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Introdução 

 Hipóxia-isquemia (HI) perinatal é uma das principais causas de mortalidade infantil e 

do desenvolvimento de sequelas que podem incluir paralisia cerebral, epilepsia, retardo 

mental e dificuldade motora e cognitiva (Volpe, 2008). Atualmente, a maioria das terapias 

disponíveis é ineficaz em reduzir as deficiências no desenvolvimento neurológico dos recém-

nascidos acometidos por HI (Perlman, 2006). Desta forma, é fundamental o estudo de 

estratégias terapêuticas que visem tratar lesões cerebrais induzidas por HI e efeitos colaterais 

associados. O peptídeo NAP, o menor elemento ativo da proteína ADNP, demonstra uma 

ampla neuroproteção in vitro e in vivo (Gozes et al, 2005), com capacidade antioxidativa 

(Greggio e DaCosta, 2008). Recentemente, demonstramos que o NAP preveniu de forma dose 

dependente o estresse oxidativo hipocampal de ratos submetidos a crises convulsivas 

induzidas por hipóxia neonatal (Greggio et al., 2009). No contexto da HI, Kumral e colegas 

(2006) demonstraram que o tratamento com NAP impediu morte neuronal e produção 

cerebral de óxido nítrico em ratos neonatos 72 h pós-HI. Sendo o NAP eficaz em reduzir a 

degeneração neuronal aguda, deveria também evitar as alterações crônicas, funcionais e 

histológicas induzidas pela HI. No entanto, seus efeitos neuroprotetores a longo prazo são 

desconhecidos na HI. Portanto, o objetivo deste estudo foi verificar o efeito do tratamento 

com NAP no estresse oxidativo cerebral agudo, assim como na prevenção do déficit cognitivo 

e lesão cerebral de ratos adultos previamente submetidos à HI neonatal. 

 

Metodologia 

 No sétimo dia pós-natal (PND 7), ratos Wistar machos foram submetidos ao modelo 

de HI através da oclusão unilateral da artéria carótida direita e hipóxia sistêmica (8% O2 por 2 
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h) (Rice et al., 1981). Imediatamente após o insulto HI, estabeleceram-se dois grupos 

experimentais: grupo NAP recebeu injeção intraperitoneal de solução contendo NAP (3 mg/g; 

0,1 mL; 0 e 24 h pós-HI), enquanto o grupo VEH foi administrado com veículo nas mesmas 

condições. Um grupo adicional de animais controle (Sham) foi apenas submetido ao 

procedimento cirúrgico, sem oclusão arterial e hipóxia sistêmica. Após 24 h da última 

administração de NAP ou veículo (PND 9), analisou-se estresse oxidativo no hipocampo e no 

córtex cerebral do hemisfério ipsilateral à oclusão arterial através do ensaio cometa alcalino 

(índice e freqüência de dano ao DNA), detecção de substâncias reativas ao ácido 

tiobarbitúrico (peroxidação lipídica) e dos níveis de glutationa reduzida (GSH) (Greggio et al. 

2009). Na fase adulta (PND 60), os animais foram testados na versão espacial do labirinto 

aquático de Morris (LAM). Após, estes foram eutanasiados para avaliação estereológica da 

volumetria cerebral através do princípio de Cavalieri associado ao método de contagem de 

pontos (De Paula et al., 2009). 

 

Resultados e Discussão 

 Neste estudo verificamos um aumento dos níveis de dano ao DNA e membranas 

lipídicas nas amostras de córtex cerebral e hipocampo dos animais submetidos ao modelo de 

HI neonatal. Para melhor elucidar os mecanismos do estresse oxidativo envolvidos no insulto 

HI, identificamos também uma depleção dos níveis cerebrais de GSH. Em contrapartida, o 

grupo de animais HI tratados com NAP apresentou uma diferença significativa nos 

parâmetros estudados quando comparado ao grupo VEH. Além disso, observamos um efeito 

benéfico da administração do NAP na homeostase do sistema glutationa dos animais 

submetidos à HI neonatal. Quanto à capacidade de aprendizagem e memória espacial 

analisada através do LAM, observamos um déficit severo nos ratos adultos previamente 

submetidos à HI neonatal. No entanto, os animais tratados com o peptídeo NAP tiveram um 

desempenho similar aos animais controle. A morfologia cerebral dos animais do grupo VEH 

demonstrou uma diminuição significativa do volume hemisférico ipsilateral à oclusão arterial 

60 dias após a lesão HI. Entretanto, a avaliação estereológica da volumetria cerebral do grupo 

NAP não demonstrou diferença entre os hemisférios, semelhante à avaliação do grupo Sham. 

Assim, sugerimos que os efeitos benéficos observados neste estudo podem ser atribuídos à 

capacidade do NAP em diminuir o acúmulo do estresse oxidativo agudo, através da 
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modulação do sistema glutationa e, conseqüentemente, manter a integridade de estruturas 

cerebrais envolvidas nos processos de aprendizagem e memória. 

 

Conclusão 

Em suma, demonstramos que o peptídeo NAP diminuiu significativamente o estresse 

oxidativo cerebral 48 h após o insulto HI. Verificamos também a capacidade do peptídeo 

NAP em reduzir lesão cerebral e déficit cognitivo em ratos adultos previamente submetidos a 

HI neonatal. Este estudo torna-se o primeiro a demonstrar que o peptídeo NAP exerce um 

efeito neuroprotetor potente e prolongado na HI neonatal. 
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