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Introdução e objetivos: Modelos animais de demência têm sido estudados
com o intuito de mimetizar os achados neuropatológicos observados em
humanos, possibilitando o estudo de terapias para prevenção e tratamento
da demência. A infusão intracerebroventricular (ICV) de ácido ocadaíco tem
se demonstrando eficaz ao reproduzir disfunções comportamentais e
neuroquímicas em 3 semanas pós-indução do modelo. O objetivo deste
estudo foi verificar a memória espacial e captação de glicose 12 semanas
pós infusão de ácido ocadaíco.

Métodos: Ratos wistar adultos foram divididos aleatoriamente em 2 grupos:
grupo controle (n=8), no qual solução veículo foi injetada ICV e grupo
infusão ICV de ácido ocadaíco-200ng (n=8). Na 11ͣ semana pós infusão, foi
realizado em ambos os grupos experimentais o teste de localização de
objetos, sendo possível avaliar a memória de reconhecimento espacial e na
12ͣ semana pós infusão foi obtido fatias hipocampais para avaliar a captação
de glicose. Para a análise estatística foi realizado o teste t bilateral não
pareado sendo adotado α=5%.

Resultado: Na memória de reconhecimento espacial obtida pelo teste de
localização de objetos obteve-se um aumento estatisticamente significativo
no grupo ácido ocadaíco quando comparado ao grupo veículo (31.16±7.72 e
62.13±7.79, respectivamente; P=0,015). Na avaliação da captação de
glicose, pode-se observar uma redução estatisticamente significativa no
grupo ácido ocadaíco quando comparado ao grupo veículo (10,17±0,90 e
12,81±0,49 nmol/mg proteína/min, respectivamente; P=0,025).

Discussão e conclusão: Déficit de memória e disfunção do metabolismo da
glicose tem sido consideradas alterações frequentes na demência induzida
pela doença de Alzheimer, neste estudo verificamos esse achado e ainda
ressaltamos que para o modelo induzido com ácido ocadaíco, essa disfunção
se mantém por semanas pós-indução do modelo animal.
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