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RESUMO 

 
ABRÃO, G. S. Caracterização de potenciais candidatos a biomarcadores relaciona-
dos ao déficit cognitivo em cães. 2020. 50 f. Dissertação (Mestrado em Farmacolo-
gia) – Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 
2020. 
 

Durante o processo de envelhecimento pode ocorrer redução de fatores que refor-
çam a memória, bem como o aumento de fatores que reduzem a manutenção dessa 
função cognitiva. A caracterização de biomarcadores que indicam o estado cognitivo 
no processo de envelhecimento é de grande relevância para o diagnóstico e/ou tra-
tamento da disfunção cognitiva. O sistema adenosinérgico desempenha um papel 
essencial na manutenção da homeostase cerebral, principalmente através da ação 
inibitória e facilitatória dos receptores A1 e A2A, respectivamente. Efeitos mediados 
por esses receptores controlam a transmissão sináptica basal, a neuroplasticidade 
cerebral (incluindo a densidade da neurotrofina BDNF) e os processos cognitivos, o 
que afeta diferentes comportamentos desde a locomoção até o humor. O objetivo do 
presente estudo foi investigar se os níveis de A1, A2A e BDNF no sangue de ratos 
poderiam ser relacionados à memória e níveis dessas proteínas no cérebro, conside-
rando-as, potencialmente, como biomarcadores periféricos da memória. A mesma 
relação foi avaliada em cães de companhia, considerando a idade, cognição e níveis 
sanguíneos dessas proteínas. Para isso, ratos Wistar fêmeas jovens (n=12, 3 meses 
de idade) e velhos (n=12, 24 meses de idade) foram submetidos ao teste de reco-
nhecimento de objetos para análise das memórias de curta e longa duração. Em se-
guida, os animais foram anestesiados para extração do hipocampo e sangue. Os 
cães, de ambos os sexos, foram divididos em jovens (n=10, 1-2 anos) e velhos 
(n=12, acima de 10 anos) e o estado cognitivo foi avaliado usando um questionário 
aplicado aos proprietários (quanto maior a pontuação, pior a memória). O sangue (5 
mL) foi coletado por venopunção jugular. A densidade das proteínas relacionadas à 
memória foi avaliada por western-blotting e ensaio de ELISA. Os dados foram ex-
pressos como medianas e intervalos interquartis e analisados pelo teste de Mann-
Whitney. As diferenças foram consideradas significativas quando p<0,05. Os ratos 
velhos apresentaram perda significativa das memórias de curto e longo prazo, quan-
do comparados aos animais jovens.  No hipocampo, observou-se aumento significa-
tivo na densidade de receptores NMDA-R2B e AMPA2-3-4, pro-BDNF, e redução 
significativo na densidade de PSD-95, sinaptofisina, pCREB/CREB e CAMKIV nos 
velhos, comparado aos jovens, demonstrando a relação entre a redução da sinaliza-
ção molecular da memória e a observação comportamental. Na análise de potenciais 
biomarcadores nos ratos, foi observada redução significativa de A1 e BDNF, e au-
mento significativo de A2A tanto no hipocampo quanto no sangue de velhos, compa-
rado aos jovens, sugerindo que essas proteínas poderiam ser utilizadas como bio-
marcadores do estado cognitivo dos animais. Em cães velhos, com redução expres-
siva das funções cognitivas, constatou-se redução significativa de A1 e BDNF, e au-
mento significativo de A2A, quando comparado aos jovens, mostrando o mesmo pa-
drão de distribuição em relação à idade, como observado em ratos. Com esse traba-
lho foi possível mostrar, pela primeira vez, que a alteração dos receptores de adeno-
sina A1 e A2A e BDNF no envelhecimento está relacionada à perda de memória em 
ratos e cães. Assim, essas proteínas poderiam ser potenciais biomarcadores do de-
clínio cognitivo e alvos terapêuticos para cães com disfunção cognitiva.  
Palavras-chaves: Envelhecimento. Adenosina. Biomarcador. SDCC.  



 

ABSTRACT 
 
ABRÃO, G. S. Characterization of candidate potentials to biomarkers related to the 
cognitive deficit in dogs. 2020. 50 f. Dissertation (Msc, Master in Pharmacology) – 
Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2020. 
 
During the aging process a decrease in factors that reinforce memory and an in-
crease in others that reduce this cognitive function may occur. The characterization 
of biomarkers that indicate the cognitive status in the aging process is of great rele-
vance for diagnosis and/or early treatment of memory loss. The adenosinergic sys-
tem plays an important role in brain homeostasis, mainly through the inhibitory and 
facilitatory actions of A1 and A2A receptors, respectively. Those receptors control ba-
sal synaptic transmission, neuroplasticity (including the density of the neurotrophin 
BDNF) and cognitive process, which affects different behaviors. The aim of this study 
was to verify if levels of A1, A2A and BDNF in the blood of rats can be related to 
memory and levels of those proteins in the brain, considering them, potentially, as 
peripheral biomarkers of memory. The same relationship was investigated in com-
panion dogs, considering age, cognition and blood levels of those proteins. For that, 
young (n=12, 3 months old) and old (n=12, 24 months old) female Wistar rats were 
submitted to the novel object recognition test to verify short and long-term memories. 
After that, they were anesthetized and the hippocampus and blood were extracted. 
Cognition of young (n=10, 1-2 years old) and old (n=12, over 10 years old) dogs, 
both sexes, was evaluated using a questionnaire applied to the dogs owners (the 
greater the score, the worst the cognition). The blood (5 mL) was collected from the 
jugular vein. Density of proteins related to memory formation was evaluated by west-
ern-blotting and ELISA. Data were expressed as medians and interquartile ranges 
and compared using Mann-Whitney test (p<0.05). Differences were considered sig-
nificant when p<0.05. Old rats presented loss in short and long-term memories, when 
compared to young. In hippocampus, it was observed a significant increase in the 
density of NMDA-R2B and AMPA2-3-4 receptors, pro-BDNF, and significant reduc-
tion of PSD-95, synaptophysin, pCREB/CREB and CAMKIV in the old animals, when 
compared to the young, showing the relationship between the reduction of memory 
signaling and behavior. In the analysis of the potential biomarkers in rats, it was ob-
served a significant reduction in A1 and BDNF as long as an increase in A2A both in 
the hippocampus and brain of old animals, when compared to the young, suggesting 
that those proteins could be taken as biomarkers for the cognitive state. In old dogs, 
with expressive reduction in cognitive functions, there was a significant decrease in 
A1 and BDNF densities and increase in A2A, when compared to the young, showing a 
similar pattern of distribution related to the age, as observed in rats. This work 
showed, for the first time, that alteration of A1 and A2A receptors and the neurotrophin 
BDNF in the elderly is related to memory loss in both rats and dogs. In this way, 
those proteins could be considered potentially as biomarkers for the cognitive decline 
and maybe therapeutic targets for dogs with cognitive dysfunction. 
 
Keywords: Ageing. Adenosine. Biomarker. CCD. 
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1 INTRODUÇÃO 

Atualmente é observado um aumento significativo da expectativa de vida de 

seres humanos e animais. Esse é claramente um processo ligado à globalização, 

pois demonstra os avanços em tecnologia, cuidados de saúde e nutrição ao longo 

do último século, elevando a proporção de humanos e animais idosos na população 

mundial. 

O envelhecimento biológico é composto de um processo de desenvolvimento 

seguido de comprometimento gradual progressivo da função normal dos tecidos, 

resultante de muitos eventos moleculares que causam acúmulo de componentes 

celulares danificados no organismo, incluindo proteínas e DNAs (Head, 2013). Tais 

eventos moleculares têm sido relacionados tanto ao estresse quanto ao desenvolvi-

mento de demências como à Doença de Alzheimer (DA). Nesse sentido, o estudo 

das alterações moleculares ao longo do envelhecimento tem sido considerado, de 

forma extensiva, como importante estratégia para buscar a elucidação dos meca-

nismos neurobiológicos de doenças comuns à velhice, pois as alterações molecula-

res apresentam intensa relação com o declínio neurocognitivo nessa fase da vida.  

Desse modo, como o aumento da longevidade é acompanhado pela elevação 

da probabilidade do surgimento de transtornos que causam demências, sobretudo a 

DA, há uma maior necessidade de investigar canditados a biomarcadores do com-

prometimento neurocognitivo, objetivando o diagnóstico preocce e/ou novos alvos 

terapêuticos. 

1.1 Longevidade em cães  

Atualmente, com os avanços em tecnologia, cuidados de saúde e nutrição, é 

observado um aumento significativo da expectativa de vida de seres humanos e a-

nimais. De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), a proporção de 

pessoas com mais de 60 anos está aumentando e espera-se atingir 22% da popula-

ção mundial em 2050. Embora não haja relatos dessa projeção na Medicina Veteri-

nária, observa-se elevada semelhança com cães e gatos na rotina clínica veterinária, 

tornando doenças ligadas ao envelhecimento mais evidentes. 

A longevidade e a mortalidade do cão doméstico (Canis lúpus familiaris) estão 

ligadas à morfologia corporal, o que é extremamente variável, pois a espécie exibe 

uma imensa diversidade morfológica, variando de 1 kg para o Chihuahua a 85 kg 

para o Mastiff. Diante desta perspectiva, achados revelam que o tamanho do corpo 
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dos cães é inversamente proporcional à longevidade, indicando que os cães de pe-

queno porte apresentam maior longevidade em relação aos cães de médio e grande 

porte (Patronek et al., 1997). Devido a isso, a estimativa da longevidade canina varia 

entre 6 e 16 anos, dependendo da população analisada. Por exemplo, a média esti-

mada para o Border collie é de 13 anos contrastando com a do Dogue Alemão, que 

é de 6,5 a 8,5 anos (O’Neill et al., 2013). As razões para essas diferenças são bas-

tante variadas. 

Estudos sugerem que existem relações com os efeitos do estresse oxidativo 

ao longo da vida, pois em cérebros de cães velhos de grande porte a geração de 

grupos carbonilas aumenta de acordo com a idade, sendo associada com baixas 

atividades endógenas da glutamina sintetase e superóxido dismutase, aumentando 

o dano oxidativo ao DNA ou ao RNA, o que pode reduzir a longevidade desses ani-

mais (Head, 2013). Além disso, uma abordagem genômica envolvendo o telômero 

(extremidade livre dos cromossomos formada por sequências repetidas de DNA, 

cuja função é garantir que cada ciclo de replicação seja completado) mostrou que o 

encurtamento dessas estruturas nos cães é fortemente consistente com a raça e 

extensão da longevidade, pois o estresse oxidativo e a incapacidade da DNA poli-

merase de replicar as extremidades das moléculas do DNA desempenham papéis 

importantes na perda de telômeros em diferentes espécies (Epel et al., 2004). Quan-

do suficientemente curtos, como visto no Dogue Alemão, com cerca de 11 pares de 

base e que apresenta longevidade média de 6,9 anos, os telômeros iniciam uma 

resposta ao estresse resultando em um rápido envelhecimento celular (Fick et al., 

2012; van Deursen, 2014). Nesse mesmo estudo, foi observado que a taxa média da 

perda de telômero com a idade (360 pares de base/ano) nos cães é muito maior do 

que a observada em humanos (20-40 pares de base/ano), esclarecendo a diferença 

da longevidade entre as espécies (Fick et al., 2012) e indicando a relevância de es-

tudar animais do mesmo porte.  

A rapidez com que os cães envelhecem, em relação aos seres humanos, é 

um fator vantajoso quando se trata de investigar os mecanismos biológicos do enve-

lhecimento, já que as mudanças relacionadas à idade podem ser avaliadas em um 

período de tempo muito mais curto (Gilmore; Geer, 2015). Embora não seja uma 

equivalência perfeita, usando modelos lineares é estimado que cinco anos e meio a 

sete anos em seres humanos equivale aproximadamente a um ano de vida de um 

Beagle. Além disso, para serem considerados velhos, os cães devem possuir mais 
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de nove anos de idade, que representam humanos entre 66-96 anos. Usando esses 

mesmos modelos, outros autores consideram cães com idade média entre cinco a 

nove anos (aproximadamente entre 40-60 anos em seres humanos) e jovens abaixo 

de cinco anos (inferior a 40 anos em humanos) (Patronek, et al., 1997). Dessa ma-

neira, estudos comparáveis do envelhecimento de cães podem ser realizados de 

sete a dez vezes mais rapidamente do que em seres humanos, propiciando um es-

tudo translacional entre as espécies relativamente rápido, valioso e compatível. 

 

1.2 Bases biológicas de formação da memória  

As bases biológicas da formação da memória envolvem, inicialmente, a per-

cepção sensorial (visual, olfatória, gustativa, auditiva e somestésica). A entrada e 

codificação de informações advindas do ambiente passam por vias neuronais parale-

las no sistema nervoso central e são comparadas com os arquivos de memórias ou 

de informações pré-existentes. Lesões nas áreas associativas do córtex levam a dis-

túrbios de percepção, ou seja, ao não reconhecimento de objetos, sons, o próprio 

corpo e o ambiente externo (Lent, 2010). De acordo com o estímulo sensorial, célu-

las específicas são despolarizadas gerando um fenômeno que pode ser reproduzido 

experimentalmente utilizando-se estimulações elétricas do tipo teta (disparos elétri-

cos a 100 Hz, separados por intervalos de 200 ms). Trata-se de uma alteração ele-

trofisiológica conhecida como potenciação de longa duração (do inglês, ―long-term 

potentiation‖, LTP). Essas despolarizações, denominadas potenciais de ação, são 

transmitidas ao longo de todo o axônio de neurônios glutamatérgicos até atingirem o 

terminal axônico. Nesse ponto, ocorre a liberação do neurotransmissor glutamato e a 

sinapse química se estabelece. A estimulação de receptores de glutamato AMPA e 

NMDA leva à entrada de íons cálcio no terminal pós-sináptico determinando uma 

cascata de reações que culmina com a formação e liberação de neurotrofinas como 

o BDNF ("brain-derived neurotrophic factor), NGF (nerve growht factor) e IGF (insuli-

ne-like growth factor). Essas estimulações conectam proteínas do citoesqueleto co-

mo o sistema integrinas-actina nos dendritos pós-sinápticos e as alterações nesse 

sistema modificam a densidade de espículas dendríticas (Hotulainen; Hoogenraad, 

2010). Dessa forma, o contato entre axônio e dendrito é aumentado e leva a altera-

ções morfológicas e/ou de neurotransmissão em sinapses. Esse fenômeno é deno-

minado neuroplasticidade e fortalece as conexões neuronais, aumentando a associ-

ação entre neurônios (Casey et al., 2002). A LTP ocorre no hipocampo e em outras 
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áreas cerebrais, onde as alterações sinápticas são mantidas por um longo período 

de tempo após transcrição gênica e síntese de novas proteínas, resultando em au-

mento da eficácia da transmissão sináptica (Kandel, 2001; Izquierdo et al., 2008, 

Mayford et al., 2012). Desde a época em que foi proposto até os dias de hoje, esse 

processo é o que mais se adequa e que é mais aceito para demonstrar o que cha-

mamos de memória de longa duração.  

Durante o processo de envelhecimento, pode ocorrer redução de fatores que 

reforçam a memória, bem como o aumento de fatores que reduzem a manutenção 

das funções cognitivas, o que torna desejável a caracterização de um biomarcador 

que indique o status da cognição no processo de envelhecimento, objetivando o di-

agnóstico e/ou tratamento precoce do declínio cognitivo.  

 

1.3 Síndrome da disfunção cognitiva canina  

As alterações do comportamento canino que respondem a alterações fisiopa-

tológicas relacionadas à idade e que envolvem diferentes condutas e alterações 

cognitivas estão incluídas sob a denominação de Síndrome da Disfunção Cognitiva 

Canina (SDCC), que também é chamado de Alzheimer Canino, por considerar as 

similaridades do comportamento cerebral e histopatológico com a DA em seres hu-

manos (Head, 2013; Kaeberlein et al., 2016; Youssef et al., 2016; Mazzatenta et al., 

2017). 

Há diversos fatores neuropatológicos do envelhecimento cerebral de cães que 

são semelhantes aos observados em seres humanos acometidos por DA (Youssef et 

al., 2016; Mazzatenta et al., 2017). Entre os principais achados macroscópicos de 

ambas as espécies, podem ser encontradas a atrofia generalizada da região cortical, 

a retração dos giros cerebrais com espessamento dos sulcos e o aumento do volu-

me dos ventrículos, que estão intimamente relacionados com a perda de massa en-

cefálica neuronal. Nos achados histopatológicos, estão presentes os danos ao DNA, 

calcificação das meninges, alterações vasculares, neuronais e gliais, acúmulo de 

lipofuscina e edema axonal. Além disso, ocorre deposição de quantidades significan-

tes de peptídeo βA no hipocampo, córtex pré-frontal, entorrinal, occipital e no cere-

belo, levando ao desenvolvimento de placas difusas que se correlacionam fortemen-

te com alterações comportamentais, como discriminação de objetos, aprendizagem 

reversa e aprendizagem espacial. Apesar de não haver relatos consistentes da pre-

sença de emaranhados neurofibrilares em cães, a presença da proteína Tau hiper-
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fosforilada é relatada em cérebros de cães e gatos idosos, que pode representar um 

estágio prévio ao enovelamento neurofibrilar (Borràs et al., 1999; Brione, 2010). 

Em seres humanos acometidos por DA e possivelmente em cães que apre-

sentam um quadro de neurodegeneração, causados principalmente pela deposição 

de βA, são acarretados à degeneração neuronal e disfunção sináptica, a diminuição 

da função neuronal, dos canais de cálcio, dos potenciais sinápticos e depleção dos 

neurotransmissores, o que reflete em deficiência de memória e alterações secundá-

rias, como déficit de atenção e/ou codificação de novas informações (Araujo et al., 

2007; Araujo et al., 2011). 

 

1.3.1 Características comportamentais da SDCC 

Para descrever os sintomas da síndrome, foi caracterizada a sigla em inglês 

―DISHA‖ ―Desorientation‖, ―altered Interactions with owners/other pets/enviroment‖, 

―Sleep-wake cycle disturbances‖, ―House-soiling‖, ―changes in Activity‖ (Landsberg; 

Araujo, 2005), onde os sinais de desorientação do cão são caracterizados quando o 

animal se perde em ambiente familiar, olha fixamente para um local, fica preso em 

lugares sem conseguir sair e anda de forma compulsiva. As alterações da interação 

se manifestam pela diminuição do contato com os membros da família e o não reco-

nhecimento destes. Alterações do ciclo de sono-vigília são aparentes em cães que 

passam a dormir durante o dia e ficam mais agitados durante a noite, podendo cho-

rar, vocalizar e arranhar o chão. A perda do treinamento higiênico inclui micção e 

defecação em locais inapropriados, mesmo na presença dos proprietários, sem cau-

sas médicas que justifiquem tal comportamento (Landsberg et al., 2012). Além disso, 

sinais de medo e ansiedade, que são comumente relatados por proprietários de 

cães idosos, podem ser semelhantes à agitação e ansiedade encontrado em seres 

humanos com DA, sendo considerado um componente da SDCC (Landsberg; 

Araujo, 2005). Por fim, os déficits de memória, que são os primeiros sinais reconhe-

cidos de declínio cognitivo em seres humanos, foram identificados no início do pro-

cesso de envelhecimento cerebral em cães, caracterizando-os como sinais da SDCC 

(Landsberg et al., 2012).  
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1.4 Possíveis biomarcadores para manutenção ou perda de memória 

O fator neurotrófico derivado do cérebro (BDNF, do inglês brain- derived neu-

rotrophic factor) é membro da família das neurotrofinas, peptídeos encontrados no 

sistema nervoso central e periférico. É codificado pelo gene (bdnf) e a organização 

complexa do seu gene é bem conservada entre as espécies, desde peixes a mamí-

feros (Heinrich; Pagtakhan, 2004; Aid et al., 2007), sugerindo que o controle da sua 

expressão têm uma forte e importante significância funcional (Cohen‐Cory et al., 

2010).  O BDNF é sintetizado no retículo endoplasmático como proteína precursora 

(pró-BDNF) com peso molecular de 32-35 kDa, movendo-se no interior da célula via 

vesícula para  o complexo trans-Golgi, que apresenta extrema importância para mo-

dificações pós-transducionais. Na presença do ―raft‖ lipídico associado com a carbo-

xipeptidase E, o pró-BDNF é transportado para a membrana de dendritos pós-

sinápticos, dependendo da atividade do neurônio. Em seguida, o domínio terminal 

do pró-BDNF é clivado por enzimas denominadas convertases (PC1-7 e furin), con-

vertendo-o na forma biologicamente ativa, o BDNF maduro (13 kDa). Desse modo, o 

BDNF maduro age em seu receptor específico TrKB (receptor de tirosina kinase B) 

exercendo as suas principais funções, como o crescimento e diferenciação de novos 

neurônios, maturação e refinamento da arborização dendrítica e plasticidade sinápti-

ca (Cohen‐Cory et al., 2010; Beeri; Sonnen, 2016). Entretanto, o pró-BDNF pode não 

sofrer clivagem e ser liberado no meio extracelular na presença de metaloproteina-

ses (Lebmann; Brigadski, 2009), podendo ativar seletivamente o receptor de neuro-

trofina p75, induzindo a via de sinalização pró-apoptótica (Teng, 2005). Além disso, 

há relatos indicando que a quantidade de BDNF no cérebro de seres humanos é 

proporcional à proteção ao declínio cognitivo, ou seja, indivíduos que apresentaram 

níveis maiores de BDNF no cérebro exibiram declínio cognitivo mais lento, quando 

comparados aos seres humanos com níveis menores, ao longo de sete anos (Bu-

chman et al., 2016). No sistema periférico, o BDNF é produzido e estocado nas pla-

quetas, onde esse sistema pode representar um marcador de seus níveis em longo 

prazo, pois as plaquetas circulam no sangue periférico durante 10 dias, tornando-a 

relevante para o monitoramento dos níveis de BDNF no SNC (Lommatzsch et al., 

2005; Pláteníket al., 2014; Lebois; Josefsson, 2016). Alguns trabalhos sugerem que 

a presença da neurotrofina no sangue poderia ser indicativa do estado cognitivo 

(Beeri; Sonnen, 2016; Buchmanet al., 2016). Dessa forma, a investigação dos níveis 



10 

no sangue seria de grande valia, visto que a sua quantidade está intimamente rela-

cionado ao estado cognitivo.  

Outro sistema que vem sendo relacionado ao estado cognitivo é o purinérgi-

co. A adenosina é o produto da conversão de adenosina monofosfato (AMP) pela 

ecto-5’-nucleotidase ou CD75 e atua como agonista em receptores acoplados à pro-

teína G (GPCRs). O seu principal papel é atuar como modular citoprotetor em condi-

ções fisiológicas e patofisiológicas (Jacobson; Gao, 2006). Como característica geral 

dos GPCRs, os receptores de adenosina são compostos por sete hélices transmem-

branares com a região amino-terminal (N-terminal) localizada no meio extracelular e 

a carboxi-terminal (C-terminal), na região citosólica. São classificados em quatro 

subtipos de receptores, conhecidos como A1, A2A, A2B e A3. Em geral, após a intera-

ção entre agonista e receptor, há uma mudança conformacional da proteína G, indu-

zindo a troca de uma molécula de GDP (difosfato de guanosina) por GTP (trifosfato 

de guanosina) no sítio catalítico localizado na subunidade alfa da proteína G. O 

complexo GTP-alfa se dissocia das subunidades beta e gama, transmitindo o sinal 

celular para uma variedade de efetores intracelulares de ativação ou inibição de en-

zimas e, nesse caso, definida principalmente pela adenilato ciclase. Os receptores 

A1 e A3 inibem a produção do AMP cíclico através do acoplamento à proteína Gi; os 

receptores A2A e A2B são acoplados à proteína Gs ou Go, respectivamente, por esti-

mularem a adenilato ciclase, tendo como produto final a formação do AMP cíclico 

(Canas et al., 2018). 

O sistema adenosinérgico apresenta um papel essencial na manutenção da 

homeostasia cerebral, sobretudo, através da ação inibitória e facilitatória dos recep-

tores A1 e A2A, respectivamente (Pagnussat et al., 2015). Os efeitos paralelos e 

combinados mediados por tais receptores controlam a transmissão sináptica basal e 

a neuroplasticidade cerebral, contribuindo para a codificação da informação em cir-

cuitos neuronais, o que afeta diferentes comportamentos, desde a locomoção até o 

humor (Chen et al., 2013). Em particular, foi reconhecida a participação dos recepto-

res de adenosina em processos cognitivos, como demonstrados com o uso da cafeí-

na, um antagonista não seletivo dos receptores de adenosina, que controlam a exe-

cução da memória (Cunha; Agostinho, 2010). Desse modo, demonstrou-se que a 

administração aguda de cafeína melhora o reconhecimento de objetos (Botton et al., 

2010), o desempenho na esquiva inibitória em roedores (Angelucci et al., 1999) e na 

descriminação de tarefas em seres humanos (Borota et al., 2014). Além disso, ob-
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servou-se que o consumo crônico de cafeína reduziu não só a disfunção cognitiva 

observada durante o envelhecimento e na DA em seres humanos (Eskelinen et al., 

2009; Cao et al., 2012), como também em modelos animais (Espinosa et al., 2013; 

Laurent et al., 2014). Em concordância com esses estudos, foi ainda verificado um 

aumento de receptores A2A em neurônios glutamatérgicos de camundongos velhos e 

uma melhora da memória com o uso de antagonistas de A2A nesses animais (Cos-

tenla et al., 2011). 

Outros estudos mostram que o aumento da expressão desses receptores em 

animais está associado à neurodegeneração e déficit de memória e que o uso de 

antagonistas preveniu o déficit de memória induzido por escopolamina (Pagnussat et 

al., 2015). Uma implicação funcional do receptor A2A foi ainda observada na translo-

cação de receptores TrkB de BDNF através da "rafts" lipídicos, influenciando a libe-

ração de glutamato e a plasticidade sináptica hipocampal (Assaife-Lopes et al., 

2014). Portanto, acredita-se que os receptores de adenosina A1 e A2A, ainda pouco 

estudado em cães, sejam coadjuvantes na fisiopatologia do declínio cognitivo no 

envelhecimento, tornando-os substancialmente um futuro alvo de diagnóstico e/ou 

terapêutica relevante. 

Diante disso, pretendemos investigar a densidade dos receptores de adenosi-

na A1 e A2A, e da neurotrofina BDNF e propor que possam ser considerados como 

biomarcadores da memória, usando como modelo os cães de companhia, pois além 

de compartilharem o mesmo ambiente e estilo de vida, sendo expostos a semelhan-

tes fatores que influenciam no envelhecimento, apresentam diversas semelhanças 

neuropatológicas com os seres humanos, como a disfunção cognitiva. Assim, o pro-

jeto tem como escopo criar subsídios, como pesquisa básica, na caracterização de 

possíveis biomarcadores periféricos relacionados à consolidação e fortalecimento da 

memória para o futuro desenvolvimento de novos métodos diagnósticos e terapêuti-

cos objetivando o reconhecimento precoce do declínio cognitivo de ambas as espé-

cies. 
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6. CONCLUSÕES 
 

Após avaliar a memória e realizar análise comparativa translacional entre os 

níveis de proteínas relacionadas à formação e manutenção da memória em animais 

jovens e velhos, podemos concluir que: 

 Ratos velhos com déficit de memória de reconhecimento e alterações mo-

leculares da via da LTP apresentaram aumento de A2A e redução de A1 e 

BDNF no hipocampo e sangue.  

 Cães velhos com declínio cognitivo apresentaram aumento de A2A e redu-

ção de A1 e BDNF no sangue. 

 Pela a análise translacional entre ratos e cães, demonstrou-se que as va-

riáveis propostas podem ser consideradas como potenciais biomarcado-

res para o declínio cognitivo em cães e ratos. 
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