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OBJETIVOSOBJETIVOS

�� InvestigarInvestigar osos efeitosefeitos dede implantesimplantes dede CTsCTs coletadascoletadas dede dentedente decíduodecíduo

INTRODUÇÃOINTRODUÇÃO

AA doençadoença dede AlzheimerAlzheimer (dA)(dA) éé umauma patologiapatologia neurodegenerativaneurodegenerativa progressiva,progressiva, caracterizadacaracterizada pelapela perdaperda dada memóriamemória ee pelopelo declíniodeclínio dede funçõesfunções

cognitivascognitivas comocomo atenção,atenção, orientaçãoorientação espacialespacial ee capacidadecapacidade dede planejamentoplanejamento.. Atualmente,Atualmente, oo tratamentotratamento éé farmacológicofarmacológico ee paliativo,paliativo, tratandotratando

apenasapenas osos sintomas,sintomas, semsem eliminareliminar aa progressãoprogressão dada doençadoença.. AA pesquisapesquisa sobresobre implantesimplantes dede célulascélulas--troncotronco (CTs)(CTs) propõepropõe umauma formaforma dede tratamentotratamento

parapara estaesta ee outrasoutras doençasdoenças dodo sistemasistema nervosonervoso centralcentral.. Todavia,Todavia, algunsalguns estudosestudos sugeremsugerem queque asas CTsCTs dificilmentedificilmente permanecempermanecem estáveisestáveis apósapós osos

implantes,implantes, desaparecendodesaparecendo porpor reaçãoreação imuneimune ouou mortemorte celularcelular semsem queque osos efeitosefeitos sobresobre oo comportamentocomportamento desapareçamdesapareçam porpor completocompleto.. OO

entendimentoentendimento sobresobre osos mecanismosmecanismos envolvidosenvolvidos nosnos transplantestransplantes neuraisneurais éé dede fundamentalfundamental importânciaimportância parapara oo desenvolvimentodesenvolvimento dede novasnovas

estratégiasestratégias comcom esteeste enfoqueenfoque..

HIPÓTESESHIPÓTESES

1.1. ImplantesImplantes dede CTsCTs reduzemreduzem osos déficitsdéficits observadosobservados nono modelomodelo animalanimal

dede doençadoença dede AlzheimerAlzheimer..

2.2. CTsCTs sãosão capazescapazes dede diferenciaçãodiferenciação ee migraçãomigração apósapós osos implantesimplantes..

3.3. ImplantesImplantes dede CTsCTs sãosão capazescapazes dede recuperarrecuperar oo desempenhodesempenho emem

tarefastarefas dede memóriamemória espacialespacial ee comportamentocomportamento exploratórioexploratório..

�� InvestigarInvestigar osos efeitosefeitos dede implantesimplantes dede CTsCTs coletadascoletadas dede dentedente decíduodecíduo

humano,humano, tecidotecido adiposoadiposo humanohumano ee tecidotecido renalrenal dede camundongoscamundongos

sobresobre oo comportamentocomportamento exploratórioexploratório ee aa memóriamemória dede ratosratos..

�� EstudarEstudar oo comportamentocomportamento exploratórioexploratório ee aa memóriamemória dede ratosratos

transplantadostransplantados emem umum modelomodelo animalanimal dede doençadoença dede AlzheimerAlzheimer..

MATERIAL E MÉTODOSMATERIAL E MÉTODOS
�� SujeitosSujeitos:: 6060 ratosratos WistarWistar machosmachos adultosadultos

�� ProcedimentosProcedimentos::

�� LesãoLesão:: infusõesinfusões dede AMPAAMPA nono núcleonúcleo basalbasal magnocelularmagnocelular (NBM)(NBM)

�� ImplantesImplantes:: 2121 diasdias póspós--lesão,lesão, nosnos córticescórtices parietalparietal ee frontalfrontal

�� GruposGrupos:: 55 foramforam formadosformados (conforme(conforme abaixo)abaixo)::

Figura 1. Labirinto em TFigura 1. Labirinto em T--ElevadoElevado Figura 2 . Reconhecimento de ObjetosFigura 2 . Reconhecimento de Objetos

RESULTADOSRESULTADOS

Gráficos referentes ao  teste do Labirinto em Gráficos referentes ao  teste do Labirinto em TT--ElevadoElevado (tempo em (tempo em segseg):):
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1.1. LesãoLesão ++ SHAMSHAM

2.2. LesãoLesão ++ CTCT dentinadentina (H)(H)

3.3. LesãoLesão ++ CTCT adiposoadiposo (H)(H)

4.4. LesãoLesão ++ CTCT renalrenal (C)(C)

5.5. SHAM+SHAM+ SHAMSHAM

�� ApósApós 2121 diasdias dosdos implantes,implantes, osos animaisanimais foramforam submetidossubmetidos aosaos
seguintesseguintes testestestes comportamentaiscomportamentais::

�� CampoCampo AbertoAberto (atividade(atividade motora,motora, exploraçãoexploração ee habituação)habituação)

�� ReconhecimentoReconhecimento dede ObjetosObjetos (memória(memória dede reconhecimento)reconhecimento)

�� LabirintoLabirinto emem TT-- ElevadoElevado (memória(memória emocional)emocional)..
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DISCUSSÃODISCUSSÃO
OsOs resultadosresultados dosdos testestestes comportamentaiscomportamentais dodo ReconhecimentoReconhecimento dede
ObjetosObjetos ee LabirintoLabirinto emem TT--ElevadoElevado demonstraramdemonstraram melhoramelhora nono
desempenhodesempenho dede tarefastarefas envolvendoenvolvendo memóriamemória espacialespacial ee comportamentocomportamento
exploratórioexploratório dosdos animaisanimais lesionadoslesionados ee implantadosimplantados comcom CTsCTs.. OO projetoprojeto
sese encontraencontra emem fasefase dede análiseanálise dosdos dadosdados ee oo próximopróximo passopasso
correspondecorresponde àà análiseanálise imunoimuno--histoquímicahistoquímica.. IstoIsto é,é, serãoserão investigadasinvestigadas aa
reaçãoreação dodo hospedeirohospedeiro aosaos implantesimplantes ee aa localizaçãolocalização dasdas célulascélulas
implantadasimplantadas..

Gráfico referente ao  teste de Reconhecimento de Objetos  (tempo em Gráfico referente ao  teste de Reconhecimento de Objetos  (tempo em segseg):):
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