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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. 
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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 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

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 



 
 

 

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 



 
 

 

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 



 
 

 

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 



 
 

 

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 



 
 

 

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 



 
 

 

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 



 
 

 

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).  



 
 

 

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. 

  



 
 

 

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-/-.



 
 

*De acordo com: 
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR6023: informação e 

documentação: referências: elaboração. Rio de Janeiro, 2002. 
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