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Resumo 

A Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA) é uma doença neurodegenerativa 

progressiva de evolução rápida, caracterizada pela perda seletiva dos neurônios 

motores (NM), levando à morte em 2-5 anos. O componente hereditário aparece em 

10% dos casos, dos quais 20% são mutações no gene da enzima superóxido 

dismutase 1 (SOD1), sendo os demais classificados como forma esporádica. O 

modelo experimental mais utilizado é o camundongo transgênico que carrega a 

SOD1 humana mutante SOD1G93A. Estudos demonstram que as células gliais 

centrais possuem um papel importante no processo neurodegenerativo, mas pouco 

se sabe sobre o papel da célula de Schwann (CS) na fisiopatologia da doença. Este 

projeto visa caracterizar o papel da CS no processo de neurodegeneração do NM no 

modelo animal transgênico da ELA. 

Introdução 

A Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA) é uma doença neurodegenerativa 

progressiva de evolução rápida, caracterizada pela perda seletiva dos neurônios 

motores (NM), levando à fraqueza, atrofia muscular, paralisia e morte em 2-5 anos 

(Pasinelli e Brown, 2006).  

A forma hereditária da doença corresponde a 10% dos casos, dos quais 20% 

são mutações no gene da Cu/Zn+2 superóxido dismutase 1 (SOD1), sendo os 

demais casos classificados como forma esporádica. O modelo animal SOD1G93A é o 

mais utilizado para se estudar a doença (Julien e Kriz, 2006). 

Os mecanismos celulares responsáveis pela morte do NM ainda são pouco 

conhecidos e, consequentemente, não existe um tratamento eficaz para os 

pacientes com ELA. Estudos recentes demonstraram que as células gliais centrais 

possuem um papel importante no processo neurodegenerativo, entretanto os 

mecanismos moleculares subjacentes ainda carecem de esclarecimentos (Boillee et 

al., 2006). Além disso, o fato de a denervação periférica ser o evento inicial 

predominante na ELA ofereceu indícios de que as CS, na periferia, possam também 

participar da fisiopatologia da doença (Gould et al., 2006; Keller et al., 2009). 

 



Objetivos 

O objetivo do estudo foi avaliar a influência da CS do modelo experimental da 

ELA na sobrevida do NM em sistemas de co-cultura e após o tratamento destes 

neurônios com o meio condicionado (MC) das CS. O estudo ainda busca indicativos 

da natureza molecular do efeito das CS aos NM. 

Metodologia 

Culturas de NM foram obtidas a partir da medula espinal de camundongos 

neonatos (P1) transgênicos (TG) SOD1G93A e controles (wild-type, WT). A pureza foi 

avaliada por imunorreatividade de colina acetiltransferase (ChAT). Primeiramente, 

NM de camundongos TG e WT foram co-cultivados com CS de camundongos TG e 

WT e a quantificação da morte neuronal foi realizada utilizando a marcação com 

Fluoro-Jade C (FJC) no quinto dia de cultura. Após, NM TG e WT foram tratados 

com MC de CS de camundongos TG e WT e os prolongamentos neuronais foram 

medidos por método estereológico no primeiro e quinto dia de cultura e a morte dos 

NM foram avaliados através do marcador FJC no quinto dia de cultura. Culturas de 

NM tratadas apenas com meio neuronal (MN) também foram avaliadas. 

Desenvolvimento 

Este projeto está sendo desenvolvido no laboratório de Neurologia 

Translacional (LIM-45), na Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo 

(FMUSP). 

Resultados Preliminares 

Os resultados mostraram um aumento de aproximadamente três vezes no 

perfil de morte de NM de ambos os genótipos quando tratados apenas com MN e 

não co-cultivados com as CS. Um aumento de 48% (p<0.05) no perfil células FJC 

positivas foi encontrado na co-cultura de NM TG com CS TG quando comparadas 

com os mesmos neurônios co-cultivadas com CS WT. 

O tratamento dos NM com o MC das CS demonstrou no primeiro dia, um 

aumento de 121% (p<0,01) no comprimento dos prolongamentos dos NM WT 

tratados com MC de CS WT, um efeito não observado em NM TG tratado com MC 

de CS WT e um decréscimo de 230% (p<0,01) e 118% (p<0,01) dos NM WT e TG, 



respectivamente, tratado com MC de CS TG. No quinto dia foi observado aumento 

de 180% (p<0,05) e 158% (p<0,01) no comprimento dos prolongamentos dos NM 

WT e TG tratados com MC de CS de TG, respectivamente. A quantificação de 

células FJC positivas mostrou um aumento de 140% (p<0,05) e 67% (p<0,05) para 

morte de NM WT e TG tratados com MC de CS TG. O tratamento com o MC de 

ambos os genótipos promoveu maior sobrevida dos NM WT e TG.  

Portanto, apesar das CS de ambos os genótipos aumentarem a sobrevivência 

dos NM in vitro, o MC das CS TG parece desencadear efeitos tóxicos aos NM WT e 

TG, fenômeno com grande relevância para o entendimento da ELA.  

 

Figura 1: Fotomicrografia dos NM tratados com MC das CS de camundongos TG. 

Fotografias de NM em contraste de fase (A) e imunofluorescência (B) para FJC em 

verde (seta) e DAPI em azul. Barra 50µm. 
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