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A terapêutica atual da doença de 
Alzheimer (DA) se baseia na inibição da 
acetilcolinesterase, tendo como primeiro 
medicamento aceito para tratar os 
sintomas a Tacrina, que foi retirada do 
mercado por seu efeito hepatotóxico. 
Diversos estudos com a dimerização da 
Tacrina têm sido propostos com o intuito 
de reduzir o efeito hepatotóxico e 
aumentar o potencial anti-Alzheimer. 
 
 
 
Foram avaliados os efeitos de quatro 
dímeros da Tacrina (DT1-4) na dose de 50 
µmol/kg, via oral, sobre déficits cognitivos 
de camundongos Swiss machos com DA 
induzida por Estreptozotocina (STZ) via 
i.c.v. O estudo foi aprovado pelo CEUA 
sob o parecer 026/2017. Decorrido o 
período indução da DA, os animais foram 
submetidos a testes de memória aversiva 
(esquiva inibitória) e espacial (labirinto 
aquático de Morris), bem como testes 
adicionais para avaliar parâmetros 
motores (campo aberto). Ao final dos 
experimentos comportamentais os 
animais foram eutanásiados, o cérebro foi 
retirado e separado em córtex e 
hipocampo para avaliação da atividade 
anticolinesterásica ex vivo. Ainda, foi 
avaliada a viabilidade de células hepáticas 
humanas da linhagem HepG2 tratadas 
com os dímeros na concentração de 300 
µM. 
 
 
 
 

 Campo aberto: os tratamentos com 
dímeros não prejudicam a atividade 
motora dos animais. 

 Esquiva Inibitória: animais tratados 
com DT2 apresentaram melhor facilitação 
da memória da esquiva inibitória em 
relação aos demais. 

 Labirinto aquático de Morris: DT2 e 
DT4 apresentaram melhor performance 
em relação aos outros dímeros, apesar de 
a Tacrina ter apresentado resultado 
significativamente mais alto. 

 Atividade anticolinesterásica: não foi 
observada inibição da AChE no 
hipocampo. Porém, no córtex, o DT1 
apresentou inibição de 35,3%, o DT2 
inibiu 35,6%, DT3 36,3% e DT4 29,6%. 

 Viabilidade de células HepG2: os 
dímeros, assim como a tacrina, 
diminuíram a viabilidade das células 
hepáticas. 
 
 
 
Os resultados indicam que os dímeros 

possuem efeito nootrópico, melhorando os 

déficits cognitivos induzidos pela STZ nos 

camundongos. Com o estudo, 

demonstrou-se que os compostos podem 

ser potenciais candidatos a fármacos na 

terapêutica da DA. 
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