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Resumo
Objetivo: As doenças neurodegenerativas causam sérios problemas de
morbimortalidade, principalmente com o avanço do envelhecimento na
população mundial, levando à necessidade do desenvolvimento de
fármacos com ação neuroprotetora. Desta forma, neste trabalho foram
avaliados os efeitos do tratamento com memantina, um bloqueador de
receptores NMDA, sobre o volume nuclear de neurônios da área CA1
do hipocampo em ratos adultos. Método: Foram utilizados ratos Wistar
adultos, que receberam injeções intraperitoneais (i.p) diárias de
solução salina (SAL; 1 mL/kg) ou memantina (MEM; 10 mg/kg), por
30 dias, com posterior processamento histológico do cérebro e
avaliação do volume nuclear dos neurônios da área CA1. Resultado: O
grupo MEM apresentou aumento significativo do volume nuclear
(SAL, 231 ± 4,1 µm3, n=5; MEM, 380 ± 5,7 µm3, n=6; p<0,0001).
Quando classificados os neurônios em subpopulações pela média
volumétrica do tamanho de seus núcleos, houve prevalência do grupo
MEM nas subpopulações de 200-400 µm3 (SAL 261,47 ± 3,27 µm3 e
MEM 318,94 ± 5,43µm3; P < 0,0001), 400-600 µm3 (SAL 439,20 ±
7,82 µm3 e MEM 479,29 ± 5,67 µm3; P < 0,05). Na subpopulação
600-800 µm3, apenas o grupo MEM apresentou neurônios (689,33 ±
19,55 µm3). Conclusão: Os resultados indicam que a memantina pode
alterar direta ou indiretamente o volume nuclear dos neurônios da área
CA1 do hipocampo, sendo um fármaco com potencial utilização na
prevenção de doenças neurodegenerativas.
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INTRODUÇÃO
A doença de Alzheimer (DA) é um
transtorno neurodegenerativo progressivo,
apontada como a forma mais comum de
demência na população idosa, cursando
com perda de memória e disfunção
cognitiva1,2. Nas fases avançadas, a DA
evolui para uma completa deterioração de
todas as funções psíquicas, com amnésia
severa3. Esta e outras doenças neurológicas
agudas e crônicas estão entre as principais
causas de morte, incapacidade e gastos
econômicos no mundo4,5.
A DA está associada a alterações do
metabolismo neural e da densidade das
placas neuríticas no córtex peri e entorrinal,
subiculum e região CA1 do hipocampo.
Estes achados estão correlacionados com os
distúrbios precoces e acentuados da
memória recente observados nesta doença.
Do ponto de vista neural a DA é
caracterizada pela presença de placas βamiloides extracelulares6 e emaranhados de
microfilamentos intraneurais associados a
proteína
tau,
anormalmente
hipertrofiados6,7.
A memantina faz parte de um grupo de
drogas que reduzem o processo de
neurodegeneração8,9 e que exibem várias
propriedades,
tais
como
efeito
antioxidante10, aumento da plasticidade
sináptica11, diminuição da produção de
placas β-amiloides e redução de alterações
dos microfilamentos associados a proteína
tau10,12. Admite-se que o principal
mecanismo de ação da memantina seja o
bloqueio não-competitivo do canal iônico
associado ao receptor glutamatérgico
NMDA13. Parece que, em decorrência desta
ação, a droga diminui a apoptose no
hipocampo, regulariza o metabolismo
celular e melhora os processos de
aprendizagem e memória13,14. Apesar
desses efeitos benéficos, não se demonstrou
que a memantina seja clinicamente
relevante no tratamento da DA6,

possivelmente porque as alterações
patológicas celulares aparecem, muito antes
das manifestações clinicas.
Estudos dos efeitos de fármacos nas
alterações morfológicas em estruturas
cerebrais envolvidas nos processos de
aprendizagem e memória podem ser
utilizados para entender melhor o processo
de prevenção do desenvolvimento de
doenças neurodegenerativas e sugerir novas
propostas de tratamento. West e
colaboradores15, demostraram a existência
de significativa perda de neurônios em
diversas áreas cerebrais de indivíduos com
sintomas da DA em comparação com
indivíduos
assintomáticos.
Interessantemente, o volume dos núcleos
dos neurônios de indivíduos assintomáticos
para DA também está aumentado, porém
com acúmulo de placas β-amiloides e
proteína tau, sugerindo uma hipertrofia
reativa às placas β-amiloides e à proteína
tau.
Seria
esse
um
mecanismo
compensatório à progressão da DA,
permitindo ao cérebro obstacular o
desenvolvimento da demência16?
Uma vez que a memantina apresenta
diversos efeitos de proteção neuronal, é
razoável propor que esta droga tenha ação
sobre a morfologia de neurônios de áreas do
sistema
nervoso
relacionadas
com
processos de aprendizagem e memória. O
presente trabalho foi desenvolvido com o
objetivo de avaliar os efeitos do tratamento
com memantina sobre o volume nuclear de
neurônios da área CA1 do hipocampo em
ratos adultos.

MÉTODOS
Foram utilizados 11 ratos Wistar machos,
adultos, com peso entre 250 – 300g,
mantidos em condições controladas de
temperatura (20º a 25ºC), com ciclo de
12/12 claro/escuro e com livre acesso a
alimentação e água. Os experimentos foram
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realizados em observância de todas as
regras de utilização de animais em pesquisa
respeitando-se os princípios éticos para o
uso
de
animais
revisados
pela
CIOMS/ICLAS e dentro dos limites do
protocolo aprovado pela Comissão de Ética
em Pesquisa no Uso de Animais (protocolo
021/2010, CEUA EMESCAM). Os animais
foram distribuídos em dois grupos que
receberam dose diária intraperitoneal(i.p)
de solução salina (SAL; 1 mL/kg) ou
memantina (MEM; 10 mg/kg), por 30 dias.
Após o período de injeção das drogas, os
animais foram sacrificados com dose letal
de uretana (2,5 g/kg), perfundidos
intracardiacamente com 200 mL de salina
(0,9%), seguido de 200 mL de formaldeído
(10%), sendo posteriormente o encéfalo
retirado, medido, pesado e dividido em três
partes no plano frontal. As partes cortadas
foram armazenadas em formaldeído 10%
durante 36h, seguindo-se o processamento
histológico de rotina (inclusão em parafina),
com cortes coronais de 10 mm, corados com
Cresil Violeta. Para localização da área
CA1 do hipocampo (figura 1), foi usado um
atlas estereotáxico e a fórmula do volume
elipsoide adaptada V = 4/3 p R1 R22 (R1 >
R2) para determinar o volume nuclear dos
neurônios em um microscópio Olympus
BX41, em objetiva de 100X.
Os núcleos dos neurônios foram medidos
usando os diâmetros perpendiculares com
auxílio do programa de captura de imagens
EWS, em um sistema de câmera digital
acoplada a um computador Dell Optiplex
7010. Em cada cérebro dos ratos foram
avaliados 10 cortes histológicos da área
CA1, com intervalo de 3 a 4 cortes, para
evitar que se contasse um mesmo núcleo
neuronal. Foram descartados os neurônios
cujos núcleos apresentavam defeitos na
coloração, ausência de nucléolo ou
contornos imprecisos. Os neurônios
selecionados foram contados e divididos em
quatro classes de acordo com o volume
nuclear (até 200, 200-400, 400-600 e 600-

800 mµ3) para diminuir a variância
amostral.
Para a análise estatística, os dados
morfométricos foram tabulados e expressos
como média ± e.p.m. e a comparação entre
as médias determinada por ANOVA de uma
via, com posterior uso do teste t para
comparação entre as médias, sendo
empregado em todas as análises o nível de
significância p < 0,05.

RESULTADOS
Volume nuclear dos neurônios da área
CA1 do hipocampo em ratos adultos
Para
avaliar
possíveis
alterações
morfométricas de neurônios na área CA1 do
hipocampo foram realizadas 373 medidas
em 5 animais tratados com solução salina e
473 medidas em 6 animais tratados com
memantina (figura 2). O tratamento crônico
com memantina levou a um aumento
significativo do volume nuclear nos
neurônios da área CA1 (SAL, 231 ± 4,1
µm3; MEM, 380 ± 5,7 µm3; p<0,0001;
figura 3).
A distribuição relativa da frequência de
volume nuclear em subpopulações de
neurônios, foi modificada entre os dois
grupos, sendo possível observar um maior
número de neurônios do grupo salina
(SAL), com volume nuclear nas
subpopulações até 400 µm3 e um aumento
na
frequência
de
neurônios
nas
subpopulações de 400-600 µm3 e 600-800
µm3 no grupo memantina (MEM; figura 4).
Desta forma, no grupo SAL foram
encontrados 128 (33%) neurônios para a
subpopulação de até 200 µm3, 232 (64%)
para a subpopulação 200-400 µm3 e 13
(04%) para subpopulação de 400-600 µm3.
No grupo MEM, observou-se importante
variação no número de neurônios nesta
distribuição, com redução para 27 (11%)
neurônios na subpopulação até 200 µm3 e
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aumento nas demais subpopulações, com
257 (44%) para subpopulação de 200-400
µm3, 165 (37%) para a subpopulação de
400-600 µm3, além de 24 (08%) neurônios
para uma subpopulação de 600-800 µm3,
não observada no grupo SAL.
As médias volumétricas dos núcleos dos
neurônios das subpopulações até 200 µm3,
200-400 µm3 e 400-600 µm3 foram
respectivamente: 149,40 ± 4,40 µm3 (SAL)
e 132,24 ± 7,53 µm3 (MEM); 261,47 ± 3,27
µm3 (SAL) e 318,94 ± 5,43µm3 (MEM); e
439,20 ± 7,82 µm3 (SAL) e 479,29 ± 5,67
µm3 (MEM), com significativo aumento no
volume nuclear das subpopulações 200-400
µm3 (P < 0,0001), 400-600 µm3 (P < 0,05).
Na subpopulação 600-800 µm3, observados
apenas no grupo MEM, a média
volumétrica dos núcleos dos neurônios foi
de 689,33 ± 19,55 µm3 (figura 5).

DISCUSSÃO
Acredita-se que mais de 35 milhões de
pessoas no mundo sofram com a doença de
Alzheimer e em 2050 este número
ultrapasse os 115 milhões com o
progressivo
envelhecimento
da
6,17
população , sendo uma das mais comuns
doenças neurodegenerativas e caracterizada
pelo acumulo de proteínas β-amiloide e tau,
dificultando a comunicação intercelular e o
transporte de substâncias dentro do
neurônio 7,10. O desenvolvimento desta e de
outras neuropatias crônicas e agudas estão
intimamente relacionadas a mudanças no
metabolismo
celular
devido
a
17,18
excitotoxicidade glutamatérgica
, que
causa uma cascata de alterações celulares a
partir da ativação de receptores NMDA e
inicia o processo de apoptose e morte
neuronal19. Estes achados reforçam a
necessidade da realização de pesquisas com
drogas que, como a memantina, previnam
ou dificultem a degradação celular pela
excessiva ativação glutamatérgica, com

pouca ou nenhuma interferência sobre os
processos fisiológicos20-22.
Os resultados dos nossos experimentos
mostraram que a administração crônica de
memantina por 30 dias em ratos adultos
produziu um significante aumento no
volume nuclear dos neurônios da área CA1
do hipocampo. Esse aumento nuclear reflete
provavelmente mudanças metabólicas e da
atividade funcional neuronal causada pela
memantina na área estudada. Riudavets e
colaboradores15 observaram a hipertrofia
nuclear de neurônios em indivíduos
assintomáticos para a DA e propuseram que
este aumento pode estar relacionado a uma
estratégia celular de defesa contra os
processos celulares degenerativos que
levam ao desenvolvimento da DA, ou ainda
uma característica individual que limitaria o
desenvolvimento dessa doença nestas
pessoas.
A memantina é uma das drogas comumente
usadas no tratamento de demências como a
Doença de Alzheimer. Diversas pesquisas
comprovam a ação da memantina na
alteração metabólica nas células neuronais,
como por exemplo, nas sinalizações
enzimáticas intracelulares, interferindo nas
cascatas apoptóticas já iniciadas, no
aumento de BNDF (fator neurotrópico
derivados do cérebro) e, principalmente, no
aumento significativo de síntese de mRNA
codificador do BNDF23.
A memantina melhora os sintomas das
demências devido a diversas propriedades
como: ativar o hipocampo durante os
processos de memória e aprendizagem11,
reduzir a morte neuronal por apoptose e a
neuroinflamação induzida24 e possuir
propriedade neuroprotetora referente ao
influxo dos íons Ca2+. Outrossim, pesquisas
revelam que ela melhora a memória e
aprendizagem espacial em ratos idosos e
aumenta a expressão hipocampal dos
mesmos25.
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Normalmente os tratamentos da doença de
Alzheimer e outras demências só começam
após o aparecimento dos sintomas,
entretanto, sabe-se hoje que a degradação
tecidual e celular começa cerca de 20 anos
antes que se possa perceber as alterações
comportamentais
e
físicas
6,12
características .
Os tratamentos preventivos e a descoberta
do momento em que se deve começar as
terapias
para
evitar
as
doenças
neurodegenerativas é o grande desafio que
tem sido proposto nos últimos tempos19 e a
realização destes experimentos para
observar alterações no volume nuclear de
neurônios em animais adultos foi devido a
necessidade de saber se o tratamento com
memantina induzia modificações celulares
que pudessem justificar um tratamento
preventivo aplicável à DA.

CONCLUSÃO
Os resultados encontrados mostram que a
memantina atua metabolicamente no
aumento do volume nuclear da área CA1,
sendo desta forma possível propor o
desenvolvimento de pesquisas com a sua
utilização na prevenção da DA e de outras
doenças neurodegenerativas que cursem
com lesões do hipocampo.
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LEGENDAS
Figura 1: Área CA1 do hipocampo de ratos
Wistar adultos – 4 X.
Figura 2: Fotomicrografia de campos
histológicos dos neurônios da área CA1 do
hipocampo em ratos adultos. À esquerda,
neurônios da área CA1 do grupo salina (1
mL/kg ip.) e à direita, neurônios da área
CA1 do grupo memantina (10 mg/kg/mL
i.p.) – 100 X.
Figura 3: Comparação do volume nuclear
dos neurônios da área CA1 do hipocampo
entre os grupos salina (SAL) e memantina
(MEM) em ratos adultos. *p< 0,0001, teste
t de Student
Figura 4: Distribuição relativa do total de
neurônios medidos entre as subpopulações
de neurônios dos grupos salina (SAL) e
memantina (MEM).
Figura 5: Comparação do volume nuclear
entre as subpopulações de neurônios dos
grupos salina (controle) e memantina; * p<
0,05; ** p< 0,0001.
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Figura 2
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Figura 3

Figura 4
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Figura 5
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