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RESUMO

Introdução: Diversos estudos comportamentais evidenciam o papel do sono no
processamento da memória. Em animais de laboratório a privação de sono paradoxal
provoca déficits na memória de longo prazo avaliada por diversos paradigmas
experimentais como esquiva inibitória, condicionamento clássico de medo, labirinto
aquático de Morris e esquiva ativa de duas vias. Apesar dos estudos que mostram os
efeitos deletérios da privação de sono paradoxal sobre a memória de animais, os
mecanismos pelos quais a privação provoca estes prejuízos são ainda desconhecidos.
Sabe-se que para a formação da memória de longo-prazo é necessário transcrição de
genes e a síntese de novas proteínas. Um elemento importante na regulação da
expressão gênica neuronal e regulador de síntese protéica é o fator de transcrição
nuclear CREB (proteina de ligação dos elementos de resposta do AMPc). Vários
estudos têm mostrado que a formação da memória de longo prazo depende da ativação
do CREB em algumas regiões cerebrais. Nos últimos anos evidências têm sugerido o
envolvimento do CREB nos mecanismos de sono e vigília em mamíferos. O fato dos
níveis do CREB fosforilado (ativado - pCREB) se modificarem de acordo com o ciclo
sono-vigília faz supor que a privação de sono possa provocar alterações nestes níveis.
Alterações nos níveis do pCREB podem estar relacionadas aos prejuízos de memória
observados em diversos paradigmas experimentais após período de privação de sono
paradoxal. Objetivo: O objetivo do presente trabalho foi verificar se existe uma relação
entre os prejuízos de memória induzidos pela privação de sono paradoxal e a
fosforilação do CREB nos núcleos basal e central da amígdala (envolvidos na circuitaria
do medo condicionado) por uma tarefa de aprendizagem e se essas possíveis
alterações são revertidas quando a privação é seguida de um período de recuperação.
Resultados: Verificamos que a privação de 72 horas de sono paradoxal prejudicou o
desempenho dos animais no condicionamento de medo ao contexto (CMC) e que 24
horas de recuperação de sono logo após 72 horas de privação reverteu o prejuízo
comportamental verificado anteriormente. A partir dos resultados obtidos na análise
imuno-histoquímica, verificamos que a expressão de CREB não variou nos núcleos
basal e central da amígdala independente dos grupos estudados. A expressão de
xxii

pCREB no núcleo basal da amígdala foi menor em animais privados de sono paradoxal
por 72 horas quando comparados aos animais que passaram por um período de
recuperação de sono antes da tarefa de CMC. A expressão de pCREB no núcleo
central da amígdala foi menor em animais privados de sono paradoxal por 72 horas
quando comparado aos animais controle e aos animais que passaram por um período
de recuperação de sono no CMC. Conclusão: Vinte e quatro horas de recuperação de
sono antes do treino são suficientes para recuperar o prejuízo comportamental
verificado no CMC com 72 horas de privação de sono paradoxal. Os níveis de pCREB
nos núcleos basal e central da amígdala se modificaram de acordo com alterações do
padrão normal de sono e estas alterações estão, possivelmente, relacionadas com os
prejuízos de memória observados no CMC após privação de sono paradoxal.
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Introdução

1. INTRODUÇÃO
Memória é a função mental que capacita o indivíduo, adquirir, reter e
recuperar informações. Tem como função situar e adaptar o indivíduo ao meio,
modificar comportamentos em função de novas aprendizagens e experiências
anteriores. William James subdividiu a memória em dois tipos distintos: a memória
primária ou de curto de prazo e a memória secundária ou de longo prazo. A
memória primária seria capaz de lidar com o conteúdo presente em nossa
“consciência”, que seria diferente da nossa memória secundária, com duração e
capacidade de reter informações indefinidamente.
Até o presente momento, não existe um modelo perfeito para incorporar todos
os aspectos da memória humana, porém um modelo muito utilizado é o modelo
modal. Este modelo é eficaz na explicação das funções básicas da memória. De
acordo com o modelo modal clássico proposto por Atkinson & Shiffrin (1968), o
processamento de informações ocorreria em 3 estágios: 1) memória sensorial; 2)
memória de curto prazo; 3) memória de longo prazo.
A memória sensorial é ativada de forma passiva por informações do meio
(visual, auditiva, tátil, etc), sem controle “consciente”, formando uma memória
sensorial efêmera ou um “registro dos sentidos”. As informações registradas são
guardadas por um breve período de tempo (segundos ou até menos) até que
desapareçam gradualmente. Nesse breve período em que a informação é mantida
na memória sensorial, o indivíduo “seleciona” ou presta atenção em apenas
alguns aspectos de toda a informação do meio que está sendo registrada
(Hockenbury & Hockenbury, 2003).
Na memória de curto prazo, as informações registradas no componente
sensorial podem ser transferidas para a memória de curto prazo, permanecendo aí
por breve período por meio de processos como a reverberação (repetição), e
podem decair ou perder-se no decorrer do tempo. Essa memória pode funcionar
como um estágio de transição entre a retenção temporária e a memória de longo
prazo. A memória de curto prazo refere-se ao sistema de trabalho ativo da
memória;

guarda

provisoriamente

as
2

informações

do

momento,

ou

de

conhecimento consciente. Tem duração relativamente curta e capacidade de
armazenamento limitada (Cowan et al., 1994).
Esse conceito unitário de memória de curto prazo foi posteriormente ampliado
para um modelo de três componentes denominado de Memória Operacional
(Working Memory), que postula a existência de um controlador atencional, o
executivo central, e dois subsistemas subsidiários, a alça fonológica (para
informações fono-articulatórias) e o esboço vísuo-espacial (equivalente para
informações vísuo espaciais). Para lidar com as informações mantidas nos dois
subsistemas e promover a integração com as informações da memória de longa
duração, há um quarto componente, denominado retentor episódico (episodic
buffer) que manipularia a informação, tornando-a consciente (Baddeley, 1995,
1998).
Considera-se que a memória operacional esteja ativa no momento em que a
atenção do sujeito volta-se para as informações que estão sendo processadas.
Seu funcionamento acontece por um Sistema Atencional Supervisor. Caso a
atenção seja desviada, as informações contidas são perdidas em poucos
segundos. Assim, nesse tipo de memória, a fragilidade do armazenamento, ou
seja, a taxa de esquecimento, é bastante rápida em função de interferência e/ou
distração (Baddeley, 1998). Portanto, quando somos capazes de evocar
informações que já não são mais o foco de nossa atenção, podemos falar em
memória de longo prazo, que exibe taxas de esquecimento muito menores que as
da memória operacional.
A memória de longo prazo refere-se ao armazenamento de informações por
longos períodos de tempo (podem durar toda a vida) e a quantidade de
informações que podem ser guardadas na memória de longo prazo é ilimitada
(Hockenbury & Hockenbury, 2003). Existem três etapas básicas na formação de
memórias de longo prazo: aquisição ou registro: trata-se da condução da
informação

ao

SNC

via

órgãos

sensoriais;

consolidação,

retenção

ou

armazenamento: consiste na conservação do conhecimento pela utilização da
representação no SNC (traço de memória), reforçada pela repetição ou pela
associação com outros dados já armazenados; recordação, evocação ou
3

recuperação: refere-se ao acesso da informação armazenada, pode ser
espontâneo ou se dar pela busca voluntária (Butters & Delis, 1995).
No que se refere a memória de longo prazo, existe um certo consenso de que
ela possa ser subdividida em diversos sistemas: memória explícita ou declarativa,
responsável pela recordação de fatos culturais, imagens e lembranças de
experiências passadas acessíveis à consciência; memória implícita ou nãodeclarativa,

engloba

memórias

para

habilidades

motoras,

perceptivas

e

aprendizado de regras, recordadas sem acesso consciente (Squire et al, 1993).
Numerosos estudos comportamentais e fisiológicos evidenciam que o sono
tem papel importante no processamento da memória. Os primeiros estudos que
avaliaram a influência do sono na memória tiveram início após a descoberta do
sono paradoxal, e desde então, a maioria deles têm atribuído a esta fase
específica

do

sono

uma

importância

na

consolidação

de

informações

recentemente adquiridas, embora atualmente, os outros estágios do sono também
têm recebido atenção, além também, da importância atribuída à organização do
ciclo de sono (para revisão, ver Ambrosini & Giuditta, 2001; Blissitt, 2001; Ficca &
Salzarulo, 2004; Maquet, 2001; Stickgold et al., 2001).
A relação entre sono e memória foi demonstrada em estudos que avaliam
diferentes abordagens. Uma delas diz respeito às mudanças na arquitetura do
sono após tarefas de aprendizagem e melhora no desempenho cognitivo após
períodos de sono (para revisão, ver Walker e Stickgold, 2004). Este tipo de
resultado levou ao surgimento de hipóteses acerca da importância do sono REM
para a fixação na memória das informações adquiridas ao logo do dia.
Smith e Lapp, em 1991, verificaram que estudantes universitários, em
período de provas, apresentam alterações no número e duração dos episódios de
sono paradoxal. Em 2001 Louiek e Wilson verificaram que durante um episódio de
sono paradoxal ocorrido 24 horas após uma sessão de aprendizado em ratos, os
neurônios hipocampais se ativaram na mesma seqüência daquelas gravadas
durante a tarefa de procedimento realizada. Em 2000, Maquet e colaboradores
verificaram por meio de tomografias por emissão de pósitrons (PET), em
humanos, que algumas áreas cerebrais que se mostraram ativas durante alguma
4

determinada tarefa são reativadas durante o sono paradoxal e seu desempenho
nessa mesma tarefa melhora após uma noite de sono. Experimentos realizados
com ratos demonstraram um aumento na duração do sono paradoxal em animais
treinados nas tarefas de esquiva ativa de duas vias e esquiva passiva. Este
aumento persistia por até sete dias após o término desses treinamentos (Smith,
1980). Sendo assim, o desempenho desses animais nos testes está diretamente
ligado com o aumento do sono paradoxal, pois os animais com melhor
desempenho possuíam um maior aumento desta fase de sono (Portell-Cortes et
al., 1989) e animais com baixo desempenho não possuíam esse aumento (Smith
& Wong, 1991).
Uma outra vertente da pesquisa sobre a importância do sono na memória
tem se desenvolvido através da avaliação de tarefas de aprendizagem associadas
à perda de sono (Smith, 1985; Walker & Stickgold, 2004). As estratégias mais
utilizadas para estudar a perda de sono e relacioná-la com memória são: privação
total ou seletiva de períodos de sono, observando suas conseqüências no
aprendizado e comparando o desempenho de indivíduos treinados antes e após
um período de privação de sono.
A privação total e do sono paradoxal em humanos influencia a memória de
longo prazo não-declarativa (Karni et al., 1994; Smith, 2001; Walker & Stickgold,
2004), produzindo efeitos deletérios em tarefas de procedimento e motoras. Com
relação à memória declarativa, estudos de privação de sono têm demonstrado
resultados distintos, aos quais parece estar associada à complexidade da tarefa
aprendida (Walker & Stickgold, 2004).
Em estudos realizados em animais de laboratório a privação de sono
paradoxal provoca déficit em diversos paradigmas experimentais como esquiva
inibitória, condicionamento clássico de medo, labirinto aquático de Morris e
esquiva ativa de duas vias (Bueno et al., 1994; Gruart-Masso et al., 1995; Beaulieu
& Godbout, 2000; Le Marec et al., 2001; Dametto et al., 2002; Graves et al.,
2003b; Moreira et al., 2003; Dubiela et al., 2005). Estudos realizados em nosso
laboratório mostraram que a privação de sono paradoxal por 96 horas antes do
treino prejudicou o desempenho de ratos na tarefa de esquiva inibitória, esquiva
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inibitória por múltiplas tentativas, condicionamento clássico de medo ao contexto
(CMC) e condicionamento clássico de medo ao som (CMS) (Bueno et al., 1994;
Dameto et al., 2002; Moreira et al, 2003; Moreira et al., 2007). Entretanto, um
estudo anterior mostrou que quando os animais foram submetidos a 96 horas de
privação de sono paradoxal antes do treino não apresentaram prejuízo no CMS
(Bueno et al., 1994). Com relação à tarefa de CMC, Ruskin e colaboradores
(2004) mostraram que 72 horas de privação de sono paradoxal já é suficiente para
prejudicar o desempenho dos animais nessa tarefa.
Apesar da vasta literatura que relaciona o envolvimento do sono no
processamento da memória, alguns estudos não suportam essa idéia e sugerem
ainda que a função primária do sono REM seria promover uma estimulação
periódica endógena do cérebro que é necessária para manter os níveis de
atividade requeridos pelo sistema nervoso central durante o sono (Vertes &
Eastman, 2000; Saxvig et al., 2008).
As tarefas de CMC e CMS são duas tarefas muito utilizadas como modelo
de estudo dos substratos neurais envolvidos no aprendizado e memória emocional
(Davis, 1992; Fanselow & Kim, 1994; LeDoux, 2000; Maren, 2001). Neste
paradigma experimental, um estímulo neutro, como um som, luz ou contexto, é
pareado com um estímulo aversivo, geralmente um choque. Após um ou mais
pareamentos, dependendo de sua relação temporal com o estímulo aversivo, o
estímulo neutro por si só passa a predizer a ocorrência do choque, provocando
respostas características de medo. O estímulo neutro é por isso chamado de
estímulo condicionado (EC), o choque, de estímulo incondicionado (EI), e as
respostas, de respostas condicionadas. Em ratos, estas respostas condicionadas
incluem: mudanças comportamentais, como uma completa imobilidade do animal
com ausência de movimentos de vibrissas e farejamentos – comportamento
conhecido como congelamento ou “freezing” (Blanchard & Blanchard, 1969, 1972;
Fanselow & Bolles, 1979; LeDoux, 1993; Fendt & Fanselow, 1999); mudanças no
sistema nervoso autônomo, principalmente na freqüência cardíaca e pressão
sanguínea (Cohen & Randall, 1984; LeDoux, 1993); alterações neuroendócrinas
(Van de Kar et al., 1991; LeDoux, 1993), entre outras. As respostas condicionadas
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ao EC são semelhantes às respostas de medo inatas, que também fazem parte do
repertório comportamental do animal frente a um predador. A natureza associativa
destas respostas condicionadas foi demonstrada por estudos que observaram que
as mesmas não ocorrem após a apresentação de um EC que não tenha sido
pareado previamente com um EI ou após apresentações ao acaso de EC e EI
(Blanchard & Blanchard, 1969; Bueno et al., 1993; LeDoux, 1993).
Diversos estudos comportamentais e anatômicos ajudam a delinear
componentes críticos da cirquitaria do medo condicionado, como é o caso do
estudo da amígdala, estrutura necessária para a aprendizagem emocional e
expressão do medo condicionado (Fanselow & LeDoux, 1999; Ledoux, 2000;
Cahill et al., 1999). Muitas evidências, tanto em animais de laboratório como em
seres humanos, mostraram que a amígdala está implicada na aprendizagem de
eventos emocionalmente significativos (Furmank et al., 1997; Hamann et al., 1999;
para revisão ver Paré, 2003). Essa pequena estrutura medial do lobo temporal,
com formato de amêndoa, localizadas imediatamente à frente do hipocampo e
composta de mais de dez sub-regiões (ou núcleos), confere significado emocional
aos eventos mnemônicos (Sarter & Markowitsch, 1985; Markowitsch et al., 1994).
A vasta e heterogênea coleção de núcleos ou sub-regiões da amígdala fazem
parte da circuitaria do medo condicionado. Esses núcleos manifestam distintas
características

conectivas

e

desempenham

diferentes

papéis

no

medo

condicionado.
O envolvimento da amígdala no processo de medo condicionado foi
verificado através de estudos de lesão (Philips & LeDoux, 1992; Nader et al.,
2001), manipulações farmacológicas (Wilensky et al., 1999, 2006; Davis & Myers,
2002), registros eletrofisiológicos (Quirk et al, 1995; Maren, 2000; Repa et al.,
2001; Bauer et al., 2002), estudos bioquímicos, genéticos e

recentemente,

moleculares (Impey et al., 1998; Scicli et al., 2004; Han et al., 2007). Fatores de
transcrição, como o CREB (proteína de ligação dos elementos de resposta do
AMPc), que regulam a expressão gênica nos núcleos lateral, basolateral ou basal
e central da amígdala são importantes para a formação do medo condicionado
(Ferry et. al., 1999).
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Recentes estudos anatômicos e comportamentais indicam a existência de
dois sub-sistemas distintos dentro da amígdala que são importantes para a
formação e a expressão do medo condicionado (Maren, 1999). O primeiro subsistema consiste nos núcleos lateral, basal (ou basolateral) e basomedial da
amígdala. Em conjunto, esses núcleos são conhecidos como Complexo
Basolateral da amígdala e formam a interface sensória primária dessa estrutura
(Maren, 1999).
Acredita-se que o núcleo basal (BL) seja responsável pela modulação dos
processos mnemônicos ditos contextuais analisados pela formação hipocampal
(Kim e Fanselow, 1992; Maren, 1997, 1999; Calandreau et al., 2005). Regiões do
hipocampo ventral (CA1 e subiculum) e córtex entorrinal lateral projetam para o
núcleo basal da amígdala (Ottersen, 1982; Canteras & Swanson, 1992) e lesão
deste núcleo prejudica o CMC (Maren e Fanselow, 1995; Majidishad et al., 1996).
Estudos recentes também verificaram o envolvimento do núcleo basal da
amígdala no CMC. Inativação do núcleo basal por injeção de lidocaína antes do
treino prejudica o desempenho dos animais nesta tarefa (Calandreau et al., 2005)
e o teste do CMC por si só promove aumento da expressão da proteína Fos
(proteína produto do RNAm do gene c-fos da família de genes de expressão
imediata) no núcleo basal (Holahan et al., 2004).
O núcleo central (CE), segundo sub-sistema da amígdala (Maren, 1999), tem
papel chave na resposta do medo condicionado. A informação sensorial que é
processada primeiramente pelos núcleos lateral e basal são projetadas, direta ou
indiretamente, para o núcleo central da amígdala, que por sua vez, manda
aferências para o hipotálamo e para o tronco cerebral, regiões que controlam
sinais de medo e ansiedade (Davis, 1992; Killcross et al., 1997; Maren, 1999),
assim como o alerta e a geração do sono paradoxal (Krettek & Price, 1978; Semba
& Fibiger, 1992; Peyron et. al.,1998). Desta forma, acredita-se que o CE seja
capaz de coordenar respostas comportamentais, endócrinas e autonômicas, de
forma a integrar a resposta de medo condicionado.
Diversos trabalhos também verificaram a importância do CE no CMC por
meio da visualização de genes de expressão imediata (IGEs) e fatores de
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transcrição durante a formação e evocação do medo condicionado. Milanovic e
colaboradores (1998) e Stanciu e colaboradores (2001) verificaram aumento das
proteínas Fos e pCREB

no núcleo central após o treino do CMC. No mesmo

sentido, Holahan e White (2004) e Scicli e colaboradores (2004) verificaram
aumento da proteína Fos no núcleo central após o teste do CMC.
O fator de transcrição CREB é um elemento importante na regulação da
expressão gênica neuronal e regulador de síntese protéica, processos essenciais
para a formação da memória de longo prazo (McGaugh, 2000; Izquierdo et al.,
2002; Mizuno & Giese, 2005).
A primeira sugestão que levou a uma compreensão bioquímica do processo
de armazenamento da memória de longo prazo foi encontrada em 1963, quando
Lous Flexner e Samuel Barondes, juntamente com Larry Squire, observaram que
a formação da memória de longo prazo necessitava de síntese protéica, enquanto
para as memórias de curta duração isso não era necessário. Em um de seus
trabalhos, Barondes e Squire administraram anisomicina (inibidor de síntese
protéica) em camundongos experimentais imediatamente antes do treino do
labirinto em T, enquanto aos controles foram administradas injeções de solução
salina (soro fisiológico). Ambos os grupos de animais aprenderam a tarefa
perfeitamente bem, além de apresentarem boa memória de curto prazo quando
testados 15 minutos após o treino. Entretanto, os animais que haviam recebido o
inibidor da síntese protéica apresentaram uma profunda perda da memória de
longo prazo quando testados 3 horas ou mais após o treino. Em contraste, os
animais controle apresentaram uma boa memória de longo prazo (Squire &
Kandel, 1999).
Da mesma forma que muitos outros procedimentos que interferem na
formação da memória de longo prazo, os inibidores de síntese protéica prejudicam
a memória de longo prazo apenas quando aplicados durante um breve período,
normalmente de cerca de 1 ou 2 horas durante ou imediatamente após o treino.
Os inibidores não apresentam efeito quando administrados diversas horas após o
treino. Esses experimentos sugerem que o processo de consolidação da memória
de longa duração requer síntese de novas proteínas (Davis & Squire, 1984). Um
9

trabalho recente sugere que a anisomicina prejudica a formação da memória de
longo prazo por aumentar e em seguida diminuir a liberação de aminas
biogênicas, (noradrenalina, dopamina e serotonina) na amígdala, além do seu
papel como inibidor de síntese protéica (Canal et al., 2007).
Nas décadas de 1970 e 1980 não havia métodos científicos disponíveis que
permitissem verificar as proteínas envolvidas na consolidação da memória em
mamíferos. Os primeiros estudos foram realizados com um molusco marinho
chamado Aplysia californica. Em contraste com o encéfalo de mamíferos, com
seus 100 bilhões de células nervosas, o sistema nervoso central de um animal
invertebrado simples como a Aplysia tem aproximadamente 20.000 células
nervosas que são organizadas em gânglios com cerca de 2.000 células cada, o
que facilitou o estudo genético e molecular nesse organismo através da simples
observação comportamental de reflexos defensivos como: habituação e
sensibilização de longo prazo e condicionamento clássico de medo. No mesmo
sentido, trabalhos também surgiram com o estudo genético e molecular da moscade-frutas Drosóphlila melanogaster e mais recentemente iniciou-se o mesmo tipo
de estudo em camundongos e posteriormente em ratos (Squire & Kandel, 1999).
Hoje, sabe-se que o fator de transcrição nuclear CREB (expresso em todas as
células do cérebro) participa da formação da memória de longo prazo por ser um
elemento importante na regulação da expressão gênica neuronal e regulador de
síntese protéica. Esse fator de transcrição é ativado por diversas vias que se
iniciam pela ligação de um neurotransmissor ao seu receptor ou pela entrada de
cálcio (Ca2+) na célula (Carlezon et al., 2005). A principal via de ativação do CREB
é a via do AMPc (Adenosina Monofosfato Cíclico – segundo mensageiro). A
estimulação da adenilato ciclase (Ac) por receptores transmembrana resulta no
aumento de AMPc que, por sua vez, ativa a PKA (proteína quinase dependente do
AMPc) por promover a dissociação de suas sub-unidades regulatória e catalítica.
A sub-unidade catalítica da PKA pode se deslocar para o núcleo celular e ativar o
CREB pela fosforilação da serina 133. O CREB fosforilado (pCREB), ou seja,
ativado, promove a transcrição de diversos genes que possuem o sítio de CRE
(elemento de resposta ao AMPc), como os genes codificantes de BDNF, Fos,
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CRF, dentre outros. Também a entrada de cálcio na célula (por receptores de
glutamato, NMDA e canais de cálcio voltagem-dependente, por exemplo) e
subseqüente formação de cálcio/calmodulina quinase IV (CaMKIV) assim como as
MAP quinases (MAPK), por outras vias, também aumentam a fosforilação do
CREB (Silva et al., 1998; Carlezon et al., 2005). A inibição de uma série de
receptores de membrana (NMDA, AMPA/Cainato, GABA-A, 5HT-1A, 5HT-2C, por
exemplo) por administração de antagonistas farmacológicos pode levar à
diminuição da fosforilação do CREB em resposta a um evento que sabidamente
provoca alterações plásticas duradouras no SNC, como é o caso da manipulação
pós-natal de filhotes (Garoflos et al., 2005). Vários desses receptores também
estão implicados com memória (Schemberg et al., 2005). Em resumo, o CREB,
ativado por diversas cascatas intracelulares (Figura 1), atua de modo a aumentar
a expressão de genes de resposta imediata que codificam proteínas essenciais
para o crescimento e para a formação de novas conexões sinápticas, o que é
essencial para a formação da memória de longo prazo (Squire & Kandel, 1999).
O papel do CREB nos processos de aprendizado e memória tem sido o foco de
muitas pesquisas, por ser um mediador crucial de experiências neuroadaptativas,
experiências estas que podem ser de diversas formas, como a exposição a um
labirinto, a um estressor físico ou emocional ou a exposição a um novo ambiente.
Cada um desses estímulos pode afetar caminhos intracelulares que convergem
para a fosforilação do CREB (Carlezon et al., 2005).
Estudos recentes têm mostrado que, de fato, a fosforilação do CREB é
importante para a formação de memórias de longo prazo. Mutantes CREBα∆- (falta
das isoformas α e ∆ da proteína CREB) apresentaram déficit de aprendizagem no
CMC e no CMS, tarefas amígdala-dependentes, quando testados 24 horas mais
tarde, mas não 30 minutos depois do treino, sugerindo que a aprendizagem e
memória de curto prazo estão intactas, enquanto a memória de longo prazo é
prejudicada por camundongos mutantes (Bourtchuladze et al.,1994).
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Figura 1 – Esquema representando as diversas cascatas intracelulares que convergem para a
ativação/fosforilação da proteína nuclear CREB. As setas em cinza representam inativação, as
setas em preto representam ativação e as setas em pontilhado representam vias paralelas de
ativação. Abreviações não definidas o texto principal: AC-VIII, mensageiro intracelular; ATP,
adenosina trifosfato; BDNF, fator neurotrófico cerebral; CaM, calmodulina; CaMKII,
cálcio/calmodulina quinase II; CREM, modulador do elemento de resposta ao AMPc; CRF, fator
liberador de corticotrofina; GluRiRs, subunidade GluR1 de receptor de glutamato homomérico de
receptores AMPA; Gi,Gs, proteínas G inibitória e estimulatória da adenilato ciclase
respectivamente; Gq, proteína G ligante de GTP; NMDA, receptor ionotrópico de glutamato; PDE,
fosfodiesterase; PLC, fosfolipase C; RSK, quinase ribossomal S6 ativada por MAPK; TH, tirosina
hidroxilase; TrKB, receptor tirosina quinase tipo 2 (modificado de Carlezon et al., 2005).

Camundongos mutantes CREBα∆- apresentam o mesmo padrão deficitário em
outras tarefas como: tarefa de transmissão social de preferência por comida ou no
labirinto aquático de Morris quando a plataforma está submersa (tarefa que avalia
memória espacial) (Bourtchuladze et al., 1994; Kogan et al., 1997). Esses
trabalhos mostram que a mutação do fator de transcrição CREB afeta diversas
tarefas comportamentais com efeitos em comum sobre a memória. No mesmo
sentido, a memória de longo prazo, avaliada pela potenciação da resposta de
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sobressalto, é facilitada pela superexpressão de CREB na amígdala basolateral
(Josselyn et al., 2001).
Uma outra linha de evidência que mostra a importância do CREB para a
memória vem de trabalhos nos quais o aumento dos níveis do CREB fosforilado é
promovido após o treino (de 1 a 24 horas depois) em várias tarefas de
aprendizagem. Este fenômeno foi visto nas tarefas de esquiva ativa de duas vias,
CMC e esquiva inibitória (Bernabeu et al., 1997; Cammmarota et al., 2000; Stanciu
et al., 2001; Saha & Datta, 2005). A administração de drogas que bloqueiam a
consolidação da memória na tarefa de esquiva, como o APV, também bloqueiam a
ativação do CREB e, por conseguinte a produção de Fos e Elk-1 (Gene de
expressão imediata) (Cammarota et al., 2000). A evocação da memória de medo
condicionado nas tarefas de CMC e CMS também induz a fosforilação de CREB e
a expressão da proteína Fos na amígdala lateral, basal e central (Hall et al., 2001;
Davies et al., 2004; Scicli et al., 2004).
Recentemente, alguns trabalhos mostraram que os níveis de CREB fosforilado
se alteram no córtex e no hipocampo de acordo com o ciclo sono-vigília; a
expressão de pCREB foi mais alta durante a vigília do que durante o sono e
também foi elevada após três ou oito horas de privação total de sono (Cirelli &
Tononi, 1996; 2000). No mesmo sentido, Graves (2003a) verificou que
camundongos mutantes CREBα∆- apresentaram menor tempo de vigília e aumento
de sono de ondas lentas quando comparados ao grupo controle.
Os trabalhos que sugerem o envolvimento do CREB nos mecanismos de sono
e vigília não avaliaram o aprendizado de animais sujeitos a privação de sono
paradoxal. O fato dos níveis do CREB fosforilado se modificarem de acordo com o
ciclo sono-vigília faz supor que a privação de sono paradoxal pode provocar
alterações nestes níveis. Alterações nos níveis do CREB fosforilado podem estar
relacionadas aos prejuízos de memória observados em diversos paradigmas
experimentais após período de privação de sono paradoxal.
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Objetivos

2. Objetivos

2.1. Objetivo Geral
Verificar se existe uma relação entre os prejuízos de memória induzidos
pela privação de sono paradoxal e a fosforilação do CREB nos núcleos basal e
central da amígdala após uma tarefa de aprendizagem e se essas possíveis
alterações são revertidas quando a privação é seguida de um período de
recuperação que normalize a função mnemônica.

2.2. Objetivos Específicos



Estabelecer o tempo mínimo de privação de sono paradoxal necessário

para provocar prejuízo na tarefa de condicionamento clássico de medo ao
contexto.


Verificar se 24 horas de recuperação de sono (após privação de sono

paradoxal) antes do treino reverte o prejuízo observado na tarefa de
condicionamento clássico de medo ao contexto.


Verificar através da técnica de imuno-histoquimica os níveis de CREB e

CREB fosforilado nos núcleos basal e central da amígdala na tarefa de
condicionamento clássico de medo ao contexto após um período suficiente para
provocar prejuízo nestas tarefas e após período de recuperação de sono prétreino que reverta o prejuízo de memória.
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Metodologia

3. MATERIAIS E MÉTODOS
3.1. Animais
Foram utilizados ratos Wistar, machos, com 3 meses de idade,
provenientes do biotério do Departamento de Psicobiologia da Universidade
Federal de São Paulo - Escola Paulista de Medicina. Os animais foram mantidos
em condições controladas de temperatura (23 + 2 oC) e ciclo claro-escuro de
12/12 horas (período claro com início às 7:00h), com livre acesso a alimento e
água. Cada experimento foi conduzido com grupos diferentes de animais. O
Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de São Paulo/Hospital São
Paulo analisou e aprovou o projeto de pesquisa referenciado - CEP: 1444/05
(Anexo 1).

3.2. Aparelho
Condicionamento de medo
Para o treino da tarefa de condicionamento clássico de medo ao contexto
foi utilizada uma caixa de condicionamento (Figura 2). A caixa (base: 21 x 26 cm,
altura: 27,5 cm) é formada por paredes pretas e apresenta afixados em cada uma
delas, padrões visuais (5 quadrados de 6 x 6 cm feitos de cartolina branca). A
tampa do aparelho consiste em uma placa de acrílico transparente. A base da
caixa acrílica é formada por barras metálicas condutoras de corrente elétrica
dispostas de forma paralela (cada barra medindo 0,4 cm de diâmetro e distantes
1,2 cm uma da outra) e conectadas a um gerador de choque elétrico Ugo Basile
(Passive Avoidance controler mod. CAT7551), que produz uma corrente de 0.6
mA, provocando um choque nas patas do animal.
O teste do condicionamento clássico de medo ao contexto foi realizado na
mesma caixa de condicionamento do treino.
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Figura 2 – Caixa de condicionamento

3.3. Procedimento Comportamental
Condicionamento de medo ao contexto
No dia 1 (Treino) cada animal foi colocado individualmente na caixa de
condicionamento e, após 2 minutos de habituação/exploração, recebeu cinco
choques nas patas de 0,6 mA com intervalo de 30 segundos. Trinta segundos
após o último choque, o animal foi retirado do aparelho e colocado de volta à caixa
de origem.
No dia 2 (Teste) o animal foi colocado no mesmo contexto do treino. O tempo
de congelamento, ou freezing - definido como uma completa imobilidade do corpo
do animal, com ausência de movimentos das vibrissas e de farejamentos
(Fanselow e Bolles, 1979) - foi registrado minuto a minuto durante os 5 minutos de
permanência do animal no aparelho. Durante o teste, nenhum choque é disparado
nas patas do animal. A relação congelamento total/5 minutos de cada animal foi
utilizada como medida de condicionamento.
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3.4. Privação de Sono Paradoxal (PSP)
Os animais foram privados de sono paradoxal pelo Método da Plataforma
Múltipla Modificada – MPMM (Nunes & Tufik, 1994; Suchecki & Tufik, 2000). Este
método consiste em colocar os animais dentro de um tanque (123 cm de
comprimento, 44 cm de largura e 44 cm de altura) contendo 14 plataformas (6,5
cm de diâmetro) com água até aproximadamente 1 cm da borda superior da
plataforma (Figura 3). Quando os animais entram em sono paradoxal perdem o
tônus muscular, caem na água e acordam. Este método priva totalmente os
animais de sono paradoxal e parcialmente de sono não paradoxal (Machado et.
al., 2004).
Antes do início do período de privação todos os animais foram habituados
no tanque por 2 dias, 1 hora por dia. Os animais do grupo controle (C)
continuaram a ser habituados 1 hora por dia até momento da tarefa
comportamental.

Figura 3 – Tanque de privação de sono (Método da Plataforma Múltipla Modificada)
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3.5. Procedimento Experimental
Experimento 1: Este experimento teve como objetivo definir o período
mínimo de privação de sono suficiente para afetar o desempenho comportamental
dos animais na tarefa de CMC. Os animais foram privados de sono paradoxal por
24, 48 ou 72 horas (PSP 24h, PSP 48h e PSP 72h). Em seguida os animais
privados de sono e controle foram submetidos ao treino e ao teste do CMC (Figura
4).
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Figura 4 - Desenho experimental. Todos os animais foram habituados no tanque de privação de
sono 1h/dia por dois dias, exceto os animais do grupo controle, que foram habituados todos os dias
pelo mesmo período. A privação de sono paradoxal foi realizada de modo que o término do
período de privação coincidisse entre todos os grupos. Imediatamente após o término do período
de privação de sono paradoxal os animais foram submetidos ao treino do CMC (TR). O teste foi
realizado 24h após o treino (TE).
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Experimento 2: Este experimento teve como objetivo verificar se a
recuperação de 24 horas de sono reverte o prejuízo de memória causado por 72
horas de privação de sono paradoxal no CMC. Após o período de habituação os
animais do grupo privado (PSP 72h) e recuperação de sono permaneceram no
tanque, enquanto os animais do grupo controle continuaram a ser habituados 1
hora por dia até momento da tarefa comportamental. Após o período de privação
de sono, os animais do grupo recuperação retornaram para suas gaiolas de
origem onde era permitido dormir por um período de 24 horas de recuperação. O
término do período de recuperação coincidiu com o término do período de
privação de sono do grupo PSP 72h. Em seguida os animais dos 3 grupos
(controle, PSP 72h e recuperação) foram submetidos ao treino e ao teste do CMC
(Figura 5).
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Figura 5 - Desenho experimental. Todos os animais foram habituados no tanque de privação de
sono 1h/dia por dois dias, exceto os animais do grupo controle, que foram habituados todos os dias
pelo mesmo período. A privação de sono paradoxal foi realizada de modo que o término do
período de privação coincidisse com o término do período de recuperação de sono. Imediatamente
após o término do período de privação de sono paradoxal e de recuperação de sono, os animais
foram submetidos ao treino do CMC (TR). O teste foi realizado 24h após o treino (TE).

21

Experimento 3: Este experimento teve como objetivo verificar através da
técnica de imuno-histoquímica a expressão de CREB e pCREB nos núcleos basal
e central da amígdala após o treino do CMC, após treino do CMC quando os
animais são previamente privados de sono paradoxal por 72 horas e após o treino
do CMC quando os animais são previamente privados de sono paradoxal por 72
horas seguido por um período de recuperação de sono.
Os animais foram distribuídos em três grupos: controle, privados de sono
paradoxal por 72 horas (PSP 72h) e privados de sono por 72 horas seguido de 24
horas de recuperação de sono (recuperação). O término do período de
recuperação coincidiu com o término do período de privação de sono do grupo
PSP 72h. Em seguida os animais dos três grupos foram submetidos ao treino do
CMC. Três horas após a sessão de treino os animais foram anestesiados,
perfundidos, e tiveram os encéfalos removidos e processados para imunohistoquímica (Figura 6).
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Figura 6 - Desenho experimental. Todos os animais foram habituados no tanque de privação de
sono 1h/dia por dois dias, exceto os animais do grupo controle, que foram habituados todos os dias
pelo mesmo período. A privação de sono paradoxal foi realizada de modo que o término do
período de privação coincidisse com o término do período de recuperação de sono. Imediatamente
após o término do período de privação de sono paradoxal e de recuperação de sono, os animais
foram submetidos ao treino do CMC (TR). Três horas após o treino, os animais foram anestesiados
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e perfundidos e tiveram os encéfalos processados para posterior análise imuno-histoquímica de
CREB e pCREB.

O período de 3 horas após o treino para o sacrifício dos animais foi
escolhido com base em trabalhos que mediram a fosforilação do CREB em
diversos momentos e em diversas regiões encefálicas após o treino de tarefas
comportamentais. Saha e Datta (2005) e Stanciu e colaboradores (2001)
verificaram um pico de pCREB na amígdala 3 horas após o treino da esquiva ativa
de duas vias e CMC.

Preparação do tecido
Três horas após o término do procedimento experimental, os animais foram
anestesiados com ketamina (90mg/kg; i.p.) e xilazina (10mg/kg, i.p.) e sacrificados
através da técnica de perfusão transcardíaca.

Esta técnica prepara o tecido

através da fixação in situ para o estudo imuno-histoquímico.
Após a abertura da caixa torácica (através de cortes da região antero-lateral
do tórax e subseqüente rebatimento da parede anterior do tórax a partir do
processo xifóide), foram injetados 60 UI de heparina sódica diretamente no
ventrículo esquerdo. A agulha de perfusão conectada a uma bomba peristáltica
(Masterflex-Pump, Cole-Parmer, EUA) entra através do ventrículo esquerdo e é
fixada através de um fio cirúrgico à artéria aorta. A bomba peristáltica é ligada e a
velocidade de perfusão ajustada para 12-15 ml de solução por minuto. A perfusão
é iniciada com solução salina a 0,9% durante 30 segundos, seguida de 150 ml de
formaldeído tamponado a 4%. Após a perfusão, o encéfalo foi mantido no interior
do crânio para a conclusão do processo de fixação in situ por 24 horas. A seguir,
os encéfalos foram removidos e colocados em solução crioprotetora (sacarose
40% em solução tampão 0,1M) por três dias.

Ao término do terceiro dia, os

encéfalos foram congelados a 20ºC por 24horas. A etapa seguinte consistiu em
seccionar os encéfalos, com o auxílio de um criostato (-20 oC), em cortes coronais
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de 30µm e armazená-los em solução crioconservante a 4 oC até a etapa de
processamento imuno-histológico do CREB e pCREB.
Neste procedimento foram coletados todos os cortes que abrangessem
toda a extensão rostro-caudal da amígdala.

Após coletados, os cortes foram

separados em séries de cinco cortes onde o primeiro de cada série foi destinado à
imunomarcação de CREB e o segundo para a imunomarcação de p-CREB. Os
cortes coletados foram transferidos para placas de culturas de 24 poços contendo
solução crioconservante por 24 horas para posterior processamento.

Imuno-histoquímica
A imunorreatividade para o CREB e pCREB foi detectada pelo método da
imunoperoxidase. As secções coronais armazenadas em solução crioprotetora
foram inicialmente lavadas por 3 x 10 minutos em PBS 0,1M. Em seguida, foram
pré-tratadas com 0,3% de peróxido de hidrogênio em PBS por 10 minutos
(temperatura ambiente) e depois lavadas por 10 minutos em PBS 0,1M.
Subsequentemente, as secções foram incubadas em solução bloqueadora (1%
soro normal de cabra e 0,3% de Triton X-100) por 30 minutos em temperatura
ambiente, seguido pela incubação durante a noite a 4 °C com anticorpo primário
monoclonal anti-CREB (Cell Signalling, 1:1500) e policlonal anti-pCREB (Cell
Signalling, 1:500), ambos produzidos em coelho. No passo seguinte, as secções
foram lavadas por 5 x 5 minutos em PBS 0,1M e incubadas por 2 horas com
anticorpo secundário biotinilado (IgG de cabra anti-coelho, 1:200, Vector). Em
seguida, as secções foram lavadas por 3 x 10 minutos em PBS 0,1M e incubadas
com o complexo avidina-biotina (ABC KIT Vector, 1:100) diluído em PBS sob
temperatura ambiente. Após serem lavadas por 10 minutos em PBS 0,1M, as
secções foram incubadas em solução de diaminobenzidina (DAB, Vector) por 2
minutos em temperatura ambiente e posteriormente lavadas por 3 x 10 minutos
em PBS 0,1M.
Uma vez realizado todos os passos descritos acima, as secções foram
transferidas para lâminas silanizadas e desidratadas numa série de etanol em
24

concentração crescente (50%, 75%, 95%, e 100%) e dois banhos xileno e
cobertas com lamínulas.

Contagem de células
Foi selecionado para a contagem celular o primeiro corte de cada série de
cinco obtidos no criostato. A nomenclatura e os limites das estruturas encefálicas
foram definidos de acordo com o Atlas de Paxinos e Watson (1986). Após a
delimitação de cada sub-região de interesse (amígdala central e basal), foram
tiradas seis fotomicrografias de cada sub-região para cada hemisfério com o
auxílio de um sistema de captura imagem DPController (Olympus Corporation) a
partir de um microscópio Olympus BX50 acoplado a um computador e uma
câmera Olympus DP712. Dessa forma, cada fotomicrografia tirada sob a objetiva
de 100x, foi visualizada através do aplicativo Image J (NIH, livre acesso), às quais
foram sobrepostos três quadrados de 40 x 40 µm para a delimitação dos campos
de contagem celular (Figura 7). Cada quadrado possui duas linhas de inclusão
(linha verde) e duas de exclusão (linha vermelha), ou seja, as células que
coincidem com as linhas de inclusão são contadas, enquanto as que tocam as
linhas de exclusão não são contadas. Assim sendo, cada sub-região hemisférica
teve uma área total analisada correspondente a 4800 µm2. As células
imunorreativas para CREB e pCREB foram contadas visualmente dentro dos
campos de contagem delimitados.

3.6. Análise Estatística
Os dados obtidos na tarefa de CMC foram analisados por uma ANOVA de
uma via, com Grupo como fator principal, seguido pelo teste a posteriori de
Newman-Keuls quando necessário, com nível de significância definido por p<0,05.
A expressão de CREB e pCREB (verificado pela razão entre a média de
células imunorreativas para pCREB, pela média das células imunorreativas de
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CREB) nos núcleos basal e central da amígdala (resultados obtidos através da
contagem celular) foi analisada através de ANOVA de uma via seguida pelo teste
a posteriori de Newman-Keuls quando necessário, com nível de significância
definido por p<0,05.

Figura 7 - Fotomicrografia do núcleo basal da amígdala com células imunorreativas para pCREB
(visualizado com a objetiva de 100X), representando os campos de contagem celular para cada
hemisfério encefálico. Cada sub-região hemisférica teve uma área total analisada correspondente
a 4800 µm2 .
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4. RESULTADOS

Experimento 1
A figura 8 mostra o efeito da privação de sono paradoxal na tarefa de CMC.
A análise de variância (ANOVA) de uma via revelou efeito significativo para o fator
Grupo [F(3,44) = 3,1810; p = 0,033]. O teste a posteriori de Newman-Keuls revelou
que os animais de grupo privado de sono paradoxal por 72h apresentaram menor
tempo de congelamento no teste do CMC quando comparados aos animais do
grupo controle (p<0,05).

Condicionamento de Medo ao Contexto
Tempo de congelamento (s)

60
50
40
30

*

20
10
0
controle

PSP 24h
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Figura 8 - Tempo de congelamento em cinco minutos (média + erro padrão) após períodos de
privação de sono paradoxal: 24 horas (PSP 24h), 48 horas (PSP 48h) e 72 horas (PSP 72h) no
teste do CMC. Número de animais por grupo: 12; * p< 0,05 em relação ao grupo controle.
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Experimento 2

A figura 9 mostra o efeito da recuperação de sono pré-treino após período
de privação de sono paradoxal de 72 horas na tarefa de CMC. A análise de
variância (ANOVA) de uma via revelou efeito significativo para o fator Grupo
[F(2,33) = 10,585; p<0,01]. O teste a posteriori de Newman-Keuls revelou que os
animais do grupo privado de sono paradoxal por 72 horas apresentaram menor
tempo de no teste do CMC quando comparados aos demais grupos (p<0,05).
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Condicionamento de Medo ao Contexto
60
50
40
30
20

*

10
0
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PSP 72

recuperação

Figura 9 - Tempo de congelamento em 5 minutos (média + erro padrão) após período de privação
de sono paradoxal de 72 horas (PSP 72h) e 24 horas de recuperação de sono após 72 horas de
privação de sono paradoxal (recuperação) no teste do CMC. Número de animais por grupo: 12; *
p< 0,05 em relação aos demais grupos.

Experimento 3
A figura 10 representa a imunomarcação de CREB e pCREB no núcleo
central da amígdala de acordo com os grupos estudados. A figura 11 mostra a
imunorreatividade do fator de transcrição nuclear, CREB, na amígdala basal e
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central após períodos de privação e recuperação de sono paradoxal na tarefa de
CMC. A análise de variância (ANOVA) de uma via para a amígdala basal não
revelou efeito significativo para o fator Grupo [F(2,23) = 0,476; p = 0,626]. A
análise de variância (ANOVA) de uma via para a amígdala central não revelou
efeito significativo para o fator Grupo [F(2,23) = 0,375; p = 0,690] mostrando que a
expressão de CREB na amígdala basal e central não é diferente entre os grupos
analisados.

Figura 10 - Fotomicrografias representativas do núcleo central da amígdala demonstrando a
imunorreatividade observada para CREB (coluna da esquerda) e pCREB (coluna da direita) após o
treino do CMC (controle); após privação de sono paradoxal por 72horas seguida pelo treino do
CMC (PSP 72h); e após recuperação de sono antes do treino (recuperação). Fotos em aumento
de 100x.
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Figura 11 - Número de células Imunorreativas para CREB (média + erro padrão) na amígdala
basal (A) e amígdala central (B) após 72 horas de privação de sono paradoxal (PSP 72h) e 72
horas de privação de sono paradoxal seguido por um período de recuperação de sono
(recuperação) no teste do CMC. Número de animais por grupo: 9 com exceção do grupo PSP 72h
(n = 8).
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Para verificar a ativação da proteína CREB induzida pela privação de sono
ou pelo treino do CMC, foi calculada a razão entre a quantidade da forma
fosforilada (ativada) pCREB e a quantidade de proteína CREB já presente em
cada estrutura analisada. A figura 12 mostra a imunorreatividade de pCREB
(pCREB/CREB) na amígdala basal e central após períodos de privação e
recuperação de sono na tarefa de CMC. A análise de variância (ANOVA) de uma
via para a amígdala basal revelou efeito significativo para o fator Grupo [F(2,23) =
3,686; p = 0,040] . O teste a posteriori de Newman-Keuls mostrou que a média do
número de células marcadas de pCREB no grupo privado de sono paradoxal por
72 horas foi menor do que a média do número de células marcadas no grupo
recuperação de sono. A análise de variância (ANOVA) de uma via para a
amígdala central revelou efeito significativo para o fator Grupo [F(2,23) = 4,179; p
= 0,028]. O teste a posteriori de Newman-Keuls mostrou que a média do número
de células marcadas de pCREB no grupo privado de sono paradoxal por 72 horas
foi menor do que a média do número de células marcadas nos grupos controle e
recuperação de sono.

32
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Figura 12 - Número de células Imunorreativas para pCREB (média + erro padrão) na amígdala
basal (A) e amígdala central (B) após 72 horas de privação de sono paradoxal (PSP 72h) e 72
horas de privação de sono paradoxal seguido por um período de recuperação de sono
(recuperação) no teste do CMC. Número de animais por grupo: 9 com exceção do grupo PSP 72h
(n = 8). * p< 0,05 em relação aos grupos controle e recuperação de sono.
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5. DISCUSSÃO
O objetivo do presente estudo foi verificar a relação entre os prejuízos de
memória induzidos pela privação de sono paradoxal e os níveis de CREB
fosforilado na amígdala central e basal, núcleos amigdalares envolvidos na
circuitaria do medo condicionado. O primeiro experimento foi realizado com o
intuito de estabelecer o tempo mínimo de privação de sono paradoxal suficiente
para provocar prejuízo na aquisição do CMC. O resultado do primeiro experimento
mostrou que animais privados de sono paradoxal por 72 horas apresentam
prejuízo comportamental em relação aos animais controle no teste do CMC. Um
menor tempo de privação de sono paradoxal utilizado (24 e 48 horas) não
provocou prejuízo na tarefa em relação aos animais controle.
Dados anteriores do nosso laboratório mostraram que 96 horas de privação
de sono paradoxal prejudicou a aquisição do CMC (Dametto et al., 2002). Nosso
resultado mostrou que um menor período de privação de sono paradoxal (no caso,
72 horas) foi suficiente para causar prejuízo cognitivo nesta tarefa. Ruskin e
colaboradores (2004) também encontraram o mesmo padrão de prejuízo em
animais privados de sono paradoxal por 72 horas antes do treino do CMC, mas
não no CMS.
Na maioria dos estudos de privação de sono pré-treino é permitido ao
animal dormir somente entre a sessão de treino e de teste de uma determinada
tarefa comportamental, mas não antes do treino. Provavelmente, o rebote de sono
após o treino de animais privados não é suficiente para recuperar ou reverter os
prejuízos causados pela privação de sono paradoxal, uma vez que diversos
trabalhos mostraram que mesmo dormindo entre a sessão de treino e teste os
animais continuam apresentando déficit cognitivo no teste subseqüente (Bueno et
al., 1994; Dameto et al., 2002; Moreira et al., 2003; Ruskin et al. 2004; Dubiela et
al., 2005). Neste sentido, o segundo experimento teve como objetivo verificar se a
recuperação

de

sono

antes

das

tarefas

de

CMC

impede

o

comportamental verificado com 72 horas de privação de sono paradoxal.
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prejuízo

Quando a privação de sono paradoxal por 72 horas foi seguida por 24 horas
de recuperação de sono (período de recuperação pré-treino), o prejuízo
comportamental foi prevenido e o desempenho dos animais se assemelhou ao
desempenho dos animais do grupo controle na tarefa de CMC. Esse resultado
mostrou que 24 horas de recuperação de sono antes do treino foi suficiente para
reverter completamente os efeitos da privação de 72 horas de sono paradoxal no
CMC. Dubiela e colaboradores (2005), verificaram que 24 horas de recuperação
de sono antes do treino da tarefa de esquiva inibitória não impediu o prejuízo
comportamental encontrado com 96 horas de privação de sono paradoxal quando
os animais foram testados 30 minutos após o treino.

Entretanto, quando os

animais foram testados 24 hora após o treino, o prejuízo comportamental foi
prevenido e o desempenho dos animais se assemelhou ao desempenho dos
animais controles.
A expressão da proteína CREB e de pCREB (determinada pela razão entre
pCREB/CREB) foi verificada nos núcleos basal e central da amígdala 3 horas
após o treino do CMC. Os animais foram privados de sono paradoxal antes do
treino do CMC por 72 horas (período suficiente para provocar prejuízo no CMC) e
privados de sono paradoxal por 72 horas seguido de 24 horas de recuperação de
sono (período de recuperação suficiente para impedir o prejuízo de memória
verificado com 72 horas de privação de sono paradoxal).
A quantidade da proteína CREB permaneceu inalterada nos núcleos central
e basal da amígdala em todos os grupos do estudo, mostrando que independente
da manipulação realizada com os animais, o valor total expresso nas células da
proteína CREB não varia. No mesmo sentido, o treino da esquiva ativa de duas
vias e o teste do CMC e da esquiva inibitória também não induz aumento da
proteína CREB no hipocampo e na amígdala (Kudo et al., 2004; Ulloor & Datta,
2005). Uma vez que a quantidade de CREB imunorreativo não foi alterada, supõese que as alterações nos níveis de pCREB (verificado pela relação pCREB/CREB)
não ocorreram devido aos níveis de CREB per se, mas refletem mudanças na
atividade de quinases e/ou fosfatases que levam a fosforilação do CREB (Kudo et
al., 2004; McDaid et al., 2006).
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A privação de sono provoca alterações de funcionamento em muitas
regiões cerebrais (Nunes et al., 1994; Kushida et al., 1995; Terao et al.,2003).
Algumas dessas alterações podem influenciar no processo de memorização. É
possível supor que alterações que ocorram em estruturas críticas para o
aprendizado de uma tarefa possam, em conjunto com outras, estarem
relacionadas aos prejuízos observados. Neste sentido, sendo a fosforilação do
CREB em núcleos da amígdala um fator crítico para a formação de memórias
aversivas, a diminuição desta fosforilação poderia por si só justificar o prejuízo de
memória observado. De fato, a privação de sono paradoxal por 72 horas provocou
diminuição dos níveis de pCREB no núcleo basal da amígdala após o aprendizado
da tarefa de CMC quando comparados aos animais que passaram por um período
de recuperação logo após a privação. Os animais privados de sono paradoxal por
72 horas tendem a apresentar menor densidade de pCREB quando comparado
aos animais do grupo controle, embora essa diferença não tenha alcançado
significância estatística.
Com relação ao núcleo central da amígdala, quando a expressão de
pCREB foi analisada, os animais privados de sono paradoxal por 72 horas
apresentaram diminuição desta expressão quando comparados aos animais
controle e recuperados de sono. Esse resultado encontra paralelo nos resultados
comportamentais obtidos.
Os animais que tiveram a oportunidade de recuperar o sono após 72 horas
de privação de sono paradoxal não apresentaram diminuição da expressão de
pCREB quando comparados aos animais controle. Sendo assim, observamos que
24 horas de recuperação de sono foram suficientes para impedir o prejuízo
comportamental e para permitir que os níveis de pCREB se elevassem e
tornarem-se semelhantes aos dos animais controle.
Diversos trabalhos mostraram um aumento da quantidade de pCREB em
animais que passaram somente pelo treino de uma tarefa que avalia aprendizado
e memória quando comparados a animais naive (Bernabeu et al., 1997;
Cammarota et al., 2000; Viola et al., 2000). Stanciu e colaboradores (2001)
verificaram um pico da expressão de pCREB nos núcleos basal e central da
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amígdala 3 horas após o CMC. Nós não avaliamos a expressão de pCREB em
nível basal, ou seja, em um animal naive que não sofreu nenhum tipo de
manipulação, pois o objetivo do presente trabalho foi verificar apenas o efeito da
privação de sono sob uma tarefa que avalia aprendizado e memória.
Pela análise dos dados obtidos, nota-se que a privação de sono realizada
antes do treino impediu o aumento do pCREB que geralmente é induzido pelo
treino de um tarefa que avalia aprendizado e memória. Algumas possibilidades
podem ser levantadas a respeito disso. Se for considerado o fato de que durante o
sono os níveis de pCREB são menores que durante a vigília (Cirelli & Tononi,
2000; Graves et al., 2003b) é possível que o intenso rebote de sono após o treino
de animais privados não tenha propiciado condições favoráveis para o aumento
de pCREB induzido pelo treino.
Moreira e colaboradores (2007) mostraram que animais submetidos
somente ao treino da tarefa de esquiva inibitória por múltiplas tentativas, no
período diurno, apresentam aumento de vigília logo após o treino. Entretanto,
Hellman e Abel (2007) registraram o padrão de sono de camundongos por 24
horas após o treino do CMS e verificaram aumento de sono de ondas lentas e
diminuição da vigília. A análise do registro desse trabalho foi realizada no período
completo de 24 horas ou em blocos de 4 horas, o que não permite verificar se há
ou não um aumento de vigília no período logo após o treino da tarefa de medo
condicionado. Sanford e colaboradores (2003a,b), também registraram o padrão
de sono em três linhagens de camundongos após o treino do CMC e CMS e
verificaram diminuição de sono paradoxal e sono de ondas lentas com
conseqüente aumento de vigília logo após o treino de ambas as tarefas.
Moreira e colaboradores (2007) também mostraram que animais privados
de sono antes do treino apresentaram uma diminuição da vigília e um rebote
maciço de sono paradoxal em detrimento do sono de ondas lentas logo após o
treino da tarefa de esquiva inibitória por múltiplas tentativas (Moreira et. al., 2007).
A diminuição da vigília observada após o treino quando os animais são
previamente privados de sono paradoxal se assemelha ao padrão de sono de
camundongos mutante CREBα∆-, entretanto os animais mutantes também
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apresentaram aumento de sono de ondas lentas em detrimento da vigília (Graves
et al.,2003a).
A idéia da importância da vigília após o treino contrasta com dados
observados na literatura que mostraram que a privação de sono após o treino
provocou prejuízo de memória em um teste subseqüente (Karni et al, 1994; Smith
et al., 1998; Datta et al., 2004). De particular importância para a discussão do
presente estudo, Graves e colaboradores (2003b) mostraram que a privação de
sono total logo após o treino (0-5 horas) prejudicou o desempenho dos animais no
CMC, e que quando a privação é realizada 5 horas após o treino (5-10 horas) não
ocorreu esse tipo de prejuízo. O fato desse estudo utilizar a mesma tarefa de
memória por nós utilizada mostra que, pelo menos com relação ao CMC, uma
vigília prolongada após o treino não favorece a consolidação da memória. O
trabalho de Moreira e colaboradores (2007) mostrou que o aumento de vigília após
o treino permanece apenas por aproximadamente 1 hora e que essa vigília é
seguida por um aumento do sono de ondas lentas e posteriormente de sono
paradoxal.
Uma das teorias mais recentes chamada de teoria seqüencial ou “Doublestep hypothesis” (Giuditta et al., 1995), afirma que não apenas cada estágio do
sono isoladamente seria importante para a memória, mas prevê a importância da
sucessão ordenada de sono de ondas lentas e sono paradoxal para a
consolidação da memória. É possível que eventos específicos ocorram em cada
etapa após o treino, sendo a vigília inicial importante para a fosforilação do CREB
e consolidação da memória.
De acordo com a hipótese da importância da vigília inicial para a
fosforilação de CREB, pode-se supor que os animais recuperados de sono por 24
horas apresentem um padrão de sono semelhante ao padrão de sono dos animais
controles logo após o treino de uma tarefa. Contudo, não há até o presente
momento, dados na literatura que mostrem como uma tarefa de memória altera o
ciclo de sono de animais que são privados e submetidos, logo em seguida, a um
período de recuperação (rebote) de 24 horas de sono antes do treino.
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Sabe-se que manipulações realizadas antes da sessão de treino podem
influenciar a aquisição de uma nova informação; e que o intervalo de tempo
imediatamente após a aquisição é caracterizado como período no qual essa
informação torna-se consolidada (McGaugh, 1966; Izquierdo & Medina, 1993)
Acredita-se que a consolidação ocorra, portanto, imediatamente após a aquisição
e continue por diferentes períodos, dependendo do tipo de teste e das estruturas
cerebrais envolvidas (Izquierdo, 1989). Como a privação de sono paradoxal foi
realizada somente antes da sessão de treino, não é possível inferir se esta
manipulação afetou a aquisição ou a consolidação da memória de longo prazo.
Futuras pesquisas são necessárias para investigar melhor essa questão.
Quando uma manipulação é realizada antes da sessão de treino, outros
fatores podem interferir com os resultados observados em tarefas aversivamente
motivadas, como alterações na motivação, na sensibilidade ao choque ou no nível
de ansiedade dos animais. Desta forma, os efeitos ansiogênico e hiperalgésico da
privação de sono paradoxal (Silva et al., 2004; Roehrs at al, 2006) poderiam
explicar o mau desempenho dos animais privados de sono no CMC. Estudos
anteriores mostraram que a privação de sono paradoxal por 72 horas não interfere
com a aquisição do CMS (Bueno et al, 1994; Ruskin et al, 2004), uma tarefa que
exige capacidade motivacional e motora semelhante ao CMC. Esse dado mostra a
dissociação dos efeitos da privação de sono paradoxal nas tarefas de CMC e CMS
e descarta a possibilidade do comportamento observado neste trabalho ser
decorrente de um efeito asiogênico, hiperalgésico ou de alteração da motricidade
do animal.
Em conjunto, nossos resultados mostraram que a privação de sono
paradoxal por 72 horas prejudicou o desempenho dos animais no CMC e
provocou uma diminuição na expressão de pCREB nos núcleos basal e central da
amígdala, núcleos importantes para o aprendizado do CMC. É possível que esta
redução seja um dos fatores envolvidos no prejuízo comportamental observado.
Além disso, nossos resultados mostraram que um dia de recuperação de sono
pós-privação foi suficiente para recuperar o prejuízo comportamental apresentado
com 72 horas de privação de sono. A recuperação de sono antes do treino
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também foi suficiente para recuperar a expressão de pCREB nos núcleos basal e
central da amígdala. É possível que a recuperação de sono antes do treino tenha
permitido o aumento da vigília esperado após o treino do CMC, importante para a
fosforilação do CREB favorecendo a formação da memória de longo prazo.
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Conclusões

6. CONCLUSÕES

1.

Setenta e duas horas de privação de sono paradoxal foram suficientes para
provocar prejuízo no desempenho dos animais no teste do CMC.

2.

Vinte e quatro horas de recuperação de sono antes do treino foram
suficientes para reverter completamente os efeitos de 72 horas de privação
de sono paradoxal no CMC.

3.

Em animais submetidos à privação de sono paradoxal, recuperação de
sono e controle no CMC a quantidade da proteína CREB permaneceu
inalterada nos núcleos central e basal da amígdala, mostrando que
independente da manipulação realizada com os animais, o valor total
expresso nas células da proteína CREB não varia.

4.

Animais privados de sono paradoxal por 72 horas antes do CMC
apresentaram diminuição da densidade de pCREB (pCREB/CREB) quando
comparados aos animais que tiveram a oportunidade de recuperar o sono
(após 72 horas de privação de sono paradoxal) no núcleo basal da
amígdala.

5.

Animais privados de sono paradoxal por 72 horas antes do CMC
apresentaram diminuição da densidade de pCREB (pCREB/CREB) quando
comparados aos animais controle e recuperação de sono no núcleo central
da amígdala.

6.

Os animais que tiveram a oportunidade de recuperar o sono após 72 horas
de privação no CMC não apresentaram diminuição da densidade de
pCREB no núcleo central da amígdala quando comparados aos animais
controle.

43

7.

Vinte e quatro horas de recuperação de sono foram suficientes para
reverter o prejuízo comportamental verificado com 72 horas de privação de
sono paradoxal e fazer os níveis de pCREB se elevarem e serem
semelhantes aos animais controle nos núcleos basal e central da amígdala.
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7. Anexo (Aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa da UNIFESP)
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_________________________________________________________Abstract

ABSTRACT
Introduction: Extensive evidence has suggested an association between sleep
and memory. In animals, paradoxical sleep deprivation (PSD) causes deleterious
effects on cognitive processes, especially on inhibitory avoidance, contextual fear
conditioning (CFC), Morris water maze and two-way active avoidance. Despite
these studies showing the deleterious effects of PSD on animals memory, the
mechanisms underlying these effects are unknown. The long-term memory
formation needs genes transcription and synthesis of new proteins. An important
element in regulation of neuronal genic expression and regulator of protein
synthesis is the transcriptional factor CREB (cAMP – response element binding
protein). Recents studies showed that the long-term memory depends on CREB
activation in some brain areas. In the last years evidences has suggested the
involvement of CREB in sleep-wake mechanisms in mammals. The fact of
phosphorylated CREB (pCREB) levels change in accordance with sleep-wake
cycle make to suppose that sleep deprivation can provoke changes, and, this
changes can be related with memory deficts observed in many experimental
paradigms after PSD. Objective: The aim of the present study was to verify if there
is a relationship between the deficit of memory induced by PSD and the
phosphorylation of CREB in the basal and central nuclei of the amygdala by a
learning and memory task and if this possible changes can be prevented when the
PSD is followed by a sleep recovery period. Results: We verify that 72 hours of
PSD before training session impair the performance of animals in CFC and this
impairment can be prevented by 24 hours of sleep recovery before training
session. The Immunohystochemistry results showed that CREB expression didn’t
change in basal and central nuclei of amygdala in all groups. The pCREB
expression in the basal nucleus of amygdala was lower in 72 h of PSD animals
when compared to the animals that had a time to recover the sleep after PSD
(sleep recovery group) on CFC. The pCREB expression on the central nucleus of
amygdala was lower in 72 h of PSD animals when compared to the control group
and with the sleep recovery group on CFC. Conclusions: This study showed the

benefits of 24h of sleep recovery before training session. The impairment (showed
in CFC tasks) was prevented when PDS was followed by 24 h of sleep recovery.
The pCREB levels in the basal and central nuclei of amygdala changed in
accordance with alterations of normal pattern of sleep and these alterations are,
possibly, related to memory deficits verified on CFC after PSD.

