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RESUMO 

 

A presença do polimorfismo Ala92-D2 está associada a prejuízos moderados na 

memória em animais jovens. Considerando que o envelhecimento per se leva à prejuízos 

na cognição, nós levantamos a hipótese de que a presença do polimorfismo pode ser um 

agravante para essa condição em animais envelhecidos. A alta prevalência do polimorfismo 

Ala92-D2 na população mundial (12 a 36%) torna relevante a compreensão do seu impacto 

na cognição.  Para testar a nossa hipótese avaliamos a memória declarativa, viso espacial 

e de trabalho em camundongos Ala92-D2 aos dois e sete meses de idade. O 

envelhecimento associado ao polimorfismo Ala92-D2 reduziu a atividade locomotora, levou 

a prejuízos na memória declarativa e na memória de trabalho.  O tratamento com T3 a curto 

prazo reverteu todas as alterações observadas, sugerindo que o hipotiroidismo resultante 

da menor atividade catalítica da Ala92-D2 pode estar envolvido na gênese desse fenótipo. 

A análise do transcriptoma por RNA-sequencing no hipocampo e córtex dos animais Thr92-

D2 e Ala92-D2 mostrou alterações na expressão de diversos genes associados com 

cognição, tais como Gabra2, Nrg4, Rgs9, Drd1 e 2, Ppp1r1b, Gpr52, Gpr6 e 88. 

Supreendentemente, nenhum deles é regulado pelo Hormônio Tiroidiano. Em conclusão, a 

presença do polimorfismo Ala92-D2 causa prejuízos significativos à cognição de 

camundongos envelhecidos.   

  

 

 

 

 

Palavras-chave: Polimorfismo, hormônio tireoidiano, cognição, D2 
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ABSTRACT 

 

The presence of the Ala92-D2 polymorphism is associated with moderate impairments 

in memory in young animals. Considering that aging per se leads to impairments in 

cognition, we hypothesized that the presence of polymorphism may be an aggravating 

factor for this condition in aged animals. The high prevalence of the Ala92-D2 

polymorphism in the world population (12 to 36%) makes it relevant to understand its 

impact on cognition. To test our hypothesis we evaluated declarative, spatial vision 

and working memory in Ala92-D2 mice at two and seven months of age. Aging 

associated with the Ala92-D2 polymorphism reduced locomotor activity, leading to 

impairments in declarative memory and working memory. Short-term LT3 treatment 

reversed all observed changes, suggesting that hypothyroidism resulting from the 

lower catalytic activity of Ala92-D2 may be involved in the genesis of this phenotype. 

The transcriptome analysis by RNA-sequencing in the hippocampus and cortex of 

Thr92-D2 and Ala92-D2 animals showed changes in the expression of several genes 

associated with cognition, such as Gabra2, Nrg4, Rgs9, Drd1 and 2, Ppp1r1b, Gpr52, 

Gpr6 and 88. Surprisingly, none of them are regulated by Thyroid Hormone. In 

conclusion, the presence of the Ala92-D2 polymorphism causes significant damage to 

the cognition of aged mice. 

Keywords: Polymorphism, thyroid hormone, cognition, Dio2. 
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1. INTRODUÇÃO  

1.1. Hormônio Tireoidiano  

Os hormônios tireoidianos (HTs) exercem papel fundamental no crescimento, 

desenvolvimento, metabolismo e funcionamento adequado do Sistema Nervoso Central 

(SNC) em vertebrados (LUONGO, DENTICE & SALVATORE, 2019; BIANCO, KIM, 2006). 

A glândula tireóide secreta T4 (80%) e T3 (20%). Apesar da principal secreção da 

glândula ser o T4, o T3 é considerado o hormônio biologicamente por ser capaz de ligar 

aos seus receptores nucleares (TRs) 5 vezes mais do que o T4 (MEYER; WAGNER; MAIA, 

2007). 

O T4 passa pelo processo de desiodação gerando T3 por meio da ação das 

iodotironinas desiodases que são classificadas em desiodase do tipo I, II e III (D1, D2 e D3 

respectivamente). As desiodases pertencem à família das selenoenzimas e exibem 

propriedades catalíticas distintas, que ativam ou inativam o hormônio tireoidiano via 

desiodação do anel fenólico ou tirosínico das iodotironinas (Fig.1) (MEYER; WAGNER; 

MAIA, 2007). 
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Figura 1. Esquema ilustrativo do efeito do HT em seres humanos. A glândula tireóide produz diariamente 
aproximadamente 90ug de T4 e 5ug de T3. A D1 e D2 são responsáveis pela produção de aproximadamente 25ug/dia. 
O T3 entra na célula alvo e se liga nos TRs, causando efeitos direto no desenvolvimento do feto, crescimento, metabolismo 
e neurocognição. Imagem elaborada pelo autor criada pelo Biorender.com. 

 

Apesar dos três tipos apresentarem semelhança estrutural, elas diferem entre si em 

diversos aspectos, como na localização celular, processo fisiológico, sensibilidade a 

inibidores e na sua forma de serem regulados pelos hormônios tireoidianos.  

A desiodase do tipo 1 (D1) foi a primeira a ser reconhecida e sequenciada e 

 está altamente expressa na maioria dos vertebrados (MAIA, et al., 1995). Está expressa 

em roedores no fígado, rim, SNC, hipófise, tiroide, intestino e placenta (BIANCO et al., 

2002). Nos seres humanos, está expressa no fígado, rim, tireóide e hipófise. Apresenta uma 

característica catalisadora (desiodação) pelo anel fenólico e pelo anel tirosínico das 

diversas iodotironinas, e esses processos resultam, respectivamente, na ativação e 

inativação dos hormônios tireoidianos, porém, cineticamente é uma enzima ineficiente 

(BIANCO; KIM, 2006).  
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Alguns estudos mostram que a D1 está localizada na membrana plasmática e isso 

facilita o acesso imediato do T4 circulante para desiodação pela enzima, facilitando a 

passagem de T3 para o plasma. Entretanto, alguns estudos sugerem que o nível plasmático 

de T3 não é mantido com eficiência pela D1. (BIANCO et al., 2002; BIANCO; LARSEN, 

2005; MAIA et al., 2005). 

 O estudo de Streckfuss e colaboradores (2005) com camundongos com nocaute da 

da D1 hepática em camundongos mostrou que os níveis de T3 se mantiveram normais 

mesmo com a inativação da D1. Porém, em 2006, o grupo de Schneider e colaboradores 

utilizou camundongos nocaute para a D1 para mostrar que apesar da contribuição dos 

níveis de T3 circulante não serem mantidos pela D1, ela exerce um importante papel na 

homeostase do iodo.  

Maia e colaboradores (2005) desenvolveram um método para quantificar a potência 

transcricional do T3 intracelular produzido pela D1 e pela D2 e mostraram que a D2 atua 

como a maior fonte de T3 plasmático em humanos eutireoideos. Além disso, em taxas de 

produção similares, o T4 que é catalisado pela D2 é 2 a 3 vezes mais eficaz na ativação da 

transcrição gênica dependente de T3 do que o gerado pela D1, é possível que seja uma 

característica intrínseca a proteína D2.  

A desiodase do tipo 2 (D2) é altamente expressa no SNC, hipófise, tecido adiposo 

marrom e placenta e disponibiliza T3 para o próprio tecido em que é expressa, permitindo 

sua pronta utilização. Sua atividade é responsável por 70% da produção extratireoidiana de 

T3 em humanos (BIANCO et al, 2000; GEREBEN et al, 2000; DRIGO, BIANCO, 2011). 

Quando a concentração de T4 cai, a D2 é ativada, aumentando a conversão de T4 

para T3 (BIANCO; KIM, 2006; CROTEAU et al., 1996). A localização da D2 é de extrema 

importância uma vez que está próxima ao núcleo no retículo endoplasmático, essa 

proximidade faz com que o T3 gerado seja transferido com mais facilidade para o receptor 

TR’s que está no núcleo. Isso proporciona uma regulação intracelular mais rápida e a D2 

disponibiliza T3 nos próprios tecidos onde estão expressas (GEREBEN et al., 2007; 

KOHRLE, 1999; CRANTZ, SILVA, LARSEN,1982; MAIA et al., 2005).  

No SNC a D2 é expressa predominantemente nos astrócitos (BIANCO, et al., 2002).  

Os astrócitos são as células gliais mais numerosas e de maior tamanho no SNC, e se 

encontram muito próximas aos neurônios (LAMING et al., 2000). Isso facilita o aporte local 

no cérebro de T3, uma vez que o T4 é captado por transportadores e a D2 do astrócito ativa 

a T3 (Fig. 2) (MOHASCSIK et al., 2011; SCHROEDER, PRIVALSKY, 2014). 
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Figura 2. Esquema ilustrativo da ativação da D2 no astrócito e manutenção do aporte de T3 no neurônio. Imagem 
adaptada de BIANCO et al., 2000 pelo Biorender.com. 

A D2 apresenta um sistema de ubiquitinação, que proporciona uma meia-vida 

relativamente curta, esse mecanismo é específico da D2, que a ubiquitina (UB) se liga à D2 

causando sua inativação, podendo variar de 12 a 300 minutos dependendo da taxa de 

desiodação de T4. Além disso, uma vez a D2 é ubiquitnada/inativa é possível que seja 

reativada/desubiquitinada, é um mecanismo reversível para manter o controle da ação do 

hormônio tireoidiano no organismo (DENTICE et al., 2005). Essa via de ubiquitinação e 

desubiquitinação é importante para manter o processo homeostático, minimizando 

alterações nos níveis de T3 em relação ao T4 flutuante, como por exemplo, durante 

deficiência de iodo (DRIGO, BIANCO, 2011). 

Alguns estudos com modelo de camundongos nocaute para a D2 mostram que os 

animais que exibem déficit nos níveis de T3 no hipocampo, sugerindo um hipotireoidismo 

local. Também exibem alterações no humor com o fenótipo ansioso aumentado e prejuízo 

na memória do medo. Além disso, a função motora dos animais foi comprometida, 

apresentando uma locomoção mais lenta (LÓPEZ, et al., 2017; LÓPEZ et al., 2014). 

Grandes estudos foram possíveis pelo modelo de camundongos nocaute para o gene 

Dio2, como o trabalho de Schneider e colaboradores (2001) que conseguiram mostrar a 

função fisiológica da D2  e sua relevância na regulação do feedback da secreção do 

hormônio estimulante da tireoide/tireotrofina (TSH) e também na concentração de T3 no 

SNC. Frente ao hipotireoidismo existe um aumento da atividade da D2 e diminuição da D3, 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Schneider+MJ&cauthor_id=11731615
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caso ocorra o contrário, o hipertireoidismo culmina na diminuição da atividade da D2 e maior 

funcionalidade da D3. Esse é um mecanismo entre a D2 e D3 que atua de forma 

compensatória, de modo a garantir níveis intracelulares adequados de T3 (GEREBEN et 

al., 2007). 

A desiodase do tipo 3 (D3), é expressa em tecidos fetais no cérebro, pele, intestino, 

útero e placenta e vasos umbilicais. Na fase adulta a atividade de D3 é identificada no SNC, 

pele, coração e útero (DRIGO; BIANCO, 2011). A maior expressão da D3 nos tecidos fetais 

como a placenta e útero ajuda na regulação dos níveis de T3 circulantes e protege o feto 

limitando sua exposição ao HT (HUANG et al. 2003).  

A D3 tem como função inativar o HT, limitando sua ação biológica e prevenindo a 

ativação do T4, desiodando o anel tirosínico da iodotironina, transformando em compostos 

inativos, como o 3,3-diiodotironina (T2), esse processo está representado na figura 3. 

Sendo estas amplamente expressas e dinamicamente coordenadas pelas células 

permitindo uma adaptação própria da atividade local do HT. Com isso, a D3 é considerada 

com papel único de causar um hipotireoidismo local, nos tecidos específicos.  

(CIAVARDELLI et al., 2014; BIANCO, LARSEN, 2005; MEYER; WAGNER; MAIA, 2007). 

Alguns estudos com animais nocaute para a D3, mostrou que a ausência da D3 reduziu o 

clearance dos hormônios tireoidianos culminando na tireotoxicose fetal e pós-natal dos 

camundongos, o que levou a um retardo no crescimento ou mortalidade (HERNANDEZ, et 

al., 2006; HERNANDEZ et al., 2007). Enquanto a D2 é altamente expressa nos astrócitos, 

a D3 tem sua maior expressão nas células neuronais, onde tem maior expressão dos 

receptores TR’s.   A ação da D3 é considerada de efeito protetor, uma vez que inativa o HT 

e evita o excesso nos tecidos. Estudos mostram que o hipotireoidismo mediado pela D3 em 

resposta a danos pode ser observado no coração de modelos animais que sofreram algum 

tipo de prejuízo nesse tecido, como infarto do miocárdio (DENTICE, SALVATORE, 2011; 

UETA et al., 2012). 

A homeostase do T3 intracelular é fundamental para o desenvolvimento do SNC, 

assim como para os processos relacionados à neuroplasticidade, tais como memória e 

aprendizado. Também está associada com comportamento do tipo depressivo e ansioso 

(ENGUM et al., 2002).  
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Figura 3. Esquema ilustrativo da regulação do hormônio tireoidiano feita pelas desiodases D1, D2 e D3. Foto retirada e 
adaptada de DAYAN; PANICKER, 2009. 

 

  

Estudo com ratos que foram induzidos ao quadro de hipotireoidismo por 

tireoidectomia e pelo tratamento com PTU (molécula anti-tireóide, propiltiouracil) mostrou 

que o déficit de T3 no hipocampo leva a um fenótipo depressivo e comprometimento do 

processo de consolidação de memória e aprendizado desses animais (DESOUZA, et al., 

2005; PEDRAZUELA et al. 2006; SHORS et al. 2002). O estudo de Bocco e colaboradores 

(2016) mostra que camundongos com nocaute da D2 na glia apresentam reduções 

moderadas na sinalização de T3 no hipocampo que resultam em um fenótipo de depressão 

associada à ansiedade. Alguns aspectos são comuns entre pacientes com depressão e 

hipotireoidismo, como anormalidades aparentes no eixo HPT (hipotálamo-pituitária-

testicular) e o fato de pacientes resistentes ao tratamento padrão para a depressão, com o 

uso de inibidores da recaptação de serotonina, se beneficiarem do uso terapêutico de HT 

(DAYAN; PANICKER, 2013).  
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Segundo o estudo de Hage e Azar (2012) de 1 a 4% dos pacientes que são 

diagnosticados com alguma desordem afetiva, também apresentam disfunções da tireoide, 

como o hipotireoidismo, e 40% apresentam o hipotireoidismo subclínico. Nesses casos, o 

HT se torna um importante potencializador do tratamento da depressão em conjunto com 

medicamentos antidepressivos em indivíduos eutireóideos (GEREBEN et al, 2015). 

Além disso, existem polimorfismos que estão relacionados com o desequilíbrio sérico 

do HT, levando ao quadro de hipotireoidismo (FRANCHI et al., 1998). O polimorfismo 

Thr92Ala-D2 identificado como rs225014 SNP localizado no éxon 2 do gene da D2 causa 

uma alteração no aminoácido 92 da proteína (DORA et al., 2010; GUO et al., 2004). Este 

polimorfismo Thr92Ala-D2 resulta em aumento na meia-vida da D2 e reduz sua atividade 

catalítica por ocorrer na alça de 18 aminoácidos que controla a sua ubiquitinação. Neste 

caso do polimorfismo Thr92Ala-D2 na região, resulta no prejuízo da degradação.  

(MCANINCH et al., 2015). O trabalho de Jo e colaboradores (2019) mimetizou esse 

polimorfismo em camundongos que exibiram um hipotireoidismo local, além de apresentar 

prejuízos cognitivos.  

 

 

 

1.2. Polimorfismo Thr92Ala-D2 
 

O polimorfismo é uma variação genética que ocorre na sequência do DNA. São 

alterações genéticas frequentes e são representadas pela substituição de bases e 

modificações na sequência do nucleotídeo de um gene. O polimorfismo pode contribuir 

beneficamente para a variabilidade genética da espécie, ou de forma maléfica podendo 

acarretar defeitos que podem comprometer a existência da espécie (LIMA et al., 2009).  

Essas variações no DNA que definimos como polimorfismos podem ser alterações de 

trechos inteiros do DNA que estão presentes, ausentes ou alterações de apenas uma base 

nitrogenada. Quando o polimorfismo é de uma única base nitrogenada denomina- se SNPs 

(single nucleotide polymorphisms) que são variações pontuais e correspondem a posição 

onde existe uma alternância dos nucleotídeos A, C, G, T em uma freqüência mínima de 1% 

numa dada população (BROOKES, 1999). 

Segundo o National Center of Biotechnology Information (2020), já foram registrados 

mais de 23 milhões de polimorfismos do tipo SNP em seres humanos. O mapeamento e 

identificação dos SNPs presentes no genoma humano tem sido fundamentais para estudos 
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moleculares ligados ao mapeamento genético, diagnóstico de doenças, levantamento de 

possíveis terapias, seleção das drogas mais apropriadas, estudos relacionados ao 

mecanismo de ação de drogas e as relações dessas variações de DNA com a 

predisposição para desenvolvimento de síndromes e doenças. 

Um polimorfismo identificado como rs225014 SNP localizado no éxon 2 do gene da D2 

causa uma alteração no aminoácido 92 da proteína (DORA et al., 2010; GUO et al., 2004). 

Essa alteração é resultado da mudança da base adenina para guanina, em que o 

nucleotídeo selvagem é Timina e o mutante é Citosina, alterando os códons de ACA para 

GCA, ocorrendo a troca do aminoácido treonina (Thr) (Thr92-D2) pelo aminoácido alanina 

(Ala) (Ala92-D2) (MENTUCCIA et al., 2002).  

O polimorfismo Thr92Ala-D2 está associado à diversas condições clínicas que não são 

diretamente envolvidas com a via de sinalização de T3, como a redução no QI, bipolaridade, 

diabetes tipo 2, resistência à insulina, suscetibilidade a lesão pulmonar, osteoartrite, 

hipertensão e doença de Alzheimer (MCANINCH et al., 2018; MENTUCCIA et al., 2002; 

GUO et al., 2004; DORA et al., 2010; HE et al., 2009). 

O estudo de Dora et al. (2010) mostrou que o polimorfismo Thr92Ala-D2 está 

associado a doença de diabete melittus, com prevalência de 16,4% homozigose desse 

polimorfismo de único nucleotídeo (SNP) e 47,6% de heterozigose em uma amostra de 

1057 indivíduos com diabete melittus tipo 2. Além disso, o estudo de Appelhof et al. (2005) 

mostrou uma frequência de 40,4% do alelo mutante em 141 pacientes com hipotiroidismo 

e o estudo de Gumieniak et al. (2007) mostrou que 64,8% dos pacientes (amostra total 

sendo 372 indivíduos) portadores do alelo mutante (Ala92) apresentam a doença de 

hipertensão.  

Este polimorfismo Thr92Ala-D2 resulta em aumento na meia-vida da D2 e reduz sua 

atividade catalítica por ocorrer na alça de 18 aminoácidos que controla a sua ubiquitinação 

(MCANINCH et al., 2015). 

A ubiquitinação é de extrema importância para o funcionamento adequado da 

regulação da desiodase do tipo 2. Essa regulação é feita por meio de degradação, o que 

leva a inativação da enzima desiodase do tipo 2. A inativação resulta na meia-vida da D2, 

e pode variar de 12 a 300 minutos dependendo da taxa de desiodação de T4. Uma vez a 

D2 ubiquitnada/inativa é possível que seja reativada/desubiquitinada, é um mecanismo 

reversível para manter o controle da ação do hormônio tireoidiano no organismo (DENTICE 

et al., 2005). 
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 Embora, não tenha sido observada alteração na expressão de genes regulados pelo 

T3 em cérebros de indivíduos saudáveis com a mutação Thr92Ala-D2 (MCANINCH et al., 

2015), foram encontrados níveis séricos de T3 mais baixos e TSH elevados quando 

comparados aos cérebros de pacientes sem a mutação (YALAKANTI; DOLIA, 2016). 

Independentemente da sinalização do hormônio tiroidiano, a mutação leva a 

modificações no transcriptoma celular em cérebros humanos. O conjunto de genes que se 

encontra alterado está envolvido em processos relacionados ao metabolismo mitocondrial, 

do Complexo de Golgi, no estresse oxidativo e apoptose (MCANINCH et al., 2015). O 

estudo de Mcaninch e colaboradores (2014) mostram que essas alterações foram 

confirmadas em células que expressam a D2 com o polimorfismo Thr92Ala-D2, com 

redução significativa na expressão do conjunto de genes envolvidos na via de sinalização 

do Receptor do Fator de Crescimento Epitelial (EGFR), responsável por modular o 

desenvolvimento.  

Pensando na prevalência de 12% a 36% de homozigose do polimorfismo na 

população (MCANINCH et al., 2015) e na sua relevância, o grupo de Jo e colaboradores 

(2019) desenvolveu um modelo de camundongos que mimetiza o polimorfismo Thr92Ala-

D2 em humanos. No entanto, como no camundongo a posição 92 é ocupada pelo 

aminoácido prolina, foi utilizada a tecnologia CRISPR/ Cas9 para criar o modelo 

“humanizado”, usado como o controle, substituindo a prolina pela treonina de modo a 

considerar quaisquer diferenças entre camundongos (P) e humanos (T). Os camundongos 

nascem em uma distribuição Mendeliana normal esperada, são viáveis, exibem 

desenvolvimento e sobrevivência normais. 

Os estudos com esses camundongos mostraram que o Thr92AlaD2 causa estresse 

no retículo endoplasmático em diferentes partes do cérebro, mas são sistemicamente 

eutireoideos, além de modificar o transcriptoma celular de vias possivelmente envolvidas 

na modulação da cognição. Para melhor compreensão do fenótipo desses camundongos 

portadores do polimorfismo na D2 foram avaliados por meio de testes comportamentais, 

como campo aberto, labirinto em cruz elevado, reconhecimento social, reconhecimento de 

objetos e suspensão pela cauda (JO et al.; 2019). 

Os testes comportamentais mostraram que os animais não exibem diferença na 

atividade locomotora no teste de campo aberto e labirinto em cruz elevado, mas 

apresentam alterações nos testes que avaliam alguns tipos de memória.  
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1.3. Memória  

 A memória é a capacidade cognitiva de reconhecer, fixar e relembrar experiências, 

dividindo-se em diversos tipos de acordo com características especificas (SHAVITT; 

JOHNSON; BATISTUZZO, 2020). Este armazenamento pode ser influenciado pela idade 

dos indivíduos e depende de alterações na estrutura e função das células nervosas e de 

suas conexões em diferentes regiões do sistema nervoso, configurando ao cérebro certa 

plasticidade (SOARES, 2006). 

A memória está relacionada com a percepção sensorial, sendo caracterizada pelos 

seguintes estágios: aquisição ou aprendizado, consolidação e evocação (IZQUIERDO, 

1997). A aquisição ocorre a partir de estímulos que podem ou não ser intensos e assim 

influenciam na consolidação da memória, que é responsável pela maneira como a 

informação será armazenada e, por fim, a evocação, que é na realidade a recordação das 

informações armazenadas (MÜLLER E PILZECKER, 1900; MCGAUGH, 2000; 

IZQUIERDO, 2011).  

 As estruturas relacionadas com a memória são o córtex, o hipocampo e a amígdala. 

O hipocampo é formado por três camadas estruturais e compreende três sub-regiões: o 

giro denteado (GD), o corno de Ammon (hipocampo propriamente dito), constituído das 

regiões CA1, CA2, CA3 e CA4, e subiculum, que é subdividido em presubiculum, subiculum, 

prosubiculum e parasubiculum (ALBO, GRAFF, 2017; TEYLER, DISCENN, 1984). Na 

consolidação da memória o hipocampo contribui para formação de novas relações, 

combinações, e principalmente com a associação de locais de armazenamento neocorticais 

(SQUIRE, 1992). 

A memória é classificada pelo seu conteúdo, seu tempo de duração e de acordo com 

a sua função. A memória classificada pelo seu conteúdo pode ser do tipo 

declarativa/explícita e procedimentais/implícitas. As memórias declarativas ocorrem 

quando detalhamos algo que já vivenciamos ou lembramos, é consciente. Já a memória 

implícita, refere-se a memórias de procedimentos ou associativas, é inconsciente 

(LOMBROSO, 2004). A memória declarativa pode ser classificada de acordo com a sua 

duração, a memória de longo prazo (MLP) e a memória de curto prazo (MCP).   

 

1.3.1. Memória de longo e curto prazo  

A memória de longo prazo (MLP) ocorre quando um estímulo é repetido várias vezes, 

podendo demorar em média de 3 a 6 horas para ser consolidada e pode ser preservada 
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durante anos ou até durante a vida toda (IZQUIERDO et al, 1999). Este tipo de memória 

modifica a expressão gênica e por consequência há síntese proteica para conservar 

estruturalmente a informação em sinapses modificadas nas regiões do córtex pré-frontal, 

ântero-lateral, órbito-frontal, no sistema hipocampo-córtex entorrinal e na amígdala (LENT, 

1989). Muitos fatores podem interferir na consolidação desse tipo de memória, como 

intoxicação alcoólica, traumatismo e eletrochoque, isso porque esses fatores interrompem 

as fases inicias da consolidação e cancelando o processamento da memória (IZQUIERDO 

et al, 1999). 

A memória de curto prazo (MPC) requer as mesmas estruturas nervosas que a MPL 

(hipocampo e no córtex entorrinal), mas utiliza mecanismos próprios e independentes. 

Também pode ser recuperada de forma imediata e pode durar desde alguns segundos ou 

minutos e até no máximo 6 horas (IZQUIERDO et al., 1998). A MCP é processada por um 

percurso de atividade elétrica dos neurônios do córtex pré-frontal, ântero-lateral, órbito-

frontal e do sistema hipocampo-córtex entorrinal e não causa modificações na expressão 

gênica ou síntese proteica, portanto não causa alterações neuronais permanentes 

(QUEVEDO, 2002). 

A classificação dos tipos de memória só foi possível após a compreensão de um 

processo eletrofisiológico, chamado de LTP (long-term potentiation). O LTP consiste no 

aumento persistente da resposta dos neurônios á uma breve estimulação repetitiva de um 

axônio. Além disso, a base bioquímica desse potencial é a mesma da formação da memória 

(IZQUIERDO et al., 2006). É possível dizer que o LTP é de fato amplamente aceito e é a 

base de modelo para a consolidação da memória (CLARKE et al., 2010). A ativação dos 

receptores de glutamato é um evento fundamental no desenvolvimento da LTP, e a via 

glutamatérgica é uma das mais conhecidas e estudadas na formação da memória.  

O glutamato é um neurotransmissor excitatório e seu papel é promover na membrana pós-

sináptica ações através de interações com os seus receptores específicos classificados 

como metabotrópicos e ionotrópicos (FEATHERSTONE, 2009). Já foram identificados oito 

subtipos de receptores de membrana metabotrópicos para glutamato (mGluRs) e três 

subtipos de receptores ionotrópicos (iGluRs): os receptores NMDA (N-metil-D-aspartato), 

os receptores não-NMDA, sendo o mais conhecido o AMPA (α-amino-3-hidroxi-5 metil-4 

isoxazol propionato) e o cainato (KA) (IZQUIERDO et al.,1997). 

  Fisiologicamente, os receptores AMPA estão relacionados à transmissão sináptica 

rápida no sistema nervoso central (SHELDON; ROBINSON, 2007). Além disso, canais 

ligados a receptores NMDA tendem a permanecer abertos por mais tempo do que canais 
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de receptores AMPA (CAMMAROTA et al., 1998). Ao se ligar aos domínios extracelulares 

de subunidades ionotrópicas do canal do tipo AMPA, o glutamato faz com que toda a 

proteína sofra alterações de conformação para permitir a entrada de cátions, principalmente 

sódio (Na+) e cálcio (Ca++), através da membrana plasmática, levando a despolarização 

do neurônio pós-sináptico. Ocorre assim, o desbloqueio dos receptores do NMDA através 

da dissociação do íon de Mg++, possibilitando que o glutamato se ligue ao seu sítio, 

ativando-o e assim permitindo também a entrada de Na+ e de Ca++ no citoplasma do 

neurônio pós sináptico (Fig. 04) (CAMMAROTA et al., 1998; IZQUIERDO; MEDINA,1997; 

IZQUIERDO, 2002). 

O excesso de Ca++ no neurônio pós-sináptico causa a ativação da cascata de 

proteínas quinases (PKA, PKC, dependente de cálcio: calmodulina quinase II ou CaMKII), 

a CaMKII medeia a fosforilação dos receptores AMPA, aumentando a sua sensibilidade ao 

glutamato e também insere mais receptores AMPA na membrana do neurônio pós-

sináptico. O aumento de ligações de glutamato nos receptores do tipo AMPA favorece a 

indução do LTP e com isso a consolidação da memória. (CAMMAROTA et al., 1998). 

 Essa cascata de sinalização intracelular dependente de cálcio leva a alteração na 

expressão gênica e na força sináptica, manifestando se na aprendizagem e formação da 

memória de longo prazo (FEATHERSTONE, 2009). 

 

Figura 4: Ilustração da ativação dos receptores glutamatérgicos ianotrópicos AMPA e NMDA, responsáveis pela indução 
do LTP. Durante a transmissão sináptica onde o glutamato é liberado do pré-sináptico e atua em ambos os receptores. 
(MALENKA; NICOLL, 1999). 
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1.3.2. Memória de trabalho  
A memória de trabalho (MT) dura poucos segundos ou minutos. É um sistema que 

provém da operação de uma memória já antes consolidada, ou a preservação de alguma 

informação nova enquanto o indivíduo recebe e processa outros estímulos (ALBRIGHT et 

al., 2000).  

Esse tipo de memória é consiste em um mecanismo de caráter integrativo temporal 

por possuir uma capacidade limitada e por armazenar informações por um determinado 

período (MOURÃO; BANDEIRA; MELO, 2011; JONIDES; LACEY e NEE, 2005). É 

fundamentada pela atividade elétrica de neurônios do córtex pré-frontal que se conecta, via 

córtex entorrinal, com o hipocampo e a amígdala (BADDELEY; HITCH, 1974). Sendo assim, 

a MT não depende de uma sustentação bioquímica, e sim de uma atividade elétrica dos 

neurônios.  

Os principais neurotransmissores moduladores da MT são a acetilcolina que age em 

receptores muscarínicos e a dopamina (DA) agindo sobre receptores dopaminérgicos D1 

(IZQUIERDO et al., 1998). 

Estudo utilizando inibidores do receptor dopaminérgico D1 e inibidores dos 

receptores colinérgicos muscarínicos dificultam ou inibem a MT. Brozoski e colaboradores 

(1979), submeteram macacos (Macaca arctoides) à uma craniectomia do lobo frontal par 

administração de baixas doses de oxidopamina (6-hidroxidopamina), uma droga homóloga 

à dopamina, que liga se liga competitivamente com o receptor D1, induzindo à morte 

neuronal por estresse oxidativo. Esse estudo mostrou que níveis normais de DA no córtex 

frontal são essenciais para a formação de memória de trabalho.   

Um estudo clínico de Luciana e colaboradores (1998) confirmouL que a DA no córtex 

pré frontal (CPF) é crucial na aquisição da memória de trabalho. Foi administrado alguns 

tipos de fármaco aos indivíduos selecionados, com o objetivo de interromper a ação ou 

recaptação da DA. Após a administração dos fármacos os participantes foram submetidos 

a algumas tarefas, afim de avaliar com precisão o efeito da droga na consolidação da MT. 

Uma pesquisa feita com modelo animal, analisou o prejuízo da memória de trabalho 

pelo teste de escolha alternada, utilizando o aparato labirinto em T. O resultado mostra que 

os níveis de DA e NA aumentam de gradualmente durante a realização correta no teste de 

escolha alternada no labirinto em T. Esses resultados mostram a importância da DA e NA 

na formação da MT (ROSSETTI; CARBONI, 2005). 
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Outro estudo que elucida a importância da via dopaminérgica na formação da MT, 

foi realizado por Mizoguchi e colaboradores (2009) que queriam ver a diferença na 

formação da MT entre grupos de ratos jovens (12 semanas de vida) e grupo de ratos mais 

velhos (24 meses de vida) e para isso submeteram os grupos ao teste de alternância 

atrasado, usando o aparato em T. Os resultados mostraram que o grupo de animais mais 

velhos possuíam prejuízo grande na memória de trabalho em relação ao grupo mais jovem. 

Com o fenótipo estabelecido, eles observaram que o grupo dos ratos mais velhos tinha uma 

densidade de fibras dopaminérgica significativamente diminuída no CPF em relação aos 

animais jovens. 

Entre essas estruturas, é interessante destacar que o córtex pré-frontal tem papel 

central nas funções cognitivas superiores, como atenção, tomada de decisão e memória de 

trabalho (LISTON et al., 2006). 

 

1.3.3. Memória Social 

A memória social (MS) é um tipo de memória episódica e está dentro da 

classificação de memória declarativa. A MS é processada e recuperada principalmente pelo 

hipocampo, alguns trabalhos mostraram que indivíduos com lesões nessa área cerebral 

tem a memória social prejudicada. É uma memória processada durante comportamentos 

espontâneos e em roedores a maior parte é baseada no sistema olfatório, no 

reconhecimento do indivíduo pela mistura de odores pertencente a cada indivíduo. Os 

odores são feromônio secretados por glândulas localizadas em todo o corpo do roedor. 

Esse mecanismo olfativo é de extrema importância para a territorialidade, que exige 

reconhecimento dos familiares ou desconhecidos (THOR; HOLLOWAY, 1982; KARLSON, 

LUSCHER, 1959).  

Em roedores a memória social pode ser medida pelo teste de reconhecimento 

social e o de descriminação social, roedores tendem a passar mais tempo interagindo com 

um animal co-específico novo ao invés de explorar um animal familiar (OKUYAMA, 2018). 

Alguns estudos associam a vasopressina e oxitocina com o processamento da memória 

social. São hormônios que se diferenciam apenas por um aminoácido e tem sua síntese 

realizada no hipotálamo e por meio de projeções axonais atingem a neuro hipófise.   

 Engelmann e Landgraf (1994) mostraram que em ratos Brattleboro que não 

sintetizam a vasopressina exibem prejuízo na memória social. Administrando vasopressina 

no septo dorsolateral desses animais, a memória é restabelecida. O estudo de Ferguson e 



15 
 

colaboradores (2000) mostrou que animais que são geneticamente modificados e não 

produzem oxitocina exibem deficiência na memória social. 

 

1.3.4. Memória Viso espacial  

A memória viso espacial em humanos é a capacidade de registrar, recordar e 

transformar imagens e sensações visuais (PRIMI, 2003; SHCELINI, 2006). Para roedores 

é definida como a habilidade de aprender caminhos e localizar objetos em relação ao 

ambiente (VORHEES e WILLIAMS, 2014). Animais com a memória viso espacial intacta 

são capazes de explorar o ambiente em que vivem com mais facilidade e conseguem 

acessar mais recursos aumentando as chances de sobrevivência (BUDEAU; VERTIS, 

1986). A memória viso espacial é processada e recuperada pelo hipocampo, alguns 

estudos mostram que lesões, mutações genéticas de receptores nessa região levam a uma 

perda significativa nesse tipo de memória (BRANDEIS et al., 1989). 

O’Keefe e Nandel (1978) propuseram uma teoria que os animais exibem um 

sistema que entende e codifica o ambiente sob forma de mapa cognitivo. Nesse estudo, o 

grupo mostrou que a taxa de disparo dos neurônios no hipocampo estava relacionada com 

a localização do animal no ambiente. Quando algum animal apresentava lesões nessas 

regiões, exibiam mais dificuldade em se localizar no ambiente de teste, apresentando 

prejuízo na memória viso espacial. Com isso, Leutgeb e colaboradores (2005) por meio de 

uma técnica eletrofisiológica foi possível observar células piramidais em sub-regiões do 

hipocampo. Essas células respondem a diferentes ambientes e características formando 

um mapa neuronal do ambiente, possibilitando a localização do indivíduo. Essas células 

tem capacidade de re-mapear o ambiente à medida que muda ou se move em determinado 

espaço (LEUTGEB, 2005). 

É possível avaliar a memória viso espacial em roedores através de alguns 

testes comportamentais, como labirinto aquático de Morris, Hole board, labirinto de Barnes, 

labirintos radiais em T e Y (MORRIS et al., 1984; OLTON; SAMUELSON, 1976; DODART 

et al, 2002). 

 

 

1.4. Envelhecimento  

O envelhecimento biológico é um processo progressivo durante a vida, comum em todos 

os seres vivos e que envolve mudanças fisiológicas, morfofisiológicas e psicológicas 
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(SANTOS, 2010). A teoria mais estudada e aceita para explicar o envelhecimento é a dos 

radicais livres, que foi proposta em 1956 por Harman, que acreditava que o acúmulo das 

ações dos radicais livres nas células, causavam lesões celulares gerando perda de 

funcionalidade ao longo da vida do indivíduo. Alguns estudos em animais mostraram que a 

progressão do envelhecimento é acompanhada pelo desiquilíbrio entre os radicais livres e 

as defesas antioxidantes teciduais (SANZ ET AL., 1997; FLOYD E HENSLEY, 2002; 

SAVITHA ET AL., 2005). 

O envelhecimento biológico está entre os principais fatores de risco para doenças 

neurodegenerativas uma vez que o envelhecimento do SNC é progressivo, envolve atrofia 

cerebral, com dilatação de sulcos e ventrículos, perda de neurônios, presença de placas 

neuríticas e emaranhados neurofibrilares que culminam na baixa eficiência do mesmo 

(AVERSI-FERREIRA et al., 2008), levando a diferentes graus de declínio cognitivo como 

os prejuízos no processo de memória, aprendizado e humor (IZQUIERDO; MEDINA, 1997). 

Pesquisas com seres humanos mostram que a memória viso espacial é um dos 

principais processos cognitivos afetados durante o envelhecimento (HÖLSCHER, 2003). 

Em roedores o envelhecimento está relacionado com um pior desempenho em tarefas de 

memória, tanto em tarefas que precisam de uma memória viso espacial, com o labirinto 

aquático de Morris (Zhang et al., 2012; Haider et al., 2014; Taridi et al., 2014) quanto em 

tarefas aversivas, como o teste da esquiva inibitória (Lovatel et al., 2013; Bertoldi et al., 

2017). O estudo de Shoji e colaboradores (2016) mostrou algumas diferenças no fenótipo 

entre grupos jovens e envelhecidos de camundongos da linhagem C-57BL/6J, o grupo de 

animais envelhecidos apresentavam maior deficiência na memória social em relação aos 

jovens. Além disso, também apresentaram fenótipo ansioso, atividade locomotora e função 

motora comprometidas. O processo de envelhecimento natural também está associadoa 

disfunções na função executiva, incluindo prejuízo na memória de trabalho (BISHOP et al., 

2010; SILVER et al., 2011) e pode indicar uma conexão com a perda de tecido nos córtices 

frontal, temporal e parietal (COLCOMBE et al., 2003; ERICKSON et al., 2010; BUGG; 

HEAD, 2011).  

Além disso, o grupo de Franceschi e colaboradores (2000) mostrou que o processo 

de envelhecimento leva a desordem do sistema imune inato, o que resulta numa resposta 

inflamatória exacerbada por modificação no perfil de citocinas pró-inflamatórias, podendo 

levar a um quadro de depressão (GODBOUT et al., 2010). O estado de inflamação altera a 

produção e consequentemente os níveis de neurotransmissores no cérebro culminando no 

comportamento deprimido (CARVALHO et al., 2014). 
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2. HIPÓTESE E JUSTIFICATIVA DO TRABALHO  

O polimorfismo Thr92Ala-D2 está associado a alterações moleculares como a do 

estresse do retículo endoplasmático e modificações no transcriptoma celular de vias 

possivelmente envolvidas na modulação da cognição. Também está associado a um 

hipotireoidismo local em algumas regiões do cérebro, possivelmente decorrente da menor 

atividade catalítica da D2.  

Tendo em vista a relação do polimorfismo com diferentes doenças (DORA et al., 2010; 

APPERLHOF et al., 2005; GUMIENIAK et al., 2007), sua alta prevalência mundial 

(MCANINCH et al., 2015) e as alterações fenotípicas encontradas em camundongos jovens 

portadores do polimorfismo Thr92Ala-D2, o presente trabalho levantou a hipótese que 

camundongos portadores do Thr92Ala-D2 mais velhos podem exibir prejuízos mais 

intensos na cognição, uma vez que o envelhecimento é um processo biológico que pode 

levar a diferentes graus de declínio cognitivo (IZQUIERDO; MEDINA, 1997). 
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3. OBJETIVOS  

3.1. Objetivo geral 

O objetivo do presente trabalho foi avaliar a cognição de camundongos adultos 

portadores do polimorfismo Thr92Ala-D2. 

 

3.1. Objetivo Específico  

1. Avaliar alterações no fenótipo de animais Thr92Ala-D2 aos 2 e 7 meses de vida.  

2. Avaliar o efeito do tratamento com T3 a curto prazo na cognição de 

camundongos adultos portadores do polimorfismo Thr92Ala-D2. 

 

 

 

 

 

4. MÉTODOS 

 

O protocolo para o desenvolvimento desse trabalho foi submetido e aprovado 

pelo Comitê de Ética para o uso Animais da Universidade Presbiteriana Mackenzie (UPM) 

(CEUA/UPM Nº 180-10-2019) e pelo Comitê de Ética para o uso de animais da 

Universidade Federal de São Paulo (CEUA nº 1799220221). 
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Animais: Nesse estudo, foram utilizados vinte animais selvagens como 

controles (Thr92-D2) e vinte e um animais portadores do polimorfismo da Dio2 (Ala92-D2).  

Os animais foram submetidos a tecnologia CRISPR/Cas9 utilizando como background 

camundongos C57BL/6 (Applied Stemcell Inc) (JO et al., 2018). Os animais controles são 

animais selvagens “humanizados”, pois em camundongos a posição 92 no gene Dio2 é 

uma prolina, enquanto em humanos é uma treonina. As matrizes foram doadas pelo Prof. 

Antônio Bianco (University of Chicago), e a colônia foi estabelecida no Biotério Central da 

Universidade Presbiteriana Mackenzie. 

Foram utilizados camundongos machos, pesando entre 25 e 30 g, mantidos em 

ciclo de 12 horas de claro e escuro, a 25°C e em gaiolas coletivas com até cinco animais 

por gaiola com acesso à comida e água ad libitum. Os animais foram divididos nos 

seguintes grupos: 

 

➔ Thr92-D2 (n=09) 2 meses de idade, animais controle que passaram pela “humanização” 

com a treonina na posição 92 no da D2. 

 

➔ Ala92-D2 (n=09) 2 meses de idade, que exibem a substituição da treonina pela alanina na 

posição 92 da D2. 

 

➔ Thr92-D2 (n=11) 7 meses de idade, animais controle que passaram pela “humanização” 

com a treonina na posição 92 no da D2. 

 

➔ Ala92-D2 (n=12) 7 meses de idade, animais que exibem a substituição da treonina pela 

alanina na posição 92 da D2. 

 

 

4.1. Avaliação comportamental 
Os animais foram submetidos a testes comportamentais a fim de avaliar os 

efeitos da presença do polimorfismo Ala92-D2 na memória viso espacial, memória de 

trabalho e social. Também foram avaliadas a sociabilidade e atividade locomotora desses 

animais. 
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4.1.1. Teste do campo aberto 

Com o objetivo de avaliar a capacidade locomotora e mobilidade os animais foram 

submetidos ao teste de campo aberto. O aparato de teste tem formato quadrado com 

medidas de 45 cm X 45 cm, revestida com papel Con-Tact azul escuro fosco, sendo um 

ambiente totalmente novo e sem estímulos, com luminosidade baixa e indireta, como 

mostra a figura 5 abaixo. Os animais foram expostos a esse aparato durante sessões de 

10 minutos diárias/animal, por um período de três dias seguidos. Todas as exposições 

foram gravadas em vídeo para posterior análise pelo software EthoVision (Noldus, 2017). 

A locomoção dos animais foi quantificada por meio da avaliação dos seguintes parâmetros: 

o número de vezes que o animal passou pela zona central e periférica do aparato, o tempo 

(segundos) que ele ficou em cada uma dessas zonas do aparato, a velocidade média (cm/s) 

e distância percorrida (cm) calculada pela somatória da distância percorrida do animal em 

todas as zonas, durante os três dias de exposição.  (LEGER et al, 2013). 

 

 

 

 

Figura 5. Aparato de campo aberto com medidas de 45 cm X 45 cm, feita com material de acrílico revestida com papel 
Con-Tact azul escuro fosco. 
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4.1.2. Teste de Reconhecimento Social 
O teste de reconhecimento social é usado para avaliar a memória social dos 

animais com base em estímulos olfatórios da comunicação entre os animais. É um teste de 

comportamento investigativo e espontâneo dos animais, e parte do princípio que o animal 

desconhecido será mais explorado do que o animal previamente conhecido, a fim de 

explorar o desconhecido/novidade naquele ambiente (ENGELMANN, HÄDICKE, NOACK, 

2011). 

O aparato é composto do material acrílico no formato retangular com medidas 

20 cm x 40cm x 22 cm, revestido de papel Con-Tact azul escuro fosco e divido em três 

compartimentos e que são separados por portas removíveis que permitem a passagem do 

animal pelos três compartimentos. Como mostra a figura 2.  

 

Figura 6. Aparato do teste de reconhecimento social, 20 cm x 40cm x 22 cm, revestido de papel Con-Tact azul escuro 
fosco e divido em três compartimentos, esquerda, direita e central. Os compartimentos laterais, esquerda e direita com 
sua respectiva gaiola.  

 

O teste é realizado em 3 fases de 10 minutos de duração, além da fase inicial 

que é chamada de fase de ambientação, que tem como objetivo a ambientação do animal 

no aparato do teste. O animal é colocado no compartimento central do aparato com as 

portas de acesso aos compartimentos laterais fechadas e permanece da ambientação pelo 

período de 10 minutos.  Em seguida, iniciou-se a primeira fase do teste, em que o animal é 

colocado no compartimento central, mas com as portas abertas. Nesse momento, ele tem 

livre acesso a todos os compartimentos, sendo que nos compartimentos laterais foi 

colocada uma gaiola de acrílico (encapado em Con-Tact azul fosco) vazia em cada um. Na 
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segunda fase do teste, um camundongo desconhecido foi colocado na gaiola de acrílico de 

um dos compartimentos laterais, enquanto o outro permaneceu vazia. Nessa fase, o animal 

também fica livre para explorar os três compartimentos.  Na terceira e última fase do teste, 

foi mantido o animal da fase anterior na gaiola do mesmo compartimento e na gaiola 

anteriormente vazia do outro compartimento foi colocado um camundongo desconhecido. 

O animal em estudo ficou livre para explorar os três compartimentos. Todas as fases do 

teste foram gravadas para posterior análise pelo software Ethovision (Noldus, 2017). Em 

todas as fases foram avaliados o número de entradas e tempo de permanência em cada 

compartimento. Para a avaliação de interação e frequência de interação com as gaiolas/ 

animal conhecido e desconhecido a análise foi feita manualmente para posterior análise.  

 Esse teste permite avaliar o contato e interesse social do animal avaliado entre um 

camundongo e uma gaiola vazia, assim como seu interesse entre um animal previamente 

conhecido e um desconhecido (MACBETH; EDDS; YOUNG, 2009) (RICCERI et al., 2007). 
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4.1.3. Holeboard Test ou taboa de buracos 

Esse teste tem como objetivo avaliar a memória de trabalho e memória viso 

espacial. O teste foi realizado no mesmo aparato utilizado para o teste de campo 

aberto, uma arena quadrada de acrílico azul, com dimensões de 45,0 x 45,0 cm com 

uma plataforma com nove buracos equidistantes, medindo 4,5 cm de diâmetro e 3,0 

cm de profundidade (DODART et al, 2002; KUC et al, 2006). Como mostra a figura 7. 

 

Figura 7. A. Aparato do teste de hole board, dimensões de 45,0 x 45,0 cm com uma plataforma com nove buracos 
equidistantes, medindo 4,5 cm de diâmetro e 3,0 cm de profundidade cm, revestido de papel Con-Tact azul escuro fosco, 
isca em três dos nove buracos.  B. Ilustração do que deve ser considerada como “visita ao buraco” no teste de hole board. 
(Figura retirada e adaptada de CASARRUBEA, 2010). 

 

 

Esse teste é composto por 4 dias seguidos, sendo considerado os 3 primeiros 

dias de treino. Com isso, os animais foram privados de comida na noite antecedente ao 

primeiro dia do teste, que foi realizado durante o período da manhã (09 – 12h).  Durante o 

teste, foi avaliada a capacidade do animal em lembrar em quais dos 9 buracos equidistantes 

apresentam uma isca. Os animais foram treinados em 4 sessões (trials) diárias com 

duração de 3 minutos cada e com intervalo de 3 minutos entre cada sessão (trial) por 

animal. No primeiro dia, os animais foram colocados no aparato de teste por 10 minutos a 

fim de ocorrer a ambientação ao aparato antes do início dos trials do dia. Após a fase de 
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ambientação dos animais ao aparato, foi colocado 3 iscas em 3 buracos escolhidos ao 

acaso pelo pesquisador, esses não devem ser modificados durante todo o período de teste 

(4 dias). Para a isca, foi escolhido um grânulo de alimento, neste caso um confeito de 

chocolate.  

Após as 4 sessões diárias os animais tiveram acesso livre à comida até o fim 

da tarde 18h00, e após esse horário os animais foram submetidos ao jejum novamente para 

o treinamento do dia seguinte. 

Todas as sessões de treino do teste foram filmadas para registo e análises 

posteriores pelo software EthoVision (Noldus, 2017). Os parâmetros avaliados 

manualmente durante o teste foram: número de vezes que o animal visita o buraco sem 

recompensa (erro de memória viso espacial) e número de vezes que o animal visita um 

buraco que já comeu previamente toda a isca (erro de memória de trabalho). Será 

considerada visita ao buraco, quando o animal colocou a cabeça inteira no buraco, como 

mostra a figura 7B.  

4.2. Tratamento de curto prazo com T3 

Aos 7 meses de idade, os animais foram submetidos ao tratamento a curto prazo 

com T3 (1μg/d) por 10 dias, em duas injeções intraperitoneais (manhã e tarde). Entre o 4º 

e 7º dias de tratamento foram realizados os testes de reconhecimento social, campo aberto 

e holeboard. No 10º dia de tratamento os animais foram eutanasiados para coleta do tecido 

cerebral (JO et al., 2019). 

 

4.3. Análise do transcriptoma por RNA-Sequencing:  

Foi realizada a análise do transcriptoma do hipocampo e córtex pré-frontal por meio 

da técnica de RNA sequencing no laboratório do Prof. Antonio Bianco da Universidade de 

Chicago. Brevemente, o RNA foi isolado do hipocampo, amígdala, córtex pré-frontal e 

cerebelo dos camundongos usando o RNeasy Kit (Qiagen). A degradação do RNA foi 

monitorada usando um BioAnalyzer (Agilent). Amostras de RNA total com RIN> 7,5 foram 

enviadas para o Genome Technology Access Center na Washington University em St. Louis 

para preparação e sequência da biblioteca. As bibliotecas foram sequenciadas em pares 

com NovaSeqS4 (Illumina). Chamadas de base e de multiplexação foram realizadas com o 

software bcl2fastq da Illumina e um programa de desmultiplexação Python personalizado 

com no máximo uma incompatibilidade na leitura de indexação. Os arquivos FASTQ foram 

alinhados ao transcriptoma gencode. vM24 com STAR (v.2.6.1d) usando a plataforma de 

fluxo Partek (Partek Inc.).  
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4.4. Análise estatística 

 Os dados experimentais serão submetidos à análise estatística para levantamento 

de sua relevância. As diferenças entre os grupos foram analisadas por 2-way ANOVA 

seguida pelo pós-teste de Bonferroni por meio do programa Graphpad Prism e a 

significância considerada será de p<0,05. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. RESULTADOS 

 

5.1. Avaliação comportamental de animais Thr92-D2 e Ala92-D2 aos 2 meses 

de idade. 
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Atividade locomotora: A atividade locomotora dos animais foi avaliada por meio do teste 

de campo aberto por três dias consecutivos em exposições de 10 minutos. Foram 

analisados a distância total percorrida, velocidade e tempo na periferia e centro do aparato. 

Podemos observar pela figura 8A que no primeiro dia de teste o grupo Ala92-D2 percorre 

uma distância menor em relação ao grupo Thr92-D2 (p<0,0001), não houve diferença na 

distância percorridas pelos grupos no segundo e terceiro dia de teste. Em relação a 

velocidade de locomoção desses animais, é   possível observar pela figura 8B, que ambos 

os gruposThr92Ala-D2 tiveram uma velocidade semelhante (p= 0,6399), mas é possível 

observar que no 3º dia de exposição a velocidade de ambos os grupos é menor em relação 

ao 1º dia de exposição (p= 0,0003). Na figura 8C, podemos observar que ambos os grupos 

Thr92-D2 e Ala92-D2 permanecem a mesma quantidade de tempo na periferia do aparato 

(p= 0,9871), assim como, no centro do aparato, onde ambos os grupos permanecem a 

mesma quantia de tempo (p= 0,0826) representado pela figura 8D. 

 

Figura 8. Avaliação dos parâmetros de locomoção no teste de campo aberto dos animais de 2 meses dos grupos Thr92-
D2 (n=9) e Ala92-D2 (n=9) ao longo de três dias de exposição. A. Distância percorrida em centímetros (2-way- ANOVA 
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(p<0,0001). B. Velocidade média em cm/s (p= 0,0433). C. Tempo que os animais passaram na periferia do aparato (p= 
0,9871.) D. Tempo que os animais passaram no centro do aparato tempo (p= 0,0826). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Teste do hole board: Com o objetivo de avaliar a memória de trabalho e memória 

viso espacial, os animais foram submetidos ao teste de hole board.  
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Figura 9. A. Avaliação da memória viso espacial dos animais dos grupos de 2 meses Th92-D2 (n=6), Ala92-D2 (n=6) ao 
longo de quatro dias de exposição. Os valores apresentados representam a média dos trials por dia. A. Número de vezes 
que o animal vai até o buraco vazio, sem isca, sendo considerado um erro de memória viso espacial. Valor representado 
pela média dos trials por dia e em porcentagem (p= 0,8138). B. Avaliação da memória de trabalho dos animais dos grupos 
Th92-D2 (n=6), Ala92-D2 (n=6) ao longo de quatro dias de exposição. Os valores apresentados representam a média dos 
trials por dia, número de vezes que o animal retorna ao buraco iscado, uma vez que o mesmo já comeu toda isca 
previamente. Valor representado pela média dos trials por dia e em porcentagem (p= 0,7049). C. Latência dos animais 
em comerem a isca pela primeira vez, parâmetro registrado em segundos, durante os quatro dias de teste, os valores 
apresentados como a média do tempo por dia (p= 0,0004). 
 

A memória viso espacial foi avaliada pela porcentagem de erros cometidos, sendo 

considerado erro as visitas nos buracos sem isca (Fig. 9A). Foi possível observar que ao 

longo dos quatro dias de teste, não houve diferença significativa entre os grupos Thr92-D2 

e Ala92-D2 em relação à memória viso espacial (p= 0,8138).  

Para a avaliação da memória de trabalho, foi utilizado o parâmetro de visita aos 

buracos previamente iscados, mas nos quais os animais ingeriram toda a isca. Então, se o 

animal comeu toda isca de determinado buraco e retorna a esse mesmo buraco 

posteriormente, contabiliza-se erro de memória de trabalho. É possível observar que os 
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animais de ambos os grupos Thr92-D2 e Ala92-D2 não exibem diferença significativa na 

memória de trabalho (Fig. 9B) (p= 0,7049). 

Na figura 9C é possível observar a latência que os animais levaram para comer pela 

primeira vez durante os dias de teste. Ala92-D2 levou mais tempo para comer pela primeira 

vez em relação ao grupo Thr92-D2 (p= 0,0004), mas essa diferença desapareceu após o 

terceiro dia. É importante destacar que ao decorrer do tempo ambos os grupos tem uma 

latência menor, sugerindo que aprenderam a realizar a tarefa esperada.  

 

Teste de reconhecimento social:  

A memória declarativa (memória social) e sociabilidade dos animais foram 

avaliadas pelo teste de reconhecimento social. É possível observar na figura 10 que 

ambos os grupos Thr92-D2 e Ala92-D2 passaram mais tempo interagindo com a gaiola 

com o animal em relação a gaiola vazia (p=<0.0001). Na fase de reconhecimento, quando 

o animal pode escolher entre explorar as gaiolas com dois animais, um previamente 

conhecido e o animal desconhecido, podemos observar que ambos os grupos passam 

mais tempo com o animal desconhecido em relação ao animal previamente conhecido (p= 

<0.0001) (Fig. 10B). 
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Figura 10. Resultados dos animais dos grupos de 2 meses Th92-D2 (n=09) e Ala92-D2 (n=09) no teste de reconhecimento 
social A. Avaliação da sociabilidade pela porcentagem de tempo de interação com a gaiola contendo um animal e com a 
gaiola vazia (p=<0.0001). B. Avaliação da memória social pela porcentagem de tempo de interação com a gaiola com o 
animal previamente conhecido na fase anterior e a interação com a gaiola contendo um animal desconhecido (p= 
<0.0001). C. Mapa de calor. Animal treonina com maior intensidade de interação com a gaiola do lado direito, onde tem 
animal em relação ao lado da gaiola sem animal. D. Mapa de calor. Animal alanina com maior intensidade de interação 
com a gaiola do lado direito, onde tem animal em relação ao lado da gaiola sem animal. E. Mapa de calor. Animal treonina 
com maior intensidade de interação com a gaiola do lado esquerdo, onde tem animal novo em relação a gaiola com animal 
previamente conhecido. F. Mapa de calor. Animal alanina com maior intensidade de interação com a gaiola do lado 
esquerdo, onde tem animal novo em relação a gaiola com animal previamente conhecido. 
 

 

5.2. Avaliação comportamental de animais Thr92-D2 e Ala92-D2 aos 7 

meses de idade: 

Outro conjunto de grupos experimentais foram submetidos a avaliação 

comportamental aos 7 meses de idade, a fim de avaliar possíveis alterações no fenótipo 

que fossem afetadas pela idade. Também foi realizado a avaliação comportamental do 

grupo ThrAla92-D2 aos 7 meses de idade submetidos ao tratamento com hormônio 

tireoidiano (T3). Esse tratamento tem como objetivo, avaliar os efeitos do hormônio 

tireoidiano (T3) no fenótipo. 
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Atividade locomotora: Quando avaliamos a distância percorrida no teste de campo aberto, 

podemos observar que, como mostra a figura abaixo 11A, o grupo Ala92-D2 percorrem uma 

distância significativamente menor em relação ao grupo Thr92-D2 no segundo e terceiro 

dia do teste (p<0,0022). Na figura 11B, é possível observar que os Ala92-D2 tiveram uma 

velocidade significativamente menor em relação ao grupo Thr92-D2 (p=0,0027) no segundo 

dia do teste.  

 

Efeito do tratamento com T3 sobre a atividade locomotora: Após o tratamento a curto prazo 

com T3, os animais Ala92-D2 percorrem uma distância menor em relação aos animais 

Thr92-D2 apenas no terceiro dia do teste (Fig. 11C) e em relação a velocidade, o resultado 

acompanha o parâmetro da distância percorrida, onde os animais Ala92-D2 tiveram uma 

velocidade menor em relação ao grupo Thr92-D2. 
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Figura 11. Avaliação dos parâmetros de locomoção no teste de campo aberto dos grupos Thr92-D2 (n=6) e Ala92-D2 
(n=7) com 7 meses de idade, e do grupo tratado Thr92- D2+T3 (n=5) Ala92-D2 +T3 (n=5) ao longo de três dias de 
exposição. A. Distância percorrida em centímetros do grupo de 7 meses (p<0,0001). B. Velocidade média em cm/s do 
grupo de 7 meses (p=0,0027) C. Distância percorrida em centímetros do grupo de 7 meses após o tratamento com T3 
(p=0 ,0132). D. Velocidade média em cm/s do grupo de 7 meses após o tratamento com T3 (p=0,0195). 

 

Em relação ao tempo na periferia (p=0,6524) e no centro do aparato 

(p=0,3731), não houveram diferenças entre os grupos (Figs. 12A e B). O tratamento com 

T3 não alterou esses parâmetros (Fig. 12C e 12D). 
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Figura 12. Avaliação dos parâmetros de locomoção no teste de campo aberto dos grupos Thr92-D2 (n=6) e Ala92-D2 
(n=7) com 7 meses de idade, e do grupo tratado Thr92- D2+T3 (n=5) Ala92-D2 +T3 (n=5) ao longo de 3 dias de exposição. 
A. Tempo que os animais de 7 meses passaram na periferia do aparato (p=0,6524). B. Tempo que os animais de 7 meses 
passaram no centro do aparato (p=0,3731). C. Tempo que os animais de 7 meses após o tratamento com T3 passaram 
na periferia do aparato (p=0,0697). D. Tempo que os animais de 7 meses passaram no centro do aparato (p=0,1043). 

 
Avaliação da memória viso espacial:  

Na figura 13A é possível observar que os Ala92-D2 quando comparados ao 

grupo Thr92-D2 visitam maior número de buracos que não contém comida apenas no 

segundo dia do teste (p= 0,0345) e no quarto dia que é o dia do teste não apresentam 

diferença entre os grupos. No entanto, ambos os grupos exibem uma performance melhor 

ao longo de tempo (p<0,0001).  

Na figura 13B, podemos observar que o tratamento de curto prazo com T3 melhora a 

performance de todos os animais de ambos os grupos estudados. Também chama a 
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atenção o fato de os animais errarem menos desde o primeiro dia (p=0,2739), sugerindo 

que o T3 melhora a cognição.  

 

 

Figura 13. A. Resultado do teste hole board nos animais de 7 meses, valores representados por porcentagem de erro 
para avaliação da memória viso espacial Thr92-D2 e Ala92 (p= 0,3685). B. Avaliação da memória viso espacial Thr92-D2 
e Ala92-D2 após o tratamento a curto prazo com T3 (p= 0,1172).  

 

Avaliação da memória de trabalho: 

A avaliação da memória de trabalho também pelo teste hole board, na figura 14A, 

mostra que os animais do grupo Ala92-D2 cometem mais erros do que os animais do grupo 

Thr92-D2 (p= 0,0018). 

Efeito do tratamento com T3 na memória de trabalho. Na figura 14B, é possível observar 

que o T3 corrige os prejuízos na memória de trabalho exibidos pelos animais Ala92-D2 e 

também melhora a performance dos animais Thr92-D2 (p= 0,9653). 
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Figura 14. A. Resultado do teste hole board nos animais de 7 meses, valores apresentados por porcentagem de erro 
para avaliação da memória de trabalho Thr92-D2 e Ala92-D2 (p= 0,0018). B. Valores apresentados por porcentagem de 
erro para avaliação da memória de trabalho Thr92-D2 e Ala92-D2 (p= 0,9653) após o tratamento a curto prazo com T3. 
 

Também foi avaliado a latência para comer pela primeira vez durante os quatro dias de 

teste. Na figura 15A, é possível observar que os Ala92-D2 levam mais tempo para comer 

pela primeira vez em relação ao Thr92-D2 (p= 0,0001).  Na figura 15B, é possível observar 

que o grupo Ala92-D2 leva mais tempo para comer pela primeira vez em relação ao grupo 

Thr92-D2 p=0,0012, entretanto é importante destacar que os animais após o tratamento 

com T3 realizam a tarefa mais rápido em relação aos grupos sem tratamento.  

 

Figura 15. A. Resultado teste hole board dos animais de 7 meses, latência para comer pela primeira vez, Thr92-D2 e 
Ala92-D2 (p=0,0001). B. Latência para comer pela primeira vez Thr92-D2 e Ala92-D2 após o tratamento a curto prazo 
com T3 (p=0,0012).  
 

 

 

 

 



36 
 

Avaliação da memória declarativa:  

Na figura 16A, é possível observar que os animais exibem o comportamento de 

sociabilidade intacto, preferindo interagir com uma gaiola que contém um animal do que 

com a gaiola vazia (p<0,0001).     

  

Efeito do tratamento com T3. O tratamento em curto prazo com T3 não afetou esse 

parâmetro (p<0,0001). Nas figuras 16C e 16E a fase de sociabilidade está representada 

pelo mapa de calor, onde ambos os grupos Thr92-D2 e Ala92-D2 interagem mais tempo 

com a gaiola com o animal em relação a gaiola vazia. Nas figuras 16D e F também está 

sendo representada pelo mapa de calor animais tratados com T3, onde ambos os grupos 

interagem mais tempo com a gaiola com animal em relação a gaiola vazia.  

 

Figura 16. A. Porcentagem de tempo de interação com a gaiola com animal e a gaiola vazia dos animais dos grupos de 
7 meses Thr92-D2 (n=06) e Ala92-D2 (n=07) no teste de reconhecimento social na fase 2 do teste para avaliação da 
sociabilidade (p<0,0001). B. Porcentagem de interação com a gaiola com animal e com a gaiola vazia dos animais Thr92-
D2 (n=6) Ala92-D2 (n=6) na fase 2 do teste para a avaliação da sociabilidade após o tratamento a curto prazo com o T3 
(p<0,0001). C. Mapa de calor. Animal treonina com maior intensidade de interação com a gaiola do lado esquerdo, onde 
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tem animal em relação ao lado da gaiola sem animal. D. Mapa de calor. Animal alanina com maior intensidade de interação 
com a gaiola do lado esquerdo, onde tem animal em relação ao lado da gaiola sem animal. E. Mapa de calor. Animal 
treonina após o tratamento com T3, maior intensidade de interação com a gaiola do lado esquerdo, onde tem animal em 
relação a gaiola vazia. F. Mapa de calor. Animal alanina com intensidade após o tratamento com T3, maior intensidade 
de interação com a gaiola do lado esquerdo, onde tem animal em relação a gaiola vazia. 
 

 

 Na fase de reconhecimento do teste (Fig. 17A) os animais Ala92-D2 não obtiveram 

diferença significativa na porcentagem de tempo na interação com o animal previamente 

conhecido e com o desconhecido (p= 0,0041) sugerindo que esse grupo não lembra da 

interação com o animal previamente conhecido. Já o grupo Thr92-D2 passaram a maior 

porcentagem de tempo com o animal desconhecido em relação ao animal previamente 

conhecido.  

Na figura 17B, também é possível observar a fase de reconhecimento do teste do 

grupo de 7 meses após o tratamento a curto prazo com T3. Ambos os grupos apresentam 

diferença significativa na interação com o animal desconhecido em relação ao animal 

previamente conhecido, ou seja, os animais passaram maior porcentagem de tempo com 

o animal desconhecido (p= <0,0001) sugerindo que o T3 reverteu o resultado encontrado 

no grupo de 7 meses sem tratamento.  

É possível observar na figura 17C o mapa de calor dos animais do grupo Thr92-D2 

na fase de reconhecimento social. É notável que os animais passam mais tempo 

interagindo com a gaiola da direita, que é onde foi colocado o animal novo. Na figura 17E, 

mostra o mapa de calor dos animais Ala92-D2 e é possível observar interação intensa com 

as duas gaiolas, com animal novo e o animal previamente conhecido da fase anterior. Nas 

figuras 17D e F podemos observar os mapas de calor dos grupos Thr92Ala-D2 após o 

tratamento com o T3. Ambos os grupos permanecem mais tempo do lado direito, onde foi 

colocado a gaiola com o animal novo.  
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Figura 17. A. Porcentagem de tempo de interação com o animal novo e o animal dos animais dos grupos de 7 meses 
Thr92-D2 (n=06) e Ala92-D2 (n=07) no teste de reconhecimento social na fase 3 do teste para avaliação da memória 
social (p= 0,0041). B. Porcentagem de tempo de interação com o animal novo e o animal dos animais dos grupos Thr92-
D2 (n=06) e Ala92-D2 (n=06) após o tratamento com T3 a curto prazo no teste de reconhecimento social na fase 3 do 
teste para avaliação da memória social (p= <0,0001). C. Mapa de calor. Animal treonina com maior intensidade de 
interação com a gaiola do lado direito, onde foi colocado o animal novo. D. Mapa de calor. Animal alanina com intensidade 
semelhante de interação com ambos os lados, com animal novo e antigo E. Mapa de calor. Animal treonina após o 
tratamento com T3, maior intensidade de interação com a gaiola do lado direito, onde foi colocado o animal novo. F. Mapa 
de calor. Animal treonina após o tratamento com T3, maior intensidade de interação com a gaiola do lado direito, onde foi 
colocado o animal novo. 
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5.3.  Análise do transcriptoma por RNA Sequencing (RNA- seq): 

Foi realizada a análise do transcriptoma celular por meio da técnica de RNA 

sequencing. As amostras utilizadas foram de camundongos machos Thr92-D2 e Ala92-D2 

aos onze meses de idade, e as estruturas de interesse foram o hipocampo e córtex pré-

frontal como mostra a tabela 1 abaixo. É possível observar diversos genes alterados nos 

animais Ala92-D2 em relação aos Thr92-D2.  

 

Tabela 01. Resultado do RNA sequence do tecido do hipocampo e córtex pré-frontal. Genes com alteração na sua 
expressão nos animais Ala92-D2 em relação aos animais Thr92-D2. Na tabela são apresentadas a descrição do gene, o 
valor do fold change e o valor de p, para relevância estatística. 
 

Gene  Região Descrição  Fold change 
(Ala vs Thr) 

Valor de P 

Nrg4 Hipocampo Crescimento de 
dendritos nos 

neurônios médios; 
Manutenção dos 

neurônios 
Piramidais  

 
         2,21 

0,002415 
Gabra2 
 

Hipocampo Neurogênese; 
Memória espacial 

2,35 
9,456E-08 

Fam205A4 
 
 

Hipocampo 

Função 
desconhecida 2,268313835 5,21476E-07 

Fam205A3 
 

Hipocampo Função 
desconhecida 2,268308141 8,7949E-06 

Zfp951 Hipocampo 
  Câncer de fígado -2,550210723 0,001654088 

Zfp97 Hipocampo Função 
desconhecida -2,24855763 0,001038734 

Wdfy1 Hipocampo Resposta imune 
inata  2,25 0,00003589 

Nudt6 

 Córtex 
Deposição de 

gordura -2,24 0,00005865 
Pde10a 

 Córtex Resposta Motivada -2,79 0,00009547 
Scn4b 

 Córtex Depressão -2,47 0,0001807 

Syndig1L Córtex 
Desenvolvimento 

sináptico -4,07 0,0002531 

Rem2 Córtex         Alzheimer -3,07 0,0002827 

Rgs9 Córtex 

Memória de 
trabalho -3,62 0,0003465 

Adora2a Córtex Ansiedade -5,47 0,0003472 

Htr4 Córtex 
Disfunções de 

humor -3,8 0,0004247 

Tac1 Córtex 
  Depressão e 

ansiedade -3,18 0,0004796 
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Drd2 Córtex 
Memória de 

trabalho -5,06 0,000603 

Mid1 Córtex 
   Síndrome de 
Opitz 2,15 0,0007567 

Rxrg Córtex      Diabetes tipo 1 -2,97 0,0007662 

Drd1 Córtex 
Memória de 

trabalho -3,34 0,0007676 

Rarb Córtex Esquizofrenia -2,46 0,001012 

Gpr52 Córtex 
    Memória de 
trabalho -2,45 0,001245 

Ppp1r1b Córtex 

Memória 
declarativa -2,71 0,001801 

Ano2 Córtex 
Ansiedade e 

memória do medo -2,33 0,002818 

Prkch Córtex 
Resposta 

antidepressiva -2,33 0,002862 

Gpr88 Córtex 

Capacidade 
motora; memória 

viso espacial -3,6 0,00393 

Oprk1 Córtex 
Dependência 

nicotina/ álcool -2,34 0,00472 

Vipr2 córtex Estímulos fóticos 6,06 0,00591 

Slc9a4 córtex 
Hormônios 
sexuais; 3,29 0,006122 

Foxp2 córtex Vocalização -2,08 0,007211 

Hydin córtex 
Cardiopatias e 

hidrocefalia 2,21 0,007931 

Gimap8 córtex 
Desenvolvimento 
de células T e B -2,02 0,009875 

Gpr6 córtex Aprendizagem -3,32 0,006892 

Nexn Córtex 
Autismo; 

hipertrofia cardíaca -2,63 0,000000722 

Gng7 Córtex Pré-eclâmpsia -2,01 0,00447 

Pdny Córtex 
Receptor de 

opióide -2,38 0,0000308 

Gprin3 Córtex 
Câncer de 
estomago -2,37 0,0032 

Lrrc10b Córtex Cardiomiopatias -3,53 0,000219 

Lhx9 Córtex 
desenvolvimento 
do pró-encéfalo; 3,34 3,77E-08 

Penk Córtex Osteosarcomas -2,88 0,00000891 

Lgr6 Córtex Função fagocítica 3,99 0,00132 

Tbata Córtex 
Regula função do 

timo 2,06 0,000000452 

Slc35d3 Córtex 
Deposição de 

gordura -3,84 0,00111 

Gpr149 Córtex 

Fertilidade 
aumentada e 

ovulação 
aumentada -3,34 0,000701 
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6. DISCUSSÃO  

 

O polimorfismo Thr92Ala92-D2 não está associado somente com condições clínicas 

relacionados com a via de sinalização do T3, mas também com redução no QI em regiões 

pobres em iodo, bipolaridade, diabetes tipo 2, resistência à insulina, suscetibilidade a lesão 

pulmonar, osteoartrite, hipertensão, turnover ósseo e doença de Alzheimer (MCANINCH et 

al., 2018; MENTUCCIA et al., 2002; GUO et al., 2004; DORA et al., 2010; HE et al., 2009). 

Pensando na relevância do polimorfismo e na sua prevalência (12 a 36%), o grupo de 

Jo e colaboradores (2019) desenvolveu um modelo de camundongos que mimetiza o 

polimorfismo Thr92Ala-D2 em humanos, mostrando que o polimorfismo causa estresse no 

retículo endoplasmático em diferentes partes do cérebro e modifica o transcriptoma celular 

de vias possivelmente envolvidas na modulação da cognição. A análise da expressão 

gênica mostrou que os camundongos apresentam hipotireoidismo localizado em algumas 

regiões cerebrais como córtex, hipocampo, cerebelo, estriado e amígdala, em função da 

reduzida atividade catalítica da Ala92-D2. 

A avaliação comportamental dos animais mostrou que a presença do polimorfismo 

exibe um prejuízo moderado na memória e na atividade exploratória. Todos os prejuízos 

foram corrigidos pelo tratamento com T3 (JO et al., 2019). 

Levando em consideração a influência do polimorfismo Thr92Ala-D2 na expressão de 

genes envolvidos na função SNC, o objetivo principal desse trabalho foi avaliar os efeitos 

do polimorfismo Thr92Ala-D2 na memória de camundongos machos adultos, uma vez que 

o envelhecimento leva à diminuição do comportamento social, atividade locomotora e 

função motora (SHOJI et al., 2016).  Assim, a presença do polimorfismo associado ao 

envelhecimento, pode ser um fator de piora para a cognição e o comportamento. 

No nosso estudo mostramos que os animais Ala92-D2 aos 2 meses de idade exibem 

redução na atividade locomotora, porém exibem memória declarativa, memória viso 

espacial e de trabalho intactas. Mas os nossos dados mostram que o envelhecimento dos 

camundongos machos Ala-D2 (7 meses) levou a prejuízos significativos na memória 

declarativa, na memória de trabalho, mas não na memória viso espacial.  Além disso, os 

animais continuam com redução significativa na atividade locomotora. 

A redução na atividade locomotora dos animais Ala92-D2 de 2 meses comparado aos 

Thr92-D2 não é consistente com o trabalho de Jo e colaboradores (2019) que não mostrou 

essa diferença. É possível que as condições experimentais tenham influenciado nesse 

resultado, como barulho aos arredores, temperatura no ambiente, umidade, luminosidade, 
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odores ou perfumes (LEGER et al., 2013). O tempo de permanência na periferia e no centro 

do aparato no teste de campo aberto foi similar entre os grupos corroborando com o estudo 

de Jo e colaboradores (2019) que mostrou que os animais Ala92-D2 não exibem 

comportamento ansioso pelo menos nesse aparato.  

A avaliação da atividade locomotora nos animais com 7 meses de idade, mostrou que 

tanto animais Ala92-D2 quanto Thr92-D2 exibem uma menor atividade locomotora quando 

comparado com o grupo de 2 meses de idade. Esses dados corroboram com os achados 

de que o envelhecimento leva à diminuição da atividade locomotora (SHOJI et al., 2016). 

No entanto, os animais Ala92-D2 exibem uma atividade locomotora ainda menor quando 

comparada ao Thr92-D2, sugerindo que o polimorfismo reduz ainda mais a atividade 

locomotora. 

O teste de hole board, no qual avaliamos a memória viso espacial e a memória de 

trabalho, se vale do sistema de recompensa, uma vez que o animal está sob privação 

alimentar e o alimento é utilizado como recompensa. Aos 2 meses de idade, ambos os 

grupos estudados não exibem prejuízos memória de trabalho e na memória viso espacial, 

este dado é muito importante, uma vez que ainda não havia sido estudado anteriormente.  

Ao avaliar a latência que os animais de 2 meses levam para comer pela primeira vez 

no teste de hole board, é possível observar que no primeiro e segundo dia os animais Thr92-

D2 demoram menos tempo para comer pela primeira vez em relação ao grupo Ala92-D2. 

Porém, no terceiro e no último dia não é observada diferença entre os grupos. Esse 

resultado elucida a importância da ambientação do animal ao aparato durante os primeiros 

três dias, quando ele aprende a executar a tarefa ao longo do treino. O trabalho de Crawley 

(1985) mostra que o parâmetro latência para comer pela primeira vez pode ser usado para 

avaliar a ansiedade. Animais submetidos ao uso de um fármaco do tipo ansiolítico tendem 

a comer pela primeira vez em um menor tempo.  O trabalho de Gross e colaboradores 

(2002), também mostra esse parâmetro no teste de supressão alimentar pela novidade que 

tem como objetivo avaliar a ansiedade dos animais. Levando em consideração a privação 

alimentar, quanto maior o tempo que o animal leva para comer pela primeira vez, maior a 

chance de exibir o fenótipo ansioso. Os nossos dados do quarto dia sugerem que os 

animais Ala92-D2 não apresentam um comportamento do tipo ansioso, corroborando os 

dados do trabalho de Jo e colaboradores (2019).  

Aos 7 meses, podemos observar que a memória viso espacial permanece preservada 

independente da presença do polimorfismo. No entanto, observamos prejuízos na memória 

de trabalho dos animais Ala92-D2 quando comparados aos animais do grupo Thr92-D2. 
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Não foi observada diferença na latência que os animais levam para comer pela 

primeira vez no teste do hole board entre os grupos Ala92-D2 e Thr92-D2 aos 7 meses de 

idade, ou seja, o envelhecimento não parece levar ao aparecimento do comportamento do 

tipo ansioso nos animais que carregam o polimorfismo da D2. 

Os animais jovens de 2 meses mostram que a presença do polimorfismo não afeta a 

sociabilidade e tampouco a capacidade de discriminação social. No entanto, o 

envelhecimento associado ao polimorfismo da D2 leva a prejuízos importantes na memória 

declarativa, a julgar pela sua dificuldade em lembrar do animal previamente conhecido.  

Os prejuízos de memória que o nosso trabalho mostrou em animais Ala92-D2 aos 7 

meses de vida, pode ser explicado pela forte relação do envelhecimento e os prejuízos na 

memória (AVERSI-FERREIRA et al., 2008). No envelhecimento benigno é possível 

observar um quadro de disfunção pré-frontal, que é caracterizado por prejuízos leves nas 

funções executivas e na memória declarativa (CHARCHAT; MOREIRA, 2008). Além disso, 

é possível relacionar o envelhecimento e a condição de hipotireoidismo. O estudo de Faldt 

e colaboradores (1996) mostrou uma tendência ao hipotireoidismo em pacientes com idade 

avançada. Conforme a idade avança a secreção de TSH é diminuída, consequentemente 

diminuindo a produção de T3 e T4. Essa é uma das contribuições para a baixa taxa 

metabólica e a desaceleração do metabolismo (JASIM; GHARIB, 2017).  

Os animais portadores do polimorfismo Ala92-D2 possuem hipotireoidismo local em 

algumas regiões cerebrais, decorrente da redução da atividade catalítica da D2 no cérebro. 

Além disso os animais Ala92-D2 apresentam aumento na expressão de genes do tipo 

IRE1 e ATF6 que estão relacionados a ativação da via UPR (unfolded protein response), 

que levam ao estresse do retículo endoplasmático (RE) (JO et al., 2019). O trabalho de 

Drigo e colaboradores (2011) mostrou que atividade da D2 é rapidamente reduzida em 

condições de estresse do RE, diminuindo a produção intracelular de T3 e sinalização de 

HT nessas células. O hipotiroidismo leva atividade locomotora diminuída (Rastogi et al., 

1976), comportamento também demonstrado pelos animais Ala92-D2 aos 7 meses de 

idade.  

Os prejuízos de memória nos animais Ala92-D2 aos 7 meses encontrados em nosso 

trabalho, também podem ser explicados pelo hipotireoidismo local.  O trabalho de Zhu e 

colaboradores (2006) mostrou que pacientes diagnosticados com hipotireoidismo exibem 

prejuízos significativos na memória de trabalho, em relação a pacientes sub clínicos.  

É possível notar a forte relação dos nossos resultados com os fatores do 

envelhecimento dos animais Ala92-D2 e a condição do hipotireoidismo (RIVAS, NARANJO, 
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2007; BERNAL, 2005). Além disso, indivíduos com diagnóstico de hipotireoidismo 

apresentam grave redução do hipocampo que está associada com a formação de memória 

(COOKE et al, 2014; ZHANG et al., 2014; LENT, 2001; CAHILL et al. 1998; OKUYAMA, 

2018). 

Diversos estudos realizaram o tratamento com HT a fim de reverter às adversidades. 

O trabalho de Venero e colaboradores (2005) mostrou que camundongos com uma 

mutação dominante negativa no receptor TRalfa 1 resulta em atividade exploratória 

reduzida, comportamento de “congelar”, ansiedade e redução na memória de trabalho. O 

tratamento com T3 reverteu esses prejuízos. 

O tratamento dos animais Ala92-D2 jovens do grupo de Jo e colaboradores (2019) 

com T3 reverteu as alterações cognitivas observadas.  

No nosso estudo, o tratamento a curto prazo com T3 também reverteu todas as 

alterações comportamentais observadas.  

Interessantemente, a atividade locomotora de ambos os grupos mesmo após o 

tratamento com T3 é menor quando comparado aos grupos de 2 meses e 7 meses sem 

tratamento. Esse resultado é conflituoso com o estudo de Jo e colaboradores (2019) que 

não mostrou a diminuição na atividade locomotora dos animais Thr92-D2 e Ala92-D2.   

Assim, é possível perceber que o tratamento com T3 reverteu as alterações cognitivas 

induzidas pelo polimorfismo nos animais envelhecidos. Esse fenótipo corrobora com o 

estudo de Chalaal e colaboradores (2018) que mostrou a eficácia do tratamento com T3 

nos prejuízos de memória dependentes do hipocampo em um modelo de animais que 

sofriam hipotireoidismo induzido por uma molécula anti-tireóide, propiltiouracil (PTU) e 

também conseguiu normalizar marcadores de inflamação e sinalização celular de vias 

relacionadas com a plasticidade sináptica.   

 

A fim de compreender quais genes estariam afetados pelo polimorfismo e que 

estivessem associados ao fenótipo observado nos animais mais velhos, foi feita a análise 

do transcriptoma por RNA-sequencing no hipocampo e córtex dos animais Thr92-D2 e 

Ala92-D2. Diversos genes sofreram alteração na sua expressão, porém aqui discutiremos 

os genes que reconhecidamente estão envolvidos nas alterações comportamentais que 

apresentamos no nosso trabalho. 

Observa-se aumento na expressão dos genes Gabra2, Nrg4 no hipocampo dos 

animais Ala92-D2 quando comparados aos animais Thr92-D2. 
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O gene Gabra2 expressa a subunidade alfa-2 do receptor ácido gama-aminobutírico 

(GABAR) (BUCLE et al., 1989). O GABAA é um receptor do tipo ionotrópico composto por 

5 subunidades, em sua grande maioria pelas subunidades α (1–6), β (1–3) e γ (1–3) 

(RUDOLPH E MOHLER, 2004) e é um canal com alta permeabilidade aos íons de cloreto, 

o que permite modular a maior parte das ações inibitórias no SNC, importante para o 

equilíbrio de excitação e inibição na atividade neuronal (FRITSCHY E PANZANELLI, 2014). 

O sistema GABAérgico está distribuído em várias regiões do hipocampo, e participa 

de grande parte da regulação da atividade neuronal e do processamento da memória 

(BARKER E HINES, 2020). A inativação através de antagonista do sistema GABAérgico, 

prejudica o processamento da memória viso espacial em ratos no labirinto de água (HOLT; 

MAREN, 1999; RIEDEL et al.,1999). 

A diminuição do gene Gabra2 no hipocampo de camundongos leva a prejuízos na 

memória viso espacial no teste de labirinto aquático de Morris (LIM et al., 2016). Esse 

resultado poder ser uma possível explicação para os nossos resultados que mostram um 

aumento na expressão do gene Gabra2 no hipocampo de camundongos Ala92-D2 e não 

exibem comprometimento da memória viso espacial. Além disso, macacos (Macaca 

mulatta) que foram induzidos a prejuízos na memória de trabalho tiveram o quadro revertido 

quando submetidos a administração de um fármaco agonista da subunidade alfa2 do 

GABAa. Esse trabalho mostrou que a melhoria da sinalização do receptor GABAa reverteu 

o quadro do prejuízo (CASTNER, 2010). É possível que o aumento da expressão do gene 

Gabra2 no hipocampo dos animais Ala92-D2 esteja atuando de forma compensatória, 

tentando corrigir o prejuízo na memória de trabalho encontrado. 

O aumento da expressão do receptor GABAA em camundongos faz parte da regulação 

da neurogênese em regiões hipocampais em adultos (QUADRATO et al., 2014; GE, 2006). 

Além disso, o aumento da expressão do gene Gabra2 em pacientes com a doença de 

Alzheimer indica um aumento do GABAA sugerindo que o mecanismo de inibição pode atuar 

de forma compensatória da doença (WILLIAMS et al., 2009), isso pode ser explicado pelo 

trabalho que mostra relação direta do envelhecimento de roedores com o aumento da 

expressão de GABAA no hipocampo desses animais atuando como mecanismo 

compensatório para o SNC (RISSMAN; BLAS; ARMSTRONG, 2007). Com isso, é possível 

que o aumento na expressão do gene Gabra2 no hipocampo dos animais envelhecidos 

Ala92-D2 esteja atuando como mecanismo compensatório no fenótipo encontrado.  

 O gene Nrg4 é da família de proteínas das neuregulinas. São proteína 

sinalizadoras e altamente expressas no SNC, fundamentais para o desenvolvimento 
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neuronal e função cerebral (HAYES; GULLICK, 2008). As neuregulinas se ligam à família 

de receptores tirosina quinase (Erbb) que estão envolvidos na regulação de diversos 

aspectos funcionais das células, tais como apoptose, diferenciação, crescimento e 

proliferação (FALLS, 2003). 

 O estudo de Parano e colaboradores (2018) mostrou que a ausência do Nrg4 

em camundongos prejudicou o desenvolvimento de neurônios piramidais no córtex e 

neurônios espinhosos médio no estriado sofrendo encurtamento e diminuição nos 

dendritos. Os neurônios exibem uma morfologia especifica e estabelecem conexões e 

circuitos funcionais. Quando se tem uma falha ou diminuição do tamanho adequado dos 

neurônios resulta em diversas falhas nos processos de sinapses, levando a perda de 

funcionalidade neuronal ligada diretamente a distúrbios do neurodesenvolvimento. As 

falhas no neurodesenvolvimento são caracterizadas por prejuízo cognitivo, emocional, 

anormalidades no fenótipo, perda de função motora e está principalmente relacionado com 

dificuldade no processamento da memória de trabalho (PARENTI et al., 2020; 

GATHERCOLE; ALLOWAY, 2006).  

 Além disso, o grupo de Parano e colaboradores (2021) observou defeitos na 

morfologia nos neurônios piramidais na região do córtex motor em camundongos com 

nocaute para o Nrg4 e prejuízos na atividade motora. Esse resultado sugere que os defeitos 

na morfologia neuronal na região do córtex motor causados pela ausência do gene Nrg4 

impacta direta e negativamente na habilidade motora em camundongos. 

 É notável a relação entre a expressão do gene Nrg4 e o desenvolvimento 

neuronal. Os nossos dados mostram que a expressão do Nrg4 no hipocampo em animais 

Ala92-D2 está aumentada e é possível que o aumento da expressão desse gene esteja 

atuando de maneira compensatória tentando corrigir o prejuízo na cognição desses 

animais.  

 No córtex também foram encontrados genes com sua expressão alterada nos machos 

Ala92-D2. Os resultados do RNA-sequencing mostram redução na expressão de seis genes 

que estão relacionados com memória de trabalho: Rgs9, Drd1, Drd2, Gpr52, Gpr88 e 

Ppp1r1b. O gene Gpr6 está relacionado com aprendizado e o gene Ano2 com memória 

declarativa.   

O Rgs9 é do membro da família das RGS, reguladores da sinalização da proteína G, 

que é composto por pelo menos 30 membros de diversos tamanhos, estruturas, funções, 

localização celular e tem uma sequência de aproximadamente 120 aminoácidos 

(DOHLMAN; THORNER 1997). São proteínas ativadoras de GTPase que atuam nas vias 
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de sinalização que aceleram a inativação de proteínas G. Também são responsáveis por 

regular a excitabilidade celular através de sua modulação indireta de canais de K+ que 

estão positivamente acoplados à proteína G (ZHANG et al., 1999). 

O gene Rgs9 dá origem a dois produtos, Rgs9-1 e Rgs9-2, e cada um deles exibe 

uma distribuição tecidual diferente. O Rgs9-1 é expresso apenas na retina, enquanto que o 

Rgs9-2 é amplamente distribuído em todo o cérebro e tecidos periféricos, mas com alta 

distribuição na região do estriado (RAHMAN et al., 2003). Camundongos com nocaute para 

o gene Rgs9 exibem prejuízo na coordenação motora e na memória de trabalho 

(BLUNDELL et al., 2007). Assim, a diminuição na expressão do gene Rgs9 no córtex de 

animais Ala92-D2 pode ser uma possível explicação para prejuízos na memória de trabalho 

desses animais.  

Os genes Drd1 e Drd2 dão origem aos receptores de dopamina (DR1 e DR2) e 

pertencem à família de receptores ligados a proteína G. Os receptores possuem 

especificidades únicas, como sua distribuição e afinidade pela molécula de dopamina (DA). 

O DR2 é expresso em neurônios pré e pós sinápticos, enquanto que o DR1 está expresso 

apenas no neurônio pós sináptico.  

O DR1 é um receptor relacionado com estado motivacional, recompensa e memória 

(HYMAN; MALENKA; NESTLER, 2012). É bem descrito na literatura a relação no receptor 

D1 com a cognição e memória de trabalho (SEAMANSA; YANG, 2004; SAWAGUCHI; 

GOLDMAN-RAKIC, 1991). 

O trabalho de Fazio e colaboradores (2017) estudou a relação entre o gene Drd1 e a 

atividade do córtex pré frontal na aquisição da memória de trabalho. Nesse estudo foi 

identificado uma rede de expressão ampla do transcriptoma no córtex pré frontal de 

humanos e foi selecionado o gene Drd1, depois foi testado a relação da Drd1 e a atividade 

no CPF durante o processamento da memória de trabalho. Os resultados mostraram que 

indivíduos que tinham mais expressão do gene Drd1 obtiveram melhor desempenho ao 

processar a memória de trabalho e indivíduos que tiveram a expressão do gene diminuída 

mostraram menos eficiência nesse tipo de memória, isso se deve pela possível diminuição 

da expressão do DR1 no CPF. Esse dado corrobora com os resultados do nosso estudo 

que mostra uma diminuição no gene Drd1 no córtex nos animais Ala92-D2 e apresentam 

prejuízo na memória de trabalho. 

O gene Drd2 é altamente expresso na região do estriado, bulbo olfatório, 

substância negra, córtex, amígdala e hipocampo. O DR2 é expresso em neurônios pós e 

pré-sinápticos e está relacionado com o feedback negativo e controle da transmissão 



48 
 

dopaminérgica, através da redução da síntese e liberação da DA e também estimula a 

recaptação da molécula da DA (FORD, 2014; KEELER; PRETSELL; ROBBINS, 2014). O 

DR2 está envolvido com a atividade locomotora, motivação, aversão e recompensa 

(GONG, et al., 2013), além da diminuição de sua expressão e funcionalidade estar 

relacionada com desempenho comportamental e no processo de memória de trabalho de 

indivíduos (ZHANG et al., 2007; XU, et al., 2007). 

Esses dados elucidam a relação do gene Drd2 com o processamento da memória de 

trabalho, corroborando com os nossos dados, uma vez que esse gene está diminuído no 

córtex de animais Ala92-D2 e apresentam prejuízos nesse tipo de memória.  

 O gene Gpr52 é da família dos receptores Gpr, que estão ligados a uma 

proteína G e tem funcionalidade de comunicação entre o meio extracelular para o 

intracelular, fazendo a regulação intracelular e expressão do gene (SAVARESE; 

FRASER,1992).  

O estudo de Komatsu e colaboradores (2014) mostrou que o gene Gpr52 está co-

localizado nas mesmas regiões cerebrais que o gene Drd2, que está altamente envolvido 

com os processos cognitivos. Além disso, esse gene também está localizado em regiões 

cerebrais críticas que envolvem as funções cognitivas, como córtex pré-frontal e córtex 

entorrinal.  A ativação farmacológica do Gpr52 por um agonista levou à melhora da memória 

de trabalho no teste de reconhecimento de objetos e no labirinto radial em ratos 

(NISHIYAMA et al., 2017). Com esses resultados, é notável a relação positiva do gene 

Gpr52 com o processamento da memória de trabalho, corroborando com os dados do 

nosso trabalho que mostra uma diminuição na expressão do gene Gpr52 no córtex de 

animais Ala92-D2.  

O Gpr88 também é um gene da família dos receptores Gpr’s acoplados a uma 

proteína G, está altamente expresso no estriado, córtex, tálamo e amigdala. Em humanos, 

mutações no gene Gpr88, podem levar a prejuízos no processo de aprendizagem, atraso 

na fala que aparecem entre as idades de 8-9 anos e disfunções motores (ALKUFRI et al., 

2016).  

Em camundongos que não expressam o gene gpr88 exibem alterações 

importantes na neurotransmissão e níveis basais de DA, porém não apresentam prejuízos 

na memória viso espacial quando submetidos ao labirinto em Y (LOGUE et al., 2009; 

MEIRSMAN et al., 2016). Por outro lado, no teste de n-black adaptado para camundongos 

e labirinto radial com 8 braços exibiram prejuízo na memória de trabalho (THOMSON et al., 

2020). Esses dados corroboram com os dados do nosso trabalho que mostram que a 
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expressão do gene Gpr88 está diminuída no córtex de camundongos Ala92-D2 e 

apresentam um fenótipo intacto para a memória viso espacial, porém exibem prejuízos na 

memória de trabalho.  

O gene Gpr6 também da família dos receptores Gpr’s acoplados a uma proteína G e 

está altamente expresso na região do estriado (núcleo caudato, núcleo da base, núcleo 

accumbens e tubérculo olfatório) e também é expresso no córtex pré-frontal, hipocampo, 

amigdala e hipotálamo (SONG et al., 1994).  

A ausência do Gpr6 em camundongos está relacionado com prejuízo no processo de 

aprendizado condicionado, porém em humanos não demonstra efeito sobre a memória de 

trabalho e atividade locomotora (LOBO et al., 2007; COLLINS; FRANK, 2012). 

É possível perceber que o gene Gpr6 está relacionado com alguns processos de 

cognição. Os nossos dados mostram que a expressão do gene Gpr6 está diminuído no 

córtex de animais Ala92-D2 e exibem um fenótipo com prejuízo na memória de trabalho e 

memória declarativa, o que contradiz os dados de Collins e Frank (2012) no parâmetro de 

memória de trabalho. Uma possível explicação desse conflito nos dados é que o grupo de 

Collins e Frank (2012) utilizou indivíduos humanos para a realização dos experimentos.  

O gene Ppp1R1B codifica a subunidade reguladora 1B da proteína fosfatase 1, 

também conhecida como fosfoproteína neuronal regulada por DA e cAMP, é uma proteína 

denominada DARPP-32 (GREENGARD, 1983).  Algumas variações genéticas no gene 

Ppp1R1B, normalmente por SNP’s causam redução na expressão da proteína DARPP-32 

o que está relacionado a prejuízos no processamento da memória (KARUNAKARAN et al., 

2016). 

Indivíduos que carregam polimorfismos no gene Ppp1R1B que causam a redução da 

expressão de DARPP-32 no córtex pré-frontal exibiram prejuízo na memória de trabalho 

em relação aos não portadores do polimorfismo (PERSSON et al., 2007) corroborando com 

os nossos resultados que mostram uma diminuição na expressão do gene Ppp1RB no 

córtex de camundongos Ala92-D2 que exibem prejuízo na memória de trabalho. 

O gene Ano2 é uma proteína transmembrana que pertence à família de canais de 

cloreto ativados por cálcio, também conhecido como TMEM16B e está presente no 

hipocampo, amigdala, septo lateral, tálamo, retina e epitélio olfatório (ZHANG et al., 2017; 

HA et al., 2016; PIETRA et al., 2016). O TMEM16B faz a regulação do potencial de 

excitabilidade pós sináptica, da duração e frequência do pico de ação HUANG, et al., 2012; 

PIETRA, et al., 2016; ZHANG, et al., 2017).  
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A ativação do TMEM16B pelo influxo ou liberação de cálcio leva à correntes de cloreto 

que ajudam a manter o potencial de membrana abaixo do limiar de disparo. Esse influxo 

induz a sinalização neuronal, assim o TMEM16B promove a regulação da atividade 

neuronal e em sua diminuição ou ausência pode causar déficits severos no comportamento 

(PIFFERI et al., 2009; STEPHAN et al., 2009; STÖHR et al., 2009; SAGHEDDU et al., 2010). 

A diminuição da expressão da proteína transmembrana TMEM16B está relacionada 

com prejuízos na memória do medo e no comportamento do tipo ansioso, (LI et al., 2019; 

CHIOCCHI, et al., 2010). Também está relacionado com o comportamento agressivo, uma 

vez que está altamente expresso no septo lateral que é uma região envolvida por esse tipo 

de comportamento (WANG et al., 2019; SPIEGEL et al., 1940; BRADY; NAUTA, 1953). 

Interessantemente, camundongos com nocaute para o TMEM16B no teste de 

reconhecimento social exibem uma melhor performance no parâmetro que avalia a 

memória declarativa em relação ao grupo controle (WANG et al., 2019). Esse dado é 

conflituoso com os resultados do nosso trabalho que mostram que camundongos Ala92-D2 

apresentam diminuição do gene Ano2 no córtex e exibem prejuízos na memória declarativa. 
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7. CONCLUSÃO 

 

Com isso, o presente trabalho mostrou que o polimorfismo Thr92AlaD2 na fase adulta 

aos 7 meses leva a prejuízos significativos na memória de trabalho, memória declarativa 

que não são observados aos 2 meses de idade. Essas alterações fenotípicas são revertidas 

com o tratamento em curto prazo com T3.  

Além disso, o polimorfismo Thr92AlaD2 está associado com alterações na expressão 

de genes reconhecidamente envolvidos na cognição. 
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9. ANEXOS 

 

Anexo 1 – Aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa  

 

 

 


