elevado, quanto a qualquer perturbação no mi-
croambiental neuronal e sua ativação ocorre gradativamente, poden-
do voltar para o estado de repouso em qualquer momento, caso tenha 
a suspensão do estímulo (SILVA, 2014).

Quando ativada, a micróglia, inicialmente, expressa vários re-
ceptores e moléculas de adesão, pode entrar em replicação aumen-
tando o número, e, posteriormente, se o estímulo persistir, a mesma 
pode adquirir a capacidade de célula apresentadora de antígenos, 
proinflamatória e fagocítica, por meio da secreção de citocinas e qui-
miocinas (ORR; ROWE; HALLIDAY, 2002).

Interleucinas 1a, 2, 6, 18 

As interleucinas (ILs) são consideradas componentes impor-
tantes do sistema imunológico, a deficiência delas pode acarretar 
doenças autoimune ou deficiências imunológicas. E diversos pesqui-
sadores mostram que há uma desregulação nas ILs em pacientes com 
DA quando comparados a pacientes saudáveis (FLEX et al., 2014).

As amostras da região a ser determinado as interleucinas são 
pesadas e homogeneizadas, após descongelamento, com 3 ml de so-
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lução salina tamponada (PBS, pH 7,2), centrifugadas a 4 °C a 12.000 
g. por 10 min. Os sobrenadantes são coletados para determinar a 
produção de citocinas com kits quantitativos de imunoensaio (ELISA): 
IL1a, 2, 6, 18 de acordo com as instruções do fabricante.

As concentrações de proteína dos homogeneizados são de-
terminadas seguindo o método colorimétrico de Bradford (1976) e o 
conteúdo de citocinas calculado como picogramas por miligrama de 
tecido (ROCHA et al., 2011; FLEX et al., 2014).

Óxido nítrico 

Óxido nítrico (NO) é uma substância reguladora endógena, que 
pode ser encontrada em diversas regiões do nosso organismo. Essa 
molécula atua como mensageira em diversos processos biológicos, 
como reações imunológicas e de neurotransmissão. O NO é sintetizado 
pela interação da enzima óxido nítrico sintetase (NOS) com a L-argini-
na (LOPES et al., 2005). 

Essa substância tem se mostrado uma molécula muito impor-
tante na homeostase dos vasos sanguíneos, transmissão dos impul-
sos nervosos e na resposta a infecções. O óxido nítrico tem duas fun-
ções principais, sendo a primeira como mensageiro intercelular e a 
segunda relaciona-se às propriedades tóxicas que o mesmo possui, 
sendo utilizado pelo organismo como uma ferramenta para inibir a 
multiplicação de agentes infecciosos (LOPES et al., 2005).  

Para a determinação do teste de óxido nítrico (NO) faz-se ne-
cessário à dissecação do cérebro do animal. Após a dissecção o cé-
rebro é congelado à temperatura de até -20°c. Para a determinação 
de NO, o tecido de interesse é homogeneizado com tampão fosfato de 
potássio 50mM (pH 7,4) (SILVA, 2017).

O homogeneizado é então centrifugado a 4000 rpm por minu-
tos a 4ºC e o sobrenadante é utilizado para a quantificação proteica e 
para a determinação à produção de NO através da mensuração dos 
metabólitos nitrato (NO3−) e nitrito (NO2−) (CUNHA, 2015). 

O resultado do pigmento rosa é determinado por espectrofo-
tometria a 540nm. A curva padrão é feita utilizando nitrato de sódio e 
cada ponto da curva passa pelos mesmos passos realizados com o 
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sobrenadante. Os resultados são calculados como nmol de nitratos e 
nitritos (resultantes da degradação do NO) por mg de proteína (CAR-
REIRA, 2014).

O oxido nítrico em grandes quantidades no organismo, está di-
retamente ligado com danos mitocondriais. O estresse oxidativo con-
secutivo a disfunção mitocondrial é comumente notada nos estágios 
iniciais da doença de Alzheimer e parece desempenhar um papel mui-
to importante na evolução da patologia (SILVA, 2017).

 Prostaglandina E2 

As prostaglandinas (PGs) fazem parte de uma classe chamada 
de eicosanoides originário do ácido araquidônico após sofrerem cicli-
zação pela enzima ciclooxigenase (COX). Estimulos nas membranas 
celulares, tanto de natureza fi siológica, patológica ou farmacológica, 
provocam a produção dessas substâncias (MELLO, 2005).

 Estrutura química da prostaglandina E2

Para quantifi cação de PGE2 são utilizados os kits de testes 
imuno-enzimátios que utilizam placas de 96 poços revestida com anti-
corpo anti-IgG. Partindo da PGE2 viabilizada pelo kit, é elaborada uma 
curva padrão. A PGE2 é reconstituída em solução tampão, também 
viabilizada pelo kit, em uma concentração fi nal de 10ng/ml.

Os resultados são transformados em logaritmos para construir 
uma curva padrão a ser utilizada na quantifi cação da concentração 
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PGE2 nas amostras. Este é um processo muito delicado e também 
muito importante, sendo aconselhável que seja repetido a cada vez 
que for realizado (ABRAHÃO, 2009).

Para a efetuação do experimento são usados, além de padrões, 
dois poços vazios (branco), dois poços sem amostra (NSB), três poços 
identificando atividade mínima de PGE2 (B0) e um poço de atividade 
total de PGE2 (TA). Os dois poços “branco” devem ser deixados va-
zios até o final da reação. Os poços NSB são preenchidos com DMEM 
(1% HEPES, 1% de solução antibiótica-antimicótica) e PGE2 AChE 
Tracer (Acetilcolinesterase conjugada a PGE2).

Os poços B0 precisam ser preenchidos com DMEM (1% HE-
PES, 1% de solução antibiótica-antimicótica), PGE2 AChE Tracer e 
anticorpo monoclonal anti-PGE2. Os poços da curva padrão e das 
amostras são preenchidos com PGE2 padrão ou amostra, PGE2 
AChE Tracer e anti-corpo monoclonal anti-PGE2. O poço TA é mantido 
vazio até o momento da revelação.

A placa tem de ser recoberta e incubada por 18h à 4ºC. Esta rea-
ção caracteriza-se competição entre AChE conjugada à PGE2 e a PGE2 
livre nas amostras pelo anti-corpo anti-PGE2. Depois da lavagem com a 
solução tampão de lavagem viabilizada pelo kit, os poços são revelados 
com a adição do reagente de Ellman (acetilcolina e ácido 5,5’-ditio-bis-(-
2-nitrobenzóico)) e PGE2 AChE Tracer é adicionada ao poço TA.

A placa é novamente selada, protegida da luz, e incubada por 
90min sob agitação. A revelação consiste na reação da AchE com o 
reagente de Ellman’s, que produz ácido 5-tio-2-nitrobenzóico, de co-
loração amarela. Quanto mais amarelo o poço, menor a quantidade 
de prostaglandina presente na amostra. A revelação é feita em uma 
leitora de placa de 96 poços a 405nm (ABRAHÃO, 2009).

Para quantificar a PGE2 secretada, a princípio é realizada a 
média das leituras dos poços NSB e B0. Os valores são subtraídos, 
com o intuito de obter-se uma quantidade correta da leitura. O mesmo 
deve ser realizado com os valores da curva padrão e das amostras. 
Para elaboração da curva padrão é calculada a porcentagem, dividin-
do-se a média do valor da leitura dos padrões ou das amostras pela 
média da leitura dos poços B0 (%B/B0), e construído um gráfico loga-
rítmico, com o uso de softwares.
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A determinação da quantidade de PGE2 em cada amostra é 
feita, inserindo os números da leitura na curva padrão e em seguida 
os convertendo para valores logarítmicos. Ao final do procedimento, 
as concentrações obtidas devem ser comparadas com os valores do 
controle (ABRAHÃO, 2009).

A literatura mostra estudos realizados que expõem a ocorrên-
cia de processos inflamatórios no desenvolvimento da Doença de Al-
zheimer (DA). A neuroinflamação tem se mostrado muito relevante na 
instalação, progressão e severidade da DA, pois desencadeia a ativa-
ção do sistema imune e de células importante para o desenvolvimento 
da cascata inflamatória no sistema nervoso central (SNC), como as-
trócitos e micróglias.

A ativação de micróglias pode acarretar o recrutamento de as-
trocitos, que ampliam a resposta inflamatória ao acumulo de peptídeo 
β-amiloide (βA) extracelulares, uma dos principais características da 
DA (VIEGAS et al., 2011). 

Existem muitos relatos na literatura correlacionando a produ-
ção de PGE2, com a DA em vários modelos de dano cerebral agudo 
(DIAS et al., 2015). As primeiras relações das PGEs2 com DA, sur-
giram do fato que a utilização prolongada de anti-inflamatórios não 
esteroidais (AINEs) retardam a progressão da doença. Estudos post-
-mortem demonstram na presença de placas neurofibrilares a cicloo-
xigenase-2 (COX-2), aumenta significativamente no córtex cerebral e 
no hipocampo.

Também foi observado que há uma manifestação de IL-1β e 
IL-6, substâncias envolvidas na produção da proteína percussora ami-
loide (APP). A de IL-1β está ligada a conversão de APP no peptídeo 
βA e também aumenta a expressão da COX-2 nos neurônios e isso 
desencadeia a produção de PGE2 (MARTÍNEZ-CANABAL; RIVAS-A-
RANCIBIA, 2005). 

Proteína quimiotática de Monócitos (MCP-1) 

A proteína quimiotática de monócitos-1 (MCP1-) está direta-
mente ligada a distúrbios neuropatológicos como a doença de Alzhei-
mer (DA). Estudos apontam que atividades inflamatórias precedem a 
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evolução clínica da DA, tendo em vista que essas citocinas também 
estão desreguladas em pacientes com comprometimento cognitivo 
leve (GALIMBERTI et al., 2006).

A literatura mostra um aumento significante nos níveis de MCP-
1 em pacientes com DA leve, mas não observou esse mesmo aumen-
to em pacientes com DA grave quando comparados aos grupos con-
troles (GALIMBERTI et al., 2006). Também que ouve uma regressão 
nos níveis de MCP-1 nesses pacientes após 1 ano, estudos apontam 
que essa regulação provavelmente está ligada a um evento precoce 
na patogênese da DA (GALIMBERTI et al., 2006).

Por desempenhar um papel em diversas patologias com com-
ponente inflamatório, a MCP-1 se mostra um grande potencial para 
diagnóstico precoce da DA e outras patologias neuroinflamatórias, 
atuando como um biomarcador com auxílio de outras moléculas (GA-
LIMBERTI et al., 2006).

Fator estimulador de colônia (G-CSF) 

O G-CSF é um fator de crescimento hematopoiético denomi-
nado por seu papel na proliferação e diferenciação de células da li-
nhagem mieloica (ORLIC et al., 2001). E tem sido usado extensiva-
mente por maior que 10 anos no tratamento da neutropenia induzida 
por quimioterapia, bem como para reconstituição da medula óssea e 
mobilização de células-tronco (SHERIDAN, et al., 1989; WEAVER, et 
al., 1993). Mais recentemente, foi demonstrado que a administração 
de G-CSF em modelos de camundongos com acidente vascular en-
cefálico poderia induzir a neurogênese próxima à área lesada desses 
camundongos, levando à recuperação neurológica e funcional (SHYU 
et al., 2004; KAWADA et al., 2006).

O estudo de Taipa e colaboradores mensuraram as citocinas 
pró-inflamatórias e antinflamatórias no LCR e no sangue de pacien-
tes com doença de Alzheimer, incluindo fator básico de crescimento 
de fibroblastos (FGF básico), eotaxina, fator estimulante de colônias 
de granulócitos (G-CSF), fator estimulador de colônias de macrófa-
gos granulócitos (GM-CSF), interferon gama (INF-γ), interleucina (IL), 
proteína indutível INF-γ (IP-10), proteína quimiotática de monócitos 1 
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(MCP-1), proteínas inflamatórias macrofágicas-1α (MIP-1α), MIP-1β, 
fator de crescimento derivado de plaquetas (PDGF -BB), fator de ne-
crose tumoral alfa (TNF-α) e fator de crescimento endotelial vascular 
(VEGF). Como resultado do estudo foram observados aumentos signi-
ficativos nos níveis das citocinas em pacientes com DA (TAIPA, 2019).

No estudo realizado por BARBER et al. (2011) foram obser-
vadas uma desregulação dos níveis de G-CSF no início da doença. 
Foi observado também que o aumento do G-CSF foi associado a 
uma maior gravidade da doença. Os pesquisadores concluíram que a 
elevação do G-CSF que foi observada na doença de Alzheimer mais 
avançada pode ser um mecanismo compensatório ao dano neuronal 
(BARBER, 2011).
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CAPÍTULO 3

ZEBRAFISH COMO MODELO NEUROFARMACOLÓGICO 
DA DOENÇA DE ALZHEIMER

Aldenora Maria Ximenes Rodrigues
Aldeídia Pereira de Oliveira
Ranyelison Silva Machado

 O zebrafish (espécie Danio rerio) é um sistema modelo de ver-
tebrado proeminente para análise abrangente das funções gênicas, 
além de suas vias de sinalização durante o desenvolvimento e neu-
rodegeneração. Também conhecido como o peixe-zebra, esta espé-
cie possui várias vantagens distintas sobre outros modelos de verte-
brados. O peixe-zebra possui uma organização estrutural neural de 
vertebrado e seu genoma tem vários genes ortólogos semelhantes 
aos que sofreram mutação na doença de Alzheimer familiar humana 
(NEWMAN; EBRAHIMIE; LARDELLI, 2014; EBRAHIMIE et al., 201; 
DETRICH; WESTERFIELD; ZON, 1998; COOPER; D’AMICO; HEN-
RY, 1994; KIMMEL, 1989).

 Há uma alta similaridade entre o zebrafish e a organização do 
cérebro humano. Um grande grau de semelhança entre suas vias neu-
roanatômicas e neuroquímicas. O pálio medial, dorsal e lateral do 
zebrafish são semelhantes à amígdala, isocórtex e hipocampo. O 
encéfalo do zebrafish compreende o cérebro anterior, cérebro médio 
e cérebro posterior (diencéfalo, telencéfalo e cerebelo). Semelhante 
ao cérebro dos mamíferos, o cérebro do zebrafish abriga os principais 
circuitos neurotransmissores glutamatérgicos excitatórios e inibitórios 
GABAérgicos, juntamente com a presença de receptores colinérgicos 
muscarinos. Além disso, possuem GABA, glutamato, serotonina, dopa-
mina, acetilcolina (WULLIMANN; RUPP; REICHERT, 1996; NORTH-
CUTT, 2006; PORTAVELLA et al., 2002; PARK et al., 2008; BRAFORD 
JR, 1995; MUELLER; WULLIMANN, 2009; WULLIMANN; RUPP; 
REICHERT, 1996; RINK; WULLIMANN, 2004; MUELLER; VERNIER; 
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WULLIMANN, 2004; MULLER et al., 2011; RICO et al., 2011; PANULA 
et al., 2006; CHEN; PRIYADARSHINI; PANULA, 2009; ANICHTCHIK 
et al., 2006). 

 A semelhança existe mesmo a nível celular, como os tipos de 
células astrócitos, microglia, oligodendrócitos, células cerebelares de 
Purkinje, mielina e neurônios motores. Estudos adicionais sobre os 
padrões neuronais na medula espinhal do zebrafish adultos, diferen-
ciação neural e desenvolvimento da rede espinhal estabelecem sua 
semelhança com vertebrados de ordem superior (STIL; DRAPEAU, 
2016; CHONG; DRAPEAU, 2007; MADGWICK et al., 2015; PERI; 
NÜSSLEIN-VOLHARD, 2008; KAWAI; ARATA; NAKAYASU, 2001; 
YOSHIDA; MACKLIN, 2005; KOULEN et al., 2000; AVILA et al., 2007; 
WESTERFIELD; MCMURRAY; EISEN, 1986).

 Ensaios antropomórficos foram realizados para descrever um 
padrão de comportamento semelhante entre zebrafish e humanos, o 
que implica um mecanismo comportamental conservado e paradigma 
de circuito de ambos os sistemas. Os pesquisadores empregaram o 
padrão comportamental do zebrafish para estudar o comportamento 
fisiológico como alimentação, aprendizagem, audição, visão, toque e 
emoções como medo, dor, desamparo, namoro, interações sociais, 
ansiedade e tomada de decisão (ARGANDA; PÉREZ-ESCUDERO; 
DE POLAVIEJA, 2012; GAHTAN; TANGER; BAIER, 2005; DEL BENE 
et al, 2010; BIANCO; KAMPFF; ENGERT, 2011; VALENTE, A. et al, 
2012; GLEASON et al., 2009; EMRAN et al, 2007; LOW et al., 2010; 
LOW et al., 2011; LOW et al., 2012; SPEEDIE; GERLAI, 2008; AGE-
TSUMA et al., 2010; MATHURU et al., 2012; PROBER et al., 2008; 
DARROW; HARRIS, 2004; LEE et al., 2010; LOW et al., 2012; MAHA-
BIR et al., 2013; QIN, M. et al., 2014; STEWART et al., 2012). 

 Além disso, as evidências indicam semelhança entre os pa-
drões de expressão e as projeções axonais de neurônios de hipocre-
tina/orexina de zebrafish larvais e humanos. Curiosamente, por causa 
do alto grau de semelhança comportamental entre o zebrafish e os hu-
manos, pesquisadores também empregaram o uso do ritmo circadiano 
na atividade locomotora do zebrafish para entender o mecanismo que 
pode regular o sono em humanos. O padrão de comportamento do 
sono foi estudado no zebrafish e simulado com o estado de sono em 
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mamíferos. Os resultados apontaram que a fase de repouso no zebra-
fish e as manifestações comportamentais do sono em mamíferos exi-
bem semelhanças fundamentais consideráveis, relatando ainda que 
o zebrafish exerce controle homeostático sobre o comportamento de 
repouso, que é regulado pelo ritmo circadiano, características seme-
lhantes às dos mamíferos (ZHDANOVA et al., 2001; PROBER et al., 
2006; PROBER et al., 2006; ZHDANOVA, 2006; YOKOGAWA et al., 
2007; RIHEL et al., 2010). 

 Interrupções no ritmo circadiano na doença de Alzheirmer fo-
ram relatadas por vários estudos. Embora a ligação entre o ciclo circa-
diano e a doença de Alzheimer esteja claramente implicada, ainda ne-
cessita-se de explicação mecanicista adequada. As interações entre 
as proteínas envolvidas na manutenção do ritmo circadiano no zebra-
fish são bastante semelhantes às observadas nos mamíferos. Além 
disso, o sistema neurotransmissor colinérgico modula a atividade de 
recompensa induzida por drogas no zebrafish, tornando-o compatí-
vel para estudar a neurobiologia do vício. Isso estabelece o zebrafish 
como um modelo robusto para estudar a biologia do comportamento 
em vertebrados (NINKOVIC et al., 2006; WITTING et al., 1990; SKE-
NE; SWAAB, 2003; HATFIELD et al., 2004; WU et al., 2006; HU et 
al., 2009; COOGAN et al., 2013; CAHILL, 2002; RAWASHDEH et al., 
2007; CAHILL; HURD; BATCHELOR, 1998; CAHILL, 1996).

 Vários modelos de zebrafish foram estabelecidos com uso 
de peptídeos Aβ, um dos principais alvos utilizados para simular a 
doença de Alzheimer. Evidências sugeriram que níveis mais elevados 
de peptídeos Aβ podem estimular o surgimento angiogênico no cére-
bro posterior do zebrafish em desenvolvimento. Outro estudo apontou 
que as larvas deficientes de proteína percursora de amiloide (APP) e 
Aβ exibiam defeitos cerebrovasculares. E anomalias podem ser rever-
tidas tratando os embriões com o peptídeo Aβ 1-42 humano. No entanto, 
não houve efeito quando eles foram tratados com p3 (o produto de 
clivagem de APP mais curto). Com isso, descobriu-se a função de 
promoção de crescimento cerebrovascular significativa de Aβ. Além 
disso, os embriões tratados com 2,5 µM de Aβ 1-40 levou ao desenvolvi-
mento anormal da vasculatura e morte celular (DONNINI et al., 2010; 
CAMERON, et al., 2012; LUNA; CAMERON; ETHELL, 2013).
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 Além do modelo Aβ, estudos também apresentam o uso de 
modelos de zebrafish com Taupatia. Perturbações do citoesqueleto 
ocorreu em expressar demência fronto-temporal com Parkinsonismo 
ligado ao cromossoma 17, uma forma mutante de tau humana nos 
neurónios do zebrafish, que se assemelhavam aos emaranhados neu-
rofibrilares observadas em DA. Outro estudo expressou a forma muta-
da da proteína τ humana nos neurônios do zebrafish que interrompeu 
a estrutura do citoesqueleto. Embora a remoção do exon2 do zebrafish 
Enolase GFP-transgênico e sua substituição por DNA complementar 
que codifica para a isoforma de quatro repetições da Tau humana re-
sultou em uma superexpressão oito vezes maior de Tau no cérebro 
do zebrafish em comparação com o cérebro humano normal. A Tau 
superexpressa localizada em axônios e se assemelha a emaranhados 
neurofibrilares. Esses relatórios exemplificam o uso de zebrafish como 
modelo para AD (DUJARDIN; COLIN; BUÉE, 2015; BAI; BURTON, 
2011; TOMASIEWICZ et al., 2002; TOMASIEWICZ et al., 2002; BAI et 
al., 2007).

Zebrafish como modelo para DA

Estudos verificaram a aprendizagem não associativa nas larvas 
do zebrafish com base nas respostas cognitivas e comportamentais 
da DA. Sete dias após a fertilização (days post fertilisation - dpf), as 
larvas foram expostas a uma série de estímulos acústicos, aos quais 
as larvas exibiram uma redução significativa da resposta ao susto. Em 
um protocolo foi injetado Aβ 1-42 no ventrículo posterior do cérebro de 
embriões de zebrafish 24 horas após a fertilização (h post fertilisation 
- hpf). E observaram-se déficits cognitivos significativos nos embriões 
com aumento da fosforilação de Tau em resíduos-alvo de GSK-3β nas 
larvas de 5 dpf. Embriões de zebrafish expostos a cloreto de trime-
tilestanho (TMT) exibiram toxicidade neurocomportamental, especifi-
camente, apoptose na cauda,   modulações na resposta fotomotora e 
frequência de flexão da cauda. Mais recentemente, outro modelo far-
macológico de DA foi desenvolvido pela adição de ácido okadaico. Ve-
rificou-se que as placas Aβ e o fosforilação de Tau aumentam com o 
aumento das concentrações de ácido okadaico. Déficits de aprendiza-
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do e memória também foram observados nesses peixes. O zebrafish 
tratado com alumínio em um ambiente ácido apresentou comporta-
mento semelhante ao da DA, em que sua atividade locomotora e ca-
pacidade de aprendizagem foram anuladas. Além disso, foi relatado 
que a injeção intraventricular de Aβ 1-42 no cérebro embrionário leva 
à perda de memória e déficits cognitivos, juntamente com o aumento 
da fosforilação de Tau. O zebrafish está, portanto, emergindo como 
um modelo poderoso para pesquisa no campo da neurofarmacolo-
gia (BEST et al., 2008; NERY et al., 2014; CHEN et al., 2011; NADA; 
WILLIAMS; SHAH, 2016; HE; ZHONG; CHE, 2012; PAQUET; SCH-
MID; HAASS, 2010).

Zebrafish como modelo neurogenético

Pesquisadores desvendaram o papel da proteína precursora 
de amilóide (APP) no FAD usando o modelo do zebrafish, pelo qual 
a queda do APP de zebrafish exibia movimentos de extensão conver-
gente defeituosos com comprimento do corpo reduzido e cauda curta 
enrolada. Eles mostraram que a APP mutante é incapaz de superar os 
defeitos de desenvolvimento, ao contrário do tipo selvagem APP. Além 
disso, foi demonstrado que o switch dependente do receptor relacio-
nado à sortilina (SORL1) pode desviar a APP da via endossômica tar-
dia. Isso sequestra o APP nos endossomos, evitando assim a forma-
ção de Aβ. Outro protocolo mostrou que o tipo selvagem Psen1 no 
zebrafish facilita a secreção anômala de Aβ 1-42 semelhante a mutações 
associadas com FAD. Embriões de zebrafish injetados com morfoli-
nos, que bloqueiam a tradução de Psen1, são viáveis, mas mostram 
morte apoptótica dependente de p53 dos neurônios. Uma função úni-
ca do Psen1 veio à tona por meio de estudos em um zebrafish mutante 
sem atividade Psen1. Esses peixes mutantes são viáveis   e revelam 
a regulação do desenvolvimento neuronal histaminérgico por Psen1 
nos peixes. Ao contrário de Psen1, a perda de expressão de Psen2 
impede a síntese de interneurônios ascendentes longitudinais dorsais 
da medula espinhal durante o desenvolvimento de larvas de zebrafish. 
Em um estudo, os cientistas relatam o papel patológico de uma nova 
isoforma truncada, PS2V de Psen2 e sua implicação em doenças neu-
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rodegenerativas. A pesquisa também se concentrou na β secretase, 
enquanto os zebrafish nocaute Bace1 e Bace2 foram gerados usando 
edição de genoma mediada por nuclease de dedo de zinco. Mutan-
tes Bace1 mostraram hipomielinização no sistema nervoso periférico, 
enquanto mutantes Bace2 mostraram migração anômala dos melanó-
citos. No entanto, o zebrafish duplo nocaute Bace1/2 não apresentou 
qualquer aumento nos fenótipos mutantes, apontando para a função 
não redundante de Bace1 e Bace2. Outro modelo de toxicidade Aβ 
foi gerado usando o promotor do gene mitfa (nacre) para a expressão 
do gene Aβ. O gene foi escolhido porque poderia produzir um padrão 
distinto de pigmentação interrompida nas larvas. No entanto, o modelo 
não vir a ser bem sucedido como o padrão de pigmentação diferencial 
era evidente no peixes adultos, somente em 16 meses, altura em que, 
os peixes eram inférteis e velho demais para reprodução. O modelo do 
zebrafish transgênico Tau marcado com fluorescência de AD com uma 
mutação Tau-P301L também foi gerado, o qual apresentou as princi-
pais características patológicas da tauopatia, incluindo emaranhados 
neurofibrilares, perda neuronal e morte celular. O zebrafish, portanto, 
abriga um grande recurso de informação genética, que precisa ser 
manipulado para revelar os detalhes moleculares da DA (JOSHI et al., 
2009; MULLAN et al., 2009; ANDERSEN et al., 2005; ROGAEVA et 
al., 2007; LEIMER et al., 1999; NORNES et al., 2003; CAMPBELL et 
al., 2006;  NORNES et al., 2008; EBRAHIMIE et al., 2016; SUNDVIK; 
CHEN; PANULA, 2013; NORNES et al., 2009; VAN BEBBER et al., 
2013; NEWMAN et al., 2010; PAQUET et al., 2009).

 Existem várias vantagens em usar o zebrafish como um siste-
ma modelo para estudar a doença de Alzheimer, entretanto também 
há algumas limitações em usá-los na pesquisa em neurociência trans-
lacional. As modificações farmacológicas nos peixes são facilmente 
realizadas adicionando os produtos químicos desejados na água. No 
entanto, a quantificação do composto químico que entra no peixe é im-
previsível, pois as substâncias podem ser absorvidas aleatoriamente 
pelas guelras e pela pele do peixe devido à exposição de todo o corpo 
ao meio água (RUBINSTEIN, 2006). 

 Além disso, o fato de que o peptídeo Aβ específico para o ze-
brafish ainda não ter sido elaborado permanece uma desvantagem e 
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lacuna neste modelo, sendo necessário mais pesquisas para estudar 
se o processamento pós-translacional de APP em humanos também é 
prevalente no zebrafish (XI; NOBLE; EKKER, 2011).

 O zebrafish possui uma capacidade única de regenerar neu-
rônios ao longo do eixo rostrocaudal do cérebro ao longo da vida, ao 
contrário dos mamíferos. Em uma observação interessante, os pes-
quisadores descobriram que o zebrafish microinjetado com o pep-
tídeo Aβ 1-42 mostrou regeneração de neurônios, especificamente 
proliferação de células neurais/células progenitoras e neurogêne-
se. Assim foi possível o estudo da capacidade regenerativa em peixes 
velhos e jovens para entender a influência do envelhecimento e da 
deposição de Aβ na neurorregeneração. Eles mostram que na neuro-
degeneração induzida por Aβ, a microglia é ativada, para prevenir a 
degeneração sináptica e promover a neurogênese. Assim, eles estabe-
lecem uma ligação potencial entre neurodegeneração, neuroinflama-
ção e neurogênese. Isso pode representar uma ameaça à viabilidade 
do modelo DA, mas definitivamente abre um novo mundo de pesquisa 
para mergulhar nos mecanismos moleculares das vias de sinalização 
que podem estar ativas em desempenhar um papel fundamental na 
regeneração dos neurônios. Isso certamente abrirá o caminho para a 
compreensão dos programas moleculares necessários para a regene-
ração do sistema nervoso central dos mamíferos (BHATTARAI et al., 
2017).

Estudos de drogas neuroespecíficas usando o modelo de zebrafish

 Várias abordagens foram feitas para efetuar a descoberta de 
compostos terapêuticos potenciais explorando a clareza ótica dos em-
briões e larvas do zebrafish. Devido ao pequeno tamanho do embrião 
e das larvas, a descoberta de drogas em uma escala de alto rendi-
mento pode ser alcançada usando este sistema modelo (GUO, 2009; 
SCALZO; LEVIN, 2004; PARNG, et al., 2007; LINNEY; UPCHURCH; 
DONERLY, 2004; PARNG et al., 2006; LESSMAN, 2011). 

 A avaliação de uma série de compostos psicoativos também foi 
realizada usando zebrafish. Embora tenha sido descoberto que tanto 
a nicotina e etanol afetam o desenvolvimento do sistema nervoso, co-
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caína, anfetamina, morfina, etanol e nicotina foram observados para 
induzir recompensa ou comportamento relacionado à ansiedade no ze-
brafish. Foi relatado que a nicotina tem efeitos de aprimoramento da 
cognição em um paradigma de aprendizagem no zebrafish (LEVIN et 
al., 2006; ARJUN; VINCENT; KANNAN, 2016; BILOTTA et al., 2004; 
DARLAND; DOWLING, 2001; LÓPEZ-PATIÑO et al., 2008; LAU, B. 
et al., 2006; BRETAUD, et al., 2007; MENELAOU; SVOBODA, 2009; 
GERLAI et al., 2000; LOCKWOOD et al., 2004; NINKOVIC et al., 2006).

 Um estudo identificou a molécula chamada prostaglandina E2, 
que regula a homeostase das células-tronco hematopoéticas. A pros-
taglandina E2 auxilia na regulação do ciclo celular e problemas car-
diovasculares e também modular a frequência cardíaca embrionária 

suprimindo mutações que também foram rastreadas usando o sistema 
modelo de zebrafish. Mais importante ainda, a pesquisa mostra que o 
efeito dessas drogas é semelhante em humanos e no zebrafish, vali-
dando assim que os modelos do zebrafish para a descoberta de dro-
gas têm o potencial de produzir ou identificar compostos terapêuticos 
adequados às condições humanas (LANGHEINRICH, 2003; MILAN et 
al., 2003; NORTH et al., 2007; STERN et al., 2005; PETERSON et al., 
2004; BURNS, 2005; PARNG, et al., 2007; TON; LIN; WILLETT, 2006).

 Estudos também foram realizados para analisar o efeito de vá-
rios compostos neuroativos em zebrafish adultos, por meio dos quais 
a adição de tais compostos na água dos tanques de peixes pode alte-
rar de forma diferencial seu padrão de natação e comportamento de 
mergulho. Vários compostos neuroativos como piracetam, metileno-
dioximetanfetamina, agentes alucinógenos como mescalina e fenci-
clidina, um explosivo de nitroamina 1,3,5-Trinitroperidro-1,3,5-triazina, 
ácido cinurênico, Δ9-tetrahidrocanabinol e heroína (diacetilmorfina) 
foram testados usando zebrafish. A triagem rápida baseada em com-
portamento também evoluiu como um ensaio barato para identificar 
pequenas moléculas neuroativas (KANNAN; VINCENT, 2015; RAJA-
RETINAM; GNANA, 2012; CACHAT, et al., 2011; GROSSMAN, et al., 
2011; STEWART, et al., 2011; KYZAR, et al., 2012; WILLIAMS, L. R. et 
al., 2012; ROBINSON, et al., 2013; BRUNI; LAKHANI; KOKEL, 2014).

 A barreira hematoencefálica (BBB)   do zebrafish tem seme-
lhança molecular e funcional com os vertebrados superiores. A análise 
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realizada usando microscopia eletrônica de transmissão, marcadores 
fluorescentes, cromatografia e espectrometria de massa em tandem 
revelaram que a BBB no zebrafish é estrutural e funcionalmente se-
melhante ao dos mamíferos. Seu desenvolvimento começa em 3 dpf 
e continua até 10 dpf nas larvas do zebrafish. A presença de tight 
junctions na BBB, pois as células endoteliais do cérebro mostram imu-
norreatividade para Claudin-5 e Zona Occludens-1. Os resultados de 
um estudo do ano de 2017 sugeriu um modelo de glioblastoma ortotó-
pico de zebrafish, que poderia ser usado como um sistema de ensaio 
eficiente para visualizar a eficiência de penetração da BBB de drogas 
anti-GBM. Dada a viabilidade da triagem de alto rendimento e a vanta-
gem da similaridade com os mamíferos, é razoável dizer que o zebra-
fish oferece uma excelente oportunidade para a triagem de compostos 
neuroespecíficos (ANNILO, et al., 2006; FISCHER et al., 2013; LONG; 
LI; CUI, 2011; FLEMING; DIEKMANN; GOLDSMITH, 2013; JEONG et 
al., 2008; ZENG, et al., 2017).

 Pode ser apontado que o modelo de zebrafish surgiu como 
uma ferramenta interessante para o estudo estratégico da doença de 
Alzheimer. A lacuna entre a descoberta de drogas com base em mode-
los celulares e ensaios pré-clínicos pode ser eficientemente superada 
por pesquisas que usam este sistema de modelo. O zebrafish se apre-
senta como um dos melhores modelos para a triagem farmacológica 
de alto rendimento de medicamentos antes de validá-los em modelos 
de roedores. As diversas pesquisas realizadas corroboram com a es-
colha do zebrafish como um modelo para entender esta doença. No 
entanto, o comportamento, a fisiologia, os circuitos neuroanatômicos 
dos peixes e a ligação entre neurodesenvolvimento e neurodegenera-
ção ainda precisam de elucidação (NEWMAN  et al., 2011). 

 Conclui-se este capítulo inferindo que o zebrafish apresen-
ta resultados significativos para um modelo potencial no campo da 
neurodegeneração, ao passo que continua a emergir como um sis-
tema modelo atraente para pesquisas futuras com a doença de Al-
zheimer. Desta forma, possui um vasto potencial a ser desenvolvido 
conjuntamento com as novas intervenções terapêuticas direcionadas 
ao Alzheimer.
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