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RESUMO 



Firmino, E.M.S. Efeitos neuroprotetores do antagonismo dos receptores 
TRPV1 em um modelo animal da Doença de Alzheimer. Tese de Doutorado 

– Departamento de Farmacologia da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto 

– Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, SP. 

 

O processo neurotóxico da doença de Alzheimer (DA) é causado pela deposição 

da proteína beta-amilóide em torno dos neurônios das áreas do sistema nervoso 

central, como o córtex pré-frontal medial (MPFC) e o hipocampo (Hpc). Esse 

acúmulo de proteínas leva à excitotoxicidade glutamatérgica, que por sua vez 

induz um aumento exagerado nas concentrações intracelulares de cálcio. O 

cálcio, nessas condições, está relacionado à ativação de vias neurotóxicas que 

culminam na morte celular. O cálcio pode permear a célula através de outros 

receptores, como os canais TRPV1, a fim de ativar essas vias. Foi demonstrado 

em estudos in vitro que esses receptores contribuem para o aumento da 

expressão de marcadores inflamatórios e oxidantes induzidos pela aplicação da 

proteína beta-amilóide na cultura de astrócitos corticais. Tais dados sugerem que 

esses receptores podem contribuir para o processo neurotóxico da DA. No 

entanto, a avaliação do papel dos receptores TRPV1 tem sido pouco estudada. 

Portanto, a hipótese do presente estudo é a de que os receptores TRPV1 

presentes no CPFM e Hpc podem exercer um efeito neurotóxico e prejudicar 

processos de plasticidade sináptica durante a evolução da doença. Para induzir 

os sintomas e prejuízos cognitivos da DA, camundongos C57 com 7 semanas 

de idade foram microinjetados com AβOs (i.c.v.) após cirurgia estereotáxica. 

Posteriormente, 24 horas após a microinjecão de AβOs, os animais foram 

submetidos a um tratamento repetido durante 14 dias com um antagonista do 

receptor de TRPV1, SB366791 ou veículo (0,15 mg/kg, i.p.). Em seguida, 24 

horas após o término do tratamento, foram submetidos ao teste de 

reconhecimento de objetos e aos modelos de condicionamento de medo sonoro 

ou contextual. Após os testes comportamentais, MPFC e Hpc foram dissecados 

para análise molecular. Os procedimentos experimentais foram realizados 

seguindo protocolos aprovados pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade 

de Medicina de Ribeirão Preto 034/2018. Inicialmente, a microinjeção do AβOs 

promoveu prejuízo na memória de curto prazo 24h após a injeção. O tratamento 

com SB366791 preveniu significativamente o prejuízo da memória de curto prazo 

e de longo prazo no teste de reconhecimento de objetos ocasionados pelo AβOs. 

Da mesma forma, no teste de medo condicionado ao contexto ou ao som, o 

tratamento repetido com o SB366791 foi capaz de impedir o prejuízo da 

consolidação da memória aversiva induzida pelo AβOs. Além disso, neste 

modelo da DA, os animais apresentaram aumento nas citocinas pró-

inflamatórias IL-1β e TNFα tanto no CPFM quanto no Hpc que também foi 

prevenido pelo SB366791. Apesar das alterações inflamatórias, não houve 

diferença nas células positivas de Iba-1 e NeuN entre os grupos. Adicionalmente, 

animais knockout TRPV1 também preveniram todas as alterações 



comportamentais e moleculares ocasionadas pela microinjeção de AβOs. 

Experimentos prévios em cultura de tecido de humano também demonstraram 

que o AβOs parece promover um aumento na liberação de TNFα que é diminuída 

com o tratamento com SB366791. Estes resultados sugerem que o antagonismo 

do receptor TRPV1 tem um efeito neuroprotetor, diminuindo o déficit cognitivo no 

modelo de DA induzido por AβOs. Além disso, diminuiu as citocinas pró-

inflamatórias IL-1β e TNFα em MPFC e Hpc. Assim, a manipulação 

farmacológica dos receptores TRPV1 poderia oferecer uma nova abordagem 

para o tratamento da DA. 

 

 Palavras-chave: Doença de Alzheimer; receptores TRPV1; memória; 

SB366791 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ABSTRACT 

 



Firmino, E.M.S. Neuroprotective effects of TRPV1 receptor antagonism in an 

animal model of Alzheimer's disease. Thesis (Doctorate) – Department of 

Pharmacology. Ribeirão Preto Medical School – University of São Paulo, 

Ribeirão Preto, SP. 

 

The neurotoxic process of Alzheimer's disease (AD) is caused by the deposition 

of beta-amyloid protein around neurons of central nervous system areas such as 

the medial prefrontal cortex (MPFC) and hippocampus (Hpc). This protein 

accumulation leads to glutamatergic excitotoxicity, which in turn induces an 

exaggerated increase in the intracellular concentrations of calcium. Calcium, in 

these conditions, is related to the activation of neurotoxic pathways that culminate 

in cell death. Calcium can permeate the cell through other receptors such as 

TRPV1 channels in order to activate such pathways. It has been demonstrated 

in in vitro studies that these receptors contribute to increased expression of 

inflammatory and oxidant markers induced by application of beta-amyloid protein 

in cortical astrocyte culture. Such data suggest that these receptors may 

contribute to the neurotoxic process during disease development. However, the 

effect of a TRPV1 antagonist in an animal model of Alzheimer's disease has not 

yet been verified. Therefore, the hypothesis of the present project is that the 

TRPV1 receptors present in MPFC and Hpc can exert a neurotoxic effect and 

impair synaptic plasticity processes during the evolution of the disease. Methods: 

To induce AD-like pathological and cognitive impairments, C57 mice at 7 weeks 

of age were microinjected with AβOs (i.c.v.) after stereotaxic surgery. 

Subsequently, 24 hours after AβOs microinjection the animals underwent a 14 

days repeated treatment with a TRPV1 receptor antagonist, SB366791 or vehicle 

(0.15mg / kg, i.p). Then, 24 hours after the end of the treatment, they were 

submitted to the object recognition test and to sound or contextual fear 

conditioning models. After the behavioral tests, MPFC and Hpc were dissected 

for molecular analysis. The experimental procedures were carried out following 

protocols approved by the Ethical Review Committee of the School of Medicine 

of Ribeirão Preto 034/2018. Initially, microinjection of AβOs impaired short-term 

memory 24 hours after injection. Treatment with SB366791 significantly 

prevented short-term and long-term memory impairment in the object recognition 

test. Similarly, in the context- or sound-conditioned fear test, repeated treatment 

with SB366791 was able to preclude AβOs induced damage of aversive memory 

consolidation. However, in the sound-conditioned fear test, animals with AβOs 

presented a greater expression of conditioned fear when compared to the control 

group. In addition, in this model the animals showed an increase in the 

proinflammatory cytokines IL-1β and TNFα both in cortex and in hippocampus 

which has also been prevented by repeated TRPV1 receptor antagonism. 

Despite the inflammatory changes, there was no difference in positive Iba-1 and 

NeuN cells between the groups. In addition, TRPV1 knockout animals also 

prevented all behavioral and molecular changes caused by microinjection of 

AβOs. Previous experiments in human tissue culture have also shown that AβOs 



appear to promote an increase in TNFα release that is decreased with treatment 

with SB366791. Our findings suggest that TRPV1 receptor antagonism has a 

neuroprotective effect by decreasing cognitive deficit in the AβOs. induced AD 

model. In addition, it decreased proinflammatory cytokines IL-1β and TNFα in 

MPFC and Hpc. Thus, the pharmacological manipulation of TRPV1 receptors 

could offer a new approach for the treatment of AD. 

 

 

Keywords: Alzheimer's disease; TRPV1 receivers; memory; SB369971 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 A doença de Alzheimer (DA) é uma doença neurológica progressiva, 

caracterizada por perda sináptica, neurodegeneração, perda da memória e 

comprometimento nas habilidades cognitivas (Bedse et al., 2014c; Brkic et al., 

2015; Chen et al., 2017; Faucher et al., 2016; Liu et al., 2019; Rudy et al., 2015a). 

Os primeiros relatos da doença de Alzheimer (DA) surgiram no ano de 

1901 através das observações do psiquiatra clínico Alois Alzheimer (Hippius and 

Neundörfer, 2003; Yang et al., 2016). Durante o seu exercício profissional no 

Hospital Psiquiátrico de Frankfurt, ele acompanhou o caso de dois pacientes que 

apresentavam problemas cognitivos severos muito semelhantes à demência 

senil, uma condição já conhecida nesta época. Entretanto, a idade precoce com 

que eles apresentavam estas alterações gerou controvérsia a respeito do 

diagnóstico, concluindo-se, a partir de várias discussões, que eles apresentavam 

uma “demência pré-senil”. Com a morte de ambos os pacientes ao longo da 

primeira década do século XX foram realizadas análises anatômicas e 

histológicas, levando à observação da presença de “feixes de fibras” e pequenas 

“manchas” que estavam espalhadas por todo o córtex cerebral, além da atrofia 

cortical (Yang et al., 2016).  

Estes relatos foram publicados em 1911 em um periódico científico de um 

dos colaboradores do Dr. Alois Alzheimer. Entretanto, devido à subnotificação 

e/ou raridade dos casos da referida “demência pré-senil”, apenas na década de 

1960 esses achados neurobiológicos foram confirmados através de extensos 

estudos histopatológicos e epidemiológicos do grupo do pesquisador Robert 

Katzman, membro da Universidade da Califórnia, denominando definitivamente 
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esta patologia como “Doença de Alzheimer”, em referência ao médico alemão 

(Hippius and Neundörfer, 2003). 

Atualmente a DA é a doença neurodegenerativa mais prevalente em todo 

o mundo, além de ser a forma mais comum de demência, sendo causa de  

aproximadamente 75% dos casos de demência, sozinha ou combinada a outras 

doenças (Alzheimer’s Association, 2014; Andrew E. Budson and Paul R. 

Solomon, 2017). No ano de 2015, aproximadamente 46,8 milhões de pessoas 

no mundo estavam vivendo com demência e acreditava-se que esse número 

chegaria perto de 50 milhões no ano de 2017 (Alzheimer Disease International, 

2015). Em 2019, estima que existam mais de 50 milhões pessoas vivendo com 

demência globalmente e esse número pode chegar a 152 milhões em 2050 

(Alzheimer’s Disease International, 2019). O custo da demência é estimado em 

1 trilhão de dólares, e esse valor pode dobrar até o ano de 2030. Neste sentido, 

um maior entendimento desta condição, bem como a procura por novos alvos 

terapêuticos são necessários para reduzir a sua incidência e prevalência. 

A patogênese da doença envolve alterações nos processos de clivagem 

e na expressão da proteína precursora amiloide (PPA), que é uma proteína 

integral de membrana presente nos neurônios do sistema nervoso central 

(Hippius and Neundörfer, 2003). Uma das vias de clivagem da PPA é regulada 

pela enzima β-secretase, que leva à produção de uma proteína de cadeia mais 

curta, chamada β-amilóide (βA) que é liberada na sua forma monomérica, 

constituindo a via amiloidogênica. A outra via é chamada de não-amiloidogênica 

visto que a quebra da PPA resulta na produção de um segmento proteico 

semelhante, porém diferente da βA verdadeira, sendo regulada pela enzima α-

secretase (Honjo et al., 2012). Adicionalmente, a atividade destas duas vias é 
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também controlada pelas enzimas γ-secretases, que possuem como cofatores 

as presenilinas que são codificadas pelos genes PS1 e PS2 (De Strooper et al., 

1998). Em condições normais, estas duas vias de clivagem permanecem em 

equilíbrio, de modo que são produzidas quantidades moderadas da βA, que 

possui papéis importantes na mediação de processos de facilitação da 

transmissão sináptica e plasticidade (Abramov et al., 2009). Entretanto, devido à 

existência de polimorfismos nos genes que regulam a expressão a PPA (gene 

APP – amyloid precursor protein), assim como nos loci das enzimas secretases 

e das presenilinas, ocorre um aumento no nível de expressão da PPA, 

acompanhado por uma facilitação da via amiloidogênica, levando a uma maior 

produção de monômeros da βA. Nestas condições, estes monômeros tendem a 

se agregar, formando oligômeros da βA que se depositam ao redor das sinapses 

neurais, levando a um processo de desagregação das sinapses (Palop and 

Mucke, 2010).  

Clinicamente, a DA é dividida em DA familiar (DAF) e DA esporádica 

(DAE). A DAF é responsável por 1 a 5% de todos os casos da DA e são o 

resultado de mutações em três genes, tais como, PPA, PS1 e PS2 (Canter et al., 

2016; Reitz and Mayeux, 2014). Como citado anteriormente, essas mutações na 

PPA, PS1 e PS2 deslocam o processamento da PPA para a via amiloidogênica 

e desviam a clivagem da PPA em direção aos peptídeos β-amilóide-tóxicos 

(Canter et al., 2016). Por outro lado, a DAE corresponde a 95% de todos os 

casos de DA (Liu et al., 2019). Entre os fatores de risco que podem contribuir 

para a suscetibilidade de um indivíduo a desenvolver a DA de forma esporádica 

está a mutação na variante genética (alelo) chamado de ApoE4, alelo 

responsável por codificar a apolipoproteína E (ApoE)(Corder et al., 1993; Reitz 
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and Mayeux, 2014). O ApoE4 é o maior fator de risco genético conhecido para a 

DA (Canter et al., 2016; Corder et al., 1993; Reitz and Mayeux, 2014; Strittmatter 

et al., 1993), sua presença leva a um aumento de três ou quatro vezes na 

probabilidade de desenvolver DA (Corder et al., 1993). Consequentemente, as 

pessoas com DA portadoras de ApoE4 mostram mais evidência de agregados e 

deposição de βA do que os não portadores com DA, promovendo desta forma 

uma neurotoxicidade (Morris et al., 2010). 

 A neurotoxicidade decorrente da deposição da βA acomete determinadas 

áreas do sistema nervoso central, como o córtex pré-frontal medial (CFPM) e o 

hipocampo (Hpc) (Busche et al., 2012; Jin et al., 2011). Nestas estruturas 

acontecem processos neuroplásticos dependentes da atividade dos receptores 

glutamatérgicos ionotrópicos NMDA localizados na sinapse (S-NMDA). A 

entrada de íons cálcio através desse receptor desencadeia a ativação de 

diversas cascatas de sinalização intracelulares, como a via de fosforilação do 

elemento de resposta à ligação ao AMPc (CREB- cAMP response element 

binding protein), um fator de transcrição  essencial na síntese e liberação do fator 

neurotrófico derivado do cérebro (BDNF – brain derived neurotrophic factor) 

(Acheson et al., 1995; Deogracias et al., 2004). O BDNF é uma neurotrofina 

responsável pela ativação do receptor TrkB, que sofre uma fosforilação e leva a 

uma sequência de eventos celulares, promovendo efeitos neuroprotetores por 

aumentar o número de conexões entre os neurônios e a formação espinhas 

dendríticas (Deogracias et al., 2004; Leal et al., 2014). A mediação de tais 

fenômenos neuroplásticos pela via S-NMDA/CREB/BDNF-TrkB no CPFM e Hpc 

está envolvida em processos de formação de memória (Brightwell et al., 2004; 

Canto-de-Souza and Mattioli, 2016; Giustino and Maren, 2015; Impey et al., 
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1998; Martínez et al., 2014; Zoladz et al., 2012). Além disso, esta mesma via 

também facilita a potenciação de longo prazo (LTP- long term potentiation), um 

fenômeno celular subjacente à formação de memória (Bliss and Collingridge, 

1993; Korte et al., 1998; Minichiello, 2009; Minichiello et al., 2002; Taylor et al., 

2016).  

Os processos mnemônicos decorrentes destes mecanismos celulares que 

podem ser modulados pelo CPFM e o Hpc incluem a memória de 

reconhecimento e a extinção de memórias aversivas (Maren, 2011; Martínez et 

al., 2014; Rosas-Vidal et al., 2014; Sahay et al., 2011). A memória de 

reconhecimento se caracteriza pela capacidade de identificar um objeto ou 

situação e julgá-los como novos ou não (Devan et al., 1996; Warburton and 

Brown, 2010). Já o processo de extinção refere-se à formação de uma nova 

memória, paralelamente à informação previamente adquirida (VanElzakker et al., 

2014). Em animais, este processo pode ser avaliado pela associação entre um 

estímulo neutro (contexto ou som) e um estímulo aversivo (choque nas patas) 

(Maren, 2011). Entretanto, os eventos celulares mediados pelos receptores S-

NMDA subjacentes a estes processos mnemônicos acontecem quando existe 

uma liberação de quantidades moderadas de glutamato (Palop et al., 2006). A 

liberação pré-sináptica e astrocitária de glutamato, bem como sua captação 

através de transportadores de aminoácidos presentes nos astrócitos, 

determinam a quantidade de glutamato extracelular e o tempo de sua 

permanência na fenda sináptica (Lehre et al., 1995; Rudy et al., 2015b). A 

deposição da βA modifica a cinética de liberação e captação do glutamato, uma 

vez que é capaz de ativar os receptores colinérgicos nicotínicos presentes na 

membrana pré-sináptica e nos astrócitos, aumentando a liberação neuronal e 
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astrocitária de glutamato (Brito-Moreira et al., 2011; Pirttimaki et al., 2013; 

Talantova et al., 2013). A βA também é capaz de inibir a captação de glutamato 

pelos astrócitos através de sua interação com as proteínas transportadoras de 

aminoácidos destas células (Matos et al., 2008; Parpura-Gill et al., 1997). Tais 

ações favorecem o acúmulo do neurotransmissor no espaço extracelular. Nestas 

condições, o glutamato se difunde até atingir os receptores glutamatérgicos 

NMDA localizados no espaço extrasináptico (E-NMDA) (Groc et al., 2009).  

 O cálcio que permeia a célula através dos E-NMDA induz efeitos 

antagônicos aos produzidos por receptores S-NMDA, visto que os primeiros 

inibem a ativação da via do CREB-BDNF, prejudicando os processos de 

plasticidade sináptica e sobrevivência neural (Hardingham et al., 2002). Os E-

NMDA também estimulam a produção e liberação de fatores de apoptose, como 

a caspase-3, bem como substâncias oxidantes, como o ânion superóxido e óxido 

nítrico (Talantova et al., 2013). Rammes e colaboradores em 2011 

demonstraram que a aplicação da βA em cortes de neurônios hipocampais de 

camundongos causa prejuízo da LTP dependente da ativação de receptores 

NMDA, sugerindo um possível papel dos E-NMDA neste efeito (Rammes et al., 

2011a). Além disso, os E-NMDA ativam determinadas enzimas, como a 

glicogênio sintase quinase (GSK), que contribuem para a hiperfosforilação da 

proteína tau, que nestas condições se destaca do citoesqueleto e forma os 

chamados “emaranhados neurofibrilares” no interior dos neurônios, contribuindo 

para disfunção sináptica e morte neural (Song et al., 2008). 

A βA também produz efeitos na micróglia, estimulando a liberação de 

TNF-α e glutamato, que sinergisticamente facilitam a degeneração dos 

neurônios, sendo um efeito dependente da ativação da enzima óxido nítrico 
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sintase induzível (iNOS), que tem a expressão aumentada durante o processo 

inflamatório (Floden et al., 2005). Adicionalmente, a micróglia produz várias 

citocinas pró-inflamatórias e outros mediadores imunológicos que criam um 

ambiente neurotóxico que leva à progressão da DA (Akiyama, 2000; Wyss-

Coray, 2006). Vários estudos evidenciam um número aumentado de micróglia 

morfologicamente reativa em cérebros com DA comparada para indivíduos que 

não possuem a DA (Cras et al., 1990; Styren et al., 1990). Nos astrócitos, a βA 

aumenta a expressão do gene da enzima ciclooxigenase-2 (COX-2), 

responsável pela produção de prostaglandinas inflamatórias, bem como da 

enzima iNOS (Benito et al., 2012a), demonstrando a existência de um 

componente inflamatório associado à ação da βA nas células da glia.  

 Consequentemente, o efeito deletério da βA sobre os processos de 

plasticidade sináptica e sobrevivência neural, associados à morte acentuada de 

neurônios no CPFM e Hpc contribui para prejuízo da formação de memória 

espacial, de reconhecimento e a extinção de memória aversiva e é uma 

consequência direta da excitotoxicidade glutamatérgica (Bonardi et al., 2011; 

Kumar et al., 2015; Nicole et al., 2016; Sadigh-Eteghad et al., 2015; Vaucher et 

al., 2002). Neste contexto, foi demonstrado que o bloqueio dos receptores 

glutamatérgicos NMDA pela memantina, um antagonista não competitivo destes 

receptores, atenuou a morte de neurônios em cultura induzida pela aplicação da 

βA (Floden et al., 2005). Clinicamente, a memantina retarda a progressão dos 

sintomas da doença e constitui uma das estratégias terapêuticas disponíveis 

clinicamente para tratar a doença (Reisberg et al., 2003). Portanto, a redução 

dos efeitos do glutamato previne o prejuízo da função cognitva e facilita ativação 
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de vias neuroprotetoras e constitui uma das estratégias terapêuticas no 

tratamento da DA.  

 Interessantemente, a transmissão glutamatérgica nas áreas afetadas pela 

DA pode ser fisiologicamente modulada por outros neurotransmissores, como os 

endocanabinóides, que são neuromoduladores produzidos por demanda a partir 

do ácido araquidônico, presente na membrana plasmática (Auclair et al., 2000; 

Goonawardena et al., 2011; Piomelli, 2003). A entrada de cálcio pelos receptores 

NMDA, além de produzir efeitos plásticos, induz a produção da anandamida 

(AEA), um dos endocanabinóides mais bem caracterizados (Marsicano et al., 

2003). A AEA é então liberada do neurônio pós-sináptico, ativando os receptores 

canabinóides do tipo 1 (CB1) no neurônio pré-sináptico. Estes receptores estão 

acoplados a uma proteína G inibitória que reduz a entrada de cálcio na pré-

sinapse e inibe dessa forma a liberação de glutamato (Rodríguez-Muñoz et al., 

2016). Além disso, a expressão do RNAm do receptor CB1 se encontra 

aumentada no CPFM e Hpc a partir do sexto mês de idade em camundongos 

transgênicos APP/PS1, nos quais foram inseridos os genes humanos que levam 

à deposição de βA (Bedse et al., 2014a).  

 Por terem a sua expressão aumentada em áreas afetadas pela βA na DA 

e por inibirem a liberação de glutamato nestas estruturas, a atividade dos 

receptores CB1 poderiam exercer um efeito neuroprotetor na doença. Aso e 

colaboradores em 2012 testaram o efeito do tratamento repetido com um 

agonista destes receptores em camundongos APP/PS1. Esse agonista foi capaz 

de reduzir a expressão da proteína tau, além de diminuir a ativação astrocitária 

e a liberação de INF-γ ao redor das placas amiloides localizados no córtex 

cerebral, sugerindo um efeito neuroprotetor e anti-inflamatório. Adicionalmente, 
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o mesmo composto reduziu a morte de neurônios em cultura induzida pela 

aplicação da βA. Adicionalmente, o prejuízo da memória de reconhecimento 

observado nos animais transgênicos foi prevenido pelo tratamento com a droga. 

Não obstante, o tratamento melhorou a aquisição de memória aversiva, avaliada 

com o teste de esquiva ativa. Provavelmente, estes efeitos seriam uma 

consequência da redução da excitotoxidade glutamatérgica, favorecida pela 

ativação dos receptores CB1 pré-sinápticos e astrocitários (Aso et al., 2012a). 

 Por outro lado, foi demonstrado que a AEA é capaz de produzir efeitos no 

cérebro de camundongos knockout para receptores CB1, sugerindo outros sítios 

de ação para esse composto. O receptor não-canabinóide mais bem 

caracterizado para a ação da AEA é o receptor vanilóide de potencial transitório 

tipo 1 (TRPV1 – transient receptor potential vanilloid type 1) (Zygmunt et al., 

1999).  

Os receptores TRPV1 são acoplados a canais iônicos não seletivos para 

cátions, porém mais permeáveis ao cálcio e facilitam a entrada deste íon nas 

células (Caterina et al., 1997a). Os receptores TRPV1 estão envolvidos na 

termogênese e na percepção da dor de estímulos nocivos, incluindo calor e ácido 

(Caterina et al., 1997b), esses receptores também apresentam um papel no 

desenvolvimento da dor neuropática e hiperalgesia (Davis et al., 2000). Eles 

foram primeiramente descritos em fibras C aferentes, que são neurônios 

nociceptivos, porém estão presentes em estruturas do sistema nervoso central, 

tais como córtex, hipocampo e cerebelo (Mezey et al., 2000; Tóth et al., 2005). 

Uma diminuição da função TRPV1 aumenta a expressão de genes associados 

com neurogênese e plasticidade sináptica (Wang et al., 2017).  
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Em nível sináptico foi demonstrado que, ao contrário dos receptores CB1, 

os receptores TRPV1 do Hpc aumentam a liberação de glutamato, através do 

aumento da permeabilidade da membrana ao cálcio (Eguchi et al., 2016). Os 

receptores TRPV1 do cérebro parecem estar envolvidos na função cognitiva, 

visto que a injeção intracerebroventricular de um antagonista destes receptores 

prejudicou a discriminação de objetos em um teste de memória episódica 

(Bannazadeh et al., 2017). Devido a estes fatores, Yamamoto e colaboradores 

em 2007 sugeriram que os receptores TRPV1 poderiam estar envolvidos na 

facilitação da excitotoxicidade glutamatérgica que acontece na DA (Yamamoto 

et al., 2007).  Adicionalmente a isso, diversos estudos demonstram que os 

receptores TRPV1 estão expressos na micróglia, nos astrócitos e neurônios e 

devido a isso eles podem ter um papel importante na DA (Doly, Fischer et al. 

2004, Bari, Bonifacino et al. 2011). Huang e colaboradores (2015) demonstraram 

que a ausência do TRPV1 reduz o nível de citocinas pró-inflamatórias (IL-1b, IL-

6, TNF), enquanto a super expressão destes receptores aumenta as citocinas 

pró-inflamatórias e diminui citocinas anti-inflamatórias na micróglia (Huang, Yu 

et al. 2015). Adicionalmente, a ativação dos receptores TRPV1 medeia uma série 

de transformações que vão desde a liberação de mediadores inflamatórios 

(Huang, Yu et al. 2015) à morte celular microglial in vivo e in vitro (Kong, Wang 

et al. 2019). Levando em consideração que os receptores TRPV1 parecem estar 

envolvidos na função cognitiva, propomos que os receptores TRPV1 poderiam 

participar do efeito deletério sobre os processos de plasticidade sináptica e 

estimular a neurotoxicidade induzida pela βA.   
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2. HIPÓTESE DO ESTUDO 

Levando em consideração que os receptores TRPV1 parecem estar 

envolvidos na função cognitiva e inflamatória, a hipótese do presente estudo é 

que os receptores TRPV1 presente no córtex pré-frontal e no hipocampo 

facilitam o processo neurotóxico e contribuem para o prejuízo da plasticidade 

sináptica, da formação de memória e neuroinflamação induzidos pela injeção 

intracerebroventricular do oligômero de βA em camundongos. 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo Geral 

Avaliar os efeitos na microinjeção de AßOs e os possíveis efeitos 

neuroprotetores do tratamento repetido com um antagonista de receptores 

TRPV1 em camundongos C57. 

3.2 Objetivos Específicos 

3.2.1 - Mensurar o efeito do tratamento repetido com um antagonista de 

receptores TRPV1 sobre a memória de reconhecimento de objetos em 

camundongos que receberam injeção intracerebroventricular de AßOs ou do 

respectivo veículo 

3.2.2 -  Avaliar o efeito do tratamento repetido com um antagonista de receptores 

TRPV1 sobre a extinção de memória aversiva ao contexto ou ao som em 

camundongos, pela injeção intracerebroventricular desta proteína ou do 

respectivo veículo.  

3.2.2 - Verificar o efeito do tratamento repetido com um antagonista de 

receptores TRPV1 em camundongos sobre a expressão de proteínas e enzimas 

envolvidas em processos neurotóxicos e inflamatórios no CPFM e Hpc, como a 

βA, TNF-α, IL-1β, bem como o nível de substâncias oxidantes, como os 

metabólitos do óxido nítrico (NOx) nas mesmas estruturas.  

3.2.3 - Avaliar o efeito do tratamento repetido com um antagonista de receptores 

TRPV1 em camundongos com AßOs sobre o nível de expressão de proteínas 

Iba-1 e NeuN no CPFM e Hpc.  
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4. METODOLOGIA 

4.1 Animais 

Foram utilizados camundongos machos C57/Bl6 de 7 semanas de idade, 

provenientes do Serviço de Biotério da Universidade de São Paulo. Os animais 

foram mantidos em caixas coletivas com 4 ou 5 animais por caixa, com livre 

acesso a água e alimento, em condições controladas de temperatura (23 ± 2°C) 

e luz (ciclo 12/12 horas). Os procedimentos experimentais desenvolvido nesse 

estudo foram aprovados pela Comissão de Ética em Experimentação Animal da 

Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto sob número de protocolo 034/2018 

(Anexo A). 

4.2 Preparação de oligômeros do peptídeo β-amilóide 

4.2.1 Preparação de filmes de peptídeo β-amilóide 

Como descrito por Chromy et al., (2003), 1mg do peptídeo Aβ 1-42 

humano (AnaSpec) foi ressuspenso em 500 µL de hexafluoroisopropanol (HFIP, 

Sigma) gelado. Sem homogeneizar, o frasco foi selado com parafilme e mantido 

em repousou por um período de 1 hora em temperatura ambiente. Após o 

repouso, foi realizado uma alíquota em oito tubos estéreis gelados em fluxo 

laminar. Posteriormente, esses tubos permaneceram abertos, no fluxo laminar, 

overnight em temperatura ambiente. No dia seguinte, os tubos foram cobertos 

com parafilme furado e submetidos a secagem completa em speed vac por um 

período de 10 minutos. Em seguida os tubos foram fechados, selados com 

parafilme em caixa contendo sílica dessecante no ultrafreezer a -80ºC. 
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4.2.2 Ressuspensão dos filmes de peptídeo β-amilóide 

 Como descrito por Chromy et al., (2003), em fluxo laminar, um tubo de 

filme de Aβ foi ressuspendido em 5 µL de dimetilsulfóxido (DMSO, Sigma). Após 

a ressuspensão, o conteúdo foi diluído em 245 µL de PBS (Laborclin) estéril. 

Simultaneamente, em um tubo vazio e estéril, foi preparado o veículo com a 

diluição de 5 µL de DMSO em 245 µL do PBS estéril. Ambos os tubos foram 

misturados no vórtex por 10 segundos. Os dois tubos foram incubados por 2 

horas a 4ºC. NO dia seguinte, os tubos foram submetidos a centrifugação a 

14000g por 10 minutos a 4ºC. O sobrenadante foi transferido para um novo tubo 

pré-gelado. A solução de AβOs foi quantificada pelo método de Bradford. O 

volume total foi aliquotado e mantido a 4ºC para uso imediato ou congelado para 

uso posterior. 

4.3 Injeção intracerebroventricular de oligômeros β-amilóide 

Para injeção intracerebroventricular do AßOs, os animais foram 

anestesiados com tribromoetanol (0,1 mL/10 gramas i.p., Sigma, St. Louis, 

Missouri, USA). Os animais foram colocados num aparato de estereotaxia de 

uma cânula de aço inoxidável foi implantada no ventrículo esquerdo segundo as 

coordenadas descritas por Figueiredo, (2013) (Figueiredo et al., 2013). Os 

animais foram divididos em grupo AβOs e seu respectivo veículo 

(dimetilssulfóxido). 

4.4 Tratamento farmacológico  

Os animais foram tratados com antagonista seletivo de receptores 

TRPV1, SB366791 (Tocris®, St. Louis, EUA) ou veículo (DMSO 0,1% em salina) 
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(Nerandzic et al., 2017) por via intraperitoneal (i.p.), em um volume final de 10 

mL/Kg, durante 14 dias. Os camundongos foram divididos em quatro grupos 

experimentais: (1) Veículo (i.c.v)-veículo (.i.p); (2) Veículo (i.c.v)-SB366791(i.p); 

(3) AßOs (i.c.v)-veículo (i.p) e (4) AßOs (i.c.v)-SB366791 (i.p). A dose de 

SB366791 foi baseada no trabalho de Ma e colaboradores (2016). Foi preparada 

uma solução estoque e as soluções para injeção foram preparadas no dia dos 

tratamentos. Foram utilizados em média 8 animais para cada grupo experimental 

para os protocolos com testes comportamentais.  

4.5 Testes comportamentais  

Foi realizado apenas um experimento agudo com o intuito de verificar se 

a droga tinha efeito apenas com uma única injeção. Posteriormente, com o intuito 

de minimizar a quantidade de animais de experimentação, os testes 

comportamentais tiveram início 24 horas após o último dia de tratamento, 

excluindo-se a necessidade de grupos experimentais com tratamento agudo. O 

esquema geral dos procedimentos se encontra no Esquema 1 e 2. 

 

 

 

 

 

 

Esquema 1: Esquema representativo do protocolo experimental com uma única injeção 

de SB366791 (0,15mg/Kg; i.p) após a microinjeção do oligômero de β-amilóide (AβOs) 

intracerebroventricular. Teste comportamental: TRO (Teste de reconhecimento de 

objeto). 
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Esquema 2: Esquema representativo do protocolo experimental durante 14 dias de 

tratamento com SB366791 (0,15mg/Kg; i.p) após a microinjeção do oligômero de β-

amilóide (AβOs) intracerebroventricular. Testes comportamentais: TRO (Teste de 

reconhecimento de objeto); MMC (Medo condicionado ao contexto); MCS (Medo 

condicionado ao som). 

 

4.5.1 Teste de reconhecimento de objeto (TRO)  

O TRO foi realizado em uma arena circular de acrílico (40 cm de diâmetro 

e altura de 40 cm). Um dia antes do experimento, cada animal foi submetido a 

uma sessão de habituação a arena com duração de 10 minutos. No dia do 

experimento os animais foram colocados na arena contendo dois objetos 

idênticos por um período de 5 minutos (sessão de aquisição-T1). Posteriormente 

um dos objetos presentes na sessão de aquisição foi trocado por um objeto novo 

com tamanho, textura e cor diferentes dos objetos da primeira sessão. Os 

animais foram colocados na arena contendo o objeto novo e familiar por 5 

minutos e o tempo de interação com cada objeto foi registrado (sessão de 

retenção-T2). O intervalo entre T1 e T2 foi de 1 hora ou 24 horas, para avaliação 

da retenção de memória de curto prazo ou longo prazo respectivamente. Os 

objetos possuem em média 16 cm de altura e tem peso suficiente para não 

serem deslocados pelos animais durante o experimento. Entre os animais, os 

objetos foram limpos com uma solução de etanol a 70% para evitar a presença 

de sinais olfativos. A exploração dos objetos foi definida como o animal 

direcionando sua face ao objeto até uma distância aproximada de 2 cm enquanto 



 

 
48 

observa, cheira ou toca-o. O índice de discriminação foi utilizado para analisar o 

tempo de exploração entre o objeto novo e o familiar. Este índice é calculado 

pela diferença entre a exploração do objeto familiar (TF) e o novo (TN) dividido 

pelo tempo de exploração total do objeto novo e familiar [DI= (TN – TF) / (TN + 

TF)]. Esse resultado pode variar entre valores negativos e positivos, onde valores 

positivos indicam mais tempo de exploração no objeto novo, valores negativos 

indicam mais tempo de exploração no objeto familiar, enquanto o valor zero 

indica a ausência de preferência. 

  

 

 

 

 

 

Figura 1: Esquema representativo do protocolo experimental do teste de 

reconhecimento de objeto (TRO) de 1 hora ou 24 horas. Figura elaborada pelo programa 

BioRend. 

 

4.5.2 Teste de localização do objeto (TLO) 

 O TLO é uma versão modificada do teste de reconhecimento de objetos 

(TRO), e avalia o desempenho da memória espacial (Mori et al., 2017). O 

aparelho consistiu em uma arena circular, igual ao do TRO citado acima. O TLO 

consistiu em três sessões: habituação, aquisição e teste. Um dia antes do 

experimento, cada animal foi submetido a uma sessão de habituação na arena 

com duração de 10 minutos. O primeiro teste (T1) foi o de aquisição, no qual dois 
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objetos idênticos foram colocados simetricamente em uma linha horizontal na 

arena, a aproximadamente 5 cm. Nessa sessão os animais foram colocados na 

arena, de frente para a parede e exploraram os objetos durante 5 minutos. O 

segundo estudo (T2) ocorreu após um intervalo de 24 horas. Neste teste, um dos 

objetos foi deslocado ao longo de uma linha reta para outra posição conforme a 

figura 2. Em seguida, os animais exploraram novamente os objetos por um 

período de 5 minutos. Entre os animais, os objetos foram limpos com uma 

solução de etanol a 70% para evitar a presença de sinais olfativos. Para uma 

visão geral esquemática da configuração do TLO está representado na figura 2. 

A exploração dos objetos foi definida como o animal direcionando sua face ao 

objeto até uma distância aproximada de 2 cm enquanto observa, cheira ou toca-

o. O índice de discriminação foi utilizado para analisar o tempo de exploração 

entre os objetos na posição antiga e na nova. Este índice foi calculado pela 

diferença entre a exploração do objeto na posição anterior (TA) e na nova 

posição (TN) dividido pelo tempo de exploração total dos objetos [DI= (TN – TA) 

/ (TN + TA)]. Esse resultado pode variar entre valores negativos e positivos, onde 

valores positivos indicam mais tempo de exploração no objeto na nova posição, 

valores negativos indicam mais tempo de exploração no objeto na posição 

anterior, enquanto o valor zero indica a ausência de preferência. 
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Figura 2: Esquema representativo do protocolo experimental do teste de localização de 

objeto (TLO) de 24 horas. Figura elaborada pelo programa BioRend. 

 

4.5.3 Medo condicionamento ao contexto (MCC)  

No presente estudo foi avaliado o tempo de freezing dos animais de cada 

grupo experimental como um indicador de expressão da memória aversiva para 

verificação do processo de extinção. O protocolo foi realizado da seguinte 

maneira: Dia 1: 24 horas após o término do tratamento farmacológico, os animais 

foram colocados em uma caixa de condicionamento (contexto) (23x20x21cm -

Insight Ribeirão Preto, Brasil) com um assoalho gerador de choques elétricos. 

Nesta sessão, após 90s, os animais receberam três choques inescapáveis e não 

sinalizados (0,85 mA / 2s de duração) em intervalos randomizados (variando de 

30 a 60s). Após o último choque os animais foram mantidos na caixa por mais 

60s. Dia 2: 24 horas após a sessão de choques elétricos, os animais foram re-

expostos ao contexto durante 21 min sem a deflagração de choques elétricos 

para promoção da extinção da memória aversiva. Os 6 primeiros minutos da 

sessão foram utilizados para avaliar expressão do medo condicionado ao 

contexto. Dia 3: Os animais foram novamente colocados no contexto durante 5 

min, sem deflagração de choques elétricos, com o intuito de se avaliar a 

consolidação da extinção da memória aversiva. Um esquema representativo 

desse método está representado na Figura 3.  



 

 
51 

 

Figura 3: Esquema representativo do protocolo do medo condicionado ao contexto. 

Figura elaborada pelo programa BioRend. 

 

4.5.4 Medo condicionamento ao som (MCS) 

Neste teste também foi avaliado o tempo de congelamento dos animais, 

como indicador da expressão da memória aversiva para avaliação do processo 

de extinção. O protocolo foi realizado da seguinte maneira: Dia 1: 24 horas após 

o término do tratamento, os animais foram colocados na câmara de 

condicionamento (contexto A) e após 2 minutos de habituação, receberam 5 

estímulos que consistem em um tom (1 kHz, 70 dB) por 30s, co-terminando com 

um choque elétrico nas patas liberado pelas grades metálicas (0,45 mA, 1s). O 

tempo entre os estímulos variam de 20 a 120s. Após o último choque os animais 

foram mantidos na caixa por mais 1 min. Os dados serão apresentados em trials 

referentes a cada apresentação de choque/tom. Dia 2: Os animais foram 

expostos a um novo contexto (contexto B). Neste contexto permaneceram 2 

minutos para habituação antes da apresentação de 18 tons com duração de 30 

segundos cada, para promover o processo de extinção da memória aversiva. 

Nesse dia, os dados foram apresentados em trials referentes a blocos de 3 

apresentações de tom. Dia 3: Os animais foram novamente colocados no 
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contexto B. Neste contexto permaneceram 2 minutos para habituação antes da 

apresentação de 9 tons com duração de 30 segundos cada para avaliação da 

consolidação da extinção. Nesse dia, os dados foram apresentados em trials 

referentes a blocos de 3 apresentações de tom. Um esquema representativo de 

cada dia do teste está representado na Figura 4. 

 

 

  

 

 

Figura 4: Esquema representativo do protocolo do medo condicionado ao contexto. 

Figura elaborada pelo programa BioRend. 

 

4.6 ELISA (Enzyme Linked ImmunonoSorbent Assay) 

Após as avaliações comportamentais, os animais foram sacrificados por 

decapitação, os.encéfalos removidos e o CPFM e Hpc foram dissecados. Para 

realização do ELISA, as amostras foram homogeneizadas em tampão de lise 

(NaCl 137 mM; Tris-HCl 20 mM pH 7.6; glycerol 10%) contendo um preparado 

de inibidores de proteases (Sigma Aldrich, EUA) e, em seguida, submetidas a 

centrifugação (12000rpm, 10 min, a 4ºC). O sobrenadante obtido foi armazenado 

a – 80ºC. Os níveis de βA, TNF-α eIL-1B foram medidos pelo método de ELISA 

através de kits conforme as instruções do fabricante. O conteúdo de proteínas 

totais foi medido pelo método de Bradford (1976) e usado para normalizar as 

amostras. 
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4.7 Western Blotting 

Após a avaliação comportamental, os animais foram sacrificados por 

decapitação, os encéfalos removidos e CPFM e Hpc foi dissecado. Para se medir 

os níveis de proteína, as amostras foram homogenizadas em tampão de lise 

(RIPA, Sigma Aldrich, EUA), inibidor de protease (Sigma Aldrich, EUA) e os 

inibidores de fosfatase fluoreto de sódio (NaF) 1M e ortovanadato de sódio 

(Na3VO4) 200mM e, em seguida, centrifugadas em 12000 rpm, a 4°C, durante 

10 minutos. Então, o sobrenadante das amostras foi coletado e armazenado a -

80°C. 

Para isso, as proteínas das amostras foram separadas de acordo com o 

peso molecular por meio de eletroforese em gel gradiente (4-15%) de 

poliacrilamida (Bio-Rad, EUA) e, em seguida, transferidas para uma membrana 

de nitrocelulose (Bio-Rad, EUA). Após o bloqueio com uma solução de leite em 

pó desnatado 5% em salina tamponada com tris (TBS) 0,05% de Tween 20 

(TBST), a membrana foi incubada com os anticorpos primários de coelho contra 

anti-NeuN (1:1000, em BSA 5% e TBST, Millipore) e monoclonal de coelho anti-

Iba1 (1:1000, BSA 5% e TBST, Abcam), GAPDH (1:5000 em leite em pó 

desnatado 5% e TBST, Sigma Aldrich, EUA) ou anticorpo primário de 

camundongo contra β-actina (1:1000 em BSA 5% e TBST, Santa Cruz, EUA), 

overnight, a 4°C. Em seguida, a membrana foi incubada com os anticorpos 

secundários anti-coelho e anti-camundongo (1:5000 em leite em pó desnatado 

5% e TBST, Santa Cruz, EUA), por 2 horas, a temperatura ambiente e, então, 

revelada com reagente quimioluminescente (ECL, ThermoFischer, EUA) em um 

aparelho ChemiDocTM XRS (Bio-Rad, EUA). Por fim, a densidade óptica das 

amostras foi analisada pelo software ImageLab (Bio-Rad, EUA), sendo que os 
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valores obtidos foram corrigidos pelos valores de densidade óptica encontrados 

para β-actina ou GAPDH em cada amostra e expressos em relação ao controle, 

cuja média foi considerada 1 

4.8 Determinação de nitrito e nitrato (NOx)  

Após os ensaios comportamentais, os animais foram sacrificados por 

decapitação com uso de guilhotina sem anestesia prévia, para dissecação do 

CPFM e Hpc e detecção de NO2, como descrito por Bories (Bories e Bories, 

1995). Nesse método, é utilizado a reação de redução do nitrato em nitrito na 

presença do nitrato redutase (E.C. 1.6.6.2) de Aspergillus sp e NADPH, 

associado a determinação das concentrações de nitrito pelo reagente de Griess. 

Os tecidos foram macerados em tampão fosfato, seguido por centrifugação a 

15.000 g por 10 minutos. Após a centrifugação, o sobrenadante foi encubado 

durante a noite com a enzima nitrato redutase (Sigma) e NADPH (Sigma) a 37º 

em estufa de CO2. As concentrações de NO2 foram obtidas incubando-se 50 μL 

de cada amostra com 50 μL do reagente de Griess. Após período de incubação 

de 10 minutos em temperatura ambiente, foi realizada a leitura de absorbância 

a 540 nm, estabelecendo-se a concentração por meio de curva-padrão de nitrito 

de sódio (Sigma). As leituras foram realizadas em triplicatas, sendo que os 

valores obtidos foram normalizados pela concentração de proteínas totais 

quantificadas pelo método de Bradfort. Os valores foram expressos em μM de 

NO2/mg de proteína. 

4.9 Cultura de fatias humanas adultas  

O tecido cortical foi obtido de pacientes submetidos à lobectomia temporal 

para remoção de foco epilético hipocampal, em casos de epilepsia refratária à 
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terapia medicamentosa. O material foi fornecido pelo Serviço de Neurocirurgia 

do HCRP, mediante aprovação, pelo comitê de ética do HCRP (processo 

n°17578/2015). O tecido cerebral foi coletado diretamente no Centro Cirúrgico e 

transportado ao laboratório em um tubo Falcon contendo 10 mL de meio de 

transporte (50% v/v HBSS suplementado com 10mM de Hepes e 3 mg/mL de 

glicose e 50% v/v de meio Neurobasal A) gelado e saturado com mistura 

carbogênica (95% de O2 e 5% de CO2). O tecido foi colocado em placa de Petri 

contendo solução de HBSS oxigenada e gelada para retirada da pia mater. O 

fragmento tecidual foi colado à base metálica do vibrátomo (Leica VT1000 S) 

obtendo-se fatias com espessura de 200 μm, que foram mantidas em imersão 

em HBSS gelado e oxigenado. Após o corte, as fatias foram transferidas para 

placas de cultura de 24 poços (1 fatia/poço), contendo 400 μL de meio 

Neurobasal A suplementado com 2% de B27, 1% de glutamax, 1% de 

penicilina/estreptomicina, e 0,25μg/mL de fungizona. No dia 1 in vitro (1DIV), ou 

seja, um dia após o processamento 1/3 do meio foi trocado por meio fresco 

acrescido de 50ng/mL de BDNF (Sigma). Em 2DIV as fatias foram tratadas com 

500 nM de AβOs e 500 nM de AβOs + 100μM de SB366791 por 24 h. O veículo 

de AβOs foi utilizado como controle. Após esse período as fatias foram fixadas 

em 4% de paraformoldeído e submetidas ao protocolo de imunofluorescência 

para detecção de neurônios e micróglias. O sobrenadante foi coletado e 

armazenado a -20°C para dosagem de TNF-α por ELISA através de kits 

conforme as instruções do fabricante. 
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4.10 Imunofluorescência e microscopia confocal 

Após a avaliação comportamental, os animais foram anestesiados com 

uretana 5% e perfundidos transcardialmente com PBS 0,01M, seguido de 

paraformaldeído 4% tamponado em tampão fosfato 0,2M (PFA 4%). 

Após a perfusão, os encéfalos foram retirados e mantidos, por 2 horas, 

em PFA 4% para pós-fixação. Em seguida, os mesmos ficaram em uma solução 

de sacarose 30% preparada em PBS 0,01M, por cerca de 24 horas, para 

crioproteção do material. Os encéfalos foram congelados em isopentano (Vetec, 

Brasil), mantido em gelo seco, à -40°C e, posteriormente, armazenados em 

freezer a temperatura de -80°C. O material, então, foi cortado em secções 

transversais de 30µm de espessura por meio de um criostato (Leica) com 

temperatura de -20°C, armazenado em solução anticongelante e, 

posteriormente, processado para imunofluorescência. Os tecidos foram 

permeabilizados com 0,3% de Triton-x100 por 1h, lavados 3 vezes com solução 

de lavagem (0,2% de Triton-x100 e 1% de BSA), e os aldeídos livres foram 

bloqueados com 100mM de glicina por 20min. Após 3 lavagens com solução de 

lavagem, os sítios inespecíficos foram bloqueados com 2% de BSA por 2h. Após 

esse período, as fatias foram incubadas por 24h a 4°C com solução dos 

anticorpos primários policlonal de camundongo anti-NeuN (1:1000, Millipore) e 

monoclonal de coelho anti-Iba1 (Abcam, 1:1000), todos diluídos em 2% de BSA 

+ 0,1% de Triton X-100. Os tecidos foram lavados três vezes com solução de 

lavagem e incubados com solução contendo o anticorpo secundário anti-IgG de 

camundongo Alexa Fluor 488 (Life), anti-IgG de coelho Alexa Fluor 568 (Life), 

diluídos em 2% de BSA, e DAPI (1:16000), por 1h. Por fim, as lamínulas foram 

introduzidas na lâmina juntamente com o meio de montagem Prolong ® gold anti-
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fade reagent with DAPI. As imagens foram captadas utilizando o microscópio 

confocal Axio Observer combined with LSM 800 (Carl Zeiss Microscopy) ou 

microscópio confocal de varredura a laser Leica TCS SP5 (Leica Microsystems, 

Wetzlar, Alemanha) e analisadas utilizando software Fiji by ImageJ. 

4.11 Análise estatística 

 Os dados coletados foram expressos como média ± EPM. Os dados 

foram analisados por meio de ANOVA fatorial de uma via ou duas vias. O pós-

teste Tukey foi utilizado para revelar diferenças específicas em todos os testes. 

considerando um nível de significância de p<0,05. 

5. PROTOCOLOS EXPERIMENTAIS 

O esquema geral dos procedimentos se encontra no Esquema 1 e 2. 

Todos os protocolos foram realizados de acordo com os esquemas que estão 

descritos no item 4.5 da metodologia. Todos os testes comportamentais 

descritos abaixo tiveram início 24 horas após o último dia de tratamento, 

excluindo-se a necessidade de grupos experimentais com tratamento agudo.  

5.1 Efeito da microinjeção do AßOs ou veículo intracerebroventricular após 

24 horas sobre a memória de reconhecimento de objetos. 

Camundongos C57/Bl6 de 7 semanas de idade receberam injeção 

intracerebroventricular de veículo ou AßOs. Após a recuperação do 

procedimento cirúrgico, os animais foram submetidos a uma sessão de 

habituação por 10 minutos na arena circular, na qual foi avaliada a sua atividade 

locomotora. No dia seguinte após 24 horas da injeção de βA foi realizado o TRO 
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descrito no item 3.5.1 com intervalo de 1 hora para verificar se com 24 horas da 

injeção do AßOs os animais já apresentariam prejuízo de memória no TRO.  

5.2 Efeito de uma única injeção do SB366791 sobre a memória de 

reconhecimento de objetos (TRO) em camundongos que receberam AßOs 

ou veículo por injeção intracerebroventricular. 

 Com o intuito de verificar se apenas uma injeção de SB366791 

apresentava efeito sobre a memória de reconhecimento de objetos, foi realizado 

a microinjeção do AßOs (i.c.v) ou veículo (DMSO 1%) em camundongos C57/Bl6 

de 7 semanas, e 24 horas após foi realizado o tratamento com uma única injeção 

intraperitoneal de SB366791 (0,15 mg/Kg). Posteriormente após 24 horas do 

tratamento foi realizado o TRO de memória de curto prazo (1 hora) como descrito 

no item 3.5.1.  

5.3 Efeitos do tratamento repetido com SB366791 sobre a memória de 

reconhecimento de objetos (TRO) em camundongos que receberam AßOs 

ou veículo por injeção intracerebroventricular. 

 Camundongos C57/Bl6 de 7 semanas de idade que receberam injeção 

intracerebroventricular de veículo ou AßOs foram tratados com um antagonista 

de receptores TRPV1, SB366791 (0,15 mg/Kg) ou veículo (DMSO 0,1%) por um 

período de 14 dias. 24 horas após o término do tratamento os animais foram 

submetidos a uma sessão de habituação por 10 minutos na arena circular, na 

qual será também avaliada a sua atividade locomotora. No dia seguinte foi 

realizado o TRO descrito no item 3.5.1 com intervalo de uma hora ou 24 entre 

T1 e T2 para avaliação do efeito da droga sobre a memória de curto prazo ou 

longo prazo. 
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5.4 Efeitos do tratamento repetido com um antagonista de receptores 

TRPV1 sobre a memória de localização (TLO) em camundongos que 

receberam AßOs ou veículo por injeção intracerebroventricular. 

 Camundongos C57/Bl6 de 7 semanas de idade que receberam injeção 

intracerebroventricular de veículo ou AßOs foram tratados com um antagonista 

de receptores TRPV1, SB366791 ou veículo (DMSO 0,1%) por um período de 

14 dias. 24 horas após o término do tratamento os animais foram submetidos a 

uma sessão de habituação por 10 minutos na arena circular, na qual foi também 

avaliada a sua atividade locomotora. No dia seguinte foi realizado o TLO descrito 

no item 4.5.2 com intervalo de 24 horas entre T1 e T2 para avaliação do efeito 

da droga sobre a memória de localização. 

5.5 Efeitos do tratamento repetido com um antagonista de receptores 

TRPV1 sobre a extinção de memória aversiva associada ao contexto em 

camundongos que receberam AßOs ou veículo por injeção 

intracerebroventricular. 

C57/Bl6 de 7 semanas de idade que receberam injeção 

intracerebroventricular de veículo ou AßOs foram tratados com o antagonista de 

receptores TRPV1, SB366791 (0,15 mg/Kg) ou veículo (DMSO 10%) por um 

período de 14 dias. 24 horas após o término do tratamento os animais foram 

submetidos ao protocolo de extinção ao contexto descrito no item 4.5.3.  
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5.6 Efeitos do tratamento repetido com um antagonista de receptores 

TRPV1 sobre a extinção de memória aversiva associada ao som em 

camundongos que receberam AßOs ou veículo por injeção 

intracerebroventricular. 

C57/Bl6 de 7 semanas de idade que receberam injeção 

intracerebroventricular de veículo ou AßOs foram tratados com o antagonista de 

receptores TRPV1, SB366791 (0,15 mg/Kg) ou veículo (DMSO 10%) por um 

período de 14 dias. 24 horas após o término do tratamento os animais foram 

submetidos ao protocolo de extinção do medo condicionado ao som como 

descrito no item 4.5.4.  

5.7 Participação dos receptores TRPV1 sobre a memória de 

reconhecimento de objetos (TRO) em camundongos que receberam AßOs 

por injeção intracerebroventricular. 

 Camundongos C57/Bl6 de 7 semanas de idade knockout para receptor 

TRPV1 receberam injeção intracerebroventricular de AßOs. Após um período de 

14 dias, semelhante ao tempo de tratamento com o SB36679 os animais foram 

submetidos a uma sessão de habituação por 10 minutos na arena circular, na 

qual foi também avaliada a sua atividade locomotora. No dia seguinte foi 

realizado o TRO descrito no item 3.5.1 com intervalo de uma hora e 24 entre T1 

e T2 para avaliação da participação desse receptor sobre a memória de curto 

prazo ou longo prazo em animais com a DA. 
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5.8 Participação dos receptores TRPV1 sobre a memória aversiva do 

condicionamento ao som (MCS) em camundongos que receberam AßOs ou 

por injeção intracerebroventricular. 

 Camundongos C57/Bl6 de 7 semanas de idade knockout para receptor 

TRPV1 receberam injeção intracerebroventricular do AßOs. Após um período de 

14 dias, semelhante ao tempo de tratamento com o SB36679 os animais foram 

submetidos ao protocolo de extinção do medo condicionado ao som como 

descrito no item 4.5.4. para avaliação da participação desse receptor sobre a 

memória aversiva no processo de extinção do condicionamento ao som em 

animais com a DA. 
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6. RESULTADOS 

 

6.1 Efeito da microinjeção de AßOs ou veículo intracerebroventricular após 

24 horas sobre a memória de reconhecimento de objetos. 

 Para verificar se a microinjeção do oligômero de βA ocasionaria prejuízo 

na memória dos animais, realizamos um grupo experimental fazendo apenas a 

microinjeção do AßOs (i.c.v) ou veículo e posteriormente, 24 horas após, foi 

realizado o teste de memória de reconhecimento de objetos (TRO) de curto 

prazo, no intervalo de 1 hora. Observa-se na figura 5, que o grupo de animais 

que receberam o AßOs apresentaram um prejuízo na performance de 

reconhecimento de objetos após 24 horas da microinjeção, o que não aconteceu 

com o grupo veículo (t = 2,265; df = 10; p<0,05), indicando que após 24 horas os 

animais já apresentam um déficit cognitivo. 

 

 

 

 

 

Figura 5: Microinjeção de AßOs (i.c.v) promove prejuízo após 24 horas na memória 

de curto prazo (1h) no teste de reconhecimento de objeto em camundongos com 

DA. (A) Distância percorrida durante a habituação e (B) efeito da microinjeção do AßOs 

(i.c.v) no comprometimento da memória em camundongos no teste de reconhecimento 

de objetos (TRO) de curto prazo. Dados apresentados como a média ± EPM (n=4-5 

animais/grupo). *p<0,05 em relação ao grupo veículo obtidas por teste -t. 
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6.2 Uma única injeção do SB366791 não apresenta efeito sobre a memória 

de reconhecimento de objetos em camundongos que receberam AßOs ou 

veículo por injeção intracerebroventricular. 

Ao observar que a microinjeção do AßOs (i.c.v) foi capaz de promover um 

prejuízo no teste de memória após 24 horas da microinjeção , um próximo passo 

foi verificar se apenas uma única injeção do antagonista de receptores TRPV1 

(SB366791) na dose de 0,15mg/Kg, i.p, apresentava efeito sobre esse prejuízo. 

Realizamos o experimento conforme o protocolo descrito no esquema 1, ou seja, 

foi realizado a microinjeção do AßOs (i.c.v) ou veículo (DMSO 1%), 24 horas 

após foi realizado o tratamento com uma única injeção intraperitoneal de 

SB366791 e após 24 horas foi realizado mais uma vez o TRO de curto prazo (1 

hora). Com isso, observa-se pela ANOVA de duas vias que houve efeito da 

condição (F1,18 = 46,47, p<0,05). Nesse sentido, corroborando com os resultados 

acima, o pós-teste demonstra que 48 horas após a microinjeção do AßOs, o 

grupo veí/ AßOs apresentou um prejuízo no índice de discriminação dos objetos, 

entretanto esse efeito não foi revertido com uma única injeção do SB366791, 

observado pelo grupo SB366791/AßOs. 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Única injeção de SB366791 (i.p) não apresenta efeito na recuperação da 

memória de curto prazo (1h) no teste de reconhecimento de objeto em 

camundongos com DA. (A) Distância percorrida durante a habituação e (B) efeito do 
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tratamento com SB366791 (i.p) no comprometimento da memória em camundongos 

infundidos com AßOs (i.c.v) no teste de reconhecimento de objetos (TRO) de curto 

prazo. Dados apresentados como a média ± EPM (n=5-6 animais/grupo). *p<0,05 em 

relação ao grupo veí/veí; obtidas por ANOVA de duas vias seguida pelo pós-teste de 

Tukey. 

 

6.3 Tratamento crônico com SB366791 resgata prejuízo da memória de 

curto e longo prazo em camundongos com DA receberam AßOs ou veículo 

por injeção intracerebroventricular 

 O próximo passo foi verificar se o tratamento repetido de 14 dias com o 

antagonista de receptores TRPV1 (SB366791) apresentava efeito no TRO. Para 

isso o protocolo foi realizado como descrito no esquema 2. O primeiro 

experimento realizado foi para verificar o efeito da droga na memória de curto 

prazo (1 hora) (Figura 7). Os resultados encontrados demonstram que houve 

efeito da condição (F1,27 = 8,871; p<0,05), do tratamento (F1,27 = 17,23; p<0,05) 

e houve interação entre os fatores (F1,27 = 11, 82; p<0,05). Adicionalmente o pós-

teste revelou que o grupo veí/AßOs apresentou prejuízo no TRO quando 

comparado ao controle (p<0,05), e que o prejuízo ocasionado pela microinjeção 

do AßOs foi prevenido com o tratamento com SB366791/ AßOs (p<0,05). 

Posteriormente, a próxima etapa foi verificar se o SB366791 também 

apresentava efeito na memória de longo prazo (24 horas) (Figura 7B). Os 

resultados demonstram que houve efeito do tratamento (F1,28 = 14,47, p<0,05) e 

houve interação (F1,28 = 11,15, p<0,05). No mesmo sentido dos dados citados 

acima, o pós-teste revelou que o grupo veí/AßOs apresentou prejuízo no TRO 

quando comparado ao controle (p<0,05), e que o prejuízo ocasionado pela 

microinjeção do oligômero de βA também foi prevenida com o tratamento com 

SB366791/AßOs (p<0,05). Dessa forma, é possível observar que os receptores 
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TRPV1 parecem ter uma participação no processo de memória, uma vez que o 

antagonismo desses receptores apresentou um efeito protetor no prejuízo de 

memória induzido pela microinjeção do oligômero de βA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7: Tratamento com SB366791 (i.p) resgata prejuízo da memória de curto 

prazo (1h) e longo prazo (24h) no teste reconhecimento de objeto em 

camundongos com DA. (A) Distância percorrida durante a habituação e efeito do 

tratamento com SB366791 (i.p) no comprometimento da memória em camundongos 

infundidos com AßOs (i.c.v) no teste de reconhecimento de objetos (TRO) de curto prazo 

e de longo prazo (B). Dados apresentados como a média ± EPM (n=7-8 animais/grupo). 

*p<0,05 em relação ao grupo veí/veí, #p<0,05 em relação ao grupo Veí/AßOs; obtidas 

por ANOVA de duas vias seguida pelo pós-teste de Tukey. 

 

6.4 Tratamento crônico com SB366791 resgata prejuízo da memória de 

localização em camundongos com DA receberam AßOs ou veículo por 

injeção intracerebroventricular 

 Após verificar o efeito da microinjeção do AßOs e do tratamento com o 

SB366791 no TRO, resolvemos avaliar o efeito desse mesmo protocolo no 

desempenho da memória espacial através do teste de localização de objetos 
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(TLO) de longo prazo (24 horas). Os resultados demonstraram que houve efeito 

do tratamento (F1,23 = 4,676; p<0,05) e interação entre os fatores (F1,23 = 5.081; 

p<0,05). A análise do pós-teste demonstrou que a microinjeção do AßOs 

também promoveu um prejuízo na memória espacial de longo prazo dos animais 

quando comparado ao grupo veículo (p<0,05) e que o tratamento repetido com 

o SB366791 foi capaz de prevenir esse prejuízo (p<0,05). Os animais não 

apresentaram diferenças na locomoção durante o período de habituação 

(p>0,05). 

 

 

Figura 8: Tratamento com SB366791 (i.p) resgata prejuízo da memória espacial em 

camundongos com DA. (A) Distância percorrida no dia da habituação (B) Efeito do 

tratamento com SB366791 (i.p) no comprometimento da memória em camundongos 

infundidos com AßOs (i.c.v) no teste de localização de objetos (TLO) na memória de 

longo prazo. Dados apresentados como a média ± EPM (n=5-8 animais/grupo). *p<0,05 

em relação ao grupo veí/veí, #p<0,05 em relação ao grupo Veí/AßOs; obtidas por 

ANOVA de duas vias seguida pelo pós-teste de Tukey. 

 

6.5 Tratamento crônico com SB366791 recupera prejuízo na consolidação 

da extinção da memória aversiva no medo condicionado ao contexto em 

camundongos que receberam AßOs ou veículo por injeção 

intracerebroventricular 

 A figura 9 representa o perfil da extinção da memória de condicionamento 

aversivo. Observa-se que no primeiro dia todos os grupos condicionaram, ou 
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seja, ao longo do tempo adquiriram a memória de medo (F3,108 = 69,39; p<0,05), 

não havendo diferença entre a condição veículo e AßOs (p>0,05) e do 

tratamento SB366791 e veículo (p<0,05). No mesmo sentido, na sessão de 

extinção todos os grupos são capazes de adquirir a memória de extinção no 

decorrer da sessão (F6,189 = 46,19; p<0,05). Contudo, no terceiro dia do processo 

de extinção, é possível observar que houve efeito da condição (F1,27 = 8,324; 

p<0,05), do tratamento (F1,27 = 9,657; p<0,05) e houve interação entre os fatores 

(F1,27 = 12,81; p<0,05). O pós-teste demonstrou que os animais do grupo 

veí/AßOs apresentaram déficit na consolidação na extinção da memória 

aversiva, ou seja, esses animais não foram capazes de reter a nova memória 

adquirida quando comparado ao grupo de animais veículo. Adicionalmente os 

animais que receberam o tratamento com SB366791 representados pelo grupo 

SB366791/AßOs não apresentaram prejuízo na consolidação dessa nova 

memória, indicando um efeito protetor dessa droga frente a memórias aversivas 

relacionada ao contexto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9: Tratamento com SB366791 (i.p) resgata prejuízo da memória de 

consolidação da extinção no modelo de medo condicionado ao contexto em 

camundongos com DA. (A) Efeito do tratamento com SB366791 (i.p) no 

comprometimento da memória em camundongos infundidos com AßOs (i.c.v) no teste 

do medo condicionado ao contexto (MCC). (B) Dia do teste representado em barras. 

Dados apresentados como a média ± EPM (n=5-8 animais/grupo). *p<0,05 em relação 
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ao grupo veí/veí, #p<0,05 em relação ao grupo Veí/AßOs; obtidas por ANOVA de duas 

vias seguida pelo pós-teste de Tukey. 

6.6 Tratamento crônico com SB366791 resgata prejuízo da consolidação da 

extinção da memória no medo condicionado ao som em camundongos que 

receberam AßOs ou veículo por injeção intracerebroventricular 

 O próximo passo foi verificar o efeito da injeção do AßOs e do tratamento 

com SB366791 na memória de medo condicionado ao som. A Figura 10 

demonstra que no primeiro dia todos os grupos condicionaram da mesma forma 

após receber o choque pareado com o som ao longo do tempo (F4,130 = 45,2; 

p<0,05), porém não houve efeito da condição (F3,130 = 1,502; p<0,05) e nem 

interação entre os fatores (F12,130 = 0,373; p>0,05). Já no segundo dia, observa-

se que houve efeito da condição (F3,156 = 35,35; p<0,05), do tempo (F5,156 = 20,47; 

p<0,05), porém não houve interação entre os fatores (F15,156 = 0,485; p<0,05) no 

processo de extinção da memória aversiva ao som. A análise do pós-teste 

revelou que os animais do grupo Veí/AßOs apresentaram um prejuízo no 

processo da aquisição de uma nova memória quando comparado ao grupo 

Veí/Veí (p<0,05). Já os animais que receberam o tratamento com o antagonista 

de receptores TRPV1 (SB366791) não apresentaram prejuizo da memória de 

extinção quando comparado ao grupo dos animais que receberam Veí/AßOs 

(p<0,05). Porém, ao analisar separado grupo por grupo, é possível notar que 

todos os grupos conseguem extinguir a memória aversiva ao comparar o 

primeiro ponto da reexposição ao último ponto (p<0,05). Adicionalmente, no 

terceiro dia, dia do teste da consolidação da memória de extinção, percebe-se 

que houve efeito da condição (F1,26 = 7,469; p<0,05), do tratamento (F1,26 = 5,777; 

p<0,05) e houve interação entre os fatores (F1,26 = 12,65; p<0,05). A análise do 
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pós teste revelou os animais do grupo Veí/AßOs apresentaram um prejuízo na 

consolidação da memória de extinção no condicionamento ao som quando 

comparado ao grupo veículo (p<0,05). Porém, os animais que receberam o 

tratamento com SB366791 representados pelo grupo SB366791/AßOs não 

apresentaram déficit na consolidação dessa nova memória. 

  

 

 

 

 

Figura 10: Tratamento com SB366791 (i.p) resgata prejuízo da memória de 

consolidação da extinção no modelo de medo condicionado ao som em 

camundongos com DA. (A) Efeito do tratamento com SB366791 (i.p) no 

comprometimento da memória em camundongos infundidos com AßOs (i.c.v) no teste 

do medo condicionado ao som (MCS). (B) Apenas o dia do teste representado em 

barras. Dados apresentados como a média ± EPM (n=5-8 animais/grupo). *p<0,05 em 

relação ao grupo veí/veí, #p<0,05 em relação ao grupo Veí/AßOs; obtidas por ANOVA 

de duas vias seguida pelo pós-teste de Tukey. 

 

6.7 Administração intracerebroventricular de AßOs induz inflamação em 

regiões do cérebro como CPFM e Hpc e o tratamento com SB366791 

diminui a expressão das citocinas envolvidas nesses processos 

inflamatórios, como TNF-α, IL-1β 

 Na doença de Alzheimer o depósito de Aß é capaz de induzir uma 

regulação positiva de mediadores inflamatórios. Após a injeção 

intracerebroventricular de AßOs, nós fomos avaliar a expressão das citocinas 

envolvidas nesse processo inflamatório. A análise da expressão dessas citocinas 
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demonstrou que a administração do AßOs promoveu um aumento de IL-1β (F1,19 

= 5,571; p<0,05) e TNF-α (F1,22 = 8,203; p<0,05) no CPFM quando comparado 

ao grupo controle. No mesmo sentido, esses mesmos animais também 

apresentaram um aumento de IL-1β (F1,23 = 2,58; p<0,05 e TNF-α (F1,23 =6,75; 

p<0,05) no hipocampo. Adicionalmente, a análise de pós-teste demonstrou que 

o grupo que recebeu o SB366791/AßOs apresentou uma diminuição das 

citocinas inflamatórias tanto no CPFM quanto no hipocampo. Demonstrando 

dessa forma, que os AßOs induzem uma resposta inflamatória em regiões 

cerebrais que é refletido pelo aumento dessas citocinas inflamatórias e que o 

tratamento com SB366791 é capaz de diminuir essas alterações. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11: Tratamento com SB366791(i.p) diminui a expressão das citocinas IL-1β 

e TNF-α em regiões do cérebro em camundongos com DA. Efeito do tratamento com 

SB366791 (i.p) na dosagem das citocinas inflamatórias IL-1β (A) e TNF- α (C) no córtex 

pré-frontal e IL-1β (B) e TNF- α (D) no hipocampo de camundongos infundidos com 

AßOs (i.c.v). Dados apresentados como a média ± EPM (n=5-8 animais/grupo). *p<0,05 

em relação ao grupo veí/veí, #p<0,05 em relação ao grupo Veí/AßOs; obtidas por 

ANOVA de duas vias seguida pelo pós-teste de Tukey. 
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6.8 Injeção de AßOs e tratamento com SB366791 não apresenta efeito sobre 

o nível de substâncias oxidantes, como os metabólitos do óxido nítrico 

(NOx) no córtex e hipocampo de camundongos com DA  

 Ao analisar o efeito da injeção do AßOs, observa-se que não houve efeito 

sobre os metabólitos do óxido nítrico tanto no CPFM como no hipocampo 

respectivamente (p>0,05). No mesmo sentido, o tratamento com o SB366791 

também não apresentou alteração na dosagem do NO nas mesmas regiões 

cerebrais (p>0,05). 

 

 

 

 

 

Figura 12: Tratamento com SB366791 (i.p) não apresenta efeito na dosagem de 

óxido nítrico nas regiões do córtex e hipocampo em camundongos com DA. Efeito 

do tratamento com SB366791 (i.p) na dosagem dos metabólitos do óxido nítrico (A) no 

córtex pré-frontal (B) hipocampo de camundongos infundidos com AßOs (i.c.v). Dados 

apresentados como a média ± EPM (n=7-8 animais/grupo). *p<0,05 em relação ao grupo 

veí/veí, #p<0,05 em relação ao grupo Veí/AßOs; obtidas por ANOVA de duas vias 

seguida pelo pós-teste de Tukey. 

 

6.9 Injeção de AßOs e tratamento com SB366791 não apresenta efeito sobre 

o número de células NeuN+ e Iba-1+ no córtex e hipocampo de 

camundongos com DA. 

 Ao tentar investigar o possível mecanismo relacionado com as alterações 

comportamentais, o seguinte passo foi verificar a quantidade de células positivas 
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pra NeuN e Iba-1. A figura 13 demonstra que não houve efeito da condição (F1,8 

= 026; p>0,05), do tratamento (F1,8= 0,39; p>0,05) e nem interação entre os 

fatores (F1, 13 = 0,86; p>0,05). A análise do pós-teste demonstrou que não houve 

diferença entre os grupos na quantidade de células Iba-1 positivas no CPFM. 

Adicionalmente, também não houve efeito da condição (F1,8 = 0,39; p>0,05), do 

tratamento (F1,8 = 0,007; p>0,05) na quantidade de células positivas pra NeuN, 

porém houve interação entre os fatores (F1,8 = 9,27; p<0,05). A análise do pós-

teste também demonstrou que não houve diferença entre os grupos estudados. 

Os resultados encontrados no hipocampo foram semelhantes, não houve efeito 

da condição (F1,11 = 2,39; p>0,05), do tratamento (F1,11 = 0,16; p>0,05), porém 

houve interação entre os fatores (F1,11 = 9,71; p<0,05) na quantidade de células 

positivas de Iba-1 no hipocampo. A análise do pós-teste demonstrou que não 

houve diferença entre os grupos. Relacionado a NeuN no hipocampo, não houve 

efeito da condição, do tratamento e nem interação entre os fatores (p>0,05). 

  



 

 
74 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13: Efeito da microinjeção de AßOs (i.c.v) e do tratamento com SB366791 

(i.p) sobre a quantidade de células positivas de NeuN e Iba-1 no córtex pré-frontal 

e hipocampo de animais com DA. Dados apresentados como a média ± EPM (n=2-5 

animais/grupo). *p<0,05 em relação ao grupo veí/veí, #p<0,05 em relação ao grupo 

Veí/AßOs; obtidas por ANOVA de duas vias seguida pelo pós-teste de Tukey. 
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6.10 Dosagem de AßOs no hipocampo nas primeiras horas após a 

administração intracerebroventricular. 

 Levando em consideração que uma das principais características da DA 

é o depósito da proteína ßA, o intuito desse experimento foi observar se a 

microinjeção do oligômero de Aß promoveria o depósito de ßA em regiões 

cerebrais como o hipocampo. Dessa forma, foi realizada dosagem do oligômero 

nas primeiras horas após a injeção intracerebroventricular. Observa-se na figura 

14 que não houve diferença entre o grupo veículo e que recebeu o AßOs no 

tempo de quatro horas (t = 1,388; d f= 5, p>0,05), 24 horas (t = 1164; d f= 10, 

p>0,05) e 48 horas (t = 0,604 d f= 6, p>0,05). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14: Dosagem de AßOs no hipocampo nos períodos de 4 horas, 24 horas, e 

48 horas após a microinjeção de AßOs (i.c.v) em camundongos. Dados 

apresentados como a média ± EPM (n=4-5 animais/grupo). *p<0,05 em relação ao grupo 

veículo; obtidas por teste -t. 
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6.11 Animais knockout TRPV1 não apresentam prejuízo da memória de 

curto ou longo prazo em camundongos com DA receberam AßOs por 

injeção intracerebroventricular 

 Para confirmar a participação do receptor TRPV1 no envolvimento do 

prejuízo de memória induzido pelo AßOs, o próximo passo foi utilizar animais 

knockout para esse receptor. Esses animais foram injetados com AßOs (i.c.v) e 

posteriormente foi realizado o teste de reconhecimento de objeto de memória de 

curto e longo prazo. É possível observar na Figura 15 que nenhum dos grupos 

estudados apresentaram diferença na locomoção no dia da habituação (F2,14 = 

1,79; p>0,05). Contudo, os animais que receberam o AßOs apresentam um 

prejuízo tanto na memória de curto prazo (F2,14 = 22,22; p<0,05) quanto de longo 

prazo (F2,14 = 10,09; p<0,05), de acordo com os resultados citados 

anteriormente. Adicionalmente, nós observamos que os animais -/- TRPV1 não 

apresentaram esse prejuízo na memória de curto prazo e longo prazo 

respectivamente, apresentando um perfil de comportamento semelhante ao 

grupo veículo (p>0,05). Esses dados corroboram com os dados do mesmo teste 

comportamental, associado com o tratamento crônico com SB36679, indicando 

que esse receptor parece ter um efeito importante no prejuízo de memória 

induzido pelo AßOs. 
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Figura 15: Animais knockout TRPV1 não apresentam prejuízo da memória de curto 

ou longo prazo em camundongos com DA. Participação do receptor TRPV1 no 

comprometimento da memória de curto prazo (B) e longo prazo (C) em camundongos 

infundidos com AßOs (i.c.v) no teste de reconhecimento de objetos (TRO). Dados 

apresentados como a média ± EPM (n= 5-7 animais/grupo). *p<0,05 em relação ao 

grupo veículo, #p<0,05 em relação ao grupo AßOs; obtidas por ANOVA de uma viaa 

seguida pelo pós-teste de Tukey. 

 

6.12 Animais knockout TRPV1 não apresentam prejuízo da memória no 

medo condicionado ao som (MCS) em camundongos com DA receberam 

AßOs por injeção intracerebroventricular 

 Após verificar que os animais knockout para o receptor TRPV1 não 

apresentavam prejuízo de memória no TRO, nós decidimos avaliar o papel desse 

receptor também no teste do medo condicionado ao som. Os resultados obtidos 

foram semelhantes ao citado anteriormente. Observa-se na figura 16 que no 

primeiro dia todos os grupos condicionam ao longo do tempo após receber o 

choque pareado com o som (F4,70 = 48,75; p<0,05). Já no segundo dia, é possível 

verificar que houve efeito tanto da condição (F4,84 = 29,8; p<0,05), quanto do 

tempo (F2,84 = 4,663; p<0,05), porém não houve interação entre os fatores (F10,84 

= 0,91; p>0,05) no processo de extinção da memória aversiva ao som. A análise 

de pós-teste revelou que os animais do grupo AβOs apresentaram um prejuízo 

no processo da aquisição de uma nova memória quando comparado ao grupo 

Veículo (p<0,05). Já os animais knockout TRPV1 apresentaram um perfil da 

memória de extinção semelhante ao grupo controle, ou seja, não apresentaram 

prejuízo na extinção da memória aversiva. Porém também houve a extinção da 

memória aversiva em todos os grupos estudados. Adicionalmente, no terceiro 

dia, dia do teste da consolidação da memória de extinção, percebe-se efeito da 

condição (F12,14 = 6,402; p>0,05). A análise de pós-teste revelou os animais do 
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grupo AβOs apresentaram um prejuízo na consolidação da memória de extinção 

no condicionamento ao som quando comparado ao grupo veículo (p<0,05). 

Porém, os animais knockout TRPV1 apresentaram não apresentaram prejuízo 

na consolidação dessa nova memória. Esses resultados também são 

semelhantes aos resultados do tratamento com SB366791 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16: Animais knockout TRPV1 não apresentam prejuízo na consolidação da 

memória de extinção no medo condicionado ao som. (A) Participação do receptor 

TRPV1 no comprometimento da memória de extinção no modelo de medo condicionado 

ao som de camundongos infundidos com AßOs (i.c.v). (B) Dia do teste representado em 

barras. Dados apresentados como a média ± EPM (n= 5-7 animais/grupo). *p<0,05 em 

relação ao grupo veículo, #p<0,05 em relação ao grupo AßOs; obtidas por ANOVA de 

duas vias seguida pelo pós-teste de Tukey. 

 

6.13 Animais knockout TRPV1 apresentam um aumento na expressão das 

citocinas envolvidas nos processos inflamatórios, como TNF-α, IL-1β. 

Posteriormente, o próximo passo foi avaliar a expressão das citocinas 

envolvidas no processo inflamatório. Foi possível observar na figura 17 que a 

administração do AßOs promoveu um aumento de IL-1β (F2,12 = 7,196; p>0,05) 

e TNF-α (F2,16 = 5,796; p<0,05) no CPFM quando comparado ao grupo controle. 

No mesmo sentido, esses mesmos animais também apresentaram um aumento 
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de IL-1β (F2, 15 = 7,981; p<0,05 e TNF-α (F2,12 = 7,289; p<0,05) no hipocampo. 

Adicionalmente, os animais knockout TRPV1 apresentaram uma menor 

liberação das citocinas inflamatórias tanto no CPFM quanto no hipocampo 

(p<0,05). Esses resultados sugerem que a ausência dos receptores TRPV1 

parece ter uma função de neuroproteção, uma vez que os AßOs induzem uma 

resposta inflamatória em regiões cerebrais e a ausência desses receptores 

diminuem essas alterações. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 17: Animais knockout TRPV1 apresentam uma diminuição na expressão 

das citocinas IL-1β e TNF-α em regiões do cérebro em camundongos com DA. 

Participação do receptor TRPV1 na liberação das citocinas inflamatórias IL-1β (A) e 

TNF- α (C) no córtex pré-frontal e IL-1β (B) e TNF- α (D) no hipocampo de camundongos 

infundidos com AßOs (i.c.v). Dados apresentados como a média ± EPM (n=4-6 

animais/grupo). *p<0,05 em relação ao grupo veí/veí, #p<0,05 em relação ao grupo 

Veí/AßOs; obtidas por ANOVA de uma via seguida pelo pós-teste de Tukey. 
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6.14 Efeito da microinjeção de AßOs na quantidade de células positivas 

para NeuN 

 Nós realizamos uma análise qualitativa de 1 animal representante de cada 

grupo através da imunofluruescencia (Figura 18). É possível observar que o 

tratamento com o AßOs apresenta um indicativo em diminuir as células NeuN 

positivas, que foi avaliada pela intensidade de fluorescência, quando comparado 

ao grupo veículo. Em contrapartida, os animais knockout TRPV1 parecem ter um 

efeito em prevenir essas alterações. São necessárias maiores quantificações 

para confirmar os resultados observados. 
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Figura 18. 6.14 Efeito da microinjeção de AßOs na quantidade de células positivas 

para NeuN em animais knockout. (A) Fotomicrografias representativas da expressão 

dos marcadores de NeuN (NeuN, fluorescência verde) e de núcleo (DAPI, fluorescência 

azul) para os respectivos grupos experimentais em regiões do córtex pré-frontal (A) e 

hipocampo. (B). As imagens foram captadas utilizando o microscópio confocal Axio 

Observer acoplado ao sistema multifoton LSM 800 (Carl Zeiss Microscopy) ou 

microscópio confocal de varredura a laser Leica TCS SP5 (Leica Microsystems, Wetzlar, 

Alemanha) e analisadas utilizando software Fiji by ImageJ. Barra de escala 100 μm 
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6.15 Incubação com AßOs parece promover um aumento da citocina 

inflamatória TNF-α em fatias de cérebro humano 

 O uso de amostras de tecido humano adulto é particularmente importante 

para o entendimento das neuropatologias humanas. Nesse experimento, nós 

seguimos a metodologia descrita em 4.2. O objetivo desse experimento foi 

verificar se os dados eram semelhantes aos dos animais. É possível observar 

que não houve uma diferença estatisticamente significativa entre os grupos (F2,3 

= 1,2; p<0,05), uma vez que o número da amostra é pequeno. Isso é um fator 

limitante em amostras de humanos. Entretanto, as fatias que foram tratadas com 

AßOs apresentam uma tendência em induzir a liberação de TNF-α e o tratamento 

com SB366791 parece diminuir essa resposta inflamatória. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19: Expressão de TNF-α em culturas de fatias do córtex de cérebro humano 

adulto. Avaliação da liberação de TNF-α após tratamento com AßOs e efeito do 

tratamento de 24h com SB366791. Dados apresentados como a média ± EPM (n=2 

animais/grupo). Dados obtidos por ANOVA de uma via seguida pelo pós-teste de Tukey. 
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6.16 Incubação com AßOs interfere na quantidade de células de NeuN em 

fatias de cérebro humano 

 Ao analisar as fatias de cérebro humano através da imunofluruescencia 

(figura 20), nós observamos que o tratamento com o AßOs apresenta uma 

tendência a diminuir as células NeuN positivas, que foi avaliada pela intensidade 

de fluorescência, quando comparado ao grupo veículo. Em contrapartida, o 

tratamento com SB366791 parece ter um efeito em prevenir essas alterações. 

No entanto, esses dados são apenas especulações, já que a escassez das 

amostras dos pacientes é um fator limitante para o desenvolvimento do 

experimento. Sendo assim, são necessários mais experimentos para confirmar 

os dados abaixo. Adicionalmente, levando em consideração que o nosso 

tratamento é baseado no antagonismo dos receptores TRPV1, nosso próximo 

passo foi observar se esses receptores estavam expressos em micróglia e em 

neurônios nas fatias de córtex de humano. É possível observar na Figura 21, 

uma co-localização desses receptores tanto com micróglia (painel superior), 

quanto com neurônios do córtex (painel inferior). 
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Figura 20. Efeitos da incubação com AßOs e SB366791 na quantidade de células 

positivas de NeuN em fatias de cérebro humano. (A) Fotomicrografias 

representativas da expressão dos marcadores de NeuN (NeuN, fluorescência verde) e 

de núcleo (DAPI, fluorescência azul) para os respectivos grupos experimentais. (B) 

Quantificação da intensidade de fluorescência para NeuN entre os diferentes grupos. 

As imagens foram captadas utilizando o microscópio confocal Axio Observer acoplado 

ao sistema multifoton LSM 800 (Carl Zeiss Microscopy) ou microscópio confocal de 

varredura a laser Leica TCS SP5 (Leica Microsystems, Wetzlar, Alemanha) e analisadas 

utilizando software Fiji by ImageJ. Barra de escala 100 μm 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21. Fotomicrografias representativas da expressão dos receptores TRPV1 

em fatias de cérebro humano. Painel superior: Marcadores de TRPV1 (fluorescência 

verde); Iba-1 (fluorescência vermelha) e de núcleo (DAPI, fluorescência azul). Painel 

inferior: Marcadores de pTRPV1 (fluorescência vermelha); NeuN (fluorescência verde) 

e de núcleo (DAPI, fluorescência azul). As imagens foram captadas utilizando o 

microscópio confocal Axio Observer acoplado ao sistema multifoton LSM 800 (Carl Zeiss 

Microscopy) ou microscópio confocal de varredura a laser Leica TCS SP5 (Leica 

Microsystems, Wetzlar, Alemanha). Barra de escala 100 μm  
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6. DISCUSSÃO 
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6. DISCUSSÃO 

O prejuízo da memória de aprendizagem é uma das principais 

características da doença de Alzheimer (DA) (Jayant et al., 2016b, 2016a). No 

presente estudo, nós demonstramos que a microinjeção (i.c.v) dos oligômeros 

da proteína βA induz um déficit de memória e aprendizado nos camundongos, 

além de promover um aumento nas citocinas pró-inflamatórias IL-1β e TNF-α. 

Além disso, a administração do antagonista dos receptores TRPV1 (SB366791) 

melhora significativamente a memória que foi prejudicada pelo AßOs. No mesmo 

sentido, animais knockout para o receptor TRPV1 também melhoram o prejuízo 

da memória induzida pelo AßOs. Adicionalmente a isso, o tratamento com 

SB366791 previne o aumento das citocinas pró-inflamatórias IL-1β e TNF-α na 

região do CPFM e hipocampo. Portanto, esse estudo fornece evidências de que 

o bloqueio dos receptores TRPV1 por SB366791 é capaz de melhorar as funções 

cognitivas e inflamatórias no modelo da DA em camundongos. 

Diversos estudos na literatura demonstram que a deposição de Aβ facilita 

a perda neuronal, disfunção cognitiva e dano estrutural no cérebro (Chen et al., 

2017; Faucher et al., 2016; Hamel, 2015; J. Kim et al., 2019; Lourenco et al., 

2019). Ao analisar cérebros de pacientes com DA, a presença de Aβ é umas das 

principais características da doença. Consequentemente, à medida que ocorre 

a progressão da doença, esses pacientes apresentam diversos prejuízos, dentre 

eles encontra-se a perda de memória (Canter et al., 2016), que por sua vez, 

refere-se à capacidade de lembrarmos de experiências ou conhecimentos 

previamente adquiridos e armazenados (Bisaz et al., 2014; Fietta and Fietta, 

2011).  
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No nosso trabalho, nós observamos que a injeção intracerebroventricular 

do AβOs após 24 horas já foi capaz de promover um prejuízo na memória de 

curto prazo (1h). Adicionalmente, nós observamos que a injeção de AßOs após 

21 dias promoveu um prejuízo na memória de curto prazo e longo prazo (24h) 

avaliada pelo TRO. No mesmo sentido, ao analisar a memória espacial, nós 

também observamos que a injeção do AßOs promoveu um prejuízo na memória 

de longo prazo avaliada pelo TLO. Alguns estudos que também realizaram a 

microinjeção de Aβ ou APP/PS1 observaram resultados semelhantes ao nosso 

no TRO (Aso et al., 2012b; Chen et al., 2017; Lourenco et al., 2019). Esses dados 

são importantes, uma vez que a avaliação da memória no TRO parece fazer uso 

de algumas regiões do cérebro e sistemas de neurotransmissores, incluindo o 

hipocampo e córtex (Balderas et al., 2013; Decurtis and Pare, 2004; Winters et 

al., 2008) que são uma das principais regiões acometidas pela DA. Além disso, 

esses resultados refletem o prejuízo de memória clinicamente encontrado em 

pacientes com Alzheimer. 

Como citado anteriormente, a memória pode ser definida como a 

capacidade de adquirir, processar, armazenar e recuperar informações (Fietta 

and Fietta, 2011). Uma memória previamente consolidada, ou seja, armazenada, 

quando lembrada, pode passar pelo processo de extinção, que refere-se à 

formação de uma nova memória, paralelamente à informação previamente 

adquirida (VanElzakker et al., 2014). Nossos resultados demonstraram que a 

injeção intracerebroventricular do AßOs não foi capaz de alterar a aquisição e 

extinção da memória aversiva no teste do medo condicionado ao contexto, ou 

seja, todos os grupos estudados são capazes de aprender a tarefa do 

condicionamento aversivo, bem como adquirir a memória de extinção, 
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entretanto, os animais que receberam o AßOs apresentam um déficit na 

consolidação da extinção da memória adquirida. O mesmo foi observado no teste 

do medo condicionado ao som, onde todos os grupos aprenderam o 

condicionamento aversivo, no entanto, apesar dos animais que receberam o 

AßOs apresentarem um aumento na expressão do medo condicionado ao som, 

quando comparado com o grupo veículo, todos foram capazes de adquirir a 

memória de extinção ao longo da sessão. Porém, após 24h, na reexposição dos 

animais ao som, os animais AßOs apresentaram um prejuízo na consolidação 

da memória de extinção. 

A memória de extinção, por ser uma nova memória formada, precisa ser 

consolidada (Wichert et al., 2013). Várias estruturas cerebrais incluindo a 

amígdala, hipocampo e o córtex pré-frontal ventromedial (vmPFC) estão 

envolvidas no condicionamento e na extinção do medo (Moustafa et al., 2013). 

Resultados demonstram que amígdala é uma estrutura chave que medeia a 

aquisição e a expressão do medo condicionado (LeDoux et al., 1988), o 

hipocampo tem uma papel importante para o processamento contextual e o 

vmPFC é importante para formar memórias de extinção do medo (Moustafa et 

al., 2013).  

Essas áreas do sistema nervoso, principalmente CPFM e Hpc, central são 

acometidas pela neurotoxicidade decorrente da deposição da βA (Busche et al., 

2012; Jin et al., 2011). Nestas estruturas acontecem processos neuroplásticos 

dependentes da atividade dos receptores glutamatérgicos ionotrópicos NMDA 

(Acheson et al., 1995; Deogracias et al., 2004). (Deogracias et al., 2004; Leal et 

al., 2014). Esses fenômenos neuroplásticos no CPFM e Hpc estão diretamente 

envolvidos em processos de formação de memória (Brightwell et al., 2004; 
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Canto-de-Souza and Mattioli, 2016; Giustino and Maren, 2015; Impey et al., 

1998; Martínez et al., 2014; Zoladz et al., 2012). Estudos demonstram que a 

deposição da βA modifica a cinética de liberação e captação do glutamato (Brito-

Moreira et al., 2011; Pirttimaki et al., 2013; Talantova et al., 2013). 

Adicionalmente, a βA também é capaz de inibir a captação de glutamato pelos 

astrócitos através de sua interação com as proteínas transportadoras de 

aminoácidos destas células (Matos et al., 2008; Parpura-Gill et al., 1997). Em 

estudos de Chen e colaboradores (2017), foi demonstrado que duas semanas 

após a microinjeção AßOs, a microinjeção prejudicou o aprendizado e a memória 

semelhante aos nossos resultados no TRO e TLO, além de promover uma perda 

de sinapse e diminuição do LTP no hipocampo. Adicionalmente, Rammes e 

colaboradores em 2011 demonstraram que a aplicação da βA em cortes de 

neurônios hipocampais de camundongos causa prejuízo da LTP e que esse 

efeito é dependente da ativação de receptores NMDA (Rammes et al., 2011a). 

Além disso, a ativação extra celular desses receptores podem contribuir para 

uma disfunção sináptica e morte neural (Song et al., 2008). Dessa forma, as 

alterações nos testes de memórias ocasionadas pela injeção 

intracerebroventricular do AßOs encontradas nesses estudos, podem ser devido 

a neurotoxicidade e modificações neuroplasticas nessas estruturas chaves na 

DA. 

Como mencionado na introdução, a DA é caracterizada pela presença de 

βA, entretanto, a neuroinflamação é um fator importante que contribui para o 

comprometimento cognitivo e doenças neurodegenerativas como a doença de 

Alzheimer (Krause and Müller, 2010; Zhao et al., 2019). Nosso estudo 

demonstrou, que além das alterações cognitivas, a microinjeção do AßOs 
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promoveu um aumento das citocinas pró-inflamatórias como IL-1β e TNF-α em 

regiões do CPFM e Hpc. Estudos anteriores demonstram que administração de 

AßOs ocasiona um aumento de IL-1β, IL6 e TNF-α no hipocampo após 6h da 

injeção (Brkic et al., 2015). Além disso, camundongos com mutações genéticas 

que favorecem o acúmulo de βA também apresentam aumento das citocinas IL-

1β e TNF-α no hipocampo (Kim et al., 2019). No mesmo sentido, amostras de 

cérebro humano de DA desde estágios iniciais expressam citocinas 

inflamatórias, incluindo TNF-α, IL-6 e IL-1β (Sudduth et al., 2013). Apesar da 

neuroinflamação encontrada no CPFM e Hpc, nós não observamos aumento do 

AßOs nas primeiras 4h, 24h ou 48h (Figura 14). No mesmo sentido, Faucher e 

colaboradores (2016), demonstraram que 7 dias após a microinjeção de AßOs 

no hipocampo ocorre uma diminuição da detecção desse oligômero, entretanto, 

encontra-se ativação dos astrócitos no hipocampo. 

A inflamação no cérebro é caracterizada pela expressão de mediadores 

inflamatórios e ativação das células da glia, principalmente astrócitos e micróglia 

(Krause and Müller, 2010). No sistema nervoso central, as micróglias são os 

fagócitos residentes do sistema imunológico inato. Essas células são 

encontradas em um estado altamente ativado próximo de regiões anatômicas 

que possuem placas senis no cérebro da DA (Rogers and Shen, 2006). Nesse 

estado ativado, a micróglia produz várias citocinas pró-inflamatórias e outros 

mediadores imunes que criam um ambiente neurotóxico que pode levar à 

progressão da doença (Akiyama, 2000). Vários estudos evidenciam um número 

aumentado de micróglia morfologicamente reativa em cérebros com DA 

comparada para indivíduos que não possuem a DA (Cras et al., 1990; Styren et 

al., 1990). Adicionalmente a isso, Brkic e colaboradores (2015) demonstraram 
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que a microinjeção do AβOs promove um aumento da ativação da micróglia no 

CPFM e Hpc e essa alteração vem acompanhado de uma maior liberação nos 

níveis das citocinas pro-inflamatórias IL-1β, IL6 e TNF-α. Já em relação aos 

astrócitos, a βA aumenta a expressão do gene da enzima ciclooxigenase-2 

(COX-2), responsável pela produção de prostaglandinas inflamatórias, bem 

como da enzima iNOS (Benito et al., 2012a), demonstrando dessa forma, a 

existência de um componente inflamatório associado à ação da βA nas células 

da glia. 

Até o momento, diversos estudos indicam que a neurotoxicidade 

glutamatérgica e neuroinflamação podem contribuir para a DA (Akiyama, 2000; 

Aso et al., 2012b; Bedse et al., 2014b; Benito et al., 2012b; Cras et al., 1990; 

Krause and Müller, 2010; Rammes et al., 2011b). Interessantemente, a 

transmissão glutamatérgica e a neuroinflamação nas áreas afetadas pela DA 

pode ser fisiologicamente modulada por outros neurotransmissores, como os 

endocanabinóide (Auclair et al., 2000; Goonawardena et al., 2011; Piomelli, 

2003). Os receptores CB1 parecerem ter um efeito neuroprotetor na DA (Aso et 

al., 2012b), já a ativação dos receptores CB2 na micróglia é capaz de diminuir a 

neuroinflamação, recuperar a plasticidade sináptica neuronal e melhorar a 

capacidade cognitiva em camundongos transgênicos APP/PS1(Wu et al., 2017). 

Além desses receptores, outro receptor caracterizado é o receptor TRPV1 

(Zygmunt et al., 1999). Em nível sináptico foi demonstrado que, ao contrário dos 

receptores CB1, os receptores TRPV1 do Hpc aumentam a liberação de 

glutamato, através do aumento da permeabilidade da membrana ao cálcio 

(Eguchi et al., 2016). Sabe-se que um dos principais tratamentos da DA é a 

memantina, que é um antagonista dos receptores glutamatérgicos do tipo 
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NMDA. Clinicamente, a memantina retarda a progressão dos sintomas da 

doença e constitui uma das estratégias terapêuticas disponíveis clinicamente 

para tratar a doença (Reisberg et al., 2003). Liu e colaboradores (2014), 

demonstrou que a memantina foi capaz de melhorar a performance de memória 

espacial além de aumentar a liberação de neurotrofinas no hipocampo de 

camundongos APP/PS1, que é um dos modelos animais da DA (Liu et al., 2014). 

Em nosso estudo, nós observamos que o tratamento com SB366791, um 

antagonista dos receptores TRPV1, foi capaz de prevenir o efeitos deletérios 

sobre a memória de curto prazo e longo prazo no reconhecimento de objetos, na 

memória espacial, além de diminuir o prejuízo na consolidação da memória de 

extinção tanto no medo condicionado ao contexto, bem como no medo 

condicionado ao som. Esses resultados demonstram que SB366791 apresenta 

resultados muito similares a memantina. Adicionalmente, o tratamento com 

SB366791 diminuiu a liberação das citocinas TNF-α e IL-1β que haviam 

aumentado com a microinjeção do AßOs. Posteriormente, para confirmar a 

participação dos receptores TRPV1, nós também utilizamos animais knockout 

TRPV1 e observamos resultados semelhantes ao tratamento com SB366791, 

tanto na memória episódica, quanto na memória de medo. Além disso, os 

animais knockout TRPV1 também apresentaram uma diminuição das citocinas 

TNF-α e IL-1β (Figura 17). 

Diferentemente dos nossos resultados, Chen e colaboradores (2017) 

demonstraram que a administração de capsaicina, um agonista de receptores 

TRPV1, melhora o aprendizado e a memória prejudicada pela microinjeção de 

AβOs. Adicionalmente, Jayant e colaboradores em 2016 mostraram que a 

administração repetida de um agonista TRPV1 por gavagem melhorou a 
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atividade cognitiva de camundongos submetidos a um modelo da DA, avaliados 

no labirinto aquático de Morris (Jayant et al., 2016b). Esse dado parece 

contraditório aos nossos resultados. Entretanto, neste trabalho, como modelo da 

DA, foi realizada a injeção intracerebroventricular de estreptozotocina, que é um 

agente alquilante, capaz de induzir lesões no DNA dos neurônios, 

desencadeando mecanismos de apoptose (Reusser, 1971), sendo utilizado 

como um modelo da forma esporádica da doença (Salkovic-Petrisic et al., 2013) 

e não no processo neurodegenerativo subjacente à forma familiar da DA. 

Contudo, em um trabalho publicado recentemente, foi demonstrado que animais 

knockout TRPV1 recupera o prejuízo de memória e reduz o Aβ em um modelo 

transgênico da doença de Alzheimer (J. Kim et al., 2019), dados esses que são 

consistentes com o nosso trabalho.  

Como citado anteriormente, os receptores TRPV1 aumentam a liberação 

de glutamato através do aumento da permeabilidade da membrana ao cálcio 

(Eguchi et al., 2016). Além disso, diversos estudos demonstram que estes 

receptores estão expressos na micróglia, nos astrócitos e neurônios (Bari et al., 

2011; Doly et al., 2004; Szallasi et al., 2007). Embora não tenha sido encontradas 

alterações nos níveis de células Iba-1 positivas e NeuN positivas no nosso 

estudo, Kim e colaboradores (2005) demonstraram que a exposição de 

neurônios dopaminérgicos mesencefálicos ao agonista de TRPV1 (capsaicina) 

desencadeou morte celular e que esse efeito foi inibido pelos antagonistas do 

TRPV1, capsazepina (Kim, 2005). Adicionalmente a isso, Benito e colaboradores 

em 2012 observaram que o bloqueio dos receptores TRPV1 em cultura de 

astrócitos preveniu o aumento da expressão do gene das enzimas COX-2, iNOS 

e do TNF-α (Benito et al., 2012a).  
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Um outro dado importante encontrado no trabalho que corroboram com 

os resultados encontrados e os citados acima, foi confirmação da expressão dos 

receptores TRPV1 em neurônios e micróglia no córtex de pacientes. 

Adicionalmente a isso, encontramos uma possível diminuição dos marcadores 

de neurônios que foram incubados com AßOs, um aumento de TNF-α e um 

possível efeito benéfico do tratamento com o antagonista dos receptores TRPV1 

nas duas condições. Resultados citados anteriormente já demonstraram que 

pacientes com Alzheimer apresentam uma acentuada morte de neurônios, 

neuroinflamação e aumento de micróglias altamente reativas. Levando em 

consideração que esses receptores TRPV1 podem promover uma 

neurotoxicidade glutamatérgica, estão expressos em micróglia e astrócitos que 

são células altamente ativadas em pacientes com DA e apresentam um papel 

importante na neuroinflamação, é provável que os canais TRPV1 contribuam 

para o prejuízo da plasticidade sináptica, formação de memória e processos 

neuroinflamatórios relacionados à DA e que o antagonismo desses receptores 

apresente um efeito neuroprotetor frente essas alterações, podendo ser 

explorado como um possível tratamento para DA. 
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7. CONCLUSÃO 
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7. CONCLUSÃO 

Estes resultados sugerem que o antagonismo do receptor TRPV1 

apresenta um efeito neuroprotetor, diminuindo o déficit cognitivo. Além disso, o 

SB366791 foi capaz de diminuir as citocinas pró-inflamatórias IL-1β e TNFα no 

CPFM e Hpc de animais submetidos ao modelo da DA induzido por AßOs, 

sugerindo que o canal iônico TRPV1 pode ser um potencial alvo para o estudo e 

tratamento da doença de Alzheimer. 
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