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RESUMO 

 

Balthazar J. Avaliação da memória e das características neuropatológicas da doença 
de Alzheimer, em um modelo experimental, após estímulação em ambiente 
enriquecido. [dissertação (Mestrado em Farmacologia)]. São Paulo: Instituto de 
Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo; 2013. 
 
A doença de Alzheimer (DA) é uma doença progressiva, onde ocorre a destruição da 
comunicação neuronal, levando o paciente à perda de funções cognitivas. Sabe-se que o 
enriquecimento ambiental promove alterações morfológicas e funcionais no encéfalo, 
levando a amplificação das funções cognitivas, já descrita em humanos e animais. Neste 
trabalho, foram avaliados os efeitos da estimulação em ambiente enriquecido (AE) para a 
memória e para os marcadores neuropatológicos da DA em camundongos transgênicos 
(TG) que superexpressam a proteína precursora amilóide, PDGFB - APPSwInd e animais 
C57Bl6 (WT), em duas idades, 7 e 12 meses de idade, estimulados durante quatro meses. 
Foram avaliadas a memória espacial, em labirinto de Barnes, e a memória relacionada a 
estímulo aversivo, em esquiva inibitória. Após as observações comportamentais, foram 
realizados estudos histológicos para avaliação da densidade dos terminais pré-sinápticos e 
corpos neuronais, hiperfosforilação da Tau e contagem de placas senis. Nos animais TG ou 
WT, estimulados dos 3 aos 7 meses de idade, o AE aparentemente promoveu um melhor 
funcionamento dos circuitos neuronais, sem alteração da densidade dos terminais pré-
sinápticos e dos corpos neuronais, pois esses animais foram capazes de armazenar a 
informação relacionada ao estímulo aversivo por até 2 meses. Nessa idade não foi 
observada diferença na memória espacial entre os grupos avaliados. Nos grupos de animais 
observados dos 8 aos 12 meses de idade, os animais TG que passaram em ambiente 
enriquecido apresentaram uma redução de 85,18% no valor total de placas na região dorsal 
do hipocampo quando comparados ao grupo TG controle. Porém, não foram observadas 
diferenças estatisticamente significativas nos testes de memória e avaliações histológicas, 
entre os grupos, provavelmente devido ao baixo número de animais em cada grupo. No 
modelo animal utilizado, não foi possível identificar a formação de novelos neurofibrilares, 
aos 12 meses de idade, com os métodos utilizados. Diante das observações realizadas 
nesse trabalho, podemos inferir que a manutenção de animais em ambiente enriquecido 
gera alterações no sistema nervoso central que constituem melhorias funcionais, protetoras 
no caso da presença de doenças neurodegenerativas como a DA. Com o presente trabalho 
não foi possível verificar os mecanismos pelos quais essas melhorias são estabelecidas, 
porém é fato que contribuem com as reservas cognitivas verificadas tanto em humanos 
quanto em animais, após estimulação cognitiva e/ou física.  

 
 
Palavras-chave: Doença de Alzheimer. Ambiente Enriquecido. Memória. Hipocampo. 

 



 
 

 

ABSTRACT 

 

Balthazar J. Evaluation of memory and neuropathological hallmarks of Alzheimer's 
disease in an experimental model after stimulation in an enriched environment. 
[Masters thesis (Pharmacology)]. São Paulo: Instituto de Ciências Biomédicas, 
Universidade de São Paulo; 2013. 
 
Alzheimer's Disease (AD) is a progressive disease, where the destruction of neuronal 
circuitry leads to loss of cognitive functions. It is already known that stimulation in enriched 
environment (EE) promotes morphological and functional changes in the brain, leading to 
amplification of cognitive functions, as described in humans and animals. In this study, we 
evaluated the effects of EE stimulation for the memory and neuropathological hallmarks of 
AD in transgenic mice (TG) that overexpress amyloid precursor protein, PDGFB-APPSwInd 
and C57Bl/6 animals (WT), in two ages, 7 and 12 months of age, stimulated during 4 
months. Barnes maze was used to evaluate spatial memory, while inhibitory avoidance 
apparatus was used to evaluate aversive memory. After the behavioural studies, histological 
analysis were conducted to evaluate neuronal bodies, presynaptic terminals, tau 
hyperphosphorylation and density of senile plaques. In TG or WT animals, stimulated from 3 
to 7 months of age, the EE apparently promoted a better functioning  in the neuronal circuits, 
with no change in the density of presynaptic terminals and neuronal bodies, once these 
animals were capable of storing information related to the aversive stimulus for up to 2 
months. At that age, all groups showed no difference in spatial memory. In the older group (8 
to 12 months of age), TG animals stimulated in enriched environment showed a reduction of 
85.18% in total density of senile plaques, in the dorsal region of the hippocampus, when 
compared to the TG control group. However, there weren't significant differences in memory 
and in the histological tests among the groups evaluated, probably due to few animals in 
each group. In this animal model it was not possible to identify the formation of neurofibrillary 
tangles, at 12 months of age, with the methods used. Taking all these data together, one 
may conclude that stimulation in environmental enrichment leads to changes in central 
nervous system that are protective in the presence of neurodegenerative diseases, as AD. In 
this work it was not possible to verify the mechanisms endowed in those improves, but they 
surely contribute to cognitive reserves observed in humans and animals, after cognitive 
and/or physical stimulation.   
 
 
Keywords: Alzheimer’s Disease. Enriched environment. Memory. Hippocampus 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 A doença de Alzheimer (DA) 

 

Em 1906, analisando amostras de tecido cerebral de uma paciente, o médico 

alemão Alois Alzheimer projetou a hipótese de uma nova doença que afetaria o 

córtex cerebral levando a demência senil, com sintomas como déficit de memória, 

alterações de comportamento e incapacidade para as atividades rotineiras. Em 

1911, Dr. Alzheimer publicou os resultados dos seus testes de histopatologia, onde 

mostrou a formação de novelos neurofibrilares e o acúmulo de placas características 

no espaço extracelular, nas amostras de sua paciente (Alzheimer’s Association, 

2011).  

Hoje sabemos que a doença de Alzheimer (DA) é uma doença progressiva 

fatal, onde ocorre a destruição das células nervosas, principalmente a perda de 

neurônios colinérgicos no hipocampo e no córtex frontal, o que leva o paciente à 

perda de memória, mudanças de comportamento, perda da habilidade para cumprir 

suas atividades e perda do controle das funções fisiológicas (Alzheimer’s 

Association, 2011; Mattson, 2004). Sua causa ainda é desconhecida. 

Pesquisas realizadas pela Alzheimer’s Association (2011) mostram que cerca 

de 5.2 milhões de americanos com 65 anos ou mais sofrem da DA. Cerca de 

200.000 indivíduos abaixo dessa idade também apresentam os sintomas, sendo 

estes casos, em sua maioria, relacionados com o Alzheimer familiar, de início 

precoce e origem hereditária. A mesma fonte revela também que a DA vem subindo 

como causa de morte nos Estados Unidos (EUA), com uma incidência de 170 novos 

casos a cada 1000 pessoas entre 75 e 84 anos. Hoje, a doença é a sexta causa de 

morte no país, equiparando-se a outras como o câncer de próstata e mama, 

acidente vascular encefálico e doenças cardiovasculares (Alzheimer’s Association, 

2011).  

No Brasil, em estudos realizados utilizando amostras de idosos de base 

comunitária, a prevalência de demência na população com mais dos 65 anos foi de 

7,1%, sendo que a DA foi responsável por 55% dos casos (Herrera et al., 2002).  A 

taxa de incidência foi 7,7 por 1.000 pessoas/ano em estudo realizado no estado de 

São Paulo e 14,8 por 1.000 pessoas/ano em estudo no Rio Grande do Sul (Chaves 

et al., 2009; Nitrini et al., 2004). Considerando a prevalência de demência no Brasil e 
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a população de idosos, aproximadamente 14 milhões, a estimativa em 2010 para 

demência era de 1,1 milhão (Brasil, 2010). 

O fato mais preocupante em toda essa evolução é que os tratamentos 

farmacológicos até então existentes apenas são capazes de retardar a doença e 

amenizar alguns sintomas, mas não conseguem combatê-la. O tratamento mais 

utilizado atualmente é com os inibidores da colinesterase, como a donepezila e 

galantamina e com antagonistas do glutamato como a memantina (Hogan et al., 

2008). É devido a este fato que a ciência vem buscando alternativas para melhorar a 

qualidade de vida desses pacientes. 

 

1.2 Características neuropatológicas da DA 

 

Os achados do Dr. Alzheimer, publicados em 1911, ainda hoje são os dois 

principais sinais microscópicos da DA e que culminam com a redução do volume 

cerebral.  

As placas amilóides (placas senis) consistem em depósitos extracelulares do 

peptídeo β-amilóide, que contém cerca de 40 aminoácidos. O β-amilóide é derivado 

da proteína precursora amilóide (PPA). A PPA é composta de aproximadamente 770 

aminoácidos, distribui-se amplamente por neurônios em cérebros normais e é 

expressa pelo cromossomo 21 (Haass, Selkoe, 2007; Kang et al., 1987). O processo 

amiloidogênico, onde ocorre à liberação do peptídeo -amilóide, inicia-se quando a 

PPA sofre a ação da enzima -secretase que a cliva no segmento N-terminal de seu 

domínio -amilóide, liberando o fragmento solúvel sPPA para o meio extracelular 

(Bossy-Wetzel et al., 2004; Haass, Selkoe, 2007; Suh, Checler, 2002).  

O -amilóide produzido pode permanecer em forma solúvel ou então agregar-

se, tornando-se insolúvel e depositando-se na forma de placas senis, que são 

patogênicas. Estudos recentes mostraram que a forma oligomérica do -amilóide, 

que seria a solúvel, apresenta grande potencial neurotóxico e pode afetar de forma 

significativa diferentes vias de sinalização celular (Haass, Selkoe, 2007; Hsia et al., 

1999; Pimplikar, 2009). 

Os aglomerados neurofibrilares consistem no acúmulo intracelular de proteína 

Tau. Essa proteína faz parte da família das proteínas associadas aos microtúbulos, 

sua principal função é estabilizar os microtúbulos pela agregação da tubulina, 
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controlando a dinâmica durante a maturação e o crescimento dos neurônios 

(Kikkawa et al., 1994). Em todos os tipos celulares, os microtúbulos correspondem a 

uma estrutura dinâmica, fundamental para o processo de divisão celular. Nos 

neurônios maduros essa função se perde e os microtúbulos especializam-se na 

manutenção da citoarquitetura e no transporte intraneural (Cleveland, Hoffman, 

1991). 

Em células sadias do cérebro, a Tau é uma proteína solúvel, apresentando-se 

em seis isoformas derivadas do splicing alternativo de mRNA (do inglês messenger 

Ribonucleic Acid) e compostas por 352-441 resíduos de aminoácidos. O splicing 

alternativo da Tau nos éxons 2, 3 e 10 resulta na presença dessas seis diferentes 

isoformas que contêm, respectivamente, nenhuma (sem éxon 2 e 3), uma (com éxon 

2 e sem éxon 3) ou duas inserções (com éxon 2 e 3) no segmento amino terminal e 

três (sem éxon 10) ou quatro repetições (com éxon 10) do sítio de ligação ao 

microtúbulo no segmento carboxi terminal (Figura 1). A expressão das isoformas da 

Tau é regulada durante o desenvolvimento. A proteína Tau é normalmente 

encontrada nos axônios, mas em achados descritos em algumas doenças, a 

proteína encontra-se distribuída no corpo celular e nos dendritos (Avila et al., 2004; 

Goedert, 2004; Wang, Liu, 2008). 
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Figura 1- Expressão da Tau 

 

 

 

 

 

 

 

O gene da tau, localizado no cromossoma 17 humano é transcrito para o correspondente RNA que, 
após o splicing alternativo, origina vários mRNAs para tau. Estes mRNAs, após tradução, originam 
diferentes isoformas da tau. As diferentes isoformas da tau são nomeadas de acordo com os números 
de inserções da sequência N-terminal e C-terminal do domínio de ligação ao microtúbulo (por 
exemplo 2N4R) ou de acordo com os clones (por exemplo Tau40). O número de aminoácidos (AA) da 
proteína está ao lado direito de cada isoforma.  
Fonte: Adaptado de Avila et al., 2004;  Wang, Liu, 2008. 

 

A proteína Tau pode ser encontrada na forma insolúvel nos filamentos 

helicoidais pareados, que é o principal componente dos emaranhados 

neurofibrilares. Esses filamentos apresentam de seis a oito grupos fosfato por 

molécula de proteína Tau, permitindo afirmar que a Tau encontra-se em estado 

hiperfosforilado. Em um cérebro sadio essa proporção costuma ser em torno de dois 

grupos por molécula (Brandt et al., 2005).  

A hiperfosforilação da Tau presente no citosol, durante estágios iniciais de 

degeneração neurofibrilar induz mudanças conformacionais que precedem sua 

agregação. A Tau é a maior proteína do citoesqueleto e sua hiperfosforilação 

compromete o transporte axonal e o metabolismo das sinapses, causando 

disfunções que resultam em perda de viabilidade celular, colapso do citoesqueleto 

microtubular e morte neuronal (Wang, Liu, 2008). 

Esses dois depósitos, placas β-amilóide e emaranhados neurofibrilares, são 

agregados proteicos que resultam do processamento não-usual das proteínas 

nativas. Aparecem, também, em cérebros não doentes, mas em menor número. 

Estudos correlacionam estes dois achados como principais causadores do déficit 
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cognitivo apresentado pelos pacientes com DA (Brandt et al., 2005; Haass, Selkoe, 

2007; Pimplikar, 2009; Wang, Liu, 2008; Wolf et al., 2006). 

 

1.3 Evolução da DA e Memória 

 

Cada paciente de Alzheimer sofre a doença de forma diferenciada. Muitas 

vezes os primeiros sintomas são confundidos com problemas normais do 

envelhecimento ou estresse. Com o avançar da doença vão aparecendo sintomas 

como perda de memória, confusão mental, irritabilidade, agressividade, falhas na 

linguagem, dificuldades com as atividades da vida diária como alimentar-se e 

banhar-se e o paciente, então, desliga-se da realidade (American Psychiatry 

Association, 1994). 

Antes de se tornar totalmente aparente, a DA desenvolve-se por um período 

indeterminado de tempo e pode manter-se não diagnosticada e assintomática 

durante anos. Quando a suspeita recai sobre a DA, o paciente é submetido a uma 

série de testes cognitivos, como o Mini Exame do Estado Mental (MEEM) e exames 

de neuroimagem para um diagnóstico de provável doença de Alzheimer, por 

exclusão de outras doenças senis (Associação Médica Brasileira et al., 2011; Nitrini, 

2005). Um diagnóstico definitivo só pode ser realizado por necropsia com 

identificação do número apropriado de placas e novelos neurofibrilares em regiões 

específicas do cérebro, na presença de história clínica consistente com demência 

(Brasil, 2010).  

As alterações cerebrais na DA ocorrem desde o início da doença, em 

estruturas do lobo temporal medial, incluindo o hipocampo e o giro para-hipocampal, 

consideradas estruturas essenciais para os processos de memória. Com a evolução 

da doença, o processo degenerativo se espalha para áreas corticais, atingindo áreas 

cerebrais responsáveis por outros processos cognitivos (Mattson, Magnus, 2006). 

Com o lobo temporal medial afetado pela doença, o esquecimento se torna o 

primeiro e mais aparente sintoma da DA. Segundo James McGaugh, em livro 

publicado em 1971, “o aspecto mais notável da memória é o esquecimento” (Harlow 

et al., 1971). As memórias em geral são perdidas ao longo dos anos devido à falta 

de uso ou por desaparecimento das sinapses que a abrigavam em consequência de 

morte celular ou de perda dos prolongamentos sinápticos correspondentes, axônios 
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ou dendritos (Izquierdo, 2010). Na DA, essa morte neuronal é exacerbada pelo 

próprio quadro da doença. 

A memória é a capacidade de adquirir, armazenar e recuperar informações e 

está dividida em dois tipos principais. O primeiro tipo envolve a capacidade de 

verbalizar um fato (memória declarativa). O segundo envolve a capacidade de reter 

e processar uma informação que não pode ser verbalizada (memória de 

procedimento), como dirigir ou andar de bicicleta, esta última é um tipo de memória 

mais estável e mais difícil de ser perdida (Izquierdo, 2002; Kandel, 2009). No 

paciente de Alzheimer a perda da memória de procedimento acontece nos últimos 

estágios da doença (Satler, Tomaz, 2011). 

A memória declarativa ainda pode ser subdividida em memória de curto prazo 

e longo prazo. A memória de curto prazo é aquela com duração de segundos ou 

minutos, onde há a formação dos traços de memória, este momento pode ser 

considerado um período de consolidação da informação, onde a memória é lábil, 

sensível e há a formação de novas proteínas, para transformação em memória de 

longo prazo com duração de dias, meses e anos (Izquierdo, 2002; Kandel, 2009). A 

perda da memória de curta duração é um dos sintomas iniciais da DA, enquanto a 

perda da memória de longa duração ocorre de maneira progressiva ao longo da 

evolução da doença (Parra et al., 2009).  

Nesse trabalho foram avaliados dois tipos de memória, a espacial e a 

relacionada a estímulo aversivo. Essas memórias envolvem estruturas cerebrais 

como o córtex, o hipocampo e a amígdala, importantes para a formação, 

consolidação e recuperação desses tipos de memória e afetadas pela DA. 

A memória espacial é um tipo de memória declarativa de curta ou longa 

duração. Ela envolve um mapa cognitivo, onde a estrutura central é o hipocampo 

(O’Keefe, Nadel, 1978). Estudos mostraram que lesões no hipocampo de ratos 

fizeram com que esses animais não conseguissem aprender ou recordar layouts 

espaciais, principalmente quando o hipocampo era lesionado em sua totalidade, pois 

quando essas lesões eram em regiões específicas a orientação espacial era 

prejudicada parcialmente (Martin et al., 2005; Morris et al., 1982). Quando lesionado 

o hipocampo em sua região ventral não se observou alterações significativas no 

processo da memória espacial, mas quando lesionada a região dorsal foi 

observados prejuízos na formação e recuperação da memória espacial de curto e 

longo prazo, mostrando assim funções distintas para essas duas regiões do 
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hipocampo na memória espacial (Lee, Kesner, 2003; Moser et al., 1993; Moser, 

Moser 1998).  

A memória e a capacidade de orientação espacial no hipocampo estão 

diretamente relacionadas com as chamadas “células de localização”. Podemos 

encontrar essas células como piramidais nas regiões do cornu ammonis, áreas 1 e 3 

(CA1 e CA3) e como granulares na região do giro denteado, sendo essas três 

regiões essenciais para esse tipo de memória (Brun et al., 2002; Goodrich-Hunsaker 

et al., 2008; O’Keefe, Nadel, 1978; Saab et al., 2009) (Figura 2). 

 

Figura 2 - Diagrama de circuito do hipocampo  

 

 

O giro denteado recebe a entrada de informações a partir do córtex entorrinal, através de seus 
neurônios granulares e envia projeções para a região CA3, de neurônios piramidais, que envia a sua 
projeção para os neurônios, também piramidais, do CA1.  
Fonte: Adaptado de McEwen et al., 1999. 

 

A memória relacionada ao estímulo aversivo, por outro lado, é um tipo de 

memória que envolve mecanismos de condicionamento de medo. Nesse caso, um 

organismo é treinado a prever um evento aversivo. A memória aversiva possui 

geralmente uma fase condicionada, com um estímulo neutro ou contextual e uma 

fase não condicionada, com um estímulo aversivo, onde é gerada uma resposta de 

medo ou resposta condicionada. O medo condicionado faz parte do 

condicionamento clássico, conhecido como condicionamento Pavloviano (Frendt, 

Fanselow, 1999; LeDoux, 2000; Maren, 2001).  

Estudos mostraram que a falta do medo em animais estava relacionada a 

lesões no lobo temporal que afetavam a amígdala. A partir desses estudos um 
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consenso é formado de que o complexo amigdaloide tem um papel indispensável na 

regulação do medo (Goddard, 1964; Meunier et al., 1999; Weiskrantz, 1956; Zola-

Morgan et al., 1991).  

A amígdala pode ser dividida em vários núcleos, amígdala lateral (AL), núcleo 

basolateral (BL) e núcleo basomedial (BM) que juntos formam o complexo da 

amígdala basolateral (ABL), amígdala central (ACe) e amígdala medial (AM).  

Quando se trata do circuito do medo condicionado, a ABL recebe e integra 

informações sensoriais a partir de uma variedade de fontes, como o córtex pré-

frontal e o hipocampo (região do CA1). O hipocampo está envolvido principalmente 

quando a informação é espacial e contextual (Fredt, Fanselow, 1999; Kim, 

Fanselow, 1992; Maren, 2001; Phillips, LeDoux, 1992) (Figura 3). 

 

Figura 3 - Diagrama do circuito do medo condicionado contextual 

 

 

 

 

 

 
 

 
A amígdala lateral (AL) recebe informações do hipocampo e do córtex pré-frontal. Essa informação é 
transmitida para a amígdala central (Ace) de forma direta ou indireta pela amígdala basolateral (ABL). 
Da amígdala central (Ace) saem às projeções para a resposta de medo. 
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1.4 Tratamento 

 

Ainda não existe tratamento preventivo ou curativo para a doença de 

Alzheimer. O objetivo do tratamento medicamentoso é a estabilização do 

comprometimento cognitivo, do comportamento e capacitação para a realização das 

atividades da vida diária, com um mínimo de efeitos adversos. 

O tratamento mais utilizado atualmente é com os inibidores da colinesterase e 

com antagonistas de baixa afinidade do receptor de glutamato do tipo NMDA (do 

inglês N-methyl-D-aspartate) (Hogan et al., 2008). 

Os fármacos inibidores da colinesterase com indicação para a DA são a 

donepezila, a galantamina e a rivastigmina. Eles facilitam a neurotransmissão 

colinérgica pela diminuição da degradação da acetilcolina liberada por neurônios 

colinérgicos funcionalmente intactos. 

As alterações patológicas na DA envolvem a destruição das vias neuronais 

colinérgicas que estão envolvidas no processo de atenção, aprendizado e memória 

e em outros processos cognitivos (Minger et al., 2000; Terry, Buccafusco, 2003). 

Diversos fármacos com ação colinérgica, como agonistas muscarínicos e nicotínicos 

e compostos para aumentar a liberação da acetilcolina, foram testados como 

tratamento para a DA, mas não houve efeito clínico relevante e ainda ocorreu uma 

grande incidência de efeitos adversos devido à ação colinérgica periférica (Brasil, 

2010).  

A donepezila, a rivastigmina e a galantamina têm propriedades 

farmacológicas levemente diferentes. A rivastigmina além da acetilcolinesterase 

inibe também outra colinesterase, a butirilcolinesterase. A galantamina, além de 

inibir a acetilcolinesterase, tem atividade agonista nicotínico. Cada fármaco deve ser 

usado de acordo com o prognóstisco e evolução do paciente, não havendo 

diferenças clínicas relevantes entre eles (Bond et al., 2012; Hansen et al., 2008; 

Lockhart et al., 2009; Wattmo et al., 2012). Esses fármacos estão recomendados 

para o tratamento da DA em estágio leve a moderado (Associação Médica Brasileira 

et al., 2011). 

Já a memantina, antagonista de baixa afinidade do receptor de glutamato do 

tipo NMDA, age na restauração da homeostase do sistema glutamatérgico, 

auxiliando no controle da excitotoxicidade glutamatérgica (Parsons et al., 2007). Está 
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recomendada para o tratamento da DA no estágio moderado a grave (Associação 

Médica Brasileira et al., 2011). 

O glutamato é o principal neurotransmissor excitatório no Sistema Nervoso 

Central. Ele está envolvido em funções cerebrais relacionadas à aprendizagem e 

memória, além de participar como mediador da comunicação intercelular, 

plasticidade, crescimento e diferenciação celular (Izquierdo, 1994; Meldrum, 2000; 

Morris et al., 1986). Os receptores NMDA respondem mais lentamente ao glutamato 

e são considerados responsáveis pelos processos de aprendizado e memória 

(Malenka, Bear, 2004; Rebola et al., 2010). 

Existem cada vez mais indicações de que as perturbações na 

neurotransmissão glutamatérgica, especialmente nos receptores NMDA, contribuem 

para a expressão dos sintomas e para a evolução da DA (Chalmers et al., 1990; 

Chen et al., 2011; Lee et al., 1995; Shankar et al., 2007). A excitotoxicidade é um 

dos principais eventos dessa perturbação, nela as células nervosas começam a 

responder de forma inapropriada a concentrações elevadas de glutamato na fenda 

sináptica, o que culmina com a morte celular, principalmente devido a um influxo 

excessivo de cálcio (Lynch, Guttmann, 2002).  

Os fármacos citados acima são considerados de primeira escolha 

(Associação Médica Brasileira et al., 2011). Outras inúmeras substâncias têm sido 

propostas para preservar ou restabelecer a cognição, o comportamento e as 

habilidades funcionais do paciente com demência. Porém, os efeitos dessas 

substâncias limitam-se ao retardo na evolução natural da doença, permitindo apenas 

uma melhora temporária do estado funcional do paciente (Geldmacher, 2007; Hogan 

et al., 2008; Lovestone et al., 1997). Devido a esses fatos, o tratamento da DA deve 

ser multidisciplinar, envolvendo os diversos sinais e sintomas da doença e suas 

peculiaridades de condutas.  

Alternativas de tratamento não-farmacológicos vêm ganhando espaço para 

amenizar os sintomas da progressão da doença, na tentativa de melhorar a 

qualidade de vida do paciente, principalmente no que diz respeito aos aspectos 

cognitivos através da estimulação física com exercícios e intelectual com leituras, 

jogos, passatempos etc (Baker et al., 2010; Duara et al., 2009; Faria et al., 2009; 

Farlow et al., 2008; Guerreiro et al., 2004; Hogan et al., 2008). 
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1.5 Enriquecimento ambiental 

 

Há algum tempo vem sendo descrito na literatura que pessoas que praticam 

atividade intelectual desde a juventude são menos propensas a desenvolver 

demências durante o processo de envelhecimento (Glatt et al., 1996; Kramer et al., 

2004; Riley et al., 2005; Snowdon et al., 1996). 

Essa estimulação cognitiva durante a vida permite a formação de uma reserva 

cognitiva importante no processo de neuroproteção (Scarmeas, Stern, 2003; Stern, 

2006; Whalley et al., 2004). O conceito de reserva cognitiva sugere que a 

inteligência ou aspectos da experiência de vida como nível educacional ou 

profissional pode fornecer uma reserva, na forma de um conjunto de habilidades que 

permite a algumas pessoas lidar com a progressão de algumas doenças, como a DA 

melhor do que outros (Scarmeas, Stern, 2003). Há evidências de estudos de 

imagem funcional que indivíduos com maior escolaridade podem clinicamente ser 

mais resilientes aos sintomas da DA (Scarmeas et al., 2003). Envelhecer praticando 

atividades intelectuais e físicas, portanto, pode resultar em redes cognitivas 

funcionalmente mais eficientes e fornecer uma reserva cognitiva que atrasa o 

aparecimento de manifestações clínicas da demência (Scarmeas, Stern, 2003; Stern 

et al., 2005; Whalley et al., 2004). 

 A estimulação cognitiva vem sendo aplicada em animais utilizando-se, por 

exemplo, ambientes enriquecidos (AE) e foi constatado que esse estímulo causa um 

aumento da função cognitiva, bem como mudanças na expressão gênica 

relacionada à plasticidade e transmissão sináptica, além de modificações 

morfológicas significativas no sistema nervoso central (Loukavenko et al., 2007; 

Rampon et al., 2000).  

Em humanos, o desenvolvimento da reserva cognitiva é influenciado por 

vários fatores associados como nível educacional, profissional, estilo de vida e 

contínua estimulação intelectual. Em animais expostos ao enriquecimento ambiental, 

estes fatores são fornecidos pela complexidade do ambiente e presença de 

novidade (Petrosini et al., 2009). Em humanos, outro fator considerado essencial 

para a formação da reserva cognitiva é o exercício físico (Pang, Hannan, 2013; van 

Praag et al., 1999). No enriquecimento ambiental, o treinamento físico dos animais é 

representado pela atividade exploratória vinculada à inspeção dos novos objetos e 

atividade motora nas rodas de atividade. 
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Trabalhos recentes mostram que os animais estimulados passam a 

apresentar melhor desempenho e habilidade, comparativamente àqueles que viviam 

em um ambiente pobre de estímulos. Além disso, apresentam amplificação da 

transmissão sináptica e conseqüente aumento da função cognitiva, o que consiste 

em um fator protetor para a memória (Ferrari et al., 2001; Loukavenko et al., 2007; 

Nunes et al., 2003; Oliver, 2007; Schloesser et al., 2010; Segovia et al., 2009). Esse 

fato vem sendo observado, inclusive, quando o estímulo é aplicado durante o 

processo de envelhecimento ou mesmo quando é aplicado em animais velhos 

(Baraldi et al., submetido).  

Quando há interação do organismo com o meio externo ocorrem modificações 

morfológicas e moleculares dos neurônios (Arteni, Netto, 2004; Ferrari et al., 2001). 

Uma dessas modificações é o aumento da produção de neurotrofinas, como o BDNF 

(brain-derived neurotrophic fator), no hipocampo, área cerebral implicada na 

consolidação da memória (Kobilo et al., 2011; Lent, 2008). As modificações de 

determinadas sinapses em áreas como córtex, hipocampo, amígdala e suas 

principais conexões após diferentes estimulações cognitivas, como treino de atenção 

e estímulo em ambiente enriquecido, são significativas para a formação e 

armazenamento das memórias (Izquierdo, 2002; Viel et al., 2012). 

Diante da possibilidade da formação de reserva cognitiva e dos inúmeros 

benefícios fornecidos pelo enriquecimento ambiental, nesse trabalho avaliamos os 

efeitos da estimulação cognitiva em ambiente enriquecido para a memória e para os 

marcadores neuropatológicos de um modelo animal transgênico que superexpressa 

a PPA humana.  

 

1.6 Modelo experimental para a DA 

 

Os modelos animais foram criados para mimetizar características de doenças 

humanas, mas não existe um modelo animal perfeito, pois mesmo sendo feitas 

várias modificações genéticas, não temos a certeza de que este modelo está 

representando o que realmente acontece no humano.   

Os modelos transgênicos para a DA apresentam características da doença, 

como déficit cognitivo, disfunção e perda sináptica, placas amilóides e aglomerados 

neurofibrilares, além de atrofia e morte neuronal (Balducci, Forloni, 2011).   
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Os animais transgênicos, que manifestam principalmente a formação de 

placas senis, são gerados da mutação de três isoformas do gene da PPA humana 

(695, 751 e 770). A mutação no gene da PPA é nomeada de acordo com o lugar da 

descoberta, por exemplo, o sueco (K670N e M671L), o inglês (Londres) (V717l) o 

ártico (E693G), sendo que o número corresponde à isoforma da PPA (Balducci, 

Forloni; 2011).  Em todas as mutações, as placas de β-amilóides são compostas 

pelos fragmentos 1-40 e 1-42 e ocupam áreas corticais e hipocampais (Howlett et 

al., 2004; McGowan et al., 1999).   

Atualmente, os modelos utilizados não apresentam apenas uma mutação, 

mas várias, numa tentativa de se aproximar do que aconteceria no paciente com DA. 

O modelo duplo transgênico apresenta a mutação Sueca da PPA e do gene da 

presenilina 1 (PS1). A deposição de placas amilóides inicia-se aos nove meses de 

idade (Borchelt  et al., 1997). Esse modelo apresenta déficit cognitivo, observado em 

Labirinto de Morris e teste de reconhecimento de objetos (Dinamarca et al., 2008; 

Howlett et al., 2004; Trinchese et al., 2008). 

O mais completo modelo transgênico para a DA, hoje, é o triplo transgênico 

(3xTg) que apresenta, além  da mutação do gene da PPA e PS1, o gene da proteína 

tau modificado e inserido neste animal (Oddo et al., 2003). Assim o 3xTg apresenta 

grande deposição de β-amilóide intracelular, precedendo a formação extracelular de 

placas, sendo evidente aos doze meses de idade,  mas a característica mais 

importante deste transgênico é a formação dos aglomerados neurofibrilares.  

Recentemente, um novo triplo transgênico foi desenvolvido que apresenta a 

mutação da PPA, PS2 e mutação no gene da proteína tau (Grueninger et al., 2010; 

Rhein et al., 2009).  

No presente trabalho o modelo transgênico utilizado foi o Tg(PDGFB-

APPSwInd)20Lms, também chamado de J20. Esse modelo expressa as mutações, 

sueca e indiana, apresentando a isoforma 770 da PPA. Entre cinco e sete meses de 

idade eles apresentam placas amiloides no hipocampo, em região como o giro 

denteado e, aos dez meses, essa deposição está presente em grande parte dos 

animais TG (Hsia et al., 1999). No Labirinto de Morris, esta linhagem apresenta, 

também, déficit cognitivo (Chen, Bear, 2007; Palop  et al., 2003).  

Essa evolução lenta das características da DA no modelo, com um 

aparecimento das placas senis na fase adulta traz o modelo mais perto da realidade 

dos pacientes da DA. 
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6 CONCLUSÃO 

 

Após a estimulação em AE de animais transgênicos para a PPA humana, 

Tg(PDGFB  -  APPSwInd), comparativamente  a  seus  controles  selvagens  

(C57Bl/6), por um período de 16 semanas e em  duas  idades  diferentes (entre 3 e 7 

meses e 8 e 12 meses de idade), podemos concluir que:  

 

  A manutenção de animais em AE por 4 meses foi efetiva em manter a 

memória relacionada a estímulo aversivo nos animais TG, de 3 a 7 meses 

de idade, de forma semelhante aos animais WT de mesma idade.  

 

  Nos animais TG mais velhos estimulados de 8 a 12 meses de idade, houve 

uma redução na densidade de placas senis na área dorsal do hipocampo, a 

níveis semelhantes aos do grupo WT-Ctrl de mesma idade (apesar dessa 

diferença não ser estatisticamente significativa).  

 

  Com 16 semanas de AE, as alterações antes visíveis e mensuráveis (4 a 6 

semanas de estimulação), passam a não ser mais, devido a mecanismos 

homeostáticos que mantem a massa neuronal em volume restrito. O que se 

pode observar, de acordo com a literatura, é um melhor funcionamento das 

redes neuronais com prováveis alterações funcionais protetoras, que formam 

as reservas cognitivas verificadas tanto em humanos quanto em animais.  
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