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RESUMO 
 

RAVELLI, K. G. Envolvimento da NADPH oxidase 2 na neurodegeneração 
induzida por estreptozotocina . 2017. 110 f. Tese (Doutorado em Fisiologia 
Humana) – Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo, São 
Paulo, 2017.  
 
A Doença de Alzheimer (DA) é uma desordem neurodegenerativa caracterizada por 
progressiva perda de memória, confusão, pobreza de julgamento, distúrbios de 
linguagem, agitação e alucinações. A degeneração neuronal no sistema nervoso de 
pacientes com DA foi relacionado com danos oxidativos a diversos tipos de 
biomoléculas. Alguns estudos sugerem o envolvimento da NADPH oxidase (Nox), 
uma enzima que catalisa a redução do oxigênio para produzir espécies reativas de 
oxigênio (EROs), na patogênese da DA. Até o momento, não existem estudos 
relacionando o envolvimento da Nox2 na patologia Alzheimer-símile induzida por 
estreptozotocina (STZ). Portanto, o objetivo principal desse trabalho foi investigar o 
envolvimento da Nox2 nas memórias de curto e longo prazo, na expressão de 
proteínas relacionadas à DA, na inflamação e morte neuronal no hipocampo na 
patologia Alzheimer-símile induzida por STZ, comparando os efeitos dessa droga em 
camundongos KOgp91phox-/- e camundongos selvagens. A expressão gênica de 
Nox2 foi encontrada aumentada em camundongos selvagens após a injeção de 
STZ. No teste de reconhecimento de objetos, os camundongos selvagens injetados 
com STZ apresentaram comprometimento nas memórias de curto e longo prazo, o 
que não foi observado após a deleção de Nox2. Em adição, o tratamento com STZ 
induziu aumento na fosforilação de TAU e aumento na expressão de proteína beta-
amilóide, neurofilamentos, caspase-3 e marcadores de astrócitos e microglia em 
camundongos selvagens, mas não em KOgp91phox-/-. O tratamento com STZ 
aumentou significativamente a liberação de citocinas (IL-1β, IL-2, IFN-γ, IL-12/23e 
IL-4) em camundongos selvagens. A deleção de Nox2 preveniu a liberação de 
citocinas após o tratamento com STZ. Curiosamente, a deleção de Nox2 teve um 
impacto positivo na produção basal de IL-10. Em resumo, nossos dados sugerem 
que a geração de EROs dependente de Nox2 contribui com a patologia Alzheimer-
símile induzida por STZ via múltiplos mecanismos. A deleção de Nox2 preveniu 
comprometimento cognitivo, hiperfosforilação de TAU, aumento na expressão de βA 
e neurofilamentos e neuroinflamação no hipocampo após tratamento com STZ. Além 
disso, o nível basal de IL-10 foi encontrado significativamente aumentado após a 
deleção de Nox2, sugerindo que este pode ser um potencial mecanismo pelo qual os 
camundongos KOgp91phox-/- são protegidos contra a patologia Alzheimer-símile 
induzida por STZ. Juntos estes diferentes mecanismos podem contribuir para a 
neuroproteção observada. 
 
 
Palavras-chave: Doença de Alzheimer. Estreptozotocina. NADPH oxidase 2. 

Neuroinflamação 
 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 
 
RAVELLI, K. G. The involvement of NADPH 2 in streptozotocin-induced 
neurodegeneration. 2017. 110 p. Ph.D. Thesis (Human Physiology) – Instituto de 
Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2017.  
 
Alzheimer's disease (AD) is a neurodegenerative disorder characterized by the 
progressive loss of memory, confusion, poor judgment, language disturbance, 
agitation and hallucinations. The neuronal degeneration in the nervous system of 
patients with AD has been linked to oxidative damage to various types of 
biomolecules. Some studies have suggested the involvement of NADPH oxidase 
(Nox), an enzyme that catalyzes the reduction of oxygen to produce reactive oxygen 
species (ROS), in the pathogenesis of AD. So far, there has been no direct study 
relating the involvement of Nox2 in Streptozotocin (STZ)-induced AD-like pathology. 
Therefore, the main purpose of this study was to investigate the involvement of Nox2 
in short and long-term memory, in AD-related proteins expression, inflammation and 
neuronal death in the hippocampus in the STZ-induced AD-like pathology  by 
comparing the effects of that drug on mice lacking gp91phox-/- and wild type (Wt) mice. 
Nox2 gene expression was found increased in Wt mice after STZ injection. In object 
recognition test, Wt mice injected with STZ presented impairment in short and long 
term memory, which was not observed following Nox2 depletion. In addition, STZ 
treatment induced increased phosphorylation of Tau and increased amyloid-β 
protein, neurofilaments, caspase-3 and astrocyte and microglial markers expression 
in Wt mice but not in gp91phox-/- mice.  STZ treatment significantly increased cytokines 
(IL-1β, IL-2, IFN-γ, IL-12/23, IL-4) release in Wt mice. Nox2 depletion prevented 
cytokines release following STZ treatment. Importantly, Nox2 depletion had a 
profound positive effect on the IL-10 baseline production. In summary, our data 
suggest that the Nox2-dependent ROS generation contributes to the STZ-induced 
AD-like pathology via multiple mechanisms. Nox2 deletion prevented cognitive 
impairment, Tau phosphorylation, increased expression of Aβ and neurofilaments 
and decreased neuroinflammation in hippocampi after STZ treatment. Moreover, the 
baseline IL-10 levels were found profoundly increased following Nox2 deletion, 
suggesting that this is one of the potential mechanisms by which gp91phox-/- mice are 
protected against STZ-induced AD-like pathology. Altogether, those different 
mechanisms may contribute to the neuroprotection observed.  
 
 
Keywords: Alzheimer´s disease. Streptozotocin. NADPH oxidase 2. 
Neuroinflammation 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 A Doença de Alzheimer 

Um dos principais problemas de saúde que acometem a população idosa é a 

demência. Após os 60 anos de idade, sua prevalência dobra a cada 5 anos. A 

Doença de Alzheimer (DA), distúrbio degenerativo de caráter progressivo, é 

responsável por cerca de 50% a 60% de todos os tipos de demência que afetam 

indivíduos com mais de 65 anos (HERRERA et al., 2002; KAR et al., 2004). Estudos 

realizados em 2005 revelam que cerca de 24 milhões de pessoas haviam sido 

acometidas pela doença e, segundo estimativas, esse valor pode dobrar a cada 20 

anos, devendo atingir 42 milhões de pessoas em 2020 e 81 milhões em 2040 

(FERRI et al., 2005). O aumento da expectativa de vida mundial torna crescente o 

número de indivíduos com idades nas quais as doenças neurodegenerativas se 

tornam mais frequentes, fato que, no futuro, pode se tornar um considerável 

problema social (HERRERA et al., 2002; SELKOE, 2001) 

A DA, primeiramente descrita pelo psiquiatra alemão Alois Alzheimer, em 

1906, se caracteriza por perda progressiva de memória, função cognitiva 

desordenada, declínio da função da linguagem e alterações comportamentais, 

incluindo paranoia, delírios e perda da adequação social. Nas fases mais avançadas 

da doença a desaceleração de funções motoras, como marcha e coordenação, 

levam a um quadro semelhante ao parkinsonismo (SELKOE, 2001).  

Fatores genéticos e ambientais podem contribuir para o desenvolvimento da 

DA esporádica. Idade, trauma cranioencefálico, depressão, exposição a substâncias 

tóxicas e deficiência de fatores neurotróficos podem ser determinantes para o 

desenvolvimento desta patologia (MULLER-SPAHN; HOCK, 1999). Na DA familiar 

(que constitui apenas 1 a 5% dos casos), mutações conhecidas nos genes que 

codificam a proteína precursora amiloide (APP) (no cromossomo 21), a presenilina 

(PS) 1 (no cromossomo 14) e a presenilina 2 (no cromossomo 1) estão relacionadas 

ao desenvolvimento precoce (antes dos 65 anos) desta patologia. Mais de duzentas 

mutações já foram descritas nestes genes (LISTA et al., 2015).  

A APP é uma proteína transmembrana cujas funções conhecidas consistem 

em estimulação do crescimento de neuritos, modulação da plasticidade sináptica, 

regulação da sobrevivência neuronal, regulação da adesão celular e proteção contra 

insultos metabólicos e oxidativos (MATTSON, 1997). Esta proteína sofre dois 
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eventos de clivagem proteolítica que podem prevenir ou induzir a formação de uma 

proteína insolúvel, a β-amiloide (βA). A clivagem de APP pela α-secretase gera 

isoformas solúveis que impedem a formação de βA, uma vez que a clivagem 

interrompe a sequência de aminoácidos que forma o peptídeo. Entretanto, quando a 

APP é clivada pela β-secretase, ocorre a formação de um fragmento que contem a 

sequência intacta do βA, de forma que esse fragmento, por sua vez, pode ser 

clivado pela γ-secretase, resultando na formação do peptídeo βA (Figura1) 

(LAFERLA, 2002). 

 

 

Figura 1 - Formação do peptídeo βA através da clivagem proteolítica da proteína 

precursora amilóde pelas enzimas β-secretase e γ-secretase. Adaptado de LaFerla, 2002. 

 

A principal alteração histopatológica observada na DA é o acúmulo de 

material fibroso insolúvel no cérebro, tanto em nível extracelular, em forma de placas 

neuríticas ou senis, como em nível intracelular, por lesões neurofibrilares. É possível 

que estas alterações exerçam importante papel no desenvolvimento dos sintomas 

da doença, e que, além disso, supostamente resultem na degeneração de neurônios 

com consequente redução no número de sinapses (GOEDERT, 1996).  

As lesões neurofibrilares ocorrem nos corpos celulares e nos dendritos 

apicais como emaranhados neurofibrilares (NFTs), nos dendritos distais, como 

filamentos de neurópila e em células neuronais anormais, associadas a placas 
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amilóides. Os NFTs contêm filamentos helicoidais ou retos emparelhados. Estes 

filamentos são compostos por microtúbulos associados à proteína TAU atipicamente 

hiperfosforilada (GOEDERT, 1996; LEE, 1995). Esta proteína, em condições 

normais, possui a função de estabilizar os microtúbulos do citoesqueleto neuronal, 

sendo esta atividade regulada por processos de fosforilação e desfosforilação 

(IQBAL; GRUNDKE-IQBAL, 1997).  

 O acúmulo de NFTs foi descrito em estruturas tais como região CA1 do 

hipocampo, córtex entorrinal, neocórtex, e diversas áreas subcorticais, incluindo 

amígdala, núcleo basal de Meynert, área tegmental ventral, rafe dorsal, bulbo 

olfatório e alguns núcleos talâmicos e hipotalâmicos. Extensa perda neuronal ocorre 

paralelamente à formação dos NFTs, o que pode contribuir para o declínio cognitivo 

observado em pacientes com DA. Os neurônios remanescentes sofrem diversas 

alterações morfológicas: distrofias neuríticas, remodelamento dendrítico e axonal, 

além de alterações na densidade dos espinhos dendríticos. Tais mudanças alteram 

a conectividade nos circuitos responsáveis por memória e cognição, provavelmente, 

contribuindo com os sintomas da DA (SPIRES; HYMAN, 2005).   

As placas neuríticas, que afetam principalmente o neocórtex, o hipocampo e a 

amígdala (SPIRES; HYMAN, 2005), são constituídas por um núcleo central, 

composto por proteína βA, e uma coroa de células neuronais distróficas associadas 

à microglia e astrócitos (HARDY; ALLSOP, 1991). Sua identificação como principal 

componente das placas neuríticas, além da toxicidade descrita a diversas linhagens 

celulares e culturas primárias de neurônios, levam à hipótese de que tal proteína 

induz morte neuronal e, por isso, exerceria importante papel no desenvolvimento da 

DA. Alterações no influxo de cálcio, ativação de microglia, hiperfosforilação da 

proteína TAU, indução de apoptose e danos à membrana celular podem ser alguns 

dos mecanismos responsáveis pela toxicidade apresentada pela proteína β-amiloide 

(LI; HOLSCHER, 2007).  

O processo neurodegenerativo que ocorre na DA parece ser acompanhado 

de alterações na neurogênese, sugerindo que a doença atinge o cérebro por duas 

vias: neurodegeneração e alteração das células neurais progenitoras em nichos 

neurogênicos, como o giro denteado, no hipocampo. Os mecanismos moleculares 

envolvidos nas alterações neurogênicas ainda não foram totalmente elucidados 

(CREWS; MASLIAH, 2010). A expressão de marcadores de neurônios maduros no 

giro denteado se encontra diminuída em portadores da DA, sugerindo que parte 
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destes neurônios recém-gerados não seja capaz de amadurecer (LI et al., 2008). 

Além disso, estudos em camundongos transgênicos utilizados como modelos para a 

DA revelaram aumento na proliferação neuronal no hipocampo, mas diminuição no 

número de neurônios recém-diferenciados (MIROCHNIC et al., 2009). As alterações 

na neurogênese costumam aparecer em estágios iniciais da patologia, 

paralelamente aos primeiros sintomas (WINNER; KOHLZ; GAGE, 2011).  

Na DA o acúmulo de proteína β-amiloide costuma ser cercado por células da 

microglia ativada, a qual é responsável pela resposta inflamatória crônica e afeta a 

homeostase β-amiloide. Tem sido proposto que a inflamação desempenha um papel 

importante na doença, uma vez que os encéfalos afetados exibem níveis elevados 

de moléculas inflamatórias e outros mediadores imunológicos. Quando ativada 

cronicamente, a microglia gera espécies reativas de oxigênio (EROs) e de 

nitrogênio. Vários marcadores de dano oxidativo são observados nos encéfalos 

afetados (WILKINSON et al., 2012). Existe grande interesse no potencial terapêutico 

de antiinflamatórios para a DA, porém, embora os estudos em animais tenham sido 

satisfatórios, os ensaios clínicos não foram bem sucedidos, possivelmente porque os 

antiinflamatórios agem preventivamente, mas não são capazes de tratar os sintomas 

(BLOCK, 2008). 

Embora o sistema colinérgico seja o principal afetado pela DA (são reportadas 

alterações na inervação colinérgica, na síntese, na degradação e na recaptação da 

acetilcolina) (DEKOSKY; SCHEFF, 1990; ORTA-SALAZAR et al., 2014), diversos 

outros neurotransmissores e moduladores, incluindo serotonina, noradrenalina e 

somatostatina, são atingidos (KAR et al., 2004), o que explica as limitações 

terapêuticas do tratamento com drogas colinérgicas (FERRI et al., 2005). 

Diversos estudos são realizados no sentido de encontrar o melhor tratamento 

para DA, incluindo o uso de compostos antioxidantes, neuroprotetores e/ou com 

propriedades neurotróficas, mas por ora não houve observação de melhora do 

declínio cognitivo em seres humanos portadores da doença. Assim sendo, os 

tratamentos clinicamente válidos para a Doença de Alzheimer permanecem restritos 

a intervenções sintomáticas, como a utilização de inibidores da acetilcolinesterase e 

drogas que atenuam distúrbios comportamentais (HARDY; SELKOE, 2002). 

 Muitos modelos animais têm sido utilizados para mimetizar as características 

da DA observadas em humanos. O primeiro modelo transgênico da DA foi obtido 

através da superexpressão da APP, uma vez que alterações no processamento 
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amiloide podem resultar em uma patologia Alzheimer-símile. Mutações em diversos 

genes são capazes de causar alterações na expressão de APP, gerando modelos 

animais desta patologia. Existem também modelos animais obtidos pela 

superexpressão da proteína TAU, ocasionando a formação de NFTs em regiões 

cerebrais específicas (SPIRES; HYMAN, 2005).  

 Diversas anormalidades são observadas no metabolismo da glicose cerebral 

de indivíduos com DA esporádica, apontando para um distúrbio primário da insulina 

neuronal e tradução do sinal do receptor de insulina, contribuindo para causar a 

demência (LANNERT; HOYER, 1998).  Alguns estudos revelaram estados de 

resistência à insulina em cérebros de pacientes com DA post mortem (SALKOVIC-

PETRISIC et al., 2013).  A estreptozotocina (STZ), composto sintetizado por 

Streptomycetes achromogenes e comumente utilizado na indução de diabetes 

mellitus (SZKUDELSKI, 2001), é conhecida por inibir a função dos receptores de 

insulina, rompendo o metabolismo de glicose e energia no cérebro (MULLER et al., 

1998).  

A injeção intracerebroventricular (icv) de STZ reduz a utilização de glicose 

cerebral, diminui as concentrações de ATP e produz diversos distúrbios metabólicos 

cerebrais, além de alterações comportamentais (NITSCH; HOYER, 1991).  Ratos 

adultos que receberam injeção intracerebroventricular de STZ desenvolveram, em 

longo prazo, progressivo déficit de memória, aprendizagem e cognição (LANNERT 

et al., 1998). A injeção icv de STZ produz estresse oxidativo no cérebro de animais 

tratados, o que pôde ser observado através de aumento nos níveis de 

malondialdeído e diminuição nos níveis de glutationa. Este pode ser um modelo 

interessante da DA esporádica, pois, assim como ela, caracteriza-se por progressiva 

deterioração da função cognitiva paralelamente às modificações no metabolismo de 

glicose e energia (GRUNBLATT; HOYER; RIEDERER, 2004).  

 

1.2 Estresse Oxidativo e a doença de Alzheimer 

 EROs são metabólitos do oxigênio molecular que, pela sua alta reatividade, 

são propensos a participar de reações de oxidação e redução (FRIDOVICH, 1997). 

Algumas EROs contêm um elétron desemparelhado em sua órbita mais externa 

(também conhecidas como radicais livres), o que as torna espécies de considerável 

reatividade. Outras EROs não possuem elétrons desemparelhados e, portanto, não 
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são radicalares, mas são propensas à transferência de elétrons com outras 

moléculas (GUZIK; HARRISON, 2006).  

Níveis basais de EROs são importantes para a diferenciação e plasticidade 

neuronal e para a fisiologia das vias de sinalização intracelular (SERRANO et al., 

2003; SUZUKAWA et al., 2000). Ainda, existem tipos celulares, como macrófagos e 

neutrófilos, especializados em sintetizar EROs que decompõem microrganismos 

invasores, mecanismo este que também pode causar dano oxidativo a tecidos 

adjacentes (BABIOR, 1999). A célula contém inúmeras defesas antioxidantes 

decompositoras de EROs. Além disso, os locais de produção de EROs e de 

distribuição de enzimas antioxidantes são compartimentalizados no interior da célula 

e, portanto, o estado redox celular (balanço entre os fatores pró- e anti- oxidantes) 

não deve ser considerado uniforme  (GUZIK; HARRISON, 2006). 

Em 1985 Helmut Sies definiu estresse oxidativo como um desequilíbrio entre 

mecanismos pró-oxidantes e antioxidantes, porém, atualmente, esta visão está 

sendo substituída por outra mais elaborada de que alterações no fluxo de elétrons 

em alguns sistemas enzimáticos podem causar aumento na formação de 

intermediários de vias de sinalização redox. Há evidências de que reações de 

oxidação contribuem para o desenvolvimento de diversas patologias, incluindo 

doenças cardiovasculares, pulmonares, diabetes, câncer e doenças 

neurodegenerativas (JONES, 2006). 

Todas as células aeróbias sofrem danos oxidativos; contudo, o encéfalo de 

mamíferos parece ser especialmente susceptível a tais danos. Dentre os fatores 

responsáveis por tal susceptibilidade podemos citar: o alto consumo de oxigênio, a 

presença de neurotransmissores auto-oxidáveis, a geração de ânion superóxido na 

respiração mitocondrial, a presença de metais de transição (os quais podem 

catalisar a geração de EROs), a alta concentração de lipídios poliinsaturados, a 

geração de H2O2 pelo metabolismo cerebral, além da presença modesta de 

antioxidantes em comparação com outros tecidos (BONDA et al., 2010; HALLIWELL, 

2006).  

A degeneração neuronal no sistema nervoso de pacientes com DA tem sido 

associada a danos oxidativos a diversos tipos de biomoléculas, tais como DNA, 

RNA, proteínas, lipídios e açúcares (SAYRE, PERRY; SMITH, 2008). Neurônios de 

pacientes com DA possuem uma elevada quantidade de mitocôndrias danificadas, o 

que pode ocorrer devido a mutações no DNA mitocondrial. Além disso, o acúmulo de 
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ferro em algumas regiões do cérebro, como hipocampo e córtex cerebral, se co-

localiza com lesões observadas na DA e pode promover estresse oxidativo. O dano 

oxidativo de proteínas mitocondriais e DNA ocorre em estágios iniciais da doença, 

sugerindo um papel do estresse oxidativo na sua progressão (FISCHER; MAIER, 

2015).  

O fato de a maioria das modificações induzidas pelo estresse oxidativo ter 

sido observada em neurônios normais na DA e em estágios pré-NFTs, sugere o 

envolvimento de mecanismos de oxidação na patologia neurofibrilar (SAYRE, 

PERRY; SMITH, 2008). Algumas evidências sugerem que a secreção e deposição 

de proteína β-amiloide pelos neurônios vulneráveis sejam, na verdade, medidas 

compensatórias realizadas pelas células, com o intuito de se proteger contra os 

danos do estresse oxidativo (AXELSEN; KOMATSU; MURRAY, 2011; BONDA et al., 

2010).  

O ciclo de dano neuronal se auto-propaga, como uma fonte de estresse 

oxidativo, por um mecanismo de feedback positivo. A microglia ativada presente nas 

placas senis libera óxido nítrico e superóxido, os quais reagem para formar 

peroxinitrito (BONDA et al., 2010). Além disso, a ativação da NADPH oxidase (Nox) 

microglial no hipocampo aumenta a geração de EROs e resulta em significativa 

morte neuronal (BONDA et al., 2010; PARK; BAIK; JIN, 2009).  

 

1.3 NADPH oxidase e a Doença de Alzheimer 

NADPH oxidase é um complexo multiprotéico cujas subunidades inativas 

ficam dispersas no citosol. Esta enzima é capaz de catalisar a produção de ânion 

superóxido pela redução de um elétron do oxigênio molecular, utilizando 

nicotinamida adenina dinucleótido fosfato (NADPH) como fonte de potencial redutor. 

As espécies reativas geradas por essa enzima atuam como agentes precursores de 

uma grande variedade de agentes oxidantes (BABIOR, 1999). Foram descritas sete 

isoformas da NADPH oxidase: Nox1, Nox2, Nox3, Nox4, Nox5 e Dual Oxidase 1 e 2 

(Duox1 e Duox2). Estas isoformas dependem de diferentes subunidades regulatórias 

e apresentam diferentes perfis de ativação (HERNANDES; BRITTO, 2012).  

A Nox2 é constituída por cinco subunidades: p40phox, p47phox e p67phox são 

encontradas no citosol, formando um complexo, enquanto que as subunidades 

p22phox e gp91phox localizam-se na membrana celular, formando um heterodímero 

conhecido como citocromo b558. A separação desses dois grupos em 
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compartimentos celulares diferentes garante que a oxidase permaneça inativa 

(BABIOR, 1999). Mediante um estímulo, a ativação de uma proteína G de baixo 

peso molecular (Rac1 ou Rac2) e a fosforilação de p47phox inicia a migração de todo 

o complexo citosólico para a membrana (HERNANDES; BRITTO, 2012), onde se 

associa ao citocromo b558 tornando a oxidase ativa, efetuando então a transferência 

de equivalentes redutores do NADPH para o oxigênio, gerando ânion superóxido 

(BABIOR, 1999). 

No sistema nervoso central a Nox2 é encontrada principalmente em células 

da microglia, mas também já foi descrita em neurônios (ZEKRY; EPPERSON; 

KRAUSE, 2003) e astrócitos (COONEY; BERMUDEZ-SABOGAL; BYRNES, 2013). 

Sua expressão foi descrita no colículo superior, tálamo, hipocampo, cerebelo, 

hipotálamo, substância negra, amígdala, núcleo do trato solitário, estriado e córtex 

(HERNANDES; BRITTO, 2012). Esse é o membro da família Nox que possui mais 

evidências de envolvimento em casos de demência. A sua regulação positiva em 

neurônios está associada à morte neuronal; além disso, alguns estudos 

evidenciaram sua ativação no encéfalo de portadores da DA (ZEKRY; EPPERSON; 

KRAUSE, 2003).  

As EROs produzidas pelas Nox parecem mediar disfunções 

cerebrovasculares induzidas pelo β-amiloide (BLOCK, 2008). Experimentos in vitro 

demonstraram que a inibição da Nox com apocinina inibiu a capacidade do peptídeo 

β-amiloide de induzir morte neuronal e desencadear alterações morfológicas em 

culturas de neurônios (BRUCE-KELLER et al., 2010). Adicionalmente, o Gp91ds-tat, 

um peptídeo inibidor da Nox2, foi capaz de inibir a geração de  EROs induzida por β-

amiloide exógeno no córtex somatossensorial de camundongos. Ainda, a aplicação 

neocortical de β-amiloide exógeno não foi capaz de desencadear a produção de 

EROs em camundongos nocautes para a Nox2, ao contrário do ocorrido em 

camundongos selvagens. Além disso, não foram observadas evidências de estresse 

oxidativo em camundongos transgênicos que superexpressam a proteína precursora 

amiloide, e que também são nocautes para a subunidade catalítica gp91phox. Em 

conjunto, estes dados fornecem evidências da participação da Nox2 como fonte 

geradora de EROs nas disfunções cerebrovasculares observadas na DA (PARK et 

al., 2005).  
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As EROs derivadas de Nox2 emergiram como um mecanismo importante na 

patogênese da Doença de Alzheimer. No entanto, não existem estudos relacionando 

o envolvimento da Nox2 com a neurodegeneração induzida por estreptozotocina. 
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2 OBJETIVOS 

2.1 Objetivo geral  

O presente trabalho teve como objetivo investigar o envolvimento da isoforma 

Nox2 da NADPH oxidase na reação inflamatória e na neurodegeneração induzidas 

por STZ no hipocampo de camundongos adultos. 

2.2 Objetivos específicos 

 

- Caracterizar o modelo da Doença de Alzheimer induzida por injeções 

intracerebroventriculares de STZ, por meio da análise temporal da expressão de 

proteínas relacionadas à Doença de Alzheimer (βA, Colina-acetil-transferase, 

sinapsina, neurofilamentos, TAU total e TAU fosforilada) no hipocampo, e por meio 

da análise temporal da memória de curto e longo prazo em camundongos selvagens. 

 

- Avaliar o mRNA de Nox-2 no hipocampo de camundongos selvagens, após 

a injeção intracerebroventricular  de STZ, por PCR em tempo real. 

  

- Investigar, por ensaios de immunoblotting e imunoistoquímica além de 

avaliações comportamentais, a susceptibilidade de camundongos nocautes para a 

isoforma Nox2 da NADPH oxidase para o desenvolvimento da patologia Alzheimer-

símile induzida por STZ. 

 

- Determinar o efeito da deleção da isoforma Nox2 da NADPH oxidase sobre a 

liberação de citocinas hipocampais induzida pela injeção intracerebroventricular de 

STZ.  
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

3.1 Animais   

Foram utilizados camundongos machos da linhagem C57BL/6, provenientes do 

biotério central do Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo e 

animais nocautes para o gene da subunidade gp91phox da isoforma Nox2 da NADPH 

oxidase (KOgp91phox-/-)  (B6.129S-Cybbtm 1 Din/J) gerados a partir das matrizes 

comercializadas pelo The Jackson Laboratory (Califórnia,  Estados Unidos). Estes 

últimos são animais geneticamente modificados, retrocruzados para o “background” 

C57BL/6. Foram utilizados animais com cerca de 2 meses de idade, pesando entre 

25 e 30 g. Os animais foram mantidos com água e ração padrão ad libitum em uma 

sala apropriada, com isolamento acústico, temperatura controlada (22 °C + 1) e ciclo 

claro/escuro (12: 12 horas). Todos os procedimentos realizados neste trabalho foram 

aprovados pela Comissão de Ética em Experimentação Animal do Instituto de 

Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo (protocolo n 098).  

 

3.2 Procedimento cirúrgico 

 A estreptozotocina foi administrada estereotaxicamente por microinfusão nos 

ventrículos laterais com uma microseringa Hamilton®. As cirurgias foram realizadas 

sob anestesia volátil com isoflurano a 2-3% em oxigênio medicinal. Após a 

trepanação, as injeções de estreptozotocina (Sigma, St. Louis, MO, EUA) diluída em 

tampão citrato ou apenas de tampão citrato (utilizado nos animais do grupo controle) 

foram realizadas nas seguintes coordenadas: ântero-posterior:-0,5 mm; látero-

lateral: +1,1 mm e dorso-ventral: - 2,8 mm (PAXINOS; FRANKLIN, 2001). A dose 

total de STZ utilizada foi de 3 mg/Kg  dividida em duas injeções (2 x 1,5 mg/kg), 

administradas nos dias 1 e 3 (SHARMA; SINGH,N.; SINGH M., 2008; SHARMA, et 

al., 2008; SODHI; SINGH, 2013). O volume da injeção foi de 1,5 µL em cada 

ventrículo.  

 Para confirmar o local da injeção, injetou-se microesferas de látex conjugadas 

a Isotiocianato de Fluoresceína (FITC). 
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3.3 Caracterização do patologia Alzheimer-símile induzida por STZ  por meio 
de análise temporal  

Primeiramente foi realizada uma revisão bibliográfica em busca dos tempos 

de sobrevida comumente utilizados após o tratamento intracerebroventricular com 

STZ em camundongos. A partir desta pesquisa determinamos os tempos de 

sobrevida de 7, 14 e 21 dias para a realização da análise temporal do efeito da 

injeção icv de STZ em camundongos selvagens.  

3.3.1 Western Blotting 

Após os tempos de sobrevida de 7,14 e 21 dias, os animais (n=6-9) 

submetidos à cirurgia foram sacrificados por decapitação e o hipocampo foi 

rapidamente coletado e homogeneizado com o auxílio de um sonicador em tampão 

de extração (Tris, pH 7,4, 100 mM, EDTA 10 mM , SDS 10%, pirofosfato de sódio 

100 mM, fluoreto  de sódio 100 mM, ortovanadato de sódio 10 mM,  PMSF 2 mM e 

aprotinina 0,01 mg/ml). Para proteínas não fosforiladas o seguinte tampão foi 

utilizado: Tris, pH 7,4, 100 mM, EDTA 10 mM, SDS 10%, PMSF 2 mM e aprotinina 

0,01 mg/ml.  Em seguida, as amostras foram centrifugadas a 12.000 rpm a 4 °C por 

15 minutos para retirar o tecido que não foi homogenizado. Parte do sobrenadante 

foi utilizada para determinação do conteúdo protéico por espectrofotometria, 

utilizando-se reagente para ensaio de proteína (BioRad Protein Assay-Dye Reagent 

Concentratei; Melville, NY, EUA), e foi utilizada uma curva padrão de albumina como 

referência. O restante do sobrenadante foi diluído em tampão de amostra (500mM 

de Tris-Cl pH 6,8, SDS 10%, azul de bromofenol 0,25%, glicerol 50% e β-

mercaptoetanol 10%) e fervido a 95 °C durante 5 minutos. As amostras assim 

obtidas foram congeladas e mantidas a –70 °C até sua utilização. 

As amostras foram submetidas à eletroforese em gel de acrilamida e, após a 

separação eletroforética, as proteínas foram eletro-transferidas para membranas de 

nitrocelulose. Após a transferência, as membranas foram incubadas com solução 

bloqueadora constituída de 5% de leite desnatado diluído em solução basal (10 mM 

de Tris, 150mM de NaCl e 0,02% de Tween 20) a 4 °C overnight ou à temperatura 

ambiente, durante 2 horas. Em seguida, as membranas foram lavadas 3 vezes 

durante 5 minutos com solução basal sob agitação. Posteriormente foram incubadas 

com anticorpos específicos contra as proteínas de interesse: β-amilóide feito em 

coelho (1:100, Santa Cruz Biotechnology,  Dallas, TX, EUA), neurofilamentos (PAN) 

feito em camundongo (1:2000; Invitrogen, Carlsbad, CA, EUA), sinapsina feito em 
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coelho (1:2000; Chemicon, Temecula, CA, EUA,), colina-acetil-transferase (ChAT) 

feito em cabra (1:500; Chemicon, Temecula, CA, EUA), TAU feito em camundongo 

(1:2000; Sigma, St. Louis, MO, EUA), TAU fosforilada (Ser199/202) feito em coelho 

(1:2000; Sigma, St. Louis, MO, EUA)  e β-actina feito em camundongo (1:5000; 

Sigma, St. Louis, MO, EUA). Após incubação, as membranas foram lavadas 3 vezes 

durante 10 minutos com solução basal sob agitação e incubadas, à temperatura 

ambiente, com anticorpos secundários anti-IgG ligados à peroxidase (HRP), por 1 

hora. A seguir, as membranas foram lavadas com solução basal sob agitação e 

reveladas. Para revelação utilizou-se o kit de quimioluminescência ECL (Amersham 

Biosciences; Piscataway, NJ, EUA). As soluções 1 e 2 do kit foram adicionadas na 

proporção 1:1, recobrindo as membranas e, após 1 minuto de reação, as 

membranas foram ensacadas e expostas (protegidas da luz) a filme de raio-X. 

A intensidade das bandas reativas formadas foi quantificada por densitometria 

óptica (Image J®, National Institutes of Health, Bethesda, MD, EUA) e corrigida pela 

densidade observada para a β-actina, considerando-se as amostras dos animais 

controles como o padrão para a normalização dos resultados.  

Para a análise da fosforilação da proteína TAU, foi avaliada a razão entre os 

níveis de proteína TAU fosforilada em relação aos níveis de proteína TAU total. 

3.3.2 Avaliação comportamental: Reconhecimento de Objetos 

A avaliação comportamental dos diferentes grupos (n=10-14) foi iniciada 7,14 

ou 21 dias após a injeção intracerebroventricular de STZ. Foi utilizado o teste de 

reconhecimento de objetos (ANTUNES; BIALA, 2012). Esse teste se baseia na 

tendência inata dos roedores em explorar preferencialmente objetos novos quando 

os mesmos são oferecidos ao mesmo tempo em que objetos familiares em uma 

arena de campo aberto (CHEN, LIANG et al., 2014).  

O teste comportamental foi dividido em três etapas: fase de habituação, fase 

de exposição e fase de teste. Na fase de habituação os camundongos foram 

expostos à arena de campo aberto (35 x 29 x 16 cm) onde tiveram a possibilidade 

de explorar o aparato por dez minutos, sendo em seguida devolvidos para suas 

gaiolas. Esse procedimento foi repetido três vezes, com intervalos de trinta minutos. 

No segundo dia, os animais foram colocados individualmente na caixa com dois 

objetos idênticos (A e B) separados por uma distância padrão (fase de exposição). 

Eles foram filmados por 10 minutos e devolvidos às suas respectivas gaiolas. 
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Na fase de teste, os camundongos foram novamente colocados na árena para 

explorar dois objetos: um objeto familiar (A) e um objeto novo (C e D) 1 hora e 24 

horas após a fase de exposição, respectivamente. Um dos objetos previamente 

explorados (A) foi mantido no mesmo local em que estava na fase de exposição, 

enquanto o outro objeto (B) foi substituido pelo objeto novo. Os animais exploraram 

os objetos por 5 minutos.  

O tempo total de exploração de cada objeto foi quantificado na fase de 

exposição e na fase de teste (1 e 24 horas). As imagens foram obtidas através do 

sistema Pinnacle Studio (Pinnacle Systems, Mountain View, CA, EUA). Entre um 

animal e outro a caixa e os objetos foram limpos com álcool 5% para eliminar 

possíveis pistas olfatórias. A atividade exploratória foi definida como o tempo que o 

animal passou cheirando, lambendo, tocando o objeto com o focinho ou patas 

dianteiras ou quando o animal voltava o focinho ao objeto a uma distância menor ou 

igual a 1 cm. 

A preferência dos animais pelo objeto novo (índice de discriminação) foi 

calculada através da razão entre o tempo de exploração do objeto novo (Tnovo) e o 

tempo de exploração total (Ttotal) de ambos os objetos (ID= Tnovo/Ttotal).  

3.3.3 Estatística 

Os dados foram representados como média ± e.p.m. A análise estatística 

dos dados foi gerada utilizando-se o programa GraphPad Prism, versão 3.02 

(GraphPad Software Inc., San Diego, CA, EUA). A comparação estatística entre os 

grupos foi realizada usando a análise de variância (ANOVA) de uma via seguida por 

teste de Dunnett.  O índice de significância considerado foi de p ≤ 0,05. 

 

3.4 Detecção de RNAm por RT-PCR 

De acordo com os resultados obtidos na análise temporal do efeito da injeção 

intracerebroventricular de STZ em animais selvagens, determinou-se o tempo de 

sobrevida de 14 dias para a realização das próximas etapas do trabalho, uma vez 

que este parece ser o período pós-lesão que apresenta o maior número de 

alterações nos marcadores analisados. A detecção de RNAm por RT-PCR foi 

realizada em animais selvagens (n=6) submetidos ao tratamento com STZ ou citrato. 
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3.4.1 Extração de RNA 

A extração do RNA do hipocampo foi realizada isoladamente para cada 

amostra. Após a coleta, o hipocampo foi homogeneizado com auxilio de polytron em 

1mL do Reagente TRIzol (Invitrogen, Carlsbad, CA, EUA). Ao macerado foram 

adicionados 200µL de clorofórmio, seguido de agitação durante 15 segundos. Após 

este período, as amostras foram centrifugadas (12000 rpm, 4 0C), por 15 minutos. A 

fase aquosa resultante foi transferida para um tubo eppendorf, ao qual foram 

adicionados 500 L de isopropanolol, sendo o material incubado durante 10 minutos 

à temperatura ambiente. As amostras foram então centrifugadas por 10 minutos 

(12000 rpm, 4 0C) e o sobrenadante descartado. O precipitado contendo o RNA foi 

lavado com 1 mL de etanol 75% e centrifugado novamente por 10 minutos (7500 

rpm). O sobrenadante foi descartado e o precipitado ressuspendido em água livre de 

RNAse (Promega, Madison, WI, EUA). A concentração de RNA foi quantificada por 

espectrofotômetro em 260 nm.  

3.4.2 Síntese de cDNA 

As amostras foram submetidas à reação de transcrição reversa, para a 

conversão do RNA em DNA complementar (cDNA), utilizado-se o sistema Promega 

Reverse Transcription (Promega, Madison, WI, EUA). Na primeira fase da reação, 

para cada amostra, 1 μg do RNA  total foi diluído em 10 µL de água livre de RNAse e 

incubado a 70 °C por 10 minutos. Em seguida, na segunda fase da reação, os tubos 

foram reservados em gelo para adição do mix contendo 4 µL de MgCl2 (25 mM), 2 

µL de 5 × RT buffer, 2 µL de dNTP mix (10 mM), 0,5 µl de RNAsin inibidor (40 U/µl), 

0,5 µl de transcriptase reversa AMV e 1 µL de primer oligo-dT (0,5 µg). As reações 

foram incubadas a 16 °C por 30 minutos, 42 °C por 30 minutos, 85 °C por 5 minutos 

e finalmente mantidas a 4 °C.  

3.4.3 PCR em tempo real 

O PCR em tempo real foi realizado utilizando-se SYBR Green Real-Time 

Selected Master Mix (Applied Biosystems, Foster City, CA, EUA), de acordo com as 

instruções do fabricante. As reações constaram de 2 μL de cDNA , 10 μL de SYBR 

Master Mix, 500 nM de cada primer e água livre de RNAse, totalizando um volume 

final de 20 μL. As condições de amplificação foram: 50 °C por 2 minutos, 95 °C por 2 

minutos, 40 ciclos de desnaturação a 95 °C por 15 segundos, , anelamento e 

extensão  a 60 °C por 1 minuto, finalizando com 72 °C por 15 segundos. O 
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experimento foi realizado em duplicata. As amostras foram amplificadas utilizando-se 

o sistema ABI Prism 7500 real time-PCR System (Applied Biosystems, Foster City, 

CA, EUA). A expressão gênica foi calculada pelo método 2-ΔΔCt (LIVAK; 

SCHMITTGEN, 2001) usando GAPDH como controle interno.  

Para amplificação do cDNA foram utilizados os seguintes pares de primers: 

 NOX 2: 

5’-TCAAGACCATTGCAAGTGAACAC – 3’ (senso) 

5’-TCAGGGCCACACAGGAAAA–3’(anti-senso) 

 GAPDH: 

    5’-GTGCAGTGCCAGCCTCGTCC – 3’ (senso) 

    5’-CAGGCGCCCAATACGGCCAA–3’(anti-senso) 

3.4.4 Estatística 

Os dados foram representados como média ± e.p.m. A análise estatística dos 

dados foi gerada utilizando-se o programa GraphPad Prism, versão 3.02 (GraphPad 

Software Inc.). Foi utilizado o teste t não pareado. O índice de significância 

considerado foi de p ≤ 0,05. 

 

3.5 Comparação dos efeitos da injeção intracerebroventricular de STZ entre     

animais selvagens e KOgp91phox-/- 

Nesta etapa do trabalho animais selvagens e KOgp91phox-/- foram tratados com 

STZ ou citrato e então foi realizada uma comparação dos efeitos do tratamento entre 

os grupos experimentais.  

3.5.1 Avaliação comportamental: Reconhecimento de Objetos 

Quatorze dias após o procedimento cirúrgico, animais selvagens e 

KOgp91phox-/- (n=5-8) foram submetidos ao teste de reconhecimento de objetos, 

conforme descrito no ítem 3.3.2.  

3.5.2 Western Blotting 

Quatorze dias após o procedimento cirúrgico, animais selvagens e 

KOgp91phox-/- (n=3-5) foram sacrificados por decapitação e o hipocampo foi 

rapidamente coletado. As amostras foram submetidas ao método de Western 

Blotting, conforme o item 3.3.1. Neste experimento foi utilizado o kit de 

quimioluminescência ECL (Bio-Rad, Hercules, CA, EUA) e a revelação foi realizada 
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através do scanner para membranas de Western blot C-DiGit (LI-COR, Lincoln, NE, 

EUA). 

Os anticorpos primários utilizados foram: β-amilóide feito em coelho (1:1000; 

Santa Cruz), neurofilamentos (PAN) feito em camundongo (1:2000; Invitrogen), TAU 

fosforilada (Ser199/202) feito em coelho (1:2000; Sigma),  TAU total feito em 

camundongo (1:2000; Sigma), Gfap (marcador de astrócitos)  feito em coelho 

(1:1000; Santa Cruz Biotechnology,  Dallas, TX, EUA), OX42 (marcador de 

microglia) feito em camundongo (1:1000; Invitrogen, Carlsbad, CA, EUA), caspase-3 

feito em coelho (1:1000; Chemicon, Temecula, CA, EUA) e β-actina feito em 

camundongo (1:5000; Sigma).  

3.5.3 Imunoistoquímica  

Quatorze dias após o procedimento cirurgico, animais selvagens e 

KOgp91phox-/- (n=3-5) foram anestesiados e submetidos à perfusão transcardíaca, 

com solução salina, seguida de solução fixadora constituída de paraformaldeído 4% 

dissolvido em tampão fosfato 0,1 M (PB, pH 7,4). Os encéfalos foram coletados e 

armazenados em paraformaldeído 4%, durante 4 horas. Após este período, o 

material foi transferido para uma solução contendo sacarose a 30% em PB para 

crioproteção. Após 24 horas, os tecidos foram cortados com espessura de 30μm em 

um micrótomo deslizante de congelamento. Os cortes foram incubados por um 

período de 12-16 horas com o anticorpo primário anti-OX42 feito em camundongo 

(Biosciences, CA, EUA) ou anti-GFAP feito em camundongo (Immunon, Pittsburgh, 

PA, EUA), diluídos 1:1000 em PB com 0,3% de Triton X-100. Após 3 lavagens de 10 

minutos com PB, os cortes foram incubados por duas horas com anticorpo 

secundário anti-camundongo biotinilado (1:200) e, posteriormente, com o complexo 

avidina-biotina-peroxidase. O material reagiu com 0,05% de 3,3- diaminobenzidina e 

0,01% de peróxido de hidrogênio em PB . A intensificação da marcação foi realizada 

com tetróxido de ósmio 0,05%. Os cortes foram montados em lâminas gelatinizadas, 

desidratados e cobertos com lamínulas. Controles negativos foram realizados com a 

omissão dos anticorpos primários. Nenhuma marcação foi observada nestes casos. 

Foram analisadas áreas de 0,04 mm2 e 0,03 mm2 nas regiões CA1 e CA3 do 

hipocampo, respectivamente. 
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3.5.4 Detecção de citocinas por ensaio MILLIPLEX® 

Concentrações de IL-4, IL-1β, IL-2, IL-10, IFN-γ, TNF-α, IL-12/23 (p40) e IL-12 

(p70) foram quantificadas utilizando o kit Milliplex Map Kit, MCYTOMAG-70K 

(Millipore, Billerica, MA, EUA) (MONCUNILL et al., 2013). O ensaio foi desenvolvido 

de acordo com as instruções do protocolo do fabricante.  

Os animais Wt e KOgp91phox-/- (n=5-8) foram sacrificados por decapitação e o 

hipocampo foi rapidamente coletado e homogeneizado a 4 °C em tampão de 

extração constituído por Tris-HCl (pH 7,5) 20 mM, NaCl 150 mM, Tween-20 0,05% e 

pelos inibidores de proteases leupeptina (2,5 ug/ml), antipaína (2,5 ug/ml) e PMSF 1 

mM. As amostras foram então centrifugadas e o sobrenadante foi coletado. A 

concentração de proteínas de cada uma das amostras foi determinada pelo método 

de Bradford (BioRad Protein Assay-Dye Reagent Concentratei; Melville, NY, EUA).  

Resumidamente, a placa magnética de 96 poços foi lavada por 10 minutos 

com tampão de lavagem. Em seguida, foram adicionadas as beads magnéticas 

conjugadas a anticorpos anti-citocinas. A placa foi lavada novamente com tampão 

de lavagem.  As amostras foram adicionadas em cada um dos poços juntamente 

com tampão de ensaio. Após incubação overnight ao abrigo de luz (4 ⁰C), a placa foi 

novamente lavada com tampão de lavagem, e incubada por 1 hora à temperatura 

com o anticorpo biotinilado. Posteriormente foi adicionada a streptavidina conjugada 

com PE, que se liga ao anticorpo biotinilado. Após incubação de 30 minutos, à 

temperatura ambiente, novas lavagens foram realizadas com tampão de lavagem e 

as beads foram ressuspendidas em Sheath Fluid e analisadas no sistema Luminex 

100 reader (Luminex Corp., Austin, TX, EUA)  através do z xPONENT 3.1 . A 

concentração das citocinas foi normalizada pelo conteúdo protéico de cada uma das 

amostras.  

Os limites de detecção para as citocinas avaliadas foram: IL-4 0,4 pg/mL, IL-1β 5,4 

pg/mL, IL-2 1 pg/mL, IL-10 2 pg/mL, IFN-γ 1,1 pg/mL, TNF-α 2,3 pg/mL, IL-12/23 

(p40) 3,9 pg/mL e IL-12 (p70) 4,8 pg/mL. 

3.5.5 Estatística 

Os dados foram representados como média ± e.p.m. A análise estatística 

dos dados foi gerada utilizando-se o programa GraphPad Prism, versão 3.02 

(GraphPad Software Inc.). A comparação estatística entre os grupos foi realizada 
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usando a análise de variância (ANOVA) de duas vias  seguida por teste de Tukey.  

O índice de significância considerado foi de p ≤ 0,05. 
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4 RESULTADOS 

4.1 Caracterização da patologia Alzheimer-símile induzida por STZ  

4.1.1 Padronização da injeção por microseringa Hamilton®  

  A injeção de microesferas conjugadas a FITC foi realizada com a finalidade 

de avaliarmos a adequação das coordenadas estereotáxicas utilizadas para a 

posterior injeção de STZ ou de tampão citrato nos ventrículos laterais. Como 

apresentado na Figura 2, as coordenadas parecem ser adequadas, já que é possível 

observar fluorescência no tecido cerebral adjacente ao ventrículo.  

 

Figura 2 - A: Injeção de microesferas de látex conjugadas a TRITC por meio de cirurgia 

estereotáxica utilizando seringa Hamilton® (701N – 10 µL) nos ventrículos laterais (LV) de 
camundongos C57BL/6. Imagens obtidas em microscópio de fluorescência. B: 
Representação do local da injeção (em vermelho) em atlas estereotáxico (Paxinos; Franklin, 
2001).   
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4.1.2 Análise temporal do efeito da injeção intracerebroventricular de STZ em animais 

selvagens 

Esta parte do trabalho contempla a análise da expressão proteica de β-

amilóide, TAU, TAU fosforilada, colina-acetil-transferase, sinapsina e neurofilamentos 

no hipocampo de camundongos adultos submetidos à injeção intracerebroventricular 

de STZ após diversos tempos de sobrevida (7, 14 e 21 dias), além de teste 

comportamental (reconhecimento de objetos).  

4.1.2.1  Western Blotting 

4.1.2.1.1  β-amilóide 

A análise dos níveis de expressão do peptídeo β-amilóide revelou um aumento 

estatisticamente significativo (78%) na expressão desta proteína no hipocampo 14 

dias após o tratamento com STZ (Figura 3). Esse efeito diminuiu no tempo de 

sobrevida de 21 dias.  

 

 

Figura 3 - Análise temporal do efeito da injeção intracerebroventricular de STZ sobre a 
expressão do peptídeo β-amilóide no hipocampo. Os valores do gráfico representam 
densidade óptica normalizada pelo conteúdo de β-actina e representam média ± erro padrão. 
Foi utilizado o valor basal dos controles para normalização e comparação com os períodos 
pós-lesão. * p≤ 0,05 vs controle (ANOVA de uma via seguida de Teste de Dunnet). 
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4.1.2.1.2 Colina-acetil-transferase 

Não foi observada alteração estatisticamente significativa na expressão 

hipocampal de ChAT em nenhum tempo de sobrevida após a o tratamento com STZ 

(Figura 4).  

 

 

 

Figura 4 - Análise temporal do efeito da injeção intracerebroventricular de STZ sobre a 

expressão de colina-acetil-transferase no hipocampo. Os valores do gráfico representam 
densidade óptica normalizada pelo conteúdo de β-actina e representam média ± erro padrão. 
Foi utilizado o valor basal dos controles para normalização e comparação com os períodos 
pós-lesão. (Teste de Dunnet). 

 

4.1.2.1.3 Sinapsina  

Os níveis de sinapsina apresentaram uma diminuição progressiva após a 

injeção de STZ. No tempo pós-cirúrgico de 14 dias a redução foi de 66% e 21 dias 

após a cirurgia a diminuição chegou a 77,2% (Figura 5).  
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Figura 5 - Análise temporal do efeito da injeção intracerebroventricular de STZ sobre a 

expressão de sinapsina no hipocampo. Os valores do gráfico representam densidade óptica 
normalizada pelo conteúdo de β-actina e representam média ± erro padrão. Foi utilizado o 
valor basal dos controles para normalização e comparação com os períodos pós-lesão. * p≤ 
0,05 e *** p≤0,001 vs controle (ANOVA de uma via seguida de Teste de Dunnet). 

 

4.1.2.1.4 Neurofilamentos  

A análise dos níveis da expressão de neurofilamentos (PAN) demonstrou 

haver um aumento significativo (312%) no grupo STZ sacrificado 14 dias após a 

cirurgia em relação ao grupo controle (Figura 6).  
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Figura 6 - Análise temporal do efeito da injeção intracerebroventricular de STZ sobre a 

expressão de neurofilamentos no hipocampo. Os valores do gráfico representam densidade 
óptica normalizada pelo conteúdo de β-actina e representam média ± erro padrão. Foi 
utilizado o valor basal dos controles para normalização e comparação com os períodos pós-
lesão. * p≤ 0,05 vs controle (ANOVA de uma via seguida de Teste de Dunnet). 

 

4.1.2.1.5 Proteína TAU 

Não houve alteração na expressão da proteína TAU após o tratamento com 

STZ (Figura 7A). Com relação à expressão da proteína TAU fosforilada (pTAU) 

observou-se um aumento de 140% 14 dias após a lesão (Figura 7B). Nesse período, 

a razão entre os níveis de proteína TAU fosforilada em relação aos níveis de 

proteína TAU total aumentou 163% no grupo STZ em relação ao grupo controle 

(Figura 7C).  
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Figura 7 - Análise temporal do efeito da injeção intracerebroventricular de STZ sobre os 

níveis de fosforilação da proteína TAU. Os valores do gráfico representam densidade óptica 
normalizada pelo conteúdo de β-actina e representam média ± erro padrão. Foi utilizado o 
valor basal dos controles para normalização e comparação com os períodos pós-lesão. * p≤ 
0,05 vs controle (ANOVA de uma via seguida de Teste de Dunnet). 

 

4.1.2.2 Avaliação comportamental: Reconhecimento de Objetos 

 Não houve diferença entre o grupo controle e os grupos tratados com STZ no 

tempo total de exploração dos objetos (objeto novo + objeto já explorado) durante as 

diferentes fases do teste. Todos os animais (tratados com STZ e controles) 

exploraram os dois objetos com interesse semelhante durante a fase de exposição. 

 No teste de 1 hora os grupos com tempo de sobrevida de 14 e 21 dias 

passaram menos tempo explorando o objeto novo que o objeto familiar (24,5% nos 

dois grupos) quando comparados ao grupo controle. Resultados semelhantes foram 

observados no teste de 24 horas, onde houve uma diminuição de 23% no índice de 

discriminação em ambos os tempos de sobrevida (Figura 8). 

 Estes resultados indicam que o tratamento com STZ diminuiu a memória de 

reconhecimento de objetos de curto e longo prazo 14 e 21 dias após a lesão. 
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Figura 8 - Avaliação temporal do efeito do tratamento icv com STZ nas memórias de curto 

(1 hora) e longo (24 horas) prazo em camundongos. A memória foi avaliada através do teste 
de reconhecimento de objetos. Razão de discriminação = tempo de exploração do objeto 
novo/tempo de exploração total (objeto novo + objeto familiar). ***P < 0,001 vs controle 

(ANOVA de uma via seguida de Teste de Dunnet). 
 

4.2 Detecção de RNAm por RT-PCR 

 Quanto à avaliação dos efeitos da injeção intracerebroventricular de STZ 

sobre a expressão gênica da Nox2 no hipocampo, observou-se aumento significativo 

(466%) quando comparado ao grupo controle (Figura 9).  

 

Figura 9 - Efeito da injeção intracerebroventricular de STZ na expressão gênica de Nox2 no 

hipocampo de camundongos selvagens. GAPDH foi utilizado como controle interno. *** 
P<0,001 (Teste t).  
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4.3 Comparação dos efeitos da injeção intracerebroventricular de STZ entre 

animais selvagens e KOgp91phox-/- 

Esta etapa do trabalho tem o objetivo de comparar os efeitos da injeção 

intracerebroventricular de STZ em animais selvagens e em KOgp91phox-/-. 

4.3.1 Avaliação comportamental: Reconhecimento de Objetos 

 Com a finalidade de examinar as memórias de curto e longo prazo, foi 

realizado o teste de reconhecimento de objetos 14 dias após o tratamento com STZ. 

Não ouve diferença no tempo total de exploração (objeto novo + objeto familiar) 

entre os grupos durante as diferentes fases. Todos os animais exploraram os dois 

objetos com interesse semelhante durante a fase de exposição. 

No teste de 1 hora, camundongos selvagens tratados com STZ passaram 

menos tempo explorando o objeto novo que o objeto familiar (26%), em comparação 

com o grupo controle. Os animais KOgp91phox-/- injetados com STZ não 

apresentaram alterações significativas quando comparados aos respectivos 

controles (Figura 10A). Resultados semelhantes foram observados no teste de 24 

horas, onde o tratamento com STZ causou uma redução de 29% no índice de 

discriminação de animais selvagens, mas não alterou o índice de discriminação de 

animais KOgp91phox-/- (Figura 10B).  

Estes resultados indicam que o tratamento com STZ foi capaz de diminuir a 

memória de reconhecimento de objetos em animais selvagens, mas não em animais 

KOgp91phox-/-. 

 

Figura 10 - Efeito do tratamento com STZ nas memórias de curto e longo prazo em animais 
selvagens e em KOgp91phox-/-. A memória foi avaliada através do teste de reconhecimento de 
objetos. Razão de discriminação = tempo de exploração do objeto novo/tempo de 
exploração total (objeto novo + objeto familiar). ***P < 0,001 vs respectivo controle (ANOVA 
de duas vias seguida de Teste de Tuckey). 
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4.3.2 Western Blotting 

 

4.3.2.1  β-amilóide 

A expressão proteica de β-amilóide aumentou 111% após o tratamento com 

STZ em animais selvagens, no entanto, o mesmo tratamento não alterou a 

expressão dessa proteína em animais KOgp91phox-/-  (Figura 11).  

A expressão basal dessa proteína foi encontrada significativamente 

aumentada (140%) em animais KOgp91phox−/−. 

 

Figura 11 - Efeito da injeção intracerebroventricular de STZ sobre a expressão do peptídeo 

β-amiloide no hipocampo de animais selvagens e  KOgp91phox-/-. Os valores do gráfico 
representam densidade óptica normalizada pelo conteúdo de β-actina e representam média ± 
erro padrão. Foi utilizado o valor basal dos controles selvagens para normalização. * p≤ 0,05 
vs respectivo controle, # p≤ 0,05 vs Wt citrato (ANOVA de duas vias seguida de Teste de 

Tuckey). 
 

4.3.2.2 Neurofilamentos  

O tratamento com STZ aumentou significativamente a expressão proteica de 

neurofilamentos (439%) nos animais selvagens. O mesmo não ocorreu nos  

camundongos KOgp91phox-/- (Figura 12). A expressão basal dessa proteína 

apresentou-se 459% maior nos animais KOgp91phox-/- quando comparados aos 

animais selvagens.  
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Figura 12 - Análise do efeito da injeção intracerebroventricular de STZ sobre a expressão de 
neurofilamentos no hipocampo de animais selvagens e KOgp91phox-/-. Os valores do gráfico 
representam densidade óptica normalizada pelo conteúdo de β-actina e representam média ± 
erro padrão. Foi utilizado o valor basal dos controles para normalização. *** p≤ 0,001 vs 
respectivo controle, ### p≤ 0,001 vs Wt citrato (ANOVA de duas vias seguida de Teste de 
Tuckey). 
 
 

4.3.2.3 Razão pTAU/TAU total 

Nos animais selvagens a injeção intracerebroventricular de STZ causou um 

aumento de 144% na razão entre os níveis de proteína TAU fosforilada em relação 

aos níveis de proteína TAU total (Figura 13), sugerindo aumento na fosforilação de 

proteína TAU. O mesmo aumento não foi observado nos animais KOgp91phox−/−.  
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Figura 13 - Análise do efeito da injeção intracerebroventricular de STZ sobre os níveis de 
fosforilação da proteína TAU (razão TAU fosforilada/TAU total) no hipocampo de animais 
selvagens e  KOgp91phox. Os valores do gráfico representam densidade óptica normalizada 
pelo conteúdo de β-actina e representam média ± erro padrão. Foi utilizado o valor basal dos 
controles para normalização. ** p≤ 0,01 vs respectivo controle (ANOVA de duas vias seguida 

de Teste de Tuckey). 

 

4.3.2.4 Caspase-3  

O tratamento com STZ causou um aumento significativo (54%) nos níveis de 

expressão de caspase-3 no hipocampo de animais selvagens quando comparados 

aos respectivos controles. Animais KOgp91phox-/- que receberam  o mesmo 

tratamento não demonstraram alteração na expressão desta proteína (Figura 14).  

 

Figura 14 - Análise do efeito da injeção intracerebroventricular de STZ sobre a expressão de 
Caspase-3 no hipocampo de animais selvagens e KOgp91phox-/-. Os valores do gráfico 
representam densidade óptica normalizada pelo conteúdo de β-actina e representam média ± 
erro padrão. Foi utilizado o valor basal dos controles para normalização. * p≤ 0,05 vs 
respectivo controle (ANOVA de duas vias seguida de Teste de Tuckey). 
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4.3.2.5 Gfap 

 A análise de GFAP, um marcador de astrócitos, revelou um aumento na 

expressão desse marcador em animais selvagens que receberam injeção 

intracerebroventricular de STZ (70%) em relação aos respectivos controles, o que 

não foi observado em animais KOgp91phox−/− (Figura 15).  

 

Figura 15 - Análise do efeito da injeção intracerebroventricular de STZ sobre a expressão de 

GFAP, um marcador de astrócitos, no hipocampo de animais selvagens e KOgp91phox-/-. Os 
valores do gráfico representam densidade óptica normalizada pelo conteúdo de β-actina e 
representam média ± erro padrão. Foi utilizado o valor basal dos controles para 
normalização. * p≤ 0,05 vs respectivo controle (ANOVA de duas vias seguida de Teste de 

Tuckey). 

 

4.3.2.6 Ox 42 

Em animais selvagens tratados com STZ foi observado um aumento de 115% 

na expressão de Ox 42, um marcador de microglia. Em contraste, animais 

KOgp91phox−/− tratados com STZ não apresentaram aumento da ativação microglial 

quando comparados com os respectivos controles (Figura 16). 
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Figura 16 - Análise do efeito da injeção intracerebroventricular de STZ sobre a expressão de 

Ox 42, um marcador de microglia, no hipocampo de animais selvagens e KOgp91phox-/-. Os 
valores do gráfico representam densidade óptica normalizada pelo conteúdo de β-actina e 
representam média ± erro padrão. Foi utilizado o valor basal dos controles para 
normalização. * p≤ 0,05 vs respectivo controle (ANOVA de duas vias seguida de Teste de 
Tuckey). 
 

4.3.3 Imunoistoquímica 

4.3.3.1 GFAP 

Os animais selvagens tratados com STZ apresentaram aumento significativo 

da imunorreatividade para astrócitos na região CA1 do hipocampo (81%) com 

relação aos respectivos controles (Figura 17). Na região CA3 o aumento da 

imunorreatividade para astrócitos não foi significativa estatisticamente (Figura 18). 

Animais KOgp91phox-/-  tratados com a mesma droga não apresentaram alteração na 

expressão de atstrócitos após tratamento com STZ em nenhuma das duas regiões. 
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Figura 17 - Análise do efeito da injeção intracerebroventricular de STZ sobre a expressão de 

astrócitos na região CA1 do hipocampo de animais selvagens e KOgp91phox-/-. Os valores do 
gráfico apresentam densidade óptica e representam média ± erro padrão. ** p≤ 0,01 vs 

respectivo controle (ANOVA de duas vias seguida de Teste de Tuckey). 
 
 

 

Figura 18 - Análise do efeito da injeção intracerebroventricular de STZ sobre a expressão de 

astrócitos na região CA3 do hipocampo de animais selvagens e KOgp91phox-/-. Os valores do 
gráfico apresentam densidade óptica e representam média ± erro padrão. ** p≤ 0,01 vs 

respectivo controle (ANOVA de duas vias seguida de Teste de Tuckey). 

 

4.3.3.2 Ox 42 

A análise da distribuição de Ox 42 no hipocampo revelou imunorreatividade 

aumentada nas regiões CA1 (166%) e CA3 (73%) após tratamento com STZ em 

animais selvagens (Figuras 19 e 20, respectivamente). Animais KOgp91phox-/- que 

receberam o mesmo tratamento, não apresentaram alteração significativa. 
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Figura 19 - Análise do efeito da injeção intracerebroventricular de STZ sobre a expressão de 

microglia na região CA1 do hipocampo de animais selvagens e KOgp91phox-/-. Os valores do 
gráfico apresentam densidade óptica e representam média ± erro padrão. * p≤ 0,05 vs 

respectivo controle (ANOVA de duas vias seguida de Teste de Tuckey). 
 
 

 

Figura 20 - Análise do efeito da injeção intracerebroventricular de STZ sobre a expressão de 

microglia na região CA3 do hipocampo de animais selvagens e KOgp91phox-/-. Os valores do 
gráfico apresentam densidade óptica e representam média ± erro padrão. ** p≤ 0,01 vs 
respectivo controle (ANOVA de duas vias seguida de Teste de Tuckey). 

 

4.3.4 Análise de citocinas 

Nos animais selvagens, o tratamento com STZ aumentou significativamente a 

produção de IFN-γ, IL-1β, IL-2, IL-4, IL-12/23 (p40) e IL-12 (p70), o que não foi 

observado nos animais KOgp91phox-/ (Figura 21). O tratamento não alterou os níveis 

de TNF-α e IL-10 em animais selvagens nem em KOgp91phox-/ -. A concentração 
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basal de IL-10 foi encontrada significativamente aumentada em animais KOgp91phox-

/-, quando comparados com animais selvagens.  

 

 

Figura 21 - Efeito da injeção intracerebroventricular de STZ no hipocampo de animais 
selvagens e KOgp91phox-/-. Os valores dos gráficos representam média ± erro padrão. As 
concentrações foram expressas em pg/mg. * P< 0.05 vs Wt citrato e ** P< 0.01 vs Wt citrato  

(ANOVA de duas vias seguida de Teste de Tuckey). 
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5 DISCUSSÃO 

 

5.1 Caracterização do patologia Alzheimer-símile induzida por STZ  por meio 

de análise temporal 

 

Nas últimas duas décadas um grande número de modelos animais foi gerado 

para a investigação de mecanismos da doença de Alzheimer e avaliação de 

possíveis alvos terapêuticos. A maioria são modelos de camundongos transgênicos 

gerados por superexpressão de PS1, APP e/ou tau. Os modelos de animais 

transgênicos são ferramentas valiosas para decifrar os mecanismos da patologia da 

DA, no entanto, estes modelos não mostram todas as anormalidades observadas na 

DA humana e não replicam a forma esporádica da DA, uma vez que essa não é 

causada por nenhuma mutação conhecida. (CHEN et al., 2013). A injeção 

intracerebroventricular de estreptozotocina pode ser um modelo interessante da DA 

esporádica, pois, assim como ela, caracteriza-se por progressiva deterioração da 

função cognitiva paralelamente a modificações no metabolismo de glicose e energia 

(GRUNBLATT; HOYER; RIEDERER, 2004).  

Em uma revisão na literatura observamos serem utilizados com frequência os 

tempos de sobrevida de 7 (PINTON et al., 2010; PINTON et al. 2011a; PINTON et 

al., 2011b), 14 (DALLA et al., 2009; JAVED et al., 2011; SHARMA et al., 2008; 

SINGH et al., 2013) e 21 (CHEN et al., 2012; PINTON et al., 2011; TOTA et al., 

2010) dias após a injeção intracerebroventricular de STZ, mas nenhuma 

padronização foi realizada em camundongos no sentido de determinar qual é o mais 

representativo das características da DA. Portanto, o objetivo inicial desse trabalho 

foi padronizar o modelo em camundongos C57BL/6, analisando os efeitos temporais 

da injeção intracerebroventricular de STZ sobre a expressão de proteínas 

relacionadas à Doença de Alzheimer no hipocampo, bem como a memória de curto 

e longo prazo. 

           Um dos principais marcadores histopatológicos da DA é a presença de placas 

senis extracelulares, compostas principalmente pelo peptídeo β-amilóide (LI et al., 

2007). O acúmulo intracelular deste peptídeo pode estar envolvido na disfunção 

sináptica, prejuízo cognitivo e formação das placas (TAKAHASHI et al., 2017). A 

deposição extracelular pode induzir morte neuronal (LI et al., 2007). Níveis elevados 

de βA foram encontrados no soro e no cérebro de pacientes com DA (PRICE; 
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SISODIA, 1998). No presente estudo observou-se aumento significativo da 

expressão proteica de β-amilóide induzida pelo tratamento icv de STZ 14 dias após 

a lesão, o que está de acordo com a literatura. Ensaios de imunoistoquímica 

revelaram que, em ratos, o tratamento com STZ foi capaz de promover aumento na 

expressão hipocampal de Aβ no tempo de sobrevida de 21 dias (CHU; QIAN, 2005; 

ELCIOGLU et al., 2016). Outro estudo, também realizado em ratos, demonstrou 

aumento nos níveis dessa proteína, através da técnica de ELISA, 17 dias após a 

lesão (SAMY et al., 2016). O acúmulo de placas βA no hipocampo pode estar 

relacionado à redução do desempenho da memória ao longo do tempo, uma vez que 

essa região é essencial para a formação e consolidação de novas memórias (REITZ 

et al., 2009). 

 O sistema colinérgico é um dos principais afetados pela DA (KAR et al., 

2004). A biossíntese de acetilcolina ocorre no citoplasma do soma e em terminais 

pré-sinápticos por meio da atividade da enzima ChAT. Na fenda sináptica, a 

acetilcolina é hidrolisada pela enzima acetilcolinesterase (AChE). Tanto ChAT como 

AChE são proteínas que funcionam como marcadores específicos da atividade 

fisiológica por neurônios colinérgicos (ORTA-SALAZAR et al., 2014). Em pacientes 

portadores de DA os níveis de ChAT são expressivamente reduzidos, principalmente 

no neocórtex  (o que se correlaciona positivamente com a severidade da demência), 

mas também no hipocampo e outras estruturas (ODA, 1999).  

  Apesar do comprometimento do sistema colinérgico ser bastante 

enfatizado, neste trabalho os níveis de ChAT no hipocampo de animais selvagens  

não foram afetados pelo tratamento com STZ. Resultados semelhantes foram 

observados pela técnica de immunoblotting 30 dias após a injeção icv de STZ em 

ratos (SANTOS et al., 2012). Possivelmente esse resultado se deve ao fato de 

apenas 6% dos terminais nervosos do hipocampo serem colinégicos (PERDAHL et 

al., 1984), o que poderia sugerir que alterações induzidas por ChaT no hipocampo 

podem não ser determinadas facilmente através dessa técnica. Consistente com 

essa hipótese, a atividade de ChAT hipocampal foi encontrada diminuída 7 

(HELLWEG et al., 1992) e 21 (BLOKLAND; JOLLES, 1993; HELLWEG et al., 1992; 

ISHRAT et al., 2006;) dias após o tratamento com STZ em ratos, sugerindo que 

ensaios de atividade poderiam proporcionar resultados mais confiáveis neste caso. 

 As sinapses são a base estrutural da memória, a qual depende da 

plasticidade sináptica, que é por sua vez regulada pela modulação da liberação do 
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neurotransmissor no terminal pré-sináptico e do número, tipos ou propriedades dos 

receptores no terminal pós-sináptico. (CHEN et al., 2013). Avaliamos a expressão de 

sinapsina, uma fosfoproteína ligada a vesículas sinápticas, no hipocampo de animais 

tratados com STZ. O estado de fosforilação dessa proteína é regulado por uma 

variedade de manipulações fisiológicas e farmacológicas que regulam a liberação de 

neurotransmissores. Os níveis de sinapsina podem proporcionar uma medida 

quantitativa da densidade de terminais axônicos (PERDAHL et al., 1984).  

 Os níveis de sinapsina no núcleo caudado, hipocampo, mesencéfalo e 

putamen foram encontrados reduzidos em pacientes com DA (CLARE et al., 2010). 

De maneira semelhante, no presente estudo foi demonstrada uma diminuição 

significativa na expressão dessa proteína no hipocampo 14 e 21 dias após a injeção 

de STZ. Em pacientes, essa diminuição está associada com alterações 

citoesqueléticas bem como com depósitos de peptídeo β-amilóide (QIN et al., 2004). 

Experimentos in vitro demonstram que o tratamento de culturas neuronais com βA 

solúvel diminui significativamente os níveis de sinapsina (CHEN; WANG, et al., 

2014). A perda das sinapses pode estar relacionada ao estado cognitivo observado 

nos pacientes e pode representar uma razão estrutural para o declínio da função 

cognitiva (DEKOSKY; SCHEFF, 1990). Até o momento não há outros trabalhos 

relacionando os níveis de sinapsina com a injeção icv de STZ, no entanto, existe um 

estudo mostrando diminuição na expressão de sinaptofisina, outro marcador pré-

sináptico, 42 dias após o tratamento com STZ em camundongos (CHEN et al., 

2013). 

Uma das características predominantes na DA é a presença dos emaranhados 

neurofibrilares (SPIRES; HYMAN, 2005), que estão presentes predominantemente 

nas células piramidais do hipocampo e no córtex cerebral (RUDRABHATLA et al., 

2011). Os NFTs são compostos principalmente por proteína TAU atipicamente 

modificada, neurofilamentos e outras proteínas do citoesqueleto (LIU et al., 2011). 

Foram descritas três subunidades proteicas de neurofilamentos classificadas de 

acordo com sua massa molecular: NF-L (68–70 kD), NF-M (140–160 kD) e NF-H (200 

kD) (WANG et al., 2001). O nível proteico das três subunidades é elevado no cérebro 

e em fluido cerebroespinhal de pacientes com DA (HU et al., 2002; WANG et al., 

2001). Um padrão de distribuição anormal de NF-L foi descrito no hipocampo de 

pacientes em estágio inicial da DA, por vezes acompanhada de TAU (NAKAMURA et 

al., 1997). Corroborando com as observações em pacientes, nós observamos que o 
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tratamento com STZ causou um aumento significativo na expressão de NF-L no 

tempo de sobrevida de 14 dias. 

Em pacientes com DA, as proteínas dos neurofilamentos encontradas nos 

emaranhados neurofibrilares, assim como proteína TAU, são encontradas 

extensivamente fosforiladas, muito provavelmente devido a um desequilíbrio entre a 

atividade de quinases e fosfatases (LIU et al., 2011). Foi previamente demonstrado 

que a STZ induz fosforilação de TAU em Ser 199/202 e Thr205 em hipocampo de 

camundongos 42 dias após o tratamento (CHEN et al., 2013). Em ratos, a 

fosforilação de TAU em Thr212, Ser396 e Ser199 foi demonstrada 21 dias após a 

injeção (DENG et al., 2009). Além disso, também em ratos, a fosforilação de TAU em 

Ser396 e Ser404 foi encontrada aumentada, no hipocampo, 3 meses após a 

administração icv de STZ (GRUNBLATT et al., 2007). No presente estudo, foi 

demonstrado aumento de fosforilação de TAU em Ser199/202 14 dias após o 

tratamento com STZ, o que está de acordo com os trabalhos previamente descritos. 

O papel fisiopatológico da proteína tau na Doença de Alzheimer ainda não é 

muito bem compreendido. Vários estudos sugerem que a formação e deposição de 

agregados de TAU (que ocorre devido à hiperfosforilação) seja um evento crítico no 

mecanismo da doença, porém, a perda da função da TAU normal também pode 

exercer um papel importante (ARENDT; STIELER; HOLZER, 2016). A fosforilação 

da TAU regula sua atividade para que a mesma se ligue aos microtúbulos, portanto, 

é necessário um nível normal de fosforilação para que ela exerça sua função, 

porém, quando hiperfosforilada ela perde sua atividade biológica (KOLAROVA et al., 

2012). 

 Para testar a memória de curto e longo prazo foi utilizado o teste de 

reconhecimento de objetos. Este teste se baseia na tendência apresentada pelos 

roedores em explorar a novidade em detrimento da familiaridade (ENNACEUR; 

DELACOUR, 1988). Este paradigma, que é utilizado para avaliar o estado cognitivo 

dos roedores, é baseado no comportamento espontâneo, que não requer 

recompensa ou punição. Diversas estruturas cerebrais são cruciais para o 

desempenho competente do teste de reconhecimento de objetos e os resultados 

podem ser influenciados por lesões hipocampais e corticais (BENGOETXEA; 

RODRIGUEZ-PERDIGON; RAMIREZ, 2015).  

De acordo com o que foi demonstrado no presente estudo, o tratamento com 

STZ induz um déficit na memória de reconhecimento de objetos de curto e longo 
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prazo, o que foi observado 14 e 21 dias após a lesão.  Não foram encontradas 

diferenças no tempo total de exploração dos objetos entre os gupos controle e 

experimentais, sugerindo que não houve déficit locomotor ou diminuição do 

interesse pelos objetos nos animais lesionados . Estes resultados corroboram dados 

publicados anteriormente na literatura. Como demosntrado pelo teste de 

reconhecimento de objetos, déficits de memória foram observados em camundongos 

21 (SANTOS et al., 2015) e 28  (MULLER et al., 2012) dias após o tratamento com 

STZ. Outros estudos, utilizando labirinto aquático de Morris, apontaram déficit de 

memória 7 (PINTON et al., 2010), 14 (SHARMA et al., 2008) e 21 (TOTA et al., 

2010) dias após o tratamento. Em ratos, a função de reconhecimento de objetos 

permaneceu intacta 14 dias (SHOHAM et al., 2007), mas não 21 (LIU et al., 2014) e 

28 dias (SHOHAM et al., 2007) após o tratamento. O comprometimento de memória 

também foi observado 14 (WANG; CHENG; CHE, 2016) e 21 (ELCIOGLU et al., 

2016; MAJKUTEWICZ et al., 2016) dias após a injeção icv de STZ, através de 

labirinto aquático de Morris.  

Em conjunto, os dados neuroquímicos e comportamentais obtidos com essa 

análise temporal, fornecem evidências de que o tempo de sobrevida de 14 dias é o 

que melhor representa o fenótipo esperado da DA em camundongos, portanto, esse 

foi o tempo de sobrevida escolhido para dar continuidade ao trabalho.  

 

5.2 Nox 2 contribui com a neurodegeneração induzida por estreptozotocina 

O estresse oxidativo desempenha um papel importante na patogênese da 

Doença de Alzheimer. A geração de EROs dependente de Nox2 foi relatada em 

resposta a níveis aumentados de peptídeo βA (ZHOU et al., 2008). Além disso, 

análise da translocação das subunidades citosólicas da NADPH oxidase para a 

membrana celular no encéfalo de pacientes acometidos com a DA revelou ativação 

do complexo enzimático no córtex frontal (SHIMOHAMA et al., 2000). O déficit 

cognitivo leve e o início da DA são caracterizados pela perda de sinapses e 

conectividade, que ocorre paralelamente a ativação da NADPH oxidase 

(principalmente Nox2) (BAMBURG; BERNSTEIN, 2016).  

Diante das evidências da importância das EROs derivadas da Nox2 no 

mecanismo da patogênese da DA e da falta de estudos relacionando o envolvimento 

da isoforma Nox2 da NADPH oxidase no comprometimento cognitivo, na fosforilação 

de TAU, na morte neuronal e na neuroinflamação induzidos por STZ, o segundo 
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objetivo desse trabalho foi investigar o envolvimento da Nox2 na memória de curto e 

longo prazo, assim como em algumas anormalidades cerebrais relacionadas a DA, 

no modelo de degeneração induzido por STZ. Primeiramente foi avaliado o efeito da 

injeção intracerebroventricular de STZ na expressão gênica da Nox2 através de 

ensaio de PCR em tempo real. Nossos dados demonstram que a expressão do gene 

Nox2 aumentou significativamente no hipocampo após o tratamento com STZ, 

sugerindo que a Nox2 pode desempenhar um papel na degeneração apresentada 

nesse modelo.  

 Diversos estudos demonstram que a injeção icv de STZ reduz a capacidade 

cognitiva em camundongos (PINTON et al., 2010; SHARMA et al., 2008; TOTA et al., 

2010). Nesse modelo, os déficits de memória e aprendizagem costumam ser 

associados a um aumento nos níveis de malondialdeído e diminuição nos níveis de 

glutationa, indicando a ocorrência de estresse oxidativo (PATHAN et al., 2006; 

SHARMA; GUPTA, 2001). Em alguns casos, o tratamento com antioxidantes foi 

capaz de reverter tanto os déficits comportamentais quanto a alteração nestes 

marcadores (ISHRAT et al., 2006; SHARMA; GUPTA, 2002). No presente trabalho, 

conforme o esperado, o tratamento com STZ induziu a um significativo déficit na 

memória de curto e longo prazo de animais selvagens, no entanto, a deleção de 

Nox2 protegeu significativamente os animais contra os déficits de memória. Este 

resultado sugere que a Nox2 tem um papel importante no déficit cognitivo induzido 

por STZ. Corroborando com os nossos dados, camundongos que superexpressam a 

proteína precursora amilóide (Tg2576), mas são nocautes para Nox2 apresentaram 

melhora no comportamento cógnito em labirinto aquático de Morris, quando 

comparados ao grupo Tg2576 (PARK et al., 2008).  

 Diversas evidências sugerem uma forte ligação entre a os níveis de βA, 

neurodegeneração, geração de EROs  e desenvolvimento da DA. A produção 

excessiva de βA, ou uma redução na sua remoção, induz agregação amilóide, 

contribuindo para a geração de emaranhados neurofibrilares e subsequente 

degeneração neuronal na Doença de Alzheimer (KAR et al., 2004). Aβ42 foi capaz de 

induzir a geração de EROs dependente da Nox em cultura de astrócitos primários 

(ZHU et al., 2006).  Além disso, o tratamento com apocinia, um inibidor não 

específico da Nox2, foi capaz de atenuar o estresse oxidativo no encéfalo de 

animais Tg2576, embora não tenha sido capaz de diminuir os níveis de Aβ e inibir a 

formação de placas neuríticas (HAN et al., 2015). Um outro estudo mostrou que a 
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produção de EROs induzida por tratamento com Aβ1-40 em animais selvagens foi 

inibida por gp91ds-tat, um inibidor específico da Nox2, e, além disso, a produção de 

EROs no neocortex de animais Tg2576 foi inibida após a deleção de gp91phox , 

embora não tenha promovido diminuição nos níveis de βA (PARK et al., 2005). Além 

disso, a inibição da Nox inibiu a capacidade de Aβ desencadear alterações 

morfológicas em culturas de neurônios e induzir morte neuronal (BRUCE-KELLER et 

al., 2010). 

 O tratamento com STZ aumentou a expressão de βA no hipocampo de 

animais selvagens, no entanto, a deleção de Nox2 preveniu o aumento na 

expressão dessa proteína. Embora a expressão de βA não tenha alterado após o 

tratamento com STZ em animais KOgp91phox-/-, a expressão proteica basal desta 

proteína foi encontrada aumentada nesses animais. Em conjunto com os trabalhos 

já citados, nossos dados sugerem que: 1) Nox2 parece ter um papel importante no 

processamento e acúmulo de Aβ induzido por STZ; 2) A disfunção cerebral induzida 

por βA é dependente de Nox2, uma vez que, mesmo apresentando um nível basal 

elevado de βA, os animais KOgp91phox-/- não apresentam déficits cognitivos; e/ou 3) 

A expressão de βA pode não estar relacionada à ausência de déficit cognitivo 

observada por animais  KOgp91phox-/-. De maneira semelhante, a ausência de déficits 

comportamentais observada em animais Tg2576 nocautes para Nox2 não foi 

relacionada a uma redução nos níveis cerebrais de βA. Os autores do trabalho que 

apresenta esse dado sugerem que a deposição de βA pode estar dissociada dos 

déficits comportamentais (PARK et al., 2008). 

 Nos dados obtidos com a análise da expressão de neurofilamentos, 

observamos resultados semelhantes aos da análise de beta-amilóde. O tratamento 

com STZ aumentou a expressão de neurofilamentos em animais selvagens, mas 

não foi capaz de alterar sua expressão nos animais KOgp91phox-/-, que, por sua vez, 

já possuem uma expressão basal de neurofilamentos significativamente elevada. O 

aumento da expressão basal de neurofilamentos apresentado pelos animais 

KOgp91phox-/- pode estar relacionado ao, também aumentado, nível basal de βA que 

ocorre nesses animais. O tratamento de culturas primárias de neurônios com 

oligômeros de βA causa aumento na expressão de neurofilamentos (ZEMPEL et al., 

2010).  

 Dímeros de Aβ isolados de cérebros de indivíduos acometidos pela DA são 

capazes de induzir a fosforilação de TAU e distrofias neuríticas em culturas primárias 
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de neurônios (JIN et al., 2011). Na DA, os neurofilamentos encontrados nos 

emaranhados neurofibrilares, assim como a proteína TAU, encontram-se 

extensivamente fosforilados (LIU et al., 2011). Nos dados obtidos nesse trabalho, 

observamos que o tratamento com STZ aumentou a fosforilação da proteína TAU 

em animais selvagens, mas não em animais KOgp91phox-/-. Esse resultado sugere 

que as EROs derivadas da Nox2 podem estar envolvidas na fosforilação de TAU 

induzida por STZ.  

 As caspases são uma família de proteases específicas altamente 

conservadas em organismos multicelulares e funcionam como reguladores centrais 

da apoptose (D'AMELIO;  CAVALLUCCI;  CECCONI, 2010). Um membro desta 

família, a caspase-3, foi identificado como um mediador chave de apoptose em 

células neuronais. Uma vez ativada e o mecanismo de ativação da apoptose torna-

se irreversível (CHANG; YANG, 2000). Pacientes com AD exibem aumentos 

significativos nos níveis dessa proteína (SHIMOHAMA; TANINO; FUJIMOTO, 1999; 

LOUNEVA et al., 2008). Adicionalmente, a expressão de caspase-3 ativada foi 

encontrada aumentada em neurônios e vasos sanguíneos e foi co-localizada com os 

emaranhados neurofibrilares e placas senis em hipocampo e córtex frontal de 

pacientes, o que sugere que essa proteína pode exercer um papel importante no 

declínio funcional, morte neuronal e formação de placas (SU et al., 2001).  

A Caspase-3 tem a capacidade de clivar APP, gerando βA, contribuindo, 

portanto, com o acúmulo dessa proteína. Adicionalmente, essa protease é capaz de 

clivar a proteína TAU e modular sua fosforilação (RISSMAN et al., 2004). No 

presente estudo observou-se aumento da expressão de caspase-3 no hipocampo de 

animais selvagens tratados com STZ e que a deleção da Nox2 preveniu o aumento 

na expressão dessa proteína após o tratamento. A influência de Nox2 na apoptose 

foi demonstrada em um estudo de inflamação pulmonar induzido por vírus influenza 

A. Nesse estudo, a deleção de Nox2 impediu a apoptose das células epiteliais 

alveolares induzida por pneumonia após infecção por influenza A (VLAHOS et al., 

2011). 

 A presença de neuroinflamação, outra característica proeminente na DA, tem 

uma importante contribuição na patogênese da doença (MCGEER; MCGEER, 

2003), podendo, inclusive, estar relacionada diretamente com o declínio cognitivo 

observado em pacientes (SIMPSON et al., 2010). Microglia e astrócitos ativados são 

encontrados em placas senis, liberando citocinas, interleucinas, EROs e outras 
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moléculas potencialmente citotóxicas, exacerbando, assim, a resposta inflamatória. 

A ativação de células da glia pode ocorrer antes mesmo do acúmulo de peptídeo βA 

(HENEKA et al., 2015).  

Foi previamente descrito que o tratamento com STZ induz ativação de 

astrócitos e microglia no hipocampo de ratos (SHOHAM et al., 2007), corroborando 

nossos resultados de immunoblotting, que revelaram significativo aumento na 

expressão desses marcadores no hipocampo após o tratamento com STZ em 

animais selvagens. A análise imunoistoquímica revelou expressão elevada do 

marcador de microglia nas regiões CA1 e CA3 do hipocampo, enquanto o marcador 

de astrócitos foi encontrado aumentado na região CA1. Animais KOgp91phox−/− 

tratados com STZ não apresentaram alterações na expressão destes marcadores 

em nenhuma das duas técnicas utilizadas.  

Nossos dados sugerem que os animais KOgp91phox−/− são protegidos contra a 

ativação glial induzida por STZ. Oligômeros de βA aumentaram a expressão gênica 

da Nox2 em culturas de astrócitos, o que foi confirmado in vivo, através da 

microinjeção desses oligômeros no hipocampo, levando a ativação astrocitária 

induzida por Nox2 (WYSSENBACH et al., 2016). Adicionalmente, a ativação de 

microglia induzida por oligômeros de βA, o que resulta em uma maior capacidade 

proliferativa e aumento da produção de fatores pró-inflamatórios, como EROs e 

citocinas, foi revertida com o uso de inibidores da NADPH oxidase (LI et al., 2013). 

Resultados semelhantes foram observados em modelos de outras condições 

neurodegenerativas, como Doença de Parkinson (HERNANDES; CAFE-MENDES; 

BRITTO, 2013) e encefalopatia induzida por sepse (HERNANDES et al., 2014). 

A microglia é capaz de exercer uma variedade de funções efetoras, que 

podem possuir efeitos neuroprotetores ou neurotóxicos. Células da microglia podem 

ser ativadas (fenótipo M1) por LPS, IFN-γ ou TNF-α. O fenótipo M1 parece exercer 

um papel vital na defesa contra patógenos e células tumorais, através da produção 

de citocinas pró-inflamatórias, como IL-1β, TNF-α, IL-6, IL-12, IL-23 e EROs. Além 

disso, também está associado a indução de morte neuronal. Por outro lado, o 

fenótipo anti-inflamatório M2, promove reparo tecidual e angiogênese através da 

liberação de altos níveis de citocinas anti-inflamatórias, tais como IL-10, IL-4, IL-13, 

e TGF-β e baixos níveis de citocinas pró-inflamatórias. Em modelos animais de DA, 

foram reportados aumentos tanto em marcadores de M1 quanto de M2, quando 

comparados a controles da mesma idade (WANG et al., 2015). 
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 Nós investigamos a produção das citocinas IFN-γ, IL-1β, IL-2, IL-12/23 (p40), 

IL-12 (p70), TNF-α, IL-4 e IL-10 no hipocampo de animais selvagens e KOgp91phox-/-, 

objetivando-se estabelecer uma correlação entre o perfil dessas citocinas e seu 

envolvimento na neuroproteção/neurodegeneração nos diferentes grupos 

experimentais. 

 IFN-γ é um potente ativador de células gliais no sistema nervoso central. 

Muitos genes responsivos a IFNγ são regulados positivamente em pacientes 

portadores da DA (CHAKRABARTY et al., 2010). Camundongos transgênicos que 

superexpressam APP apresentaram uma redução na expressão de marcadores de 

astrócitos e microglia no hipocampo após serem nocauteados para o receptor tipo 1 

de IFN-γ, além de apresentarem uma redução na deposição de βA. Curiosamente, 

Oligômeros de βA não foram capazes de aumentar a produção IFN-γ em culturas de 

astrócitos e microglia separadamente, porém, em uma co-cultura de astrócitos e 

microglia a produção de IFN-γ aumentou significativamente, sugerindo que uma 

interação entre ambos seja necessária para a produção de IFN-γ (YAMAMOTO et 

al., 2007). Nós observamos que a produção de IFN-γ foi significativamente 

aumentada, no hipocampo, após tratamento com STZ em animais selvagens, porém 

o tratamento não afetou a produção em animais KOgp91phox-/-. A ativação de 

microglia induzida por IFN-γ é capaz de estimular uma regulação positiva de Nox2 

(SPENCER et al., 2016).  Esta citocina promove a liberação de outras citocinas pró 

inflamatórias, como, por exemplo, a IL-1β (MANGANO et al., 2012). 

A expressão de interleucina 1β foi encontrada aumentada após a injeção icv 

de STZ em ratos selvagens (CHU et al., 2014; REETA; SINGH; GUPTA, 2017a). No 

presente trabalho, a produção de IL-1β foi encontrada aumentada após o tratamento 

com STZ em camundongos selvagens. No entanto, os animais KOgp91phox-/- não 

apresentaram alteração na produção de IL-1β após o tratamento. Corroborando 

nosso resultado, o peptídeo inibidor da Nox2, gp91ds-tat, causou uma diminuição 

dose-dependente na secreção desta citocina induzida por oligômeros de βA em 

cultura de microglia (PARAJULI et al., 2013). 

  Os níveis de IL-2 no hipocampo de pacientes com DA foram encontrados 

significativamente aumentados, assim como a expressão de seus receptores 

(ARAUJO; LAPCHAK, 1994). Esta citocina parece estar relacionada com a 

diminuição dos niveis hipocampais de acetilcolina (HANISCH; SETO;  QUIRION, 

1993). Nós observamos niveis aumentados de IL-2 após a injeção de STZ em 
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animais selvagens. Em animais gp91phox-/- o tratamento não alterou a produção desta 

citocina. Corroborando nossos resultados, Nam et al. (2014), demonstraram que o 

tratamento com apocinina inibiu a produção de IL-2 em linfócitos T CD8+ 

estimulados in vitro para a produção de citocinas.  

 Nós não observamos alteração nos níveis de TNF-α no hipocampo após 

tratamento com STZ nem em animais selvagens nem em KOgp91phox-/-. Estes 

resultados não estão de acordo com a literatura. Através de quantificação por 

ELISA, foi possível detectar que a injeção intracerebroventricular de STZ aumentou 

os níveis de TNF-α em ratos (EJAZ AHMED et al., 2013; REETA; SINGH; GUPTA, 

2017; SOLMAZ et al., 2015). Nosso resultado pode ter ocorrido devido a uma falta 

de sensibilidade do kit Milliplex utilizado especificamente para a detecção desta 

citocina.  

No presente trabalho, níveis elevados de p40, subunidade comum entre IL-12 

e IL-23, foram observados após tratamento com STZ em animais selvagens. Esse 

resultado pode indicar aumento na produção de ambas citocinas. Adicionalmente, a 

análise nos níveis de p70 indica aumento na produção de IL-12 induzido por STZ. 

Em animais transgênicos que superexpressam APP, a produção de IL-12/IL-23 foi 

encontrada aumentada na microglia, assim como a expressão dos seus receptores 

por astrócitos. A inibição de IL-12/IL-23 induziu a uma diminuição da patologia 

Alzheimer-símile nesses animais.  (VOM BERG et al., 2012). Os animais 

KOgp91phox-/- tratados com STZ não apresentaram alteração na produção de IL-

12/IL-23. Corroborando esse resultado, o tratamento com difenileneiodônio (DPI) 

um inibidor inespecífico da NADPH oxidase,  e com apocinina, , suprimiram a 

secreção de IL-12 por macrófagos após estímulo in vitro (ARAMAKI et al., 2002). 

 A IL-4, uma citocina anti-inflamatória, induz um estado de ativação microglial 

alternativo, que atenua a resposta inflamatória e promove a reparação tecidual 

(CHOI et al., 2012). Em um modelo de neurotoxicidade induzido por trombina, a 

neutralização da IL-4 inibiu a ativação da Nox, a produção de EROs e dano oxidativo 

no hipocampo, sugerindo que a IL-4 gera estresse oxidativo mediado por Nox 

(PARK et al., 2008). 

 Nós observamos que o tratamento com STZ aumentou os níveis de IL-4 no 

hipocampo de animais selvagens. Os animais KOgp91phox-/- tratados com STZ não 

apresentaram alteração na produção de IL-4. No modelo de DA induzido por injeção 

de βA nos ventrículos laterais de camundongos, foram encontrados níveis elevados 
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de IL-4 no hipocampo, no córtex e no soro dos animais (GARCEZ et al., 2017). 

Adicionalmente, em camundongos que superexpressam APP, a injeção intracerebral 

de IL-4 reduziu o acúmulo de βA no neocórtex e atenuou os déficits cognitivos 

(KAWAHARA et al., 2012). Foi relatado que IL-4 aumentou a degradação de βA em 

cultura primária de microglia de ratos (SHIMIZU et al., 2008). 

A IL-10, outra citocina anti-inflamatória, é produzida, no sistema nervoso 

central, por células da microglia e astrócitos (LOBO-SILVA et al., 2016) e a 

expressão de seus receptores foi descrita em neurônios (LIM et al., 2013) e na 

maioria das células da glia, incluindo astrócitos, oligodendrócitos e microglia (STRLE 

et al., 2001). O estímulo do receptor de IL-10 leva a ativação de três importantes 

vias de sinalização: JAK/STAT, MEK/ERK e PI 3-quinase/Akt. Após a ativação da 

via, STAT e ERK transcolam para o núcleo e ativam a transcrição de genes de 

sobrevivência. Paralelamente, a PI3-quinase fosforila Akt, ativando dois processos: 

um que promove sobrevivência celular e outro que inibe vias de sinalização pró-

apoptóticas. De maneira complementar, a IL-10 inibe a ativação de duas vias que 

ativam apoptose celular, JNK e p38 MAPK, e também atenua a atividade 

transcricional de NF-kB (que regula e induz a expressão de várias citocinas pró-

inflamatórias) e ativa a proteína SOCS (que suprime a produção de citocinas pró-

inflamatórias) (STRLE et al., 2001). 

Além de inibir a síntese de citocinas pró-inflamatórias (SWARDFAGER et al., 

2010), a IL-10 também é capaz de limitar a inflamação através da supressão da 

expressão dos receptores destas citocinas (LEE et al., 2009). IL-10 foi capaz de 

suprimir a secreção de citocinas inflamatórias em cultura primária de microglia, 

induzida por oligômeros de βA, de maneira dose-dependente (SZCZEPANIK et al., 

2001). Adicionalmente, IL-10 endógena preveniu a neurodegeneração induzida por 

LPS em córtex cerebral de ratos e sua inibição regulou positivamente a ativação de 

Nox induzida por LPS e a expressão de mediadores pró-inflamatórios (PARK et al., 

2007).  

Curiosamente, a expressão de IL-10, mediada por vírus adeno-associado 

(AAV2/1), resultou em um acúmulo de βA no córtex e no hipocampo de 

camundongos transgênicos que superexpressam APP (CHAKRABARTY et al., 

2015). Esse dado poderia explicar a elevada expressão basal de βA observada nos 

animais KOgp91phox-/-, uma vez que estes animais também apresentaram níveis 

basais elevados de IL-10. A IL-10  atenua a fagocitose microglial de βA in vitro e 
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aumenta a expressão da ApoE, o que pode regular negativamente a depuração de 

βA, promovendo assim a deposição de placas amilóides (CHAKRABARTY et al., 

2015). Em nosso estudo, o tratamento com STZ não foi capaz de induzir a produção 

de IL-10 em animais selvagens e nem tampouco em animais KOgp91phox-/-. Contudo, 

conforme citado anteriormente, a deleção de Nox2 teve um efeito significativo na 

produção basal dessa citocina, sugerindo que a mesma pode ter um papel 

importante no mecanismo de neuroproteção apresentado por esses animais contra a 

neurodegeneração induzida por STZ. 
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6 CONCLUSÕES 

 

- Na análise temporal, a injeção intracerebroventricular de STZ induziu 

aumento da expressão de β-amilóide e neurofilamentos, aumento na fosforilação de 

proteína TAU e diminuição na expressão de sinapsina, 14 dias após a lesão. Exceto 

para a sinapsina, a maioria dessas alterações foram reveladas transientes. O déficit 

de memória de curto e longo prazo foi observado 14 e 21 dias após o tratamento 

com STZ. Em conjunto, esses dados evidenciam que 14 dias após o tratamento com 

STZ os marcadores neurodegenerativos associados à DA são alterados em 

camundongos selvagens.  

- A isoforma Nox2 da NADPH oxidase contribui para a patologia Alzheimer-

símile induzida por STZ via múltiplos mecanismos. A deleção de Nox2 preveniu 

fosforilação de TAU e aumento na expressão de β-amilóide e neurofilamentos, assim 

como a neuroinflamação induzida por STZ no hipocampo. Além disso, o aumento do 

nível basal de IL-10 observado nos animais KOgp91phox-/- sugere que a liberação 

desta citocina possa conferir um mecanismo de neuroproteção contra a 

neurodegeneração induzida por STZ. Em conjunto, estes diferentes mecanismos 

podem contribuir para a proteção observada em animais KOgp91phox-/-.
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