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Determinação por imagem in vivo de um ß-amiloide (uma proteína associada à doença de
Alzheimer) marcado com Cy5.5

Introdução
A doença de Alzheimer (DA) é uma
desordem neurodegenerativa pro-
gressiva e irreversível que causa de-
mência ou perda da função cogniti-
va global. Consta que nos EUA 10 %
da população com mais de 65 anos
sofre da DA [1]. O intenso interesse
científico que a DA gerou em anos
recentes reflete a prevalência desta
doença.
Há uma suposição bastante dissemi-
nada de que a patogênese da DA se-
ja conduzida pelo acúmulo de um
peptídio ß-amiloide (Aß) em razão
da superprodução de Aß e/ou a fa-
lência de mecanismos de depuração
[2]. O Aß é um peptídio de 36 a 40
aminoácidos que se agrega em pe-
quenos aglomerados, transita livre-
mente no cérebro e se deposita em
placas que constituem lesões marca-
doras no parênquima cerebral dos
pacientes com Alzheimer. Têm-se
estudado o acúmulo e a depuração

de Aß no cérebro por meio de pep-
tídios Aß marcados com radioisóto-
pos injetados diretamente no cére-
bro, o que requer o emprego de
traçadores radioativos para a gera-
ção de imagens. Mais recentemente
tem-se lançado mão de peptídios Aß
para proporcionar um método sim-
ples e eficiente para visualizar a di-
nâmica do tráfego de Aß in vivo em
camundongos.

Nesta apresentação utilizou-se o mi-
croscópio de imagem iBox® Explo-
rer™² (UVP, LLC) para visualizar o
tráfego in vivo mediante injeção de
Aß marcado com Cy5.5. O iBox Ex-
plorer² oferece a flexibilidade neces-
sária para visualizar um pequeno ani-
mal por inteiro até o nível de células
individuais, tanto por via subcutânea
como dentro da cavidade corporal.
Seu sistema óptico vertical propor-
ciona uma distância operacional ul-
tralonga e elevada abertura numéri-
ca para uma detalhada visualização
in vivo baseada em fluorescência.

Materiais e métodos
Visualização óptica
Injetou-se o corante Cy5.5 livre
(~78 µg em 200 µL) ou Aß1-40

marcado com Cy5.5 (100 µg em
200 µL) através da veia da cauda de
camundongos nus, com visualização
em diferentes momentos após a in-
jeção. Para assegurar que o sinal de
imagem fluorescente fosse oriundo
do peptídio Aß marcado com Cy5.5
e não do próprio traçador fluores-
cente, injetaram-se nos camundon-
gos tanto o corante Cy5.5 livre e
Aß1-40 marcado como Cy5.5, com
subsequente visualização.
Os animais foram anestesiados com
isoflurano inalado (4 % para indu-
ção e 1,5 % para manutenção) e o
pêlo foi raspado da cabeça e do dor-
so do corpo. Os peptídios marcados
(100 µg) ou o corante isento de
Cy5.5 (~78 µg) foram injetados
por via intravenosa através da veia
da cauda. Os exames foram então

Figura 1: Microscópio de imagem
iBox Explorer

Figura 2: Avanço da acumulação e depuração de Cy5.5 no cérebro de um ca-
mundongo selvagem. Da esquerda em cima para a direita embaixo: 1, 10, 30,
60, 90, 120 minutos.
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submetidos a geração de imagem
após 0, 1, 10, 30, 60, 90 e 180 mi-
nutos após a injeção.
As imagens foram captadas por
meio do microscópio de imagem
iBox Explorer². Os camundongos
foram depositados sobre a platina e
mantidos a 37 °C ao longo de cada
experimento de registro de imagem.
Obteve-se o registro das imagens
por meio da câmara OptiChemi 
610 CCD resfriada para 55 °C 
abaixo da temperatura ambiente, e
um sistema óptico constituído de
lentes específicas intercambiáveis.
Captaram-se separadamente ima-
gens de campo luminoso e de fluo-
rescência com compartimentação
1x1 para cada momento respectiva-
mente com um filtro de densida-
de neutra e um de emissão
710BP40 nm. A excitação do Cy5.5
utilizou a fonte de luz BioLite™ Xe
MultiSpectral (UVP, LLC) com filtro
de excitação de passagem na banda
de 630/45 nm.

Processamento e análise das 
imagens
Cada imagem de fluorescência NIR
foi ajustada ao histograma e subme-
tida a medição da densidade óptica
por meio do software de captação 
e análise VisionWorks®LS (UVP,
LLC). Para quantificar a intensidade
do sinal de cada imagem selecionou-
se uma janela de medição de densi-
dade de área por região de interes-
se (ROI) em cada imagem bruta. 
A intensidade do fundo foi então
subtraída desse valor para o cálculo
da densidade média.

Resultados e discussão
Os dados da passagem de tempo re-
velam uma rápida absorção e depu-

ração do conjugado de Cy5.5-Aß no
cérebro de camundongos selvagens.
O camundongo destacado na figura
2 tinha uma barreira hematoencefá-
lica (BHE) intacta entre a vasculatu-
ra e o cérebro, restritiva para a
maioria das macromoléculas. Os da-
dos originários de Cy5.5 livre não
revelam absorção no cérebro (da-
dos não mostrados). Todavia, quan-
do o corante era conjugado ao Aß,
ele foi rapidamente absorvido da co-
rrente sanguínea para o cérebro,
atingindo um aumento de aproxima-
damente 8 vezes. Além disso, havia
presença de mecanismos que depu-
raram do cérebro os conjugados de
corante. Uma análise semiquantitati-
va (figura 3) confirmou a rápida ab-
sorção e depuração do conjugado e
proporciona uma redução da pre-
sença do corante no cérebro próxi-
ma de 8 vezes .
Estes dados confirmam a utilidade
da tecnologia de visualização por
fluorescência para a elucidação dos
mecanismos implicados na absorção
e deposição de Aß no cérebro de
animais de laboratório. Estudos com
aplicação de tecnologia fluorescente
como este podem fornecer a base
para futuros estudos da DA e assim
conduzir a uma compreensão mel-
hor da fisiopatologia da doença de
Alzheimer.
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Figura 3: Análise semiquantitativa do conjugado de Cy5.5-Aß no cérebro de
um camundongo selvagem.


