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Resumo 

 

 

 

Apesar do acúmulo de informações a respeito dos mediadores moleculares associados 

à Doença de Alzheimer (DA), os mecanismos desencadeadores ainda não estão bem 

entendidos, e tampouco existe estratégia terapêutica capaz de prevenir, tratar efetivamente ou 

reverter os danos decorrentes da doença. Este projeto pretende caracterizar um modelo de 

neurodegeneração induzido por injeção de proteína ß-amilóide (ßA), uma das moléculas 

tipicamente associadas à progressão da doença e avaliar o potencial de agentes 

neuroprotetores sobre os parâmetros característicos da DA. Para tal estudo propomos a 

utilização do zebrafish como animal modelo pelo seu rápido desenvolvimento, capacidade de 

absorver os agentes adicionados no seu meio e similaridade com mamíferos. 

Após terem sido avaliados separadamente e estabelecidas doses e períodos de 

tratamento, embriões de zebrafish foram tratados com LiCl no período de 0 a 5 dias pós 

fertilização (dpf) na concentração de 100µM e injetados com proteína ßA (10µM) utilizando 

um sistema de microinjeção acoplado à um estereomicroscópio 24 horas pós fertilização 

(hpf). Aos 5dpf foi realizada avaliação da embriotoxicidade a análise da locomoção e 

capacidade exploratória dos animais. Não foi observada alteração na sobrevivência dos 

animais nem na capacidade exploratória de ambos os grupos com relação ao controle.  

Neste momento estamos realizando a análise de aspectos cognitivos destes indivíduos, 

através de tarefas que avaliam a resposta aversiva dos mesmos. Resultados preliminares 
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sugerem que os animais que receberam a injeção de proteína ßA sem a exposição ao LiCl 

apresentam redução nas respostas a um estimulo aversivo em relação aos controles. 

Estes dados preliminares corroboram com achados que descrevem o LiCl como agente 

neuroprotetor em modelos animais da DA capaz de reverter déficits cognitivos. Após a 

conclusão das etapas de avaliação comportamental daremos início à caracterização molecular 

de alterações típicas da DA, através das técnicas de Western Blot e PCR real-time com as 

amostras já obtidas durante este projeto. 


