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“Os erros de um homem são seus portais de descoberta.”

James Joyce

“A filosofia se separou da ciência quando se perguntou com qual

conhecimento da vida e do mundo o homem vive mais feliz.”

Friedrich Nietzsche
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"Hoje vou fugir um pouco do formato básico para fazer uma reflexão editorial sobre

um tema que foi  levantado esta semana em meio às chamas que destruíram a

coleção de cobras e aranhas do Instituto Butantan (IB).”

Em entrevistas à imprensa, o ex-diretor da Fundação Butantan (braço privado do IB,

que faz  a gestão financeira  do instituto),  Isaias Raw, defendeu a priorização da

produção de vacinas no Instituto e menosprezou as pesquisas feitas com a coleção.

Disse que a função do IB era salvar vidas e não “ficar brincando com cobra” e que a

ciência feita pelos pesquisadores da coleção era de “quinta categoria”.

Logo, vieram me perguntar: “Mas e aí, os caras lá são bons mesmo?”

Essa pergunta é extremamente difícil de ser respondida. Em geral, quem tem um

bom conhecimento de ciência olha para um cientista e sabe se ele é bom ou não é.

Mas como é que você “prova” isso estatisticamente? Sem conhecer nenhum dos

pesquisadores do Butantan pessoalmente, como é que você definiria se eles são

cientistas de primeira, segunda ou terceira categoria?

Ironicamente, definir um bom cientista cientificamente não é nada fácil. Seja qual for

o parâmetro escolhido, alguém sempre acaba injustiçado. Tanto que a definição de

mérito  para  distribuição  de  bolsas  e  seleção  de  projetos  é  um dos temas mais

polêmicos da política científica – não só no Brasil, mas no mundo todo.

Por  exemplo:  Quem é o  melhor  cientista,  aquele  que publica  mais,  aquele  que

ensina mais, aquele que patenteia mais, aquele que faz pouca pesquisa mas atrai

muitos recursos (financeiros e humanos) para sua instituição….?

E se considerarmos apenas as publicações, quem é o melhor: aquele que publicou

10 trabalhos medianos em 1 ano, ou aquele que publicou 1 trabalho revolucionário

em 10 anos? Aquele que só publicou trabalhos medianos certamente não vai ganhar

o Prêmio Nobel, mas talvez ele tenha orientado e formado muito mais alunos do que

aquele que fez uma descoberta bombástica no mesmo período. E aí? Quem é o

melhor cientista? Quem merece ganhar mais dinheiro e ter ar-condicionado na sala?

A  resposta  “correta”,  claro,  é  que  precisamos  de  todos  os  tipos  de  cientistas.

Precisamos de pesquisadores audaciosos, empreendedores, do tipo Craig Venter,

que  buscam descobertas  revolucionárias  e  não  perdem tempo com “picuinhas”.

Precisamos de pesquisadores-professores inteligentes, que se dediquem a formar
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jovens  cientistas  competentes  e  fazer  boas  pesquisas,  sem  se  preocupar

necessariamente  em  ganhar  um  Prêmio  Nobel.  Precisamos  também  de  bons

cientistas  curadores,  educadores,  expositores,  oradores,  escritores,  divulgadores,

que talvez nunca publicaram um trabalho de impacto, mas que sabem transmitir o

conhecimento  da  ciência  para  o  grande  público  de  maneira  inteligente,  seja  na

forma de um livro ou de uma exposição, fazendo com que as pessoas entendam,

apóiem e se entusiasmem pela ciência. Etc.

Aos  olhos  de  alguém como  o  Dr.  Isaias,  que  dedicou  sua  vida  ao  estudo  e  à

produção de vacinas, o trabalho de alguém que dedica a vida a descrever espécies

de cobra guardadas em vidros com álcool pode parecer totalmente irrelevante. Mas

obviamente que não é. Claro que a importância da produção de vacinas é inegável,

inquestionável, mas os milhares de pessoas que visitam o Instituto Butantan todos

os meses não vão lá para olhar as fábricas de vacinas. Vão lá para ver as cobras e

aprender sobre elas! Ou alguém aí já viu uma criança com a cara grudada no vidro e

a boca aberta de espanto olhando pela janela de uma fábrica? “Mamãe, olha só

aquela linha de produção, que incrível!!! Tira uma foto?”…. acho que não.

Pois então: é só graças a essas coleções biológicas e graças ao trabalho desses

cientistas  “de  quinta  categoria”  que  conhecemos  os  nomes,  os  hábitats  e  o

comportamento de todas essas cobras e aranhas fascinantes. Que graça teria viver

cheio  de  saúde  num mundo  sobre  o  qual  não  conhecemos nada?  Ciência  não

precisa salvar vidas nem ganhar Prêmio Nobel para ser boa. Só precisa ser boa”.

Texto publicado no dia 22 de maio de 2010

pelo jornalista Herton Escobar
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RESUMO

Diversos estudos sugerem a existência de múltiplos sistemas de memória,

que interagem entre si, de forma competitiva ou comparativa. Existem evidências de

que  os  processos  de  aprendizagem  e  memória  dependem  da  integridade  do

hipocampo,  estriado  e  córtex  pre-frontal.  Já  foi  demonstrado  que  essas  três

estruturas  estão  envolvidas  com  o  condicionamento  de  medo,  um  tarefa

comportamental  que  avalia  a  memória.  Durante  o  treino  da  tarefa  de

condicionamento de medo, utiliza-se um choque nas patas que pode ser pareado

com o ambiente (contexto foreground; CMC) ou com um estímulo discreto, como um

som (nesse caso, o condicionamento do contexto fica em segundo plano, chamado

de contexto background; CMS). Outra maneira de se estudar a memória é por meio

da biologia molecular, estudando genes relacionados a plasticidade neural, como os

genes de expressão imediata. No entanto, o papel do estriado no condicionamento

de medo ao som (CMS) ainda não totalmente exclarecido. Nosso objetivos foi avaliar

a expressão dos genes de expressão imediata após uma tarefa de memória  no

estriado.  No presente estudo,  o hipocampo foi  inativado com AP-5  a  fim de se

verificar  a  possível  interação  entre  estruturas  cerebrais,  através  da  análise  dos

genes de expressão imediata (IEGs)  c-fos,  Egr-1 e  Arc no hipocampo, estriado e

córtex pré-frontal após o treino da tarefa de CMS. Na primeira etapa do estudo, foi

possível observsar que o AP-5 causou um prejuízo no CMC, mas não no CMS. Na

segunda etapa do estudo, verificamos a expressão gênica (por meio da técnica de

PCR em tempo real) e protéica (por meio da técnica de westen blot) dos IEGS 30 e

90 minutos após o treino do CMS. Quando o CMS fosse realizado e o hipocampo

estivesse inativado com AP-5, era de se esperar que a participação contextual fosse

menor; assim, a participação do estriado nesse tipo de condicionamento poderia ser

melhor estudada. No entanto, os nossos dados sugerem que a administração de AP-

5 no hipocampo não interfere com a expressão proteica de c-fos, egr1 e arc no

estriado, já que os grupos de animais que receberam AP-5 são iguais aos seus

grupos  controles  que  receberam  salina.  Além  disso,  a  administração  de  AP-5

diretamente  no  hipocampo  aumentou  a  expressão  gênica  dos  IEGs  30  minutos

depois  da  tarefa.  Por  fim,  os  dados  mostram que  os  grupos  que  receberam o
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pareamento e o grupo só exposto ao ambiente apresentam uma menor expressão

protéica  relativa  de  EGR1 quando comparado aos animais  que só  receberam a

administração de droga.  Uma menor expressão dos IEGs pode estar relacionada

com o funcionamento da via neuroanatomica do estriado, relacionado com o padrão

de ativação dos neurônios dopaminérgicos, que modificaria a plasticidade sináptica

no estriado. O presente estudo mostra como as estruturas relacionadas à memória e

à aprendizagem, como o estriado e córtex pré-frontal estão envolvidas na tarefa do

condicionamento de medo ao som.
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Esta  foi  a  maneira  como  Aristóteles,  no  seu  tratado  De  memoria  et

reminiscentia, descreveu a memória:

“A memória não é, portanto, nem Percepção ou Concepção, mas um estado

ou uma afeição de um destes,  condicionados por  um lapso de tempo.  Como já

observado, não existe tal coisa como memória do presente enquanto presente, por

ser  o presente objeto apenas da percepção,  e o futuro o da expectativa;  mas o

objeto da memória é o passado. Logo, toda memória sugere um tempo decorrido;

consequentemente, apenas aqueles animais que percebem o tempo se lembram, e o

órgão pelo qual eles percebem o tempo é também pelo qual eles se lembram”.

Já  Bruel-Jungerman  e  colaboradores  (2007)  a  descreveram  como  “a

capacidade de formar, reter e usar memórias é uma propriedade fundamental para o

cérebro e é essencial para a sobrevivência de todos os organismos”. Por exemplo, a

Aplysia, um tipo de lesma-do-mar, aprende a retrair as suas guelras como resposta a

um estímulo nocivo; um roedor aprende a se localizar nos diversos ambientes para

se lembrar onde pode conseguir comida e evitar lugares nos onde o perigo pode

aparecer.  Os  seres  humanos  têm  um  rico  arranjo  de  memórias  associadas  à

emoção, a episódios específicos de experiências pessoais, aos fatos da vida e aos

hábitos e às habilidades adquiridas. Isto lhes permite formar e elaborar a sua própria

definição de mundo, dando-lhes a sua individualidade. Mas como as memórias são

formadas?  Como é  que  elas  são  codificadas  e  armazenadas  no  cérebro?  Para

processar  e  armazenar  uma vida inteira  de memórias,  além do desenvolvimento

inicial requerido, alguma forma de plasticidade ocorre no cérebro” (Bruel-Jungerman

et al., 2007).
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1. SISTEMAS MÚLTIPLOS DE MEMÓRIA

Com  base  nos  estudos  neuropsicológicos  do  meio  do  século  XX,  foi

demonstrado que o cérebro de mamíferos é organizado em sistemas múltiplos de

memória.  Pela  observação  de  pacientes  amnésicos  durante  a  aprendizagem de

novas  tarefas,  sugeriu-se  que  existem  diferentes  tipos  de  memória  e  de

aprendizagem.  A  memória  declarativa  (ou  explícita)  relata  fatos  ou  eventos

aprendidos que requerem consciência; a memória não-declarativa (ou implícita) diz

respeito  à  aprendizagem  gradual,  a  qual  envolve  atos  automáticos  e/ou  pouca

consciência. Estes tipos de memória são dissociados anatomicamente, como pode

ser  visto  em  modelos  com  lesões  no  lobo  temporal  medial,  ou  em  estruturas

prosencefálicas como o estriado (Mann, 1989; Squire, 1996; McGaugh, 2000).

Diversas evidências sugerem que, nos seres humanos, o hipocampo tem um

papel  importante  para  a  memória  declarativa.  O  caso  mais  conhecido  entre  os

pacientes  humanos  é  o  do  H.M.,  um  jovem  que  sofria  de  incontroláveis  crises

epilépticas e que foi submetido a uma cirurgia experimental para retirada bilateral do

lobo temporal medial, incluindo grande parte do hipocampo. O procedimento deixou-

o com um prejuízo em um tipo de memória declarativa, chamada de episódica – a

qual  envolve  a  recordação  dos  eventos  autobiográficos,  incluindo  os  fatos,  as

pessoas  e  os  lugares.  H.M.  passou  a  não  conseguir  formar  novas  memórias

episódicas (amnésia anterógrada), associada a uma perda, embora não total, das

memórias antigas até dois anos antes da cirurgia (amnésia retrógrada) (Scoville e

Milner, 1957). Outros casos depois deste confirmaram que o hipocampo e o córtex

adjacente a ele são essenciais  para a formação de novas memórias episódicas,

assim  como  também  estão  envolvidos  no  seu  armazenamento.  O  estudos

eletrofisiológicos  (Berger  et  al.,  1983)  e  as  imagens  por  ressonância  magnética

realizadas nos seres humanos (Gabrieli et al., 1997; Henke et al., 1997), também

forneceram  evidências  de  que  as  memórias  episódicas  envolvem  a  atividade

hipocampal. 

O hipocampo é formado pelo giro denteado (DG) e o cornu ammonis (dividido
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em subcampos 1 a 4; CA1 a CA4). O hipocampo junto à área subicular e o córtex

entorinal constituem a formação hipocampal (Swanson et al., 1978). As informações

sensoriais provenientes do ambiente são recebidas através do córtex entorinal, o

qual realiza uma conexão no giro denteado através da via perfurante, passando em

seguida para a área CA1 e, subsequentemente, para as áreas  CA3 e subículo,

retornando para o córtex entorinal. A existência de plasticidade nestas áreas indica

que essa estrutura pode ser um dos locais onde a memória é armazenada (Malenka

e Nicoll, 1993).

Baseando-se nessa estrutura, os pesquisadores conseguiram realizar lesões

localizadas no hipocampo em modelos experimentais, mimetizando assim a amnésia

nos  seres  humanos.  Por  outro  lado,  o  fato  de  que  nem  todas  as  tarefas

experimentais foram afetadas por lesões no hipocampo indica que outras formas de

aprendizagem (não dependentes do hipocampo; memória implícita) possam existir.

O substrato neural da memória implícita não foi tão amplamente estudado, porém

uma  das  estruturas  neurais  que  medeia  um  tipo  de  memória  independente  do

hipocampo é o estriado (Packard e Knowlton, 2002; White e McDonald, 2002).

O estriado pertence a um conjunto de estruturas subcorticais denominadas de

núcleos da base, as quais são constituídas de distintas regiões interconectadas no

prosencéfalo,  mesencéfalo  e  diencéfalo.  Aceita-se  que  os  núcleos  da  base

participam do controle  do movimento,  pelo fato de  que a maioria  das projeções

dessas estruturas se direcionam para as áreas motoras e também pelo fato de que a

lesão das referidas estruturas provoca uma anormalidade nos movimentos (Graybiel

et  al.,  1994).  Fazem parte  dos  núcleos  da  base  o  caudado  e  o  putâmen (este

conjunto  forma  o  estriado  dorsal),  o  núcleo  accumbens  (cerne  e  concha)  e  o

tubérculo olfatório (este conjunto também é conhecido como estriado ventral).

As duas principais formas de plasticidade, a LTP (long term potentiation) e a

LTD (long  term depression)  já  foram identificadas  nas  sinapses  corticoestriatais.

Verificou-se que o sistema GABAérgico é importante para realizar a plasticidade nos

neurônios  espinhosos  médios  (medium spiny  neurons  –  MSN)  (Calabresi  et  al.,

2006).
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Martone e colaboradores (1984) avaliaram a aprendizagem e a memória de

pacientes  com  alguma  disfunção  nos  núcleos  da  base.  Os  seus  estudos

compararam o desempenho entre pacientes portadores da doença de Huntington e

da síndrome de Korsakoff  com indivíduos sadios.  Os resultados mostraram uma

dupla  dissociação  no  desempenho:  os  pacientes  com  Korsakoff  tiveram  um

desempenho pobre na tarefa de reconhecimento de palavras (teste neuropsicológico

utilizado  para  avaliar  a  memória  explicita),  mas  aprenderam  tão  eficientemente

quanto os indivíduos sadios a tarefa da leitura de palavras invertidas (uma tarefa da

memória  implícita).  Os  pacientes  portadores  do  mal  de  Huntington  tiveram

desempenho  inferior  aos  indivíduos  sadios  na  tarefa  da  leitura  de  palavras

invertidas, enquanto que na tarefa de reconhecimento o seu desempenho foi normal.

O mal  de  Huntington é  uma doença genética  na  qual  se  observa  a  atrofia  dos

núcleos  da  base  (Aylward  et  al.,  2004).  Já  os  pacientes  com  a  síndrome  de

Korsakoff apresentam degeneração dos núcleos talâmicos e dos corpos mamilares.

Estas regiões afetadas nos portadores da síndrome de Korsakoff têm uma intensa

conexão  com  a  formação  hipocampal  (Gold  e  Squire,  2006).  Saint-Cyr  e

colaboradores  (1988)  observaram  que,  em  pacientes  portadores  da  doença  de

Parkinson, havia um prejuízo seletivo em uma tarefa da memória implícita, enquanto

que o desempenho nos testes que avaliavam a memória explícita ou declarativa

permanecia intacto. Os pacientes portadores da doença de Parkinson apresentam

uma degeneração dos neurônios  dopaminérgicos  da substância  negra  compacta

que se projetam para a região do estriado dorsal e, portanto, uma degeneração da

via dopaminérgica nigro-estriatal (Thomas e Beal, 2007). Os resultados dos estudos

com  pacientes  que  apresentam  disfunção  dos  núcleos  da  base  sugerem  o

envolvimento destas estruturas cerebrais no processamento da memória implícita.

Esses estudos, em conjunto com os resultados observados em pacientes com uma

lesão no lobo temporal medial e nas estruturas diencefálicas, sugerem a existência

de  sistemas  cerebrais  múltiplos  de  memória  especializados  quanto  ao  tipo  de

memória que medeiam.

Buscando manter um paralelo entre os estudos com seres humanos e os com

animais de experimentação, os pesquisadores realizaram lesões ou manipulações
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farmacológicas que alteraram a função do hipocampo, promovendo evidências de

que esta região cerebral é importante para os processos de memória. Nos ratos, as

lesões no hipocampo prejudicam seletivamente  a formação da memória  para as

relações entre os múltiplos estímulos visuais,  quando da realização da tarefa do

labirinto aquático (Eichenbaum et al., 1990). Nesta, o animal aprende a localizar uma

plataforma submersa a qual ocupa um lugar fixo, em uma piscina circular sendo que

para  realizar  a  tarefa  os  animais  orientam-se  pela  configuração  espacial  dos

estímulos existentes na sala,  ou seja,  utilizam a memória espacial  (Morris et  al.,

1982;  Packard,  1999).  Utilizando  um  outro  paradigma  experimental,  Packard  e

colaboradores  (1989)  mostraram  que  lesão  da  fímbria-fórnix  (uma  grande  via

aferente  e  eferente  do  hipocampo),  mas  a  não  lesão  do  estriado,  prejudicou  a

aquisição de uma tarefa espacial no labirinto radial, a qual requer que o animal se

lembre de quais foram os braços do labirinto previamente visitados. Em um estudo

posterior, esses pesquisadores também mostraram que injeções pós-treino de um

agonista dopaminérgico intra-hipocampo melhoraram seletivamente o desempenho

dessa mesma tarefa (Packard e White, 1991). 

Da mesma forma, os estudos com animais revelaram que as lesões (Martin et

al., 2005), a inativação farmacológica (Morris et al., 1986) ou os modelos knockout

limitados  ao hipocampo (Tsien  et  al.,  1996)  prejudicam a aquisição da  memória

espacial. Estes resultados estão de acordo com a teoria de O´Keefe e Nadel (1978),

na qual se atribui um papel para o hipocampo na formação dos mapas cognitivos e

na aprendizagem espacial ou contextual.

De acordo com Potegal (1969), assim como nos seres humanos, nos animais

de laboratório o estriado também tem um papel nas tarefas de aprendizagem e de

memória. Este autor verificou o desempenho de ratos com uma lesão no estriado em

uma tarefa de aprendizagem no labirinto radial de 12 braços. A tarefa foi planejada

de tal  forma que,  para localizar  um alimento no labirinto,  o  animal  tinha que se

orientar pelos movimentos do próprio corpo (por exemplo, fazer uma rotação de 30

graus à direita ou à esquerda). Os animais com lesão no estriado apresentaram

prejuízo na aquisição dessa tarefa, pelo que, além do seu papel no ato motor, o

estriado seria o responsável pelo uso de uma estratégia egocêntrica para o animal
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se localizar no labirinto.

No mesmo estudo de Packard e colaboradores,  realizado em 1989,  estes

verificaram  que  a  lesão  do  estriado,  mas  não  da  fímbria-fórnix,  prejudicou  a

aquisição da resposta à aproximação a uma pista-estímulo luminoso que sinaliza um

braço do labirinto, a qual, por sua vez, não requer que o animal se lembre de qual foi

o braço previamente visitado,  pois o braço que contém a recompensa é sempre

sinalizado por uma luz acesa na sua entrada. Em um estudo posterior, os mesmos

pesquisadores  também  mostraram  que,  injeções  de  um agonista  dopaminérgico

intra-estriado no pós-treino, melhoraram seletivamente o desempenho para realizar

essa mesma tarefa (Packard e White, 1991). As lesões no estriado prejudicam a

aquisição  de  associações  entre  o  estímulo  e  a  resposta  motora  (Packard  e

McGaugh, 1992). O trabalho de Oliveira e colaboradores em 1997 também mostrou

que a lesão na porção anterodorsal do estriado prejudica a versão egocêntrica no

labirinto  em  T  (Oliveira  et  al,  1997).  As  funções  mnemônicas  especializadas

atribuídas  ao  estriado  incluem  a  informação  não-espacial  como  informações

egocêntricas  (Packard  e  McGaugh,  1996;  Packard,  1999)  e  aprendizagem  da

resposta (DeCoteau e Kesner, 2000).

Segundo os estudos mencionados atribui-se ao estriado um papel importante

na aprendizagem estímulo-resposta (S-R, do inglês “stimulus-response learning”). As

teorias existentes sobre o tipo de aprendizagem estímulo-resposta foram baseadas

nos trabalhos pioneiros de Thordinke e Hull (citado por Yin e Knowlton, 2006; White

e  McDonald,  2002).  Neste  tipo  de  tarefa,  acredita-se  que  se  uma  resposta

comportamental  (R)  eliciada por  um determinado estímulo  (S)  for  reforçada (por

exemplo,  com  uma  recompensa),  esse  reforço  aumenta  a  probabilidade  desa

resposta ocorrer. De acordo com White e McDonald (2002), acredita-se que esse

tipo de aprendizagem proceda de uma forma automatizada e inconsciente, e alguns

autores  consideram  esse  processo  envolvido  na  formação  de  hábitos  (Yin  e

Knowlton, 2006). Muitos trabalhos encontrados na literatura estão de acordo com a

ideia de que o estriado estaria envolvido na formação do hábito e na aprendizagem

do tipo S-R (Graybiel et al., 1994; White e McDonald, 2002; Yin e Knowton, 2006).
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Em  conjunto,  essas  conclusões  confirmaram  a  hipótese  da  existência  de

sistemas cerebrais múltiplos de memória nos ratos, os quais envolvem as regiões do

hipocampo e o estriado (para revisão, ver White e McDonald, 2002).

2. MEMÓRIA EMOCIONAL

A dissociação  observada  após  a  lesão  no  estriado  e  no  hipocampo,  nas

tarefas de aprendizagem e de memória  em labirintos,  também foi  verificada nos

estudos que avaliaram a memória emocional através do condicionamento clássico

ou pavloviano. O condicionamento clássico do medo é um dos paradigmas mais

utilizados  na  literatura  para  se  avaliar  a  memória  emocional,  tendo  muitos

progressos  sido  realizados  no  sentido  de  desvendar  a  maquinaria  cerebral  que

sustenta  esta  forma  de  memória.  Nesse  paradigma  experimental,  um  estímulo

neutro, pareado temporalmente com um evento biologicamente significativo, adquire

posteriormente a propriedade de eliciar as respostas comportamentais e fisiológicas

aprendidas. No condicionamento clássico do medo, um estímulo condicionado, que

pode ser um som ou uma luz, é pareado com um estímulo incondicionado aversivo,

como  um  choque  nas  patas  do  animal.  O  estímulo  condicionado,  originalmente

neutro,  adquire  propriedades  aversivas  e,  mesmo  quando  apresentado  sozinho,

evoca  reações  emocionais  de  medo  como alterações  autonômicas,  aumento  da

freqüência cardíaca e da pressão arterial (Cohen e Randall, 1984; Iwata e LeDoux,

1988; LeDoux, 1993); alterações neuroendócrinas como a liberação dos hormônios

adrenocorticotróficos (ACTH) e da corticosterona (Sullivan et al., 2004); e respostas

comportamentais  como o sobressalto  e a resposta de congelamento ou freezing

(Fendt e Fanselow, 1999). Quando se utiliza um estímulo sonoro, essa tarefa de

memória é denominada de condicionamento do medo ao som. No entanto, essas

respostas  condicionadas  de  medo  também  podem  ser  observadas  quando  os

animais  retornam ao  ambiente  onde  receberam o  estímulo  aversivo,  mesmo na

ausência do estímulo condicionado discreto. Neste caso, a tarefa é denominada de

condicionamento do medo ao contexto (Phillips and LeDoux, 1992). 

7



INTRODUÇAO

A  amígdala  é  considerada  a  estrutura  chave  para  ambos  os  tipos  de

condicionamento,  uma  vez  que  a  lesão  desta  estrutura  prejudica  tanto  o

condicionamento do medo ao contexto como o condicionamento do medo ao som

(Phillips  e  LeDoux,  1992;  Maren  et  al.,  1996).  Vários  estudos  sugerem  que  a

amígdala esteja envolvida com a associação entre os estímulos condicionados e

incondicionados.  A amígdala  é  uma  estrutura  multinucleada,  localizada  no  lobo

temporal medial. Acredita-se que a amígdala module a aprendizagem do medo e os

processos da memória e, além disto, parece ser um possível local da plasticidade

das  memórias  do  medo  (Fanselow  e  LeDoux,  1999;  Ressler  et  al.,  2002).  Nos

roedores, os núcleos da amígdala relevantes para o medo condicionado são o lateral

(LA), o basolateral (BLA), o basomedial (BMA) e o central (CeA). A amígdala recebe

aferências  sensórias  nos  seus  núcleos  LA e  BLA,  uma via  sensorial  direta  que

recebe  informações  sensitivas  de  todo  córtex.  Estes  núcleos,  então,  emitem

projeções para o núcleo central, que projeta para as áreas hipotalámicas e do tronco

encefálico que medeiam diretamente o medo em animais, tais como aumento do

batimento cardíaco, o congelamento e o aumento da resposta de sobressalto. No

caso  da  resposta  somatomotora  de  congelamento,  a  substância  cinzenta

periaquedutal  também tem  sido  considerada  como  a  estrutura  responsável  pela

mediação da resposta condicionada (LeDoux, 2000).

Por  outro  lado,  a  região  hipocampal  está  envolvida  apenas  com  o

condicionamento do medo ao contexto (mas veja Maren et al., 1997). A lesão no

hipocampo antes do treino, ou até 24 horas depois, prejudica o condicionamento

clássico do medo ao contexto, sem interferir no condicionamento clássico do medo

ao som (Kim e Fanselow, 1992; Phillips e LeDoux, 1992; Anagnostaras et al., 1999).

Já lesão no estriado dorsal, ao contrário, prejudica a tarefa do condicionamento do

medo ao som, sem interferir com o condicionamento do medo ao contexto (Ferreira

et  al.,  2003;  2008).  Este  padrão  de resultados  está  de  acordo  com a teoria  da

existência de sistemas múltiplos de memória nos roedores, em que as tarefas que

apresentam um componente  espacial,  como por  exemplo  o  condicionamento  do

medo ao contexto, são afetadas pela lesão no hipocampo, ao passo que tarefas não

espaciais, independentes do hipocampo, são afetadas pela lesão no estriado.
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O envolvimento do estriado dorsal nesta tarefa parece estar relacionado com

a  expressão  da  resposta  condicionada  de  congelamento  pelo  som,  e  não  no

armazenamento da associação entre o som e o choque, uma vez que os estudos

anteriores mostraram que a lesão eletrolítica total do estriado não abole a resposta

autonômica condicionada (Powell et al., 1978). Os estudos realizados em laboratório

mostraram que a via núcleo central da amígdala-estriado dorsal é importante para a

tarefa da memória emocional, pois a lesão unilateral do núcleo central da amígdala,

combinada  com  a  lesão  contralateral  do  estriado  dorsal,  afeta  seletivamente  a

resposta condicionada ao som, sem interferir com o a resposta ao contexto (Ferreira

et al., 2008).

Estes dados sugerem que, além de estar envolvido no aprendizado S-R, o

estriado também é importante para o condicionamento do medo ao som. Isto levanta

a  questão  dessa  região  cerebral  mediar  formas  de  aprendizado  que  são

independentes da formação hipocampal. Um estudo sobre o tema, contudo, sugere

que  o  estriado  também  possa  ser  importante  para  ambos  os  tipos  de

condicionamento  (White  e  Salinas,  2003).  Neste  estudo,  a  anfetamina  foi

administrada  após  o  treino  de  condicionamento  ao  som e  ao  contexto.  Em um

primeiro teste da tarefa, não havia diferença entre os grupos que receberam a salina

ou a anfetamina no estriado dorsal. Em um segundo teste houve uma melhora no

desempenho dos animais que receberam a anfetamina, a qual ocorreu tanto paro o

condicionamento  do  medo  ao  som  quanto  para  o  do  medo  ao  contexto.  Uma

possível  explicação  para  estes  dados  conflitantes  reside  no  fato  de  que  a

administração da droga pode ter atingido regiões mais ventrais do estriado, além da

região lesionada. (Ferreira et al., 2008). Neste caso, pode-se pensar no estriado com

o sendo importante para a elaboração das respostas somatomotoras estereotipadas,

como o congelamento ou a aprendizagem S-R.

Outra estrutura que está envolvida na regulação das respostas emocionais

após o condicionamento do medo é a do córtex cerebral. Entre as subregiões do

córtex cerebral, a região do córtex pré-frontal está envolvida na reação emocional e

na regulação autonômica (Morgan et al.,  1999).  Alguns estudos sugerem que as

lesões no córtex pré-frontal poderiam afetar o comportamento de congelamento nos
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animais (Laviolette et al., 2005). O córtex pré-frontal recebe informações sensoriais e

possui extensa conexão com a amígdala, que, por sua vez, envia projeções para

estruturas no tronco encefálico que estão direta ou indiretamente relacionadas com

a expressão do medo condicionado (Terreberry et al., 1987; Berendse et al., 1992).

Assim,  esta  região  do  córtex  pode  estar  envolvida  nos  processos  de

condicionamento do medo.

3. NEUROBIOLOGIA CELULAR E MOLECULAR DA MEMÓRIA

Apesar  das  lesões  e  das  manipulações  farmacológicas  serem  úteis  para

verificar o envolvimento do estriado, do hipocampo , da amígdala e do córtex pré-

frontal nas funções mnemônicas, abordagens mencionadas não mostram se existem

similaridades e diferenças entre os mecanismos moleculares que ocorrem em cada

região,  em  resposta  aos  diferentes  tipos  de  aprendizagem.  Um  outro  tipo  de

abordagem para se estudar os diferentes componentes da memória, é estudar a

expressão dos genes ou dos componentes moleculares que são ativados durante a

aquisição, consolidação e reativaçao da memória. 

A produção e a expressão de proteínas específicas no cérebro, após uma

tarefa  de  aprendizagem  e  memória,  foi  proposta  há  muito  tempo.  Enquanto  as

memórias  são  adquiridas  e  consolidadas,  ocorre  uma  cascata  de  eventos

intracelulares  que  envolve  uma  variedade  de  sinais  moleculares,  resultando  na

indução dos genes e da síntese protéica necessária para a formação das memórias

(ver Davis e Squire, 1984; Loebrich e Nedivi, 2009).

Quando uma população neuronal responde a um estímulo, dois grupos

diferentes de genes podem ser considerados. Alguns genes são ativados transiente

e rapidamente, dentro de minutos; não podendo a sua transcrição ser bloqueada por

agentes inibidores da síntese protéica como a anisomicina. Por possuerem estas

características, esses genes foram chamados de immediate-early genes (“genes de

expressão imediata” ou “IEGs”). Alguns dos IEGs agem como fatores de transcrição

que  regulam  a  expressão  de  um  segunda  classe  de  genes,  transcritos
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posteriormente, também chamados de delayed-response genes (genes de resposta

tardia).  Esta  segunda classe de genes,  por  vezes,  são genes alvos  da primeira

classe  (Pláteník  et  al.,  2000).  Entre  os  IEGS  há  duas  categorias.  A primeira  é

chamada de reguladores que agem como fatores de transcrição, como por exemplo

os genes c-fos, c-jun ou Egr1. As proteínas FOS e JUN formam heterodímeros que

operam na atividade neuronal, agindo como fatores transcricionais e podem regular

as modificações celulares de longo prazo (para uma revisão, ver Morgan e Curran,

1991; Bossis et al., 2005). A segunda categoria dos IEGs é chamada de efetores,

como por  exemplo  o  Arc  e o  Homer1A  1.  Os genes desta  categoria  agem com

proteínas  do  citosol  ou  como  proteínas  sinápticas,  podendo  estar  diretamente

envolvidos na função sináptica e, por exemplo, aumentar o número dos contatos

pós-sinápticos. (Chowdhury et al., 2006).

No sistema nervoso, a expressão dos IEGs é induzida por diversos estímulos,

incluindo  os  neurotrasmissores  (como  o  glutamato  e  o  receptor  NMDA),  os

peptídeos,  os  fatores  de  crescimento,  a  isquemia,  a  despolarização,  as  lesões

cerebrais  ou  a  estimulação  sensória  (Hughes  e  Dragunow,  1995;  Herrera  e

Robertson, 1996). 

Detectar  mudanças  no  padrão  de  ativação  dos  IEGs  e  nas  estruturas

cerebrais relacionadas à memória, permite um nível de análise mais profundo para

identificar  mudanças  na  plasticidade  neuronal  decorrentes  dos  processos  da

aprendizagem e da memória. Desta forma, a expressão dos IEGs pode indicar a

participação  de  uma  estrutura  cerebral  em  um  paradigma  comportamental

específico. O nível em que cada estrutura participa na ativação dos IEGs, durante os

1
Para referências aos IEGs, a nomenclatura utilizada para Rattus novergicus 

foi:

Gene: a primeira letra do nome do gene em maiúsculo e as demais 

minúsculas, em itálico, por exemplo Egr1 e Arc. Com exceção do c-fos, que é um 

gene clássico e tem a sua nomenclatura modificada.

Proteína: todas as letras em maiúsculo, por exemplo, FOS, EGR1 e ARC. 

(www.informatics.jax.org/mgihome/nomen/gene.shtml, 2013)
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diferentes  paradigmas  de  aprendizagem  como  a  aprendizagem  a  lugares  ou  a

respostas, pode indicar a sua contribuição para o comportamento.

A expressão do IEG  c-fos no hipocampo, por exemplo, é induzida após a

aprendizagem espacial  (Vann et  al.,  2000;  Guzowski  et  al.,  2001,  Teather  et  al.,

2005). Os estudos mostraram que os ratos treinados para fazer uma discriminação

espacial no labirinto em cruz, quando comparados ao grupo controle, apresentaram

uma expressão aumentada do c-fos no hipocampo, (Colombo et al., 2003; Gill et al.,

2007).  Em relação ao aprendizado S-R, também no labirinto em cruz, houve um

aumento da expressão do  c-fos no estriado dorsal,  mas não no hipocampo. Um

outro estudo observou um aumento da expressão da ARC no estriado, após a tarefa

de descriminação no labirinto em cruz (Daberkow et al., 2007). 

Assim como nos trabalhos acima citados, também foi verificado, após uma

tarefa de labirinto em T, um aumento na expressão dos IEGs no estriado (Gill et al.,

2007). Neste protocolo, os autores forçaram uma estratégia egocêntrica nos ratos,

facilitando assim a aprendizagem dependente do estriado. Por ser uma tarefa que

demanda muito tempo para ser realizada, a estimulação dos IEGs pode começar

ainda no meio da tarefa, por isso a imunoreatividade à FOS e à EGR1 foi verificada

após 30 e 90 minutos após o término da tarefa.  Os animais que aprenderam a

resposta egocêntrica apresentaram maior imunoreatividade à FOS no estriado, mas

não no hipocampo. Estes estudos sugeriram que existe um perfil de expressão dos

IEGs no estriado após a aprendizagem S-R.

A participação destes IEGs no hipocampo após tarefas de condicionamento

do medo, também estão relatadas na literatura. (Milanovic et al., 1998; Wiltgen et al.,

2010,  Yochiy  et  al,  2012).  No  estudo  de  Wiltgen  et  al.,  2010,  por  exemplo,  foi

observado um aumento na expressão dos genes  c-fos,  Egr1 e  Arc no hipocampo

quando  os  animais  que  passaram  pelo  condicionamento  de  medo  foram

comparados  à  animais  controle  de  gaiola,  30  minutos  após  a  tarefa  do

condicionamento  do  medo  ao  contexto.  Assim  como  no  hipocampo,  após   a

aquisição do condicionamento de medo ao contexto, também foi  observada uma

maior expressão dos IEGs, como o c-fos, no córtex pré-frontal (Morrow et al, 1999,
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Frankland et  al.,  2004),  bem como em outro  paradigma de  condicionamento  do

medo,  como  a  esquiva  ativa  (Yochiy  et  al.,  2012).  No  trabalho  de  Yochiy  e

colaboradores (2012), os autores mostraram que os animais que aprendiam uma

tarefa  discriminativa  que  envolvia  tanto  condicionamento  de  medo  e

condicionamento  operante,  os  animais  apresentavam maior  imunoreatividade  de

FOS e EGR1 no córtex pré-frontal medial e na região CA1 do hipocampo.

De forma geral, os estudos envolvendo lesão ou manipulação farmacológica

mostram o envolvimento do hipocampo, do estriado e do córtex pré-frontal, nos

processos de memória e aprendizagem. Por sua vez, a expressão dos IEGs nessas

regiões cerebrais contribui igualmente para esses processos. 

Conforme citado anteriormente, o estriado está envolvido na elaboração da

resposta somatomotora de congelamento em decorrência do condicionamento de

medo ao som, um estímulo discreto que antecipa de forma temporal a vinda de um

estímulo aversivo, podendo-se supor que, após o pareamento som-choque, exista

alguma forma de alteração de expressão molecular no estriado.

Porém, a expressão dos IEG no estriado no condicionamento do medo ao

som não foi verificada em nenhum trabalho existente na literatura. Tipicamente, no

condicionamento  do medo ao som,  o  animal  é  colocado em um ambiente  onde

pareamentos som-choque são aplicados. Nesta situação, embora o animal aprenda

a associação entre o som o choque, é inevitável que a associação contexto-choque

também ocorra, pois não é possível afirmar que qualquer alteração observada no

estriado seja decorrente apenas do condicionamento ao som. 

Logo, para se investigar a ocorrência de alguma alteração gênica no estriado,

à  semelhança  do  que  ocorre  no  aprendizado  S-R,  é  necessário  utilizar  uma

estratégia experimental para impedir a ocorrência do condicionamento do medo ao

contexto, por meio de uma manipulação que sabidamente provoque este tipo de

prejuízo no desempenho da tarefa comportamental, como a lesão ou administração

de antagonista glutamatérgico NMDA (AP-5) no hipocampo.
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JUSTIFICATIVA

Em conjunto, os dados apresentados sugerem a participação do estriado, do

hipocampo  e  do  córtex  pré-frontal,  assim  como  dos  IEGs  mencionados  nos

processos da memória e de aprendizagem. 

Em relevância, destaca-se a participação do estriado em tarefas de memória

e aprendizagem. Classicamente, o estriado está relacionado com aprendizagem do

tipo estímulo-resposta ou aprendizagem egocêntrica. Estudos recentes no entanto,

sugerem  a  participação  do  estriado  em  outro  tipo  de  tarefa  de  memória  e

aprendizagem, como a tarefa de condicionamento de medo ao som. 

Juntamente com o estriado, outras estruturas cerebrais, como o hipocampo e

o córtex pré-frontal também apresentam papel importante nas tarefas de memória,

em especial  nas  tarefas  de  condicionamento  de  medo.  Já  foi  demonstrado  que

nestas estruturas há maior expressão de genes de expressão imediata após uma

tarefa de memória, como c-fos, Egr-1 e Arc.

No entanto, até o presente momento, não há relatos do perfil molecular do

estriado após a tarefa de condicionamento de medo ao som. Através da análise

comportamental  e molecular, pode-se entender  o papel  do estriado na tarefa de

condicionento de medo ao som mais claramente, assim como o papel do hipocampo

e do córtex pré-frontal que também estão envolvidas nesta tarefa.
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OBJETIVOS

Objetivo Geral

O objetivo geral do presente estudo foi investigar os primeiros eventos da aquisição

e  consolidação  da  tarefa  de  condicionamento  de  medo  ao  som,  através  da

expressão de diferentes IEGs na região do estriado, hipocampo e córtex pré-frontal. 

Objetivos Específicos

- Determinar uma manipulação que afete o condicionamento de medo ao contexto,

sem interferir com o condicionamento de medo ao som.

- Verificar o padrão temporal de expressão gênica e proteica dos IEGs c-fos, Egr1 e

Arc no estriado, hipocampo e cortéx pré-frontal 30 ou 90 minutos após a tarefa de

condicionamento de medo ao som, através das técnica de PCR em tempo real e

Western Blot.
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MATERIAL E MÉTODOS

MATERIAL E MÉTODOS GERAIS

A seguir serão descritos os materiais, métodos e procedimentos comuns a 

todos os experimentos.

Animais

Foram utilizados ratos Wistar, machos, com três meses de idade, pesando

aproximadamente 300 gramas, provenientes do Centro de Desenvolvimento de

Modelos Experimentais  para  Medicina  e  Biologia  (CEDEME) da Universidade

Federal de São Paulo. Os animais foram acomodados de quatro a cinco por gaiola

moradia,  mantidos em condições controladas de temperatura (23 ± 2°C) e período

claro/escuro de 12 horas (período claro começando às 7:00 h). Ração padronizada e

água foram fornecidas ad libitum. Todos os experimentos foram realizados durante o

período claro.

Todos  os  procedimentos  realizados  neste  estudo  foram  aprovados  pelo

Comitê de Ética e Pesquisa da UNIFESP sob número 0926/08. (Anexo 1).

Cirurgia estereotáxica

Para os procedimentos de cirurgia estereotáxica, cada rato foi anestesiado

com xilasina na dose de 10mg/kg e quetamina na dose de 90mg/kg,

intraperitonealmente e colocado no aparelho estereotáxico. Diferentes manipulações

foram realizadas e serão detalhadas em cada etapa do processo.

Após a cirurgia os animais receberam uma injeção intramuscular de

pentabiótico e uma injeção intraperitoneal de diclofenaco sódico e foram colocados

em caixas individuais aquecidas por uma lâmpada de 15 W para se recuperarem da

anestesia. Após a recuperação da anestesia, os animais retornaram ao biotério,

onde permaneceram por pelo menos sete dias antes do início das tarefas
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comportamentais (período de recuperação). Durante esse período os animais foram

alojados individualmente e foram  manipulados diariamente afim de se diminuir  o

estresse dos animais.

Aparelhos

O aparelho que foi utilizado nas tarefas comportamentais é composto por uma

caixa acrílica, medindo 22x24x35 cm. A caixa onde os animais receberam o choque

é formada por paredes pretas. A tampa do aparelho é de acrílico transparente que

cobre o compartimento. A base é formada por grades metálicas conectadas a um

gerador de choque elétrico, que produz uma corrente de até 2,0 mA, ocasionando

um choque nas patas do animal (AVS Projetos Especiais). 

Para o teste de condicionamento de medo ao som foi utilizada uma câmara

de teste cilíndrica, branca, medindo 35 cm de diâmetro x 40 cm de altura, e uma

tampa transparente com orifícios circulares. Os aparelhos continham suporte para

câmera filmadora e mantidos em salas diferentes, limpos com diferentes substâncias

e foi acoplado a ambos um gerador de som (80dB), utilizado como estímulo

condicionado.

Treino de condicionamento de medo ao som e ao contexto

Após o período de recuperação da cirurgia, cada animal foi colocado,

individualmente, por 2 minutos, na caixa de condicionamento. Após este período,

recebeu cinco pareamentos som/choque (estímulo condicionado - estímulo

incondicionado). O som teve duração de 5 segundos (80dB) e no último segundo foi

liberado concomitantemente um choque nas patas (0,6mA e 1 segundo de duração).

Foi mantido um intervalo de 30 segundos entre cada pareamento. Trinta segundos

após o último pareamento, o animal foi retirado do aparelho e colocado de volta em

sua gaiola moradia.
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Teste de condicionamento de medo ao contexto (CMC)

Foi realizado 48 horas após o treino. Cada animal foi  colocado no mesmo

contexto do treino, isto é, diretamente no compartimento escuro da caixa de esquiva.

O  tempo  de  congelamento,  definido  como  a  completa  ausência  de  movimento,

exceto movimento respiratório (Blanchard and Blanchard, 1969; 1972; Fanselow and

Bolles, 1979;  Davis,  1992; LeDoux, 1993) foi  registrado continuamente, minuto a

minuto,  durante  5  minutos  com  um  cronômetro,  por  um  observador  cego  ao

tratamento. Nesse teste não foram apresentados estímulos de som ou de choque. O

tempo de congelamento foi utilizado como medida de condicionamento.

Teste de condicionamento de medo ao som (CMS)

Cada animal foi colocado na câmara cilíndrica de teste (novo contexto) 48

horas após o treino onde permaneceu por seis minutos. Durante o quarto e quinto

minutos  de  permanência  na  câmara,  apenas  o  estímulo  condicionado  (som)  foi

apresentado 5 vezes ao animal, com o mesmo intervalo do dia do treino, começando

ao final do terceiro minuto. O tempo de congelamento foi registrado continuamente

durante os 6 minutos do teste comportamental, minuto a minuto, antes e depois da

apresentação do som, sendo o tempo de congelamento por minuto utilizado como

medida de condicionamento.

Análise histológica

Após o término dos experimentos realizados na ETAPA 1, os animinais foram

anestesiados com hidrato de cloral e os cérebros foram retirados e congelados a
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-80  °C.  O  procedimento  histológico  foi  realizado  utilizando-se  criostato  de

congelamento.  Para  cada  cérebro,  foram realizados  15-20  cortes  com 40μm de

espessura  cada.  As  regiões  incluiram  o  hipocampo  com  suficiente  margem  de

segurança.  Depois  de  realizados  os  cortes,  as  lâminas  foram  submetidas  à

coloração com violeta de cresil  e,  posteriormente, montadas e limpas. Os dados

histológicos obtidos serviram para mostrar  o  local  das lesões,  de  acordo com o

objetivo do experimento, e também para visualizar a extensão das mesmas. 

Eutanásia e dissecação de estruturas

Após o término dos experimentos da ETAPA 2, para retirada de estruturas, os

animais  foram  eutanasiados  por  guilhotina  e  o  encéfalo  rapidamente  retirado  e

colocado em uma placa de Petri autoclavada. Com o auxílio de uma espátula, o

hipocampo e o estriado foram retirados e congelados em gelo seco. As amostras

foram colocadas individualmente em microtubos de centrifugação e mantidas em

freezer -80ºC até seu processamento. Nos experimentos realizados neste trabalho,

o hipocampo total foi retirado, assim como o estriado também foi retirado totalmente

(incluindo  as  porções  dorsais  medial  e  lateral  e  o  estriado  ventral).  A região

dissecada de córtex pré-frontal  incluia  as regiões do córtex cingulado,  do córtex

motor primária e secundário, córtex somatossensório primário, do córtex orbital, e do

córtex pré-límbico e infralímbico.

Análise estatística

Os dados obtidos dos experimentos de CMC foram analisados pela análise de

variância (ANOVA) de duas vias, tendo como fatores Grupo e Minuto  Intrasessão.

Os  dados  do  experimento  de  CMS  foram  analisados  por  ANOVA de  medidas

repetidas,  tendo como fatores  Grupo e  Minuto  Intrasessão.  Para  as  análises  de

Western Blot  e PCR em tempo real, primeiro as amostras eram normalizadas por

controle endógeno, seguido pela análise de variância (ANOVA) de duas vias. Foram
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utilizados como fatores Droga ( injeção de Salina ou AP5) e Treino (SEM treino,

exposição ao SOM e, PAREAMento som e choque). Essas análises foram seguidas

pelo teste post-hoc de Tukey, quando necessário. Um valor de p menor do que 0,05

foi considerado significativo.

20



MÉTODOS E RESULTADOS – ETAPA 1

ETAPA  1  -  Efeito  de  diferentes  lesões  hipocampais  nas  tarefas  de

condicionamento de medo ao contexto e ao som. 

Em  um  primeiro  momento,  a  necessidade  de  se  realizar  a  lesão  de

hipocampo residia no fato de que as avaliações moleculares seriam realizadas após

o treino da tarefa. E a princípio não era possível descartar a possibilidade de que

qualquer alteração encontrada fosse decorrente do condicionamento ao contexto da

câmara de treinamento.  

Portanto, o objetivo da etapa 1 foi verificar o comportamento dos animais com

lesões bilaterais no hipocampo no CMC e no CMS. De acordo com a hipótese inicial,

a lesão de hipocampo deveria ser seletiva para prejudicar apenas CMC sem alterar

o CMS. Essa etapa era imprescindível para os futuros experimentos do estudo.

Estudos  anteriores  mostraram  evidências  controvérsias  sobre  efeitos  de

lesões no hipocampo em causar prejuízo no CMC. Em alguns, a lesão foi eficiente

em causar prejuízo (Kim e Fanselow, 1992, Phillips e LeDeoux, 1992); porém em

outros, tal prejuízo não foi observado (Cho et al., 1999, Wiltgen et al., 2006). 

Nessa  primeira  etapa  foram  realizados  três  experimentos  com  distintas

manipulações  hipocampais,  visando  uma  manipulação  que  prejudicasse

seletivamente o CMC. Os animais foram submetidos a cirurgia estereotáxica e após

um período de recuperação de no mínimo sete dias, foram treinados na caixa de

condicionamento  e  receberam  pareamentos  som-choque.  Após  os  testes

comportamentais, os animais foram eutanasiados para análise histológica do tecido

cerebral.

No  experimento  1,  foram comparados  três  tipos  de  lesões  no  hipocampo

dorsal: eletrolítica por passagem de corrente anódica, lesão por administração de

ácido ibotênico e lesão por administração de NMDA. 

No  experimento  2,  repetiu-se  o  procedimento  de  lesão  química  por

administração intrahipocampal de NMDA com um número maior de animais.

No  experimento  3,  foi  realizado  uma  manipulação  farmacológica  com  o
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objetivo de prejudicar a atividade do hipocampo dorsal temporariamente, através da

administração  local   de  AP-5  (ácido  D-(-)-2-amino-5-fosfonopentanóico),  um

antagonista de receptores glutamatérgico do tipo NMDA (N-metil-D-aspartato).

Delineamento Experimental e Resultados

A  seguir  será  apresentado  o  delineamento  experimental,  seguido  dos

resultados e uma breve justificativa para cada experimento realizado.

Experimento 1:  Comparação dos efeitos no hipocampo dorsal causados por

lesão  eletrolítica,  química  por  ácido  ibotênico  e  química  por  NMDA  no

condicionamento de medo ao contexto e ao som. 

Os  animais  foram  treinados  no  aparelho  de  condicionamento  com  a

apresentação  de  som  (dia  1).  Após  48  horas,  os  animais  foram  testados  no

condicionamento de medo ao contexto (dia 2). No dia 3, 72 horas após o treino, os

animais foram testados para o condicionamento de medo ao som. Esperavamos que

o animal apresentasse um prejuízo no condicionamento ao contexto, sem interferir

com o condicionamento de medo ao som. 

O esquema abaixo representa a idéia geral deste experimento:

Os animais foram agrupados em 4 grupos experimentais:

- Sham: lesão simulada bilateral no hipocampo dorsal (n=4);

- Lesão eletrolítica: lesão bilateral  no hipocampo dorsal por lesão do tipo

eletrolítica por passagem de corrente anódica (n=4);
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-  Lesão  ácido  ibotênico: lesão  bilateral  no  hipocampo  dorsal  por

administração de ácido ibotênico (n=4);

-  Lesão NMDA: lesão bilateral  no hipocampo dorsal  por  administração de

NMDA (n=4);

Para  realização  das  lesões,  os  animais  foram anestesiados  e  tiveram  os

cuidados pós-cirúrgicos, como descritos na seção de cirurgia estereotáxica. Para

lesão eletrolítica foi realizada uma incisão na pele da cabeça para expor o crânio e

três orifícios por hemisfério (total seis) foram abertos para introdução de eletrodos de

aço  inoxidável  isolados,  de  0,5  mm  de  diâmetro  e  ponta  exposta  de

aproximadamente 0,7 mm. Através do eletrodo foi passada uma corrente anódica de

0,5 mA durante 15 segundos para cada ponto de lesão do hipocampo dorsal, tendo

por  terra  um  outro  eletrodo  ligado  à  borda  da  pele  incisada.  As  coordenadas

estereotáxicas (Paxinos e Watson, 1997) para lesão eletrolítica do hipocampo dorsal

usadas neste experimento foram:

Anteroposterior (AP): -3,0; mediolateral (ML): ±1,8; dorsoventral (DV): -3,0; 

AP: -4,0; ML: ±3,0; DV: -3,0; e 

AP: -5,0;ML: ±3,0; DV: -3,0.

Para lesão por NMDA, utilizou-se os seguintes parâmetros: NMDA (20μg/μl)

dissolvido em 0,1 M de PBS, pH 7,4. A droga foi infundida através de uma agulha de

injeção (30 gauge) que estava afixada à extremidade de uma seringa Hamilton por

meio de um tubo de polietileno. As injeções foram controladas por uma bomba de

infusão, programada para infundir NMDA por 4 minutos (0,05  μl/min; 0,2μl/região).

As  infusões  foram  realizadas  no  hipocampo  dorsal,  em  três  regiões  de  cada

hemisfério, seguindo as seguintes coordenadas (em mm) (Paxinos e Watson, 1997),

sendo a coordenada dorsoventral relativa à dura-matér:
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AP: -2,8, ML: ±1,6; DV: -3,3; 

AP: -4,2; ML: ±2,6; DV: -3,0; e 

AP: -5,3; ML: ±4,9; DV: -3,3.

Para  lesão  por  ácido  ibotênico,  foram  utilizados  os  mesmos  parâmetros

realizados para a lesão por NMDA. 

Após a infusão, a agulha injetora foi mantida no local da administração por 4

minutos adicionais para permitir a difusão das drogas. Após todas as infusões ou

lesões eletrolíticas, os animais foram suturados.

Nos ratos do grupo controle o procedimento foi  idêntico ao executado nos

animais  experimentais,  com  a  agulha  injetora  atingindo  as  coordenadas

especificadas, com exceção de que não foi injetada nenhuma droga.
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Resultados do Experimento 1

Como pode ser visto na figura 1, nenhum um tipo de lesão afetou a tarefa de

condicionamento de medo ao contexto.  A ANOVA indicou que o fator Sessão foi

significativo  F(6,72)=52,2;  p<0,05],  porém  o  fator  Grupo  [F(6,72)=52,2;  p<0,05]  e  a

interação entre Grupo e Sessão [F(18,72)=0,68; p>0,05] não foram significativos.

Figura 1. Comparação dos diferentes tipos lesões hipocampais pré-treino sobre a média(+
erro padrão) do tempo de congelamento (em segundos) no treino e no teste da tarefa de
condicionamento de medo ao contexto (ANOVA de duas vias, seguida pelo teste de Tukey).
Controle. Eletro: lesão eletrolítica, IBO: ácido ibotênico e NMDA. O número de animais por
grupo é mostrado entre parênteses.
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A  figura  2  mostra  os  efeitos  comparativos  das  lesões  hipocampais  no

desempenho de animais na tarefa de condicionamento de medo ao som. A ANOVA

de duas vias indicou que o fator grupo [F(3,12) = 0,14; p>0,05], assim como a interação

(grupo x minuto) [F(15,60) = 1,72; p>0,05] não foram significativos. Como pode ser visto

na figura, houve efeito minuto [F(5,60) =39,19; p<0,05] após a apresentação do som

(p<0,05, teste a posteriori de Tukey).

Figura  2. Comparação  dos  diferentes  tipos  lesões  hipocampais  pré-treino  sobre  o
desempenho dos animais no teste da tarefa de CMS, minuto a minuto (ANOVA de medidas
repetidas, seguido pelo teste do Tukey). Controle: controle. Eletro: lesão eletrolítica, IBO:
ácido ibotênico e NMDA: N-metil-D-aspartato. O número de animais por grupo é mostrado
entre parênteses.

Durante  a  análise  histológica,  foi  observado  que   nenhum  tipo  de  lesão

apresentou  resultado  estatisticamente  significativo;  porém  o  grupo  lesão  com

administração de NMDA apresentava um padrão de lesão mais adequado em gerar
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um prejuízo na tarefa de CMC. Decidiu-se  então utilizar  esse tipo de lesão nos

experimentos subsequentes.

Análise Histológica

As figuras 3,  4  e 5 mostram uma fotomicrografia  representativa de cortes

histológicos  e  um  desenho  esquemático  sobre  a  área  lesionada  nas  diferentes

manipulações hipocampais.
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Figura 3. A, B e C – Cortes histológicos corados com cresil violeta em diferentes níveis da
lesão  provocada  por  passagem  de  corrente  anódica  (Grupo  Eletro).  D  –  desenho
esquemático das áreas do hipocampo dorsal lesadas. A área negra mostra o epicentro da
lesão; a região cinza mostra danos secundários ao tecido.
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Figura 4. A, B e C – Cortes histológicos corados com cresil violeta em diferentes níveis da
manipulação por administração de NMDA (Grupo NMDA). D – desenho esquemático das
áreas do hipocampo dorsal.  A área negra  mostra a média da localização da ponta  das
agulhas de microinjeção.
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Figura 5. A, B e C – Cortes histológicos corados com cresil violeta em diferentes
níveis  da manipulação por  administração de ácido ibotênico  (Grupo IBO).  D –  desenho
esquemático das áreas do hipocampo dorsal atingidas. A área negra mostra a média da
localização da ponta das agulhas de microinjeção.
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De acordo com a figura 3, podemos observar que a lesão eletrolítica causou

uma pequena lesão no hipocampo dorsal, que ainda apresenta uma considerável

região intacta. As Figuras 4 e 5 mostraram que as administrações de ácido ibotênico

e NMDA não foram suficientes para produzir lesões no hipocampo dorsal. Visto que

a lesão não foi efetiva em causar prejuízo no desempenho dos animais, decidiu-se

então refazer as manipulações, iniciando com administração de NMDA. Foram feitas

pequenas modificações no sistema de infusão e aumentamos a quantidade de droga

para 2,0μl de droga por sítio de infusão a uma velocidade de 0,4μl por minuto.

Experimento  2:  Efeito  da  lesão  química  por  administração  de  NMDA  no

hipocampo dorsal no condicionamento de medo ao contexto e ao som

O Experimento foi composto por 2 grupos experimentais:

- Sham: lesão simulada bilateral no hipocampo dorsal (n=9);

-  Lesão  NMDA:  lesão  bilateral  no  hipocampo  por  administração  NMDA

(n=12).

A lesao bilateral no hipocampo por administração de NMDA foi realizada de

forma semelhante ao experimento 1.

Sete  dias  após  a  recuperação  da  cirurgia  os  animais  foram treinados  no

aparelho de condicionamento com a apresentação de som e do choque nas patas

(dia 1).  Após 48 horas, os animais foram testados no condicionamento de medo ao

contexto  background (dia 2). No dia 3, 72 horas após o treino, os animais foram

testados para o condicionamento de medo ao som.
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Resultados do Experimento 2

O Experimento 2 foi realizado com os novos parâmetros, porém novamente

não  houve  prejuízo  no  condicionamento  de  medo ao  contexto  nos  animais  que

sofreram lesão por administração de NMDA quando comparados ao grupo controle

(sham). A ANOVA indicou que o apenas o fator Sessão foi significativo [F(1,19)=80,30;

p<0,05],  porém o  fator  Grupo  [F(1,19)=1,00;  p>0,05]  e  a  interação  entre  Grupo  x

Sessão [F(1,19)=0,15; p>0,05] não foram significativos. (Figura 6)

Figura 6.  Média (+EP) do tempo de congelamento (em segundos) dos animais controles
(sham) ou NMDA (40µg/µl) na tarefa de CMC (ANOVA de duas vias, seguida pelo teste de
Tukey). Não houve diferença estatisticamente significativa na comparação das médias, por
minuto (+ E.P.).
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Para o CMS,  ANOVA não considerou significativa a influência  dos fatores

grupo [F(1,19) = 0,08; p>0,05] e da interação Grupo x Minuto [F (5,95)=0,24; p>0,05]. A

ANOVA revelou fator Minuto [F(5,95)=131,32; p<0,05]. Como mostrado na Figura 7, os

animais de ambos os grupos apresentam maior tempo de congelamento depois do

teste  quando  comparados  ao  tempo  de  congelamento  antes  do  teste  (teste  a

posteriori Tukey, p < 0,05). 

Figura 7.  Média (+E.P.) do tempo de congelamento (em segundos), minuto a minuto, dos
animais submetidos a administração de NMDA ou sham  (ANOVA de medidas repetidas,
seguido  pelo  teste  do  Tukey).  Não  houve  diferença  estatisticamente  significante  na
comparação das médias.
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Análise Histológica 

A análise histológica mostrou lesão do hipocampo abrangendo giro denteado,

CA1, CA2 e CA3 do hipocampo dorsal, como visto na figura 8. O hipocampo ventral

ficou intacto (não mostrado na figura).
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Figura 8. A, B e C – Cortes histológicos corados com cresil violeta em diferentes níveis da

lesão provocada por administração de NMDA (Grupo NMDA). D – desenho esquemático das

áreas do hipocampo dorsal  lesadas.  A área negra mostra os danos causados ao tecido

provocados administração de NMDA.
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Experimento  3:  Efeito  da  administração  intrahipocampal  de  AP-5  no

condicionamento de medo ao contexto background e ao som

A lesão obtida no experimento 2 atingiu quase a totalidade do hipocampo

dorsal.  Lesões  desta  magnitude  foram  suficientes  para  provocar  prejuízo  de

memória em tarefas como reconhecimento a odor (Otto e Poon, 2006). Esta lesão,

entretanto, não provocou prejuízo na tarefa de CMC, de acordo com os dados aqui

apresentados.  Para  alcançarmos  o  objetivo  do  nosso  trabalho  era  importante

utilizarmos uma manipulação pré-treino de hipocampo que provocasse prejuízo na

tarefa de CMC. 

Em um trabalho publicado em nosso laboratório (Schenberg e Oliveira, 2006)

foi  demonstrado  que  a  administração  intrahipocampal  pré-treino  de  AP-5,  um

antagonista de receptor NMDA, prejudicou o condicionamento de medo ao contexto

sem interferir com o condicionamento de medo ao som. Decidiu-se então mudar o

tipo de abordagem metodológica utilizada e administrar o antagonista AP5 ao invés

de realizar lesão com NMDA.

Desta forma, o Experimento 3 foi composto por 2 grupos experimentais:

- Controle: administração de salina intrapocampal (n=13);

- AP-5: administração de AP-5 intrahipocampal (n=13).

Cada rato foi anestesiado com xilasina na dose de 10mg/kg e quetamina na

dose  de  90mg/kg,  intraperitonealmente  e  colocado  no  aparelho  estereotáxico.

Cânulas-guia  de  aço  inoxidável  (23  gauge,  8  mm)  foram  implantadas  e

posteriormente fixadas com cimento dental. Mandris de 8 mm foram colocados em

cada cânula-guia para evitar obstruções.

As coordenadas estereotáxicas (Paxinos e Watson, 1997) para canulação do

hipocampo dorsal usadas neste experimento foram as seguintes:

AP: -3,5; ML: ±2,5; DV: -3,2; 

Os  cuidados  pós-operatórios  foram  os  mesmos  envolvidos  nos  outros

experimentos. 
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Com o objetivo de bloquear os receptores NMDA, o AP-5 (2,5μl/μg) dissolvido

em  solução  salina  estéril,  foi  injetado  bilateralmente  através  de  agulhas  de

microinjeção (30 gauge) que se estendiam 0,5 mm abaixo da cânula-guia. Para a

microinjeção, cada animal foi cuidadosamente imobilizado, o mandril era retirado e a

agulha  de  microinjeção  colocada  dentro  da  cânula-guia.  A solução  de  AP-5  foi

injetada a uma taxa de infusão de 0,4μl/minuto, durante 5 minutos, totalizando 2µl de

droga injetada por hemisfério. Após o término da injeção, a agulha de microinjeção

era deixada dentro da cânula-guia por dois minutos adicionais, antes de recolocar o

mandril,  para que ocorresse difusão da droga e evitar o refluxo pela cânula guia

(Schenberg  e  Oliveira,  2008).  Durante  o  procedimento  de  injeção,  os  animais

podiam movimentar-se livremente.

Após a administração de AP-5, os animais eram imediatamente submetidos

ao treino da tarefa de condicionamento de medo ao contexto e ao som. Após 48

horas, os animais foram testados no CMC (dia 2). E, 72 horas após o treino, os

animais foram testados para o CMS.
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Resultados do Experimento 3

Foi verificado que o AP-5 causou um prejuízo no CMC. A Figura 9 mostra o

efeito da administração pré-treino de AP-5 sobre o condicionamento de medo ao

contexto.  A ANOVA revelou que os fatores grupo  [F(1,24)=203,92;  p<0,05],  sessão

[F(1,24)=85,70;  p<0,05] e  interação  grupo-sessão  [F(1,24)=35,95;  p<0,05] foram

significativos. 

Figura 9. Média (+EP) do tempo de congelamento (em segundos) dos animais injetados
pré-treino com salina (controle) ou AP-5 (2,5µg/µl; 2,0µl por hemisfério) na tarefa de CMC. A
droga diminui o tempo médio de congelamento no dia do teste do CMC, sem afetar o dia do
treino. 
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A Figura 10 mostra os efeitos da administração pré-treino intrahipocampal de

AP-5 no desempenho de animais na tarefa de CMS. A ANOVA de duas vias indicou

não que houve efeito grupo estatisticamente significativo [F(1,24) = 2,57; p>0,05] e

nem efeito interação (grupo x minuto) [F(5,120) = 0,39; p>0,05]. Como pode ser visto

na Figura 10, houve efeito minuto [F(5,120) =103,36; p<0,05] após a apresentação

do som (p<0,05, teste a posteriori de Tukey).

Figura 10. Média (+E.P.) do tempo de congelamento (em segundos), minuto a minuto, dos
animais injetados pré-treino com salina (controle) ou AP-5 (2,5µg/µl; 2,0µl por hemisfério) na
tarefa  de  CMS.  A  administração  de  AP-5  não  provocou diferença  estatisticamente
significante na comparação das médias antes e após a apresentação do som. 
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Análise histológica

A análise histológia mostrou o posicionamento da agulha injetora próximo da

região CA1 do hipocampo e também do giro denteado. 

Figura 11. A – Corte histológico corado com cresil violeta mostando a localização da agulha
injetora (Grupo NMDA). B – desenho esquemático das áreas do hipocampo dorsal mostra a
média da localização das agulhas de microinjeção.

Como observado anteriormente no nosso laboratório (Schenberg e Oliveira.

2008) a administração de AP-5 no hipocampo realizada pré-treino foi  efetiva em

prejudicar  o  CMC,  sem  interferir  com o  CMS.  Dessa  maneira,  partimos  para  a

próxima etapa deste estudo.
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ETAPA 2  - Avaliação  de  genes  de  expressão  imediata  após  a  tarefa  de

condicionamento de medo ao som

Os dados do Experimento  3  mostraram que a  manipulação farmacológica

com AP-5 foi eficaz em produzir prejuízo no CMC sem interferir no CMS. Partindo

dessa  abordagem  metodológica,  demos  início  a  segunda  etapa  deste  estudo,

visando as análises moleculares por PCR em tempo real e Western Blot. 

Nesta etapa foram realizados 2 experimentos, que serão descritos a seguir:

Experimento 4A: Avaliação de genes 30 minutos após a tarefa de 

condicionamento de medo ao som.

Os  animais  foram  submetidos  a  cirurgia  estereotáxica  para  implante  de

cânulas, conforme descrito no experimento 3. Após a recuperação, os animais foram

divididos em 6 grupos experimentais:

- SEM-SAL: animais que  receberam salina  e  não foram  submetidos a nenhum

procedimento comportamental (n=5)

- SOM-SAL: animais que receceram salina  e  foram  expostos ao ambiente+som

(n=5) 

- PAREAM-SAL: animais que  receberam  salina  e  foram  expostos ao

ambiente+som+choque (pareamento)  (n=5)

- SEM-AP5: animais que  receberam  AP-5  e  não foram  submetidos a nenhum

procedimento comportamental (n=5)

- SOM-AP-5: animais que  receberam AP-5  e  foram  expostos ao ambiente+som

(n=5) 

- PAREAM-AP-5: animais que  receberam  AP-5  e  foram  expostos ao

ambiente+som+choque (pareamento)  (n=5)

No dia do treino, os animais receberam salina ou AP-5. Os grupos foram

distribuídos de forma pseudorandômica ao longo do dia de experimento. Os animais
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dos grupos “SAL” e “AP5” ficaram na caixa moradia após a microinjeção (chamado

de grupo SEM). Os grupos “Som + salina” e “Som + AP-5” foram expostos à caixa de

condicionamento e ao som, sendo que nenhum choque foi apresentado (chamado

de SOM). Por fim, os grupos “Som + choque + salina”  e “Som + choque + AP-5”

foram treinados normalmente, como descrito nos métodos (chamado de PAREAM).

Os animais foram eutanasiados 30 minutos após receberem injeção de droga

(grupos “Salina”  e “AP-5”) ou de serem expostos a  caixa  de  condicionamento

(demais grupos). O estriado, o  cortéx frontal e o  hipocampo de cada hemistério

foram coletados e armazenados em microtubos individuais. Nesse experimento,

todas as tarefas comportamentais foram feitas no mesmo dia, entre as 11 horas da

manhã e as 5 horas da tarde.

Experimento 4B:-Avaliação de genes 90 minutos após a tarefa de 

condicionamento de medo ao som.

Para se estudar a diferença de padrão dos genes após 90 minutos da tarefa

no estriado, hipocampo e córtex pré-frontal, um experimento semelhante ao anterior

foi realizado. Exceto  que,  neste  experimento os animais foram eutanasiados 90

minutos após a  administração de droga (grupos SEM) ou exposição à  caixa  de

condicionamento (grupos SOM e PAREAM). A distribuição dos animais está descrita

a seguir: 

- SEM-SAL: animais que  receberam salina  e  não foram  submetidos a nenhum

procedimento comportamental (n=5)

- SOM-SAL: animais que receceram salina  e  foram  expostos ao ambiente+som

(n=6) 

- PAREAM-SAL: animais que  receberam  salina  e  foram  expostos ao
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ambiente+som+choque (pareamento)  (n=6)

- SEM-AP5: animais que  receberam  AP-5  e  não foram  submetidos a nenhum

procedimento comportamental (n=6)

- SOM-AP-5: animais que  receberam AP-5  e  foram  expostos ao ambiente+som

(n=6) 

- PAREAM-AP-5: animais que  receberam  AP-5  e  foram  expostos ao

ambiente+som+choque (pareamento)  (n=6)

 

Para retirada das estruturas cerebrais, os animais foram eutanasiados por

guilhotina e o encéfalo rapidamente retirado e colocado em uma placa de Petri

autoclavada. Com o auxílio de uma espátula, o hipocampo, o estriado e o córtex pré-

frontal  foram retirados e congelados em gelo seco. As amostras foram colocadas

individualmente em microtubos de centrifugação e mantidas em freezer -80ºC até

seu processamento. 

O lado direito de cada estrutura foi destinado análise por PCR em tempo real

e lado esquerdo para a analise das proteínas, produtos dos genes de expressão

imediata, por Western Blot.

PCR em tempo real

Extração do RNA total

O método de TRIzol (Invitrogen) foi utilizado para retirada do RNA total das

amostras. Os tecidos foram homogeneizados em 1ml de TRIzol por cada 100 mg de

amostra, com o auxílio de um homogeneizador. As amostras foram incubadas por 5

minutos em temperatura ambiente para permitir a completa dissociação dos
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complexos nucleoproteicos e então foram adicionados 0,2 ml de clorofórmio para

cada 1 ml de TRIzol. Os tubos então foram agitados vigorosamente com a mão por

15 segundos e incubados em temperatura ambiente por 2 a 3 minutos. A seguir, os

tubos foram centrifugados a 4000 rpm por 30 minutos a 4 ºC. Após a centrifugação,

a mistura apresentará 3 fases: uma inferior vermelha, uma interfase e uma superior

aquosa, que contém o RNA. Essa fase foi cuidadosamente coletada com o auxílio

de uma ponteira para outro microtubo de centrifugação. O RNA foi precipitado

adicionando a essa amostra 0,5 ml de isopropanol gelado para cada 1 ml de TRIzol.

A solução foi incubada por 10 minutos a temperatura ambiente, seguido de nova

centrifugação a 4000 rpm por 10 minutos a 4 ºC. Após a centrifugação, o RNA forma

um pellet no fundo do microtubo. O sobrenadante é descartado e adicionado álcool

75% (1ml de álcool 75% para cada 1ml de TRIzol), homozeneizado e centrifugado a

14000 rpm por 5 minutos a temperatura ambiente. Após a centrifugação, o

sobrenadante é retirado cuidadosamente com o auxílio de uma ponteira e o pellet de

RNA então foi deixado para secar dentro da capela. Em seguida, o pellet foi

dissolvido em água DEPC e incubado por 10 minutos a 55 ºC e então armazanado

em freezer -80 ºC.

Verificação da integridade do RNA e quantificação

Para se verificar a integridade do RNA, as amostras foram analisadas através

de eletroforese em gel de agarose 1,5%, por 30 minutos, 395V, 100W e visualizadas

pelo software Image Master VDS (Pharmacia Biotech). A concentração do RNA total

das amostras foram medidas no espectofotômetro Nanodrop (ThermoScientific). 

Digestão de DNA genômico

Para se obter uma amostra mais pura de RNA e remover DNA genômico

residual, as amostras foram tratadas com DNAse I (Invitrogen). Em um microtubo de

centrifugação, aproximadamente 500ng de RNA foram misturados com 1µl de

tampão DNAse 10x e 1µl de DNAse I, Amp Grade, 1U/µl em um volume final de
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10l. O microtubo foi incubado por 15 minutos em temperatura ambiente. Após a

incubação, 1µl de EDTA (25mM) foi adicionado a mistura de reação, que foi então

aquecida por 10 minutos a 65ºC. A concentração das amostras foi verificada

novamente no Nanodrop.

Construção de biblioteca de cDNA

Para a construção de bibliotecas de cDNA a serem usadas na técnica de PCR

em tempo real, foi utilizado o kit de transcrição reversa de cDNA de alta capacidade

da Applied Biosystems. Inicialmente 500ng das amostras foram diluidas em 10µl,

portanto em uma concentração final de 50ng/µl. Em um isopor com gelo e em um

outro microtubo, foi preparado a solução de construção de cDNA, que era composta

por 2µl de tampão de transcriptase reversa 10x, 2µl de primers randômicos 10x, 1µl

de enzima Multiscribe transcriptase reversa, 0,8µl de dNTP 25x e 4,2 µl de água

DEPC, totalizando um volume de 10µl. Ao RNA previamente diluído foi adicionado a

solução de construção de cDNA e incubado por 10 minutos a 25ºC; 120 minutos a

37ºC e 5 minutos a 85ºC. A biblioteca de cDNA foi guardada em freezer -20ºC até o

uso.

PCR em tempo real

O reagente Power SYBR Green PCR Master Mix (Applied Biosystems) foi

utilizado para as reações de PCR em tempo real. As reações foram feitas em placas

de 96 poços ou em strip de 8 poços e corridas no aparelho da Applied Biosystems

7500. 

Para as reações foram utilizados os seguintes primers (5’-3’):

β-actina: Forward: 5'-AGCGTGGCTACAGCTTCACC-3'

     Reverse: 5'-AAGTCTAGGGCAACATAGCACAGC-3'

GAPDH: Forward: 5'-TGCCCCCATGTTTGTGATG-3'

    Reverse: 5'-GCTGACAATCTTGAGGGAGTTGT-3'
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c-fos: Forward: 5'-CCAAGCGGAGACAGATCAACT-3'

          Reverse: 5'-AGGCAGACCCCCAGTCAAGT-3'

Egr-1: Forward: 5'-AACAACCCTACGAGCACCTG-3'

           Reverse: 5'-AGGCCACTGACTAGGCTGAA-3'

Arc: Forward: 5'-GCCAAACCCAATGTGATCCT-3'

       Reverse: 5'-CGTACGTGCTCCAGCATCTC-3'

As quantidades de reagentes para a realização do PCR em tempo real foram

utilizado como mostrado abaixo:

- 1µl de cDNA

- 12,5 µl de SYBR Green

- primer forward (Concentração final 200 nM para β-actina, c-fos e arc; 250nM

para gapdh e 300nM para egr-1)

- primer reverse (Concentração final 200 nM para β-actina, c-fos e arc; 250nM

para gapdh e 300nM para egr-1)

- água DEPC até ajustar 25µl por reação

As reações eram feitas em triplicatas e todos os genes eram analisados em

uma mesma corrida, junto com uma reação que não era adicionada cDNA (branco).

Os parâmetros da reação estão descritos a seguir. Inicialmente, as reações eram

mantidas a 95ºC por 10 minutos (ativação da enzima). Em seguida, um período de

40 ciclos era inicado. Cada ciclo era composto de denaturação por 30 segundos a

95ºC, seguido de anelamento/extensão por 1 minuto a 60ºC.

Após preparadas, as amostras eram colocadas no aparelho e reação para,

seguido de 40 ciclos (denaturação: 30 segundos a 95ºC; anelamento/extensão por 1

minuto a 60ºC). 

Médias dos valores de CT (cycle threshold) foram determinadas e usadas
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para comparação de expressão de acordo com o método de 2-ΔΔCT (Vandesompele et

al., 2002), utilizando a β-actina e GAPDH como controle interno.

Curvas de eficiência

Para avaliar a eficiência de amplificação e o nível de expressão de cada um

dos genes de interesse inicialmente padronizamos as curvas de amplificação. Para

isso, fizemos diluições seriadas (1:2, 1:20, 1:200, 1:2000) a partir do cDNA gerado.

Após o término da reação, foi verificado o número de ciclos necessários para atingir

uma certa fluorescência (Ct). Para uma reação de 100% de eficiência, é esperado

que a quantidade de produto formado dobre a cada ciclo (2Ct).

Após estabelecer uma relação entre o número de ciclos necessários para

amplificar quantidades distintas de cDNA e o nível de fluorescência das amostras, foi

possível estabelecer uma relação entre elas.

Em nossas análises, consideramos adequada a eficiência entre 94% e 102%.

Western Blot 

Extração de proteínas cerebrais

Aproximadamente 1g de tecido foi homogeneizado em 10 ml de tampão de

lise (1% Triton X-100, 0,5% de deoxicholato de sódio,  100mM Tris-HCl, pH 8,3,

150mM NaCl, 10 mM EDTA, 0,1% SDS, 10% de glicerol, coquetel de inibidor de

protease (Sigma)) utilizando homogeneizador. As amostras eram então incubadas

em gelo por 10 minutos e em seguida centrifugadas a 7000 g por 5 minutos à 4ºC.

Após a centrifugação, o sobrenadante era coletado e aliquotado em microtubos de

centrifugação. As alíquotas foram armazenadas em freezer -80 ºC.

Dosagem de Proteína

As amostras foram diluídas em água em uma razão de 1:20. Em um placa de

96 poços, 5μl de água MilliQ (branco), soluções padrões (albumina sérica bovina,
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1,52 mg/ml; 0,76 mg/ml; 0,38 mg/ml e 0,19 mg/ml ) ou amostras diluídas eram

colocadas em cada poço (feito em duplicata). Para a estimativa da quantidade de

proteínas, foi utilizado o kit DC protein Assay (BIORAD). Em cada poço, 25µl de

solução A’(20 µl de reagente S + 980µl de reagente A) foram adicionados, seguido

de 200µl de solução B. As amostras foram incubadas por 10 minutos em

temperatura ambiente e por último, foi medida a absorbância em 750nm, utilizando o

software Gen5. Baseado na curva padrão, foi calculada a concentração de proteína

de cada amostra.

Preparação de amostra para eletroforese

Vinte ou  quarenta microgramas de proteína de cada amostra foram diluidas

em 10μl de tampão de lise. Foi adicionado então 10μl de tampã de amostra 2x (4%

SDS; 125 mM Tris HCl pH 6,8; 20 % glycerol; 0,8mg/ml de azul bromofenol; 5% β-

mercaptoetanol; 200mM Dithiothreitol (DTT)). As amostras foram incubadas a 95ºC

por 5 minutos, centrifugadas, agitadas e mantidas em temperatura ambiente até

serem aplicadas no gel. 

Eletroforese

Os géis de SDS-poliacrilamida foram preparados segundo a tabela abaixo:

Tabela 1. Concentrações de reagentes utilizados no preparo dos géis para a técnica 

de Western Blot.
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Após o preparo do gel de corrida, 100μl de butanol saturado em H2O (95ml n-

butanol + 5ml água) foi despejado sobre o gel. Após a polimerização do gel

(aproximadamente 30 minutos), o butanol foi removido e o gel foi lavado no mínimo

5 vezes com água MilliQ. Após essa etapa, preparava-se o gel de empilhamento (ver

tabela  acima) que era adicionado  sobre  o gel de corrida. Após a polimerização do

gel de amostra, os poços eram lavados com tampão de corrida 1x.

Por fim, 10μl de amostra em tampão de amostra  era aplicada em cada poço

(quantidade de proteínas aplicada em cada poço era de 10μg ou 20μg, dependendo

do experimento). A eletroforese foi procedida por 90 minutos a 150V, em tampão de

corrida (25mM Tris, 192 mM glicina, 0,1% SDS, pH aprox. 8,6) 

Transferência

Para a transferência, foram  utilizadas membranas de nitrocelulose de

porosidade de  0,45μm (Millipore). Antes da transferência, as membranas eram

equilibradas em tampão Towbin (25 mM tris, 192 mM glicina, 20% metanol) por 10

minutos.

Após a eletroforese, o gel era equilibrado em tampão Towbin por 5 minutos.

Um “sanduíche”  era montado então com espuma de transferência, papel filtro, gel,

membrana, papel filtro, espuma de transferência. 

A transferência era realizada a 230mA por 90 minutos na cuba da GE Health

Care. Gelo picado foi utilizado ao redor da cuba para evitar o aquecimento

excessivo.

Imunodetecção

Antes de prosseguir no processo, as membranas eram coradas com Ponceau

S para verificar se as proteínas foram transferidas eficientemente. O gel também era

corado com Comassie Blue para a mesma finalidade. 

Em seguida, as membranas eram lavadas em água MilliQ e incubadas por 1

hora em solução de bloqueio (TBS-T (0,05M tris; 0,15N NaCl, pH 7,5; 0,1% Tween
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20), 5% leite em pó desnatado ou 2% de BSA). 

Após o bloqueio, a membrana era incubada com o anticorpo primário diluído

em solução de bloqueio por 16 horas a 4º C, sob agitação constante (incubado na

câmera fria). Depois desse período, a membrana era lavada com TBS-T 3 vezes por

5 minutos. A seguir, era incubado  o anticorpo secundário, diluído em solução de

bloqueio por 45 minutos. Essa etapa foi realizada protegendo a membrana de luz

direta. Por fim, a membrana era lavada com TBS-T 5 vezes por 5 minutos,

enxaguada com água MilliQ e escanada no sistema de imagem infravermelho

Odissy (Li-Cor)

Após a digitalização das imagens, a intensidade de cada banda foi

quantificada utilizado o software ODYSSEY (Li-Cor). A expressão relativa de cada

amostra foi calculada pela razão entre a intensidade de banda do anticorpo de

interesse e a intensidade de banda de β-actina.

Anticorpos 

Foram utilizados os seguintes anticorpos:

-  Anti-Egr-1, produzido em camundongo (AbCam)

- Anti-Arg3.1, produzido em coelho (AbCam)

- Anti-Fos, produzido em coelho (AbCam)

- Anti-Actina, produzido em camundongo (Sigma)

- Anti-Actina, produzido em coelho (Sigma)

- Anti-IgG de coelho conjugado com Alexa 680, produzido em cabra

(Invitrogen)

-Anti-IgG de camundongo, conjugado com Alexa 680, produzido em cabra

(Invitrogen)
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Resultados do Experimento 4

PCR em tempo Real

A primeira  estrutura  a  ser  analisada  foi  o  estriado.  Após  o  RNA total  ser

extraído  pelo  método  de  TRIzol,  as  amostras  quantificadas  no  espectofotômetro

Nanodrop apresentaram razão 260/280 entre 1,86 e 2,5.  Uma razão próxima ou

acima de 2 é desejável para se obter uma amostra mais pura de RNA com poucos

contaminantes, como DNA ou proteínas. Após passarem pelo processo de DNase I,

as amostras passaram novamente pelo espectofotômetro Nanodrop e apresentaram

uma razão 260/280 acima de 2. A seguir, foram gerados cDNA das amostras como

descrito na metodologia geral e preparadas as reações para o PCR em tempo real. 

As reações foram feitas em triplicata e todos os genes eram analisados em

uma mesma corrida, junto com uma reação que não era adicionada cDNA (branco).

As  reações  eram então  colocadas  no  aparelho  Real  Time 7500  Fast.  Os

parâmetros  da  reação  estão  descritos  a  seguir.  Inicialmente,  as  reações  eram

mantidas a 95ºC por 10 minutos para ativação da enzima ativadora da polimerase

AmpliTaq  Gold,  presente  no  Power  SYBR  Green  Master  Mix.  Em  seguida,  um

período de 40 ciclos era inicado. Cada ciclo era composto de denaturação por 15

segundos a 95ºC, seguido de anelamento/extensão por 1 minuto a 60ºC. Figura 12

mostra a amplificação da fluorescência de uma corrida após 40 ciclos. 
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Figura 12. Gráfico representativo de amplificação de uma reação de PCR em tempo real. 

Após a corrida, os valores de CT (threshold cycle) das triplicatas  foram

anotados e análise estatística da expressão relativa das amostras foi realizada. 
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Expressão gênica de Egr1 no estriado 

Não houve diferença significativa na expressão relativa de Egr1 no estriado,

30 minutos após o treino da tarefa de CMS, entre os animais que receberam salina

ou AP5 (Figura 13A). A ANOVA de  duas vias  mostrou que o efeito Droga não foi

significativo (F(1, 19)= 0,26, p=0,64), assim como a interação Treino x Droga (F(2,

19)= 0,073, p= 0,93). No entanto o efeito Treino foi significativo (F(2, 19)= 7,51, p=

0,004). O teste a posteriori de Tukey indicou que os animais pareados tiveram uma

menor expressão relativa de  Egr1 quando comparados aos outros dois  tipos  de

treino (SEM-PAREAM p=0,014; SOM-PAREAM p=0,007).

A injeção de salina ou AP5 não alterou a expressão relativa de  Egr1 no

estriado 90 minutos após a tarefa de CMS (Figura 13B).  A ANOVA de duas vias

mostrou que o efeito Droga não foi significativo (F(1, 28)= 1,04, p=0,32), assim como

o efeito Treino (F(2, 28)= 0,64, p=0,54). A interação Treino x Droga também não foi

significativa (F(2, 28)= 0,13, p=0,29).
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Expressão de Egr1 no estriado

                  

Figura 13. Expressão relativa de Egr1 no estriado 30 minutos (A) e 90 minutos (B) após a
tarefa de CMS (Média + E.P.). SEM,  animais que  não foram  submetidos a nenhum
procedimento comportamental;  SOM,  animais que  foram  expostos ao ambiente+som;
PAREAM, animais que foram expostos ao ambiente+som+choque = pareamento. * = p<0,05
quando  comparado  aos  grupos  SEM  e  SOM.  O  número  indicado  dentro  das  barras
corresponde ao N do grupo.

54

SEM SOM PAREAM
0.0

0.3

0.6

0.9

1.2

SAL

AP5
E

xp
re

ss
ão

 R
e

la
tiv

a

3 45 54 4

*

A

SEM SOM PAREAM
0.0

0.5

1.0

1.5
SAL

AP5

E
xp

re
ss

ão
 R

e
la

tiv
a

5 56 66 6

B



MÉTODOS E RESULTADOS – ETAPA 2

Expressão gênica de c-fos no estriado

Não houve diferença significativa na expressão relativa de c-fos no estriado,

30 minutos após o treino da tarefa de CMS, entre os animais que receberam salina

ou  AP5 (Figura 14A). A ANOVA de  duas vias  mostrou que o efeito Droga não foi

significativo (F(1, 19)= 0,10, p=0,75), assim como o efeito Treino  (F(2, 19)= 0,38,

p=0,69). A interação Treino x Droga também não foi significativa (F(2, 19)= 0,91, p=

0,42). 

A injeção  de salina  ou  AP5 não  alterou  a  expressão  relativa  de  c-fos no

estriado 90 minutos após a tarefa de CMS (Figura 14B).  A ANOVA de duas vias

mostrou que o efeito Droga não foi significativo (F(1, 28)= 0,19, p=0,67), assim como

o efeito Treino (F(2, 28)= 0,55, p=0,58). A interação Treino x Droga também não foi

significativa (F(2, 28)= 1,90, p=0,17).
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Expressão de c-fos no estriado

           

Figura 14. Expressão relativa de c-fos no estriado 30 minutos (A) e 90 minutos (B) após a
tarefa de CMS (Média + E.P.). SEM,  animais que  não foram  submetidos a nenhum
procedimento comportamental;  SOM,  animais que  foram  expostos ao ambiente+som;
PAREAM, animais que foram expostos ao ambiente+som+choque = pareamento. O número
indicado dentro das barras corresponde ao N do grupo.
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Expressão gênica de Arc no estriado

Não houve diferença significativa na expressão relativa de Arc no estriado, 30

minutos após o treino da tarefa de CMS, entre os animais que receberam salina ou

AP5  (Figura  15A).  A  ANOVA de  duas  vias  mostrou que o  efeito  Droga  não  foi

significativo (F(1, 19)= 3,03, p=0,10), assim como o efeito Treino  (F(2, 19)= 2,21,

p=0,14). A interação Treino x Droga também não foi significativa (F(2, 19)= 2,03, p=

0,16).

A injeção  de  salina  ou  AP5 não  alterou  a  expressão  relativa  de  Arc no

estriado 90 minutos após a tarefa de CMS (Figura 15B).  A ANOVA de duas vias

mostrou que o efeito Droga não foi significativo (F(1, 28)= 1,06, p=0,31), assim como

o efeito Treino (F(2, 28)= 1,46, p=0,25). A interação Treino x Droga também não foi

significativa (F(2, 28)= 0,71, p=0,50).
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Expressão de Arc no estriado

Figura 15. Expressão relativa de Arc no estriado 30 minutos (A) e 90 minutos (B) após a
tarefa de CMS (Média + E.P.). SEM,  animais que  não foram  submetidos a nenhum
procedimento comportamental;  SOM,  animais que  foram  expostos ao ambiente+som;
PAREAM, animais que foram expostos ao ambiente+som+choque = pareamento. O número
indicado dentro das barras corresponde ao N do grupo.
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Expressão gênica de Egr1 no hipocampo 

Houve diferença significativa na expressão relativa de Egr1 no hipocampo, 30

minutos após o treino da tarefa de CMS, entre os animais que receberam salina ou

AP5 (Figura 16A). A ANOVA de duas vias mostrou que o efeito Droga foi significativo

(F(1, 27)= 4,79, p=0,04). O teste a posteriori de Tukey mostrou que o grupo que AP5

teve uma maior expressão quando comparado ao grupos SAL (p=0,04). Não houve

efeito Treino (F(2, 27)= 1,21, p=0,31) nem interação Treino x Droga (F(2, 27)= 0,71,

p= 0,50).

A injeção de salina ou AP5 não alterou a expressão relativa de  Egr1  no

hipocampo 90 minutos após a tarefa de CMS (Figura 16B). A ANOVA de duas vias

mostrou que o efeito Droga não foi significativo (F(1, 26)= 3,89, p=0,06), assim como

o efeito Treino (F(2, 26)= 0,09, p=0,91). A interação Treino x Droga também não foi

significativa (F(2, 26)= 0,07, p=0,94).
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Expressão de Egr1 no hipocampo

Figura 16. Expressão relativa de Egr1 no hipocampo 30 minutos (A) e 90 minutos (B) após
a  tarefa de CMS (Média + E.P.). SEM,  animais que  não foram  submetidos a nenhum
procedimento comportamental;  SOM,  animais que  foram  expostos ao ambiente+som;
PAREAM,  animais que  foram  expostos ao ambiente+som+choque  =  pareamento.  § =
p<0,05,  quando  os  animais  dos  grupos  AP5  são  comparados  aos  dos  grupos  SAL.  O
número indicado dentro das barras corresponde ao N do grupo.
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Expressão gênica de c-fos no hipocampo 

A figura  17A representa  a  expressão  relativa  de c-fos  no  hipocampo,  30

minutos após o treino da tarefa de CMS, entre os animais que receberam salina ou

AP5). A ANOVA de duas vias mostrou que o efeito Droga foi significativo (F (1, 27)=

4,68, p=0,04). O teste a posteriori de Tukey indicou que os animais que receberam

AP5  apresentaram um aumento  na  expressao  de  c-fos quando  comparados  ao

grupo SAL (p=0,04).  O efeito Treino  (F(2, 27)= 0,85, p=0,44) e  interação Treino X

Droga não foram significativos (F(2, 27)= 1,67, p= 0, 21).

De modo semelhante a 30 minutos, a injeção de AP5 aumentou a expressão

relativa de  c-fos  no hipocampo 90 minutos após a tarefa de CMS (Figura 17B). A

ANOVA de duas vias mostrou que o efeito Droga foi significativo  (F(1, 26)= 7,30,

p=0,01). O teste a  posteriori de Tukey indicou que os animais que receberam AP5

apresentaram um aumento na expressao de  c-fos quando comparados ao grupo

SAL (p=0,01). O efeito Treino (F(2, 26)= 0,63, p=0,54) e a interação Treino x Droga

não foram significativos (F(2, 26)= 0,27, p=0,77).
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Expressão de c-fos no hipocampo

Figura 17. Expressão relativa de c-fos no hipocampo 30 minutos (A) e 90 minutos (B) após
a  tarefa  de  CMS (Média  +  E.P.).  SEM,  animais  que  não  foram submetidos  a  nenhum
procedimento  comportamental;  SOM,  animais  que  foram  expostos  ao  ambiente+som;
PAREAM,  animais  que  foram  expostos  ao  ambiente+som+choque  =  pareamento.  § =
p<0,05,  quando  os  animais  dos  grupos  AP5  são  comparados  aos  dos  grupos  SAL.  O
número indicado dentro das barras corresponde ao N do grupo.
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Expressão gênica de Arc no hipocampo 

A injeção de AP5 aumentou a expressão relativa de  Arc  no hipocampo 30

minutos após a tarefa de CMS (Figura 18A). A ANOVA de duas vias mostrou que o

efeito Droga foi significativo (F(1, 27)= 5,75, p=0,03). O teste a posteriori de Tukey

indicou  que  os  animais  que  receberam  AP5  apresentaram  um  aumento  na

expressão  de  c-fos em  todas  as  condições  de  treino,  quando  comparados  aos

animais SAL (p= 0,03). O efeito Treino (F(2, 27)= 0,51, p=0,60) e a interação Treino

x Droga não foram significativos (F(2, 27)= 0,001, p=1,00).

Não houve diferença significativa na expressão relativa de Arc no hipocampo,

90 minutos após o treino da tarefa de CMS, entre os animais que receberam salina

ou AP5 (Figura 18B). A ANOVA de  duas vias  mostrou que o efeito Droga não foi

significativo (F(1, 26)= 3,65, p=0,07),  assim como o efeito Treino  (F(2, 26)= 0,47,

p=0,63). A interação Treino x Droga também não foi significativa (F(2, 26)= 0,08, p=

0, 92). 
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MÉTODOS E RESULTADOS – ETAPA 2

Expressão de Arc no hipocampo

Figura 18. Expressão relativa de Arc no hipocampo 30 minutos (A) e 90 minutos (B) após a
tarefa  de  CMS (Média  +  E.P.).  SEM,  animais  que  não  foram  submetidos  a  nenhum
procedimento  comportamental;  SOM,  animais  que  foram  expostos  ao  ambiente+som;
PAREAM,  animais  que  foram  expostos  ao  ambiente+som+choque  =  pareamento.  § =
p<0,05,  quando  os  animais  dos  grupos  AP5  são  comparados  aos  dos  grupos  SAL.  O
número indicado dentro das barras corresponde ao N do grupo.
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MÉTODOS E RESULTADOS – ETAPA 2

Expressão gênica de Egr1 no córtex pré-frontal 

Não houve diferença significativa na expressão relativa de Egr1 no córtex pré-

frontal, 30 minutos após o treino da tarefa de CMS, entre os animais que receberam

salina ou AP5 (Figura 19A). A ANOVA de duas vias mostrou que o efeito Droga não

foi significativo (F(1, 21)= 1,12, p=0,30), assim como o efeito Treino (F(2, 21)= 1,95,

p=0,17). A interação Treino x Droga também não foi significativa (F(2, 21)= 1,73, p=

0,20). 

A injeção de salina ou AP5 não alterou a expressão relativa de  Egr1  no

córtex pré-frontal, 90 minutos após a tarefa de CMS (Figura 19B). A ANOVA de duas

vias mostrou que o efeito Droga não foi significativo (F(1, 24)= 0,07, p=0,80), assim

como o efeito Treino  (F(2, 24)= 2,50, p=0,10). A interação Treino x Droga também

não foi significativa (F(2, 24)= 1,20, p=0,32).
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MÉTODOS E RESULTADOS – ETAPA 2

Expressão de gênica Egr1 no córtex pré-frontal 

Figura 19. Expressão relativa de Egr1 no córtex pré-frontal 30 minutos (A) e 90 minutos (B)
após a tarefa de CMS (Média + E.P.).  SEM, animais que não foram submetidos a nenhum
procedimento  comportamental;  SOM,  animais  que  foram  expostos  ao  ambiente+som;
PAREAM, animais que foram expostos ao ambiente+som+choque = pareamento. O número
indicado dentro das barras corresponde ao N do grupo.
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MÉTODOS E RESULTADOS – ETAPA 2

Expressão gênica de c-fos no córtex pré-frontal 

Não houve diferença significativa na expressão relativa de c-fos no córtex pré-

frontal, 30 minutos após o treino da tarefa de CMS, entre os animais que receberam

salina ou AP5 (Figura 20A). A ANOVA de duas vias mostrou que o efeito Droga não

foi significativo (F(1, 21)= 0,79, p=0,38), assim como a interação Treino x Droga (F(2,

21)= 3,06, p= 0,07). No entanto o efeito Treino foi significativo (F(2, 21)= 5,09, p=

0,016). O teste a posteriori de Tukey  indicou que os animais do SEM apresentaram

uma menor expressão relativa de c-fos quando comparados aos aniamis do grupo

SOM (p=0,02).

A injeção de salina ou AP5 não alterou a expressão relativa de  c-fos no

córtex pré-frontal, 90 minutos após a tarefa de CMS (Figura 20B). A ANOVA de duas

vias mostrou que o efeito Droga não foi significativo (F(1, 24)= 0,52, p=0,48), assim

como o efeito Treino  (F(2, 24)= 1,27, p=0,30). A interação Treino x Droga também

não foi significativa (F(2, 24)= 2,27, p=0,13).
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MÉTODOS E RESULTADOS – ETAPA 2

Expressão de c-fos no córtex pré-frontal

Figura 20. Expressão relativa de c-fos no córtex pré-frontal 30 minutos (A) e 90 minutos (B)
após a tarefa de CMS (Média + E.P.). SEM, animais que não foram submetidos a nenhum
procedimento comportamental;  SOM,  animais que  foram  expostos ao ambiente+som;
PAREAM, animais que foram expostos ao ambiente+som+choque = pareamento. * = p<0,05
quando comparado ao grupo SEM. O número indicado dentro das barras corresponde ao N
do grupo.
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MÉTODOS E RESULTADOS – ETAPA 2

Expressão gênica de Arc no córtex pré-frontal

A figura 21A representa a expressão relativa de Arc no córtex pré-frontal, 30

minutos após o treino da tarefa de CMS, entre os animais que receberam salina ou

AP5. A ANOVA de  duas vias  mostrou que o efeito Droga não foi significativo (F(1,

21)= 1,38, p=0,25). O efeito Treino (F(2, 21)= 4,16, p= 0,03) e a interação Treino x

Droga (F(2, 21)= 3,95, p= 0,04) foram significativos. O teste a  posteriori de Tukey

indicou que os animais do SEM apresentaram uma menor expressão relativa de Arc

quando comparados aos animais do grupo SOM (p=0,05). 

O teste a posteriori de Tukey também mostrou que os animais que receberam salina

e que foram expostos ao contexto (SOM e PAREAM) apresentaram um aumento na

expressao de Arc quando comparados aos animais do grupo SAL-SEM (p=0,002 e

p=0,02, respectivamente).

A injeção de salina ou AP5 não alterou a expressão relativa de Arc no córtex

pré-frontal,  90 minutos após a tarefa de CMS (Figura 20B). A ANOVA de duas vias

mostrou que o efeito Droga não foi significativo (F(1, 24)= 0,38, p=0,55), assim como

o efeito Treino (F(2, 24)= 0,98, p=0,39). A interação Treino x Droga também não foi

significativa (F(2, 24)= 3,29, p=0,06).
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MÉTODOS E RESULTADOS – ETAPA 2

Expressão de Arc no córtex pré-frontal

Figura 21. Expressão relativa de Arc no cortéx pré-frontal 30 minutos (A) e 90 minutos (B)
após a tarefa de CMS (Média + E.P.).  SEM, animais que não foram submetidos a nenhum
procedimento  comportamental;  SOM,  animais  que  foram  expostos  ao  ambiente+som;
PAREAM, animais que foram expostos ao ambiente+som+choque = pareamento. * = p<0,05
quando comparado ao grupo SEM. & = p<0,05 quando comparado ao grupo SAL-SEM. O
número indicado dentro das barras corresponde ao N do grupo.
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MÉTODOS E RESULTADOS – ETAPA 2

Western Blot

As estruturas analisadas foram o estriado, o hipocampo e o córtex pré-frontal.

Após as proteínas totais serem extraídas e quantificadas, as amostras foram

aplicadas no gel 10%, passaram por eletroforese, transferidas e submetidas a

imunodetecção como descrito nos métodos. Inicialmente, as amostras eram corridas

individualmente  nos  géis  de  poliacrilamida.  Porém,  elas  apresentavam uma  alta

variabilidade entre géis. A fim de diminuir essa variabilidade entre géis, decidimos

então fazer um pool das amostras de cada grupo e realizar a mesma corrida de cada

pool de amostras, por pelo menos quatro vezes.

Expressão de EGR1 no estriado

A ANOVA mostrou que após 30 minutos, a droga injetada (salina ou AP-5) não

alterou a expressão de EGR1 (F (1,24)= 0,060, p=0,80), mas o tipo de treino alterou

sua expressão.  Os grupos que foram expostos ao contexto (SEM ou PAREAM),

apresentaram menor expressão de EGR1 quando comparados aos grupos que não

foram expostos ao contexto (F(2,  24)= 13,49,  p=0,0001).  O teste a  posteriori de

Tukey  indicou  que  os  animais  dos  grupos  SOM  e  PAREAM apresentaram uma

menor expressão relativa de EGR1 quando comparados aos animais do grupo SEM

(p=0,0001). Não houve interação da droga e tipo de treino (F(2, 24)=0,70, p=0,51).  

Assim como a análise de expressão após 30 minutos do condicionamento de

medo ao som, a ANOVA mostrou que a droga injetada (salina ou AP-5) não alterou a

expressão de EGR1 no estriado após 90 minutos (F(1,24)= 2,01, p=0,17), mas o tipo

de treino alterou sua expressão  (F(2, 24)= 10,498, p=0,001). Os grupos que foram

expostos ao contexto (SOM ou PAREAM), apresentaram menor expressão de EGR1

quando  comparados  aos  animais  que  não  foram  expostos  ao  contexto  (SEM),

segundo o teste a posteiori de Tukey (p=0,001 e p=0,006). Também houve interação

da droga e tipo de treino (F(2,24)=4,13,  p=0,029).  O teste a  posteriori de Tukey

mostrou que grupo SAL-SEM é diferente de SAL-PAREAM (p=0,009); o grupo AP5-

SOM é diferente do grupo SAL-SOM (p=0,001) e do grupo AP5-SEM (p=0,01).
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MÉTODOS E RESULTADOS – ETAPA 2

Expressão proteica de EGR1 no estriado

Figura 22: Expressão relativa da razão de EGR1/β-actina no estriado, 30 minutos (A) e 90
minutos (B) após a tarefa de CMS (Média + E.P.). SEM, animais que não foram submetidos
a nenhum procedimento comportamental;  SOM,  animais que  foram  expostos ao
ambiente+som;  PAREAM,  animais que  foram  expostos ao ambiente+som+choque  =
pareamento.  *  =  p<0,05  quando  comparado  aos  grupos  SEM.  &  =  p<0,05  quando
comparado ao grupo SAL-SEM e AP5-SEM. O número de réplicas do pool de amostras de
cada grupo está entre parentes.
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MÉTODOS E RESULTADOS – ETAPA 2

Expressão proteica de FOS no estriado

A figura 23A mostra que para 30 minutos, a ANOVA detectou que a droga (AP-

5) não alterou a expressão de FOS (F(1,18)= 0,69, p=0,42). Em relação ao tipo de

treino, também não houve diferença para FOS (F(2,18)=0,64, p=0,54), assim como a

interação treino e droga (F(2, 18)=0,61, p=0,55).

Assim como no experimento em 30 minutos, a  ANOVA também mostrou que

após 90 minutos a droga (AP-5) não alterou a expressão de FOS (F(1,17)= 0,74,

p=0,40).  Em relação  ao  tipo  de  treino,  também não  houve  diferença  para  FOS

(F(2,17)=0,34,  p=0,72),  assim  como  a  interação  treino  e  droga  (F(2,  17)=0,52,

p=0,60). Figura 23B.
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MÉTODOS E RESULTADOS – ETAPA 2

Expressão de FOS no estriado

Figura 23: Expressão relativa da razão de FOS/β-actina no estriado,  30 minutos (A) e 90
minutos (B) a  tarefa de CMS (Média + E.P.). SEM,  animais que  não foram  submetidos a
nenhum procedimento comportamental;  SOM,  animais que  foram  expostos ao
ambiente+som;  PAREAM,  animais que  foram  expostos ao ambiente+som+choque  =
pareamento. O número de réplicas do pool de amostras de cada grupo está entre parentes.
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MÉTODOS E RESULTADOS – ETAPA 2

Expressão proteica de ARC no estriado

Para a proteína ARC analisada após 30 minutos, representada na figura 24A,

a ANOVA revelou que não houve efeito droga (F(1, 18)=0,26, p=0,62), mas a ANOVA

detectou diferença no  tipo de treino (F(2, 18)=3,61, p=0,048), onde os animais SOM

são diferentes dos outros dois tipo de treino. Porém, o teste a posteiori de Tukey não

detectou  essa  diferença.  Não  houve  interação  entre  droga  e  treino  (F(2,

18)=0,95824, p=0,4023).

Assim como na expressão após 30 minutos para ARC, a ANOVA também

mostrou que após 90 minutos não houve efeito droga (F(1,18)= 1,7105, p=0,21). Em

relação ao tipo de treino, também não houve diferença no tipo de Treino (F(2,18)=

2,11, p=0,15), assim como a interação Treino X Droga (F(2,18)= 0,26, p=0,77).
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MÉTODOS E RESULTADOS – ETAPA 2

Expressão de ARC no estriado

Figura 24: Expressão relativa da razão de ARC/β-actina, 30 minutos (A) e 90 minutos (B)
após a tarefa de CMS (Média + E.P.). SEM, animais que não foram submetidos a nenhum
procedimento  comportamental;  SOM,  animais  que  foram  expostos  ao  ambiente+som;
PAREAM, animais que foram expostos ao ambiente+som+choque = pareamento. O número
de réplicas do pool de amostras de cada grupo está entre parentes. Em A, houve diferença
estatisticamente significante na comparação das médias nos diferentes tipos de Treino, mas
o teste a posteriori de Tukey não detectou a diferença.
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MÉTODOS E RESULTADOS – ETAPA 2

Expressão proteica de EGR 1 no hipocampo

No hipocampo, a ANOVA mostrou que a droga injetada (salina ou AP-5) não

alterou a expressão de EGR1 (F(1,23)= 0,70, p=0,41), mas o tipo de treino alterou

sua  expressão.  Os  grupos  que  foram expostos  ao  contexto  (SOM e  PAREAM),

apresentaram menor expressão de EGR1 quando comparados aos animais que não

foram expostos ao contexto (grupo SEM) (F(2, 23)=8,28, p=0,002), teste a posteriori

Tukey, p=0,02. Não houve interação da droga e tipo de treino (F(2,23)=0,78, p=0,47).

Figura 25A.

Diferentemente do período experimento anterior, onde a expressão dos IEGs

foi analisado após 30 minutos da tarefa de CMS, a ANOVA não detectou diferença

entre os padrões de expressão após 90 minutos, como representado na figura 25B.

Não houve efeito Droga na expressão de EGR1,  (F(1,24)= 1,83, p=0,19), efeito do

tipo de Treino para EGR1,  (F(2,24)= 1,63,  p=0,22);  nem houve interação  EGR1,

(F(2,24)= 0,34, p=0,71).
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MÉTODOS E RESULTADOS – ETAPA 2

Expressão de EGR1 no hipocampo

Figura 25: Expressão relativa da razão de EGR1/β-actina no hipocampo, 30 minutos (A) e
90  minutos  (B) após  a  tarefa  de  CMS  (Média  +  E.P.).  SEM,  animais  que  não  foram
submetidos a nenhum procedimento comportamental; SOM, animais que foram expostos ao
ambiente+som;  PAREAM,  animais  que  foram  expostos  ao  ambiente+som+choque  =
pareamento. O número de réplicas do pool de amostras de cada grupo está entre parentes.
* = p<0,05 quando comparado aos grupos SEM.
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MÉTODOS E RESULTADOS – ETAPA 2

Expressão proteica de FOS no hipocampo

A ANOVA mostrou  que  após  30  minutos,  a  Droga  (AP-5)  não  alterou  a

expressão de FOS (F(1,18)= 0,069, p=0,79). Em relação ao tipo de Treino, também

não houve diferença para Fos (F(2,18)=0,25, p=0,79); assim como a interação treino

e droga (FOS (F(2, 18)=0,48, p=0,63), como visto na figura 26A.

A ANOVA não detectou diferença entre os padrões de expressão de FOS

após 90 minutos,  como representado na figura 26B. Não houve efeito  Droga na

expressão de FOS (F(1,18)= 1,28, p=0,27), efeito do tipo de treino (F(2,18)= 1,61,

p=0,23); nem houve interação (F(2,18)= 1,05, p=0,37).
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MÉTODOS E RESULTADOS – ETAPA 2

Expressão de FOS no hipocampo

Figura 26: Expressão relativa da razão de FOS/β-actina no hipocampo, 30 minutos (A) e 90
minutos (B) após a tarefa de CMS (Média + E.P.). SEM, animais que não foram submetidos
a  nenhum  procedimento  comportamental;  SOM,  animais  que  foram  expostos  ao
ambiente+som;  PAREAM,  animais  que  foram  expostos  ao  ambiente+som+choque  =
pareamento. O número de réplicas do pool de amostras de cada grupo está entre parentes.
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MÉTODOS E RESULTADOS – ETAPA 2

Expressão proteica de ARC no hipocampo 

A figura 27 representa os resultados da expressão de ARC no hipocampo

após 30 e 90 minutos do condicionamento de medo ao som.

A ANOVA mostrou  que  após  30  minutos,  a  Droga  (AP-5)  não  alterou  a

expressão de ARC (F(1, 18)=0,46, p=0,50). Em relação ao tipo de Treino, também

não  houve  diferença  (F(2,  18)=0,66,  p=0,53);  assim  como  não  houve  interação

Treino X Droga (F(2, 18)=0,28, p=0,76).

A ANOVA não detectou diferença entre os padrões de expressão após 90

minutos.  Não houve efeito Droga na expressão de ARC (F(1,  18)=0,27, p=0,61);

efeito do tipo de Treino (F(2, 18)=2,49, p=0,11); nem houve interação Treino X Droga

(F(2, 18)=0,24, p=0,79).
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MÉTODOS E RESULTADOS – ETAPA 2

Expressão de ARC no hipocampo

Figura 27: Expressão relativa da razão de ARC/β-actina no hipocampo, 30 minutos (A) e 90
minutos (B) após a tarefa de CMS (Média + E.P.). SEM, animais que não foram submetidos
a  nenhum  procedimento  comportamental;  SOM,  animais  que  foram  expostos  ao
ambiente+som;  PAREAM,  animais  que  foram  expostos  ao  ambiente+som+choque  =
pareamento. O número de réplicas do pool de amostras de cada grupo está entre parentes.
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MÉTODOS E RESULTADOS – ETAPA 2

Expressão proteica de EGR no Córtex Pré-frontal 

Assim como nas estruturas anteriores após 30 minutos, a ANOVA mostrou

que no estriado a Droga injetada (salina ou AP5) não alterou a expressão de EGR1

(F(1, 24)= 1,42, p=0,25), mas o tipo de Treino alterou sua expressão. Os grupos que

foram expostos ao contexto (SOM ou PAREAM), apresentaram menor expressão de

EGR1 quan do comparados aos grupos que não foram expostos ao contexto (SEM)

(F(2, 24)=9,5919, p=0,0009). Ainda houve interação Droga X Treino (F(2,24)=6,8888,

p=0,004). O teste a posteriori de Tukey mostrou que o grupo SAL-SEM é diferente

dos demais grupos.

No  córtex  pré-frontal  após  90  minutos,  a  ANOVA mostrou  que  a  Droga

injetada (salina ou AP5) não alterou a expressão de EGR1 (F(1,24)= 2,06, p=0,16),

assim com em 30 minutos. Porém o tipo de Treino alterou sua expressão. Os grupos

que  foram  expostos  ao  contexto  (SOM  ou  PAREAM),  apresentaram  menor

expressão de EGR1 quando comparados aos grupos animais do grupo SEM, que

não foram expostos ao contexto (F(2, 24)=4,55, p=0,02). Também ocorreu interação

da Droga X Treino (F(2,24)=3,98, p=0,03). O teste a posteriori de Bonferroni mostrou

que o grupo AP-5-PAREAM é diferente  dos grupos SAL-SEM, AP5-SEM e SAL-

PAREAM.
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MÉTODOS E RESULTADOS – ETAPA 2

Expressão de EGR no Córtex Pré-frontal

Figura  28: Expressão relativa  da razão de EGR1/β-actina  no córtex  pré-frontal,  30  minutos  (A)  e 90
minutos (B) após a tarefa de CMS (Média + E.P.). SEM, animais que não foram submetidos a nenhum
procedimento comportamental; SOM, animais que foram expostos ao ambiente+som; PAREAM, animais
que foram expostos ao ambiente+som+choque = pareamento. O número de réplicas do pool de amostras
de cada grupo está entre parentes.  Em A, * = p<0,05 quando comparado aos grupos SEM; & = p<0,05
quando comparado aos demais grupos. Em B, * = p<0,05 quando comparado aos grupos SEM; & = p<0,05
quando comparado aos grupos SAL-SEM, AP5-SEM e SAL-PAREAM.
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MÉTODOS E RESULTADOS – ETAPA 2

Expressão proteica de FOS no Córtex Pré-frontal

No córtex pré-frontal  após 30 minutos do CMS, a ANOVA mostrou que no

córtex pré-frontal após 30 minutos a Droga (AP-5) não alterou a expressão de FOS

(F(1,18)=  0,0094,  p=0,92).  Em  relação  ao  tipo  de  Treino,  também  não  houve

diferença para os grupos analisados (F(2, 18)=0,96, p=0,40), assim como não houve

interação Treino X Droga (F(2, 18)=2,52, p=0,11).

A ANOVA ainda mostrou que a Droga (AP-5) não alterou a expressão de FOS

(F(1,18)= 1,72,  p=0,21)  quando avaliado 90 minutos após a tarefa de CMS. Em

relação ao tipo de Treino, também não houve diferença para  FOS (F(2, 18)=0,98,

p=0,39); assim como não houve interação Treino X Droga (F(2, 18)=0,71, p=0,50).
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MÉTODOS E RESULTADOS – ETAPA 2

Expressão de FOS no Córtex Pré-frontal

Figura 29: Expressão relativa da razão de FOS/β-actina no córtex pré-frontal, 30 minutos
(A) e 90 minutos (B) após a tarefa de CMS (Média + E.P.). SEM, animais que não foram
submetidos a nenhum procedimento comportamental; SOM, animais que foram expostos ao
ambiente+som;  PAREAM,  animais  que  foram  expostos  ao  ambiente+som+choque  =
pareamento. O número de réplicas do pool de amostras de cada grupo está entre parentes.
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MÉTODOS E RESULTADOS – ETAPA 2

Expressão proteica de ARC no Córtex Pré-frontal

A ANOVA mostrou que após 30 minutos no córtex pré-frontal a Droga (AP-5)

não alterou a expressão de ARC (F(1, 18)=3,13, p=0,09).  Em relação ao tipo de

Treino,  a ANOVA também não detectou diferença (F(2,  18)=2,67,  p=0,09);  assim

como interação Treino X Droga (F(2, 18)=3,22, p=0,06).

Após 90 minutos do CMS, a droga (AP-5) não alterou a expressão de ARC no

córtex pré-frontal (F(1, 18)=1,06, p=0,32). Em relação ao tipo de Treino, também não

houve diferença (F(2, 18)=2,09, p=0,15); assim como interação treino e droga (F(2,

18)=1,22, p=0,32).
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MÉTODOS E RESULTADOS – ETAPA 2

Expressão de ARC no Córtex Pré-frontal

Figura 30: Expressão relativa da razão de ARC/β-actina no córtex pré-frontal, 30 minutos
(A) e 90 minutos (B) após a tarefa de CMS (Média + E.P.). SEM, animais que não foram
submetidos a nenhum procedimento comportamental; SOM, animais que foram expostos ao
ambiente+som;  PAREAM,  animais  que  foram  expostos  ao  ambiente+som+choque  =
pareamento. O número de réplicas do pool de amostras de cada grupo está entre parentes.
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MÉTODOS E RESULTADOS – ETAPA 2

Resumo dos resultados

Tabela 2: Resumo dos resultados encontrados nos experimentos moleculares
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Gene Estrutura Expressão Tempo

Egr1

Hipocampo
PCR: ↑ AP5

30min
WB: ↓ SOM e PAREAM

Estriado

PCR: ↓ PAREAM
30min

WB: ↓ SOM e PAREAM

90 min

CPF

WB: ↓ SOM e PAREAM
30min

↑SAL-SEM
WB: ↓ SOM e PAREAM

90 min
↓AP5-PAREAM

c-fos
Hipocampo PCR: ↑ AP5

30min
90min

CPF PCR: ↑ SOM    30min

Arc
Hipocampo PCR: ↑ AP5

30min
CPF

PCR: ↑ SOM    
↑SAL-SOM e SAL-PAREAM

WB: ↓ SOM e PAREAM 
↓AP5-SOM
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Na primeira parte deste estudo, obteve-se uma manipulação hipocampal que

interferiu  com  o  condicionamento  do  medo  ao  contexto,  sem  afetar  o

condicionamento  do  medo  ao  som.  Esse  objetivo  foi  alcançado  através  da

administração  do  antagonista  do  receptor  de  NMDA,  AP-5,  diretamento  no

hipocampo  dorsal.  Com  isto,  conseguiu-se  avançar  para  a  próxima  etapa  da

pesquisa.

Foram analisadas as expressões gênicas e proteica dos genes de expressão

imediata c-fos, Egr1 e arc no hipocampo, estriado e córtex pré-frontal, após o treino

da tarefa do condicionamento de medo ao som. Em linhas gerais, observou-se uma

diminuição da expressão dos IEGs nestas estruturas e não se observou diferença

entre os grupos SOM e PAREAM.

A  presente  discussão  será  dividida  em  tópicos  referentes  as  estruturas

cerebrais analisadas, seguidos pelas considerações finais deste estudo.

Hipocampo

A  primeira  parte  do  presente  estudo  visou  comparar  e  determinar  uma

manipulação hipocampal que levasse a um prejuízo no condicionamento de medo

ao contexto, sem interferir  com o condicionamento de medo ao som. Esta etapa

inicial era necessária porque, embora o animal aprenda a associação som-choque, é

inevitável  que  a  associação  contexto-choque  também ocorra.  Dessa  forma,  não

seria possível afirmar que qualquer alteração observada fosse decorrente apenas do

condicionamento ao som.

Vários trabalhos mostraram as divergências em relação às manipulações pré-

treino hipocampais que prejudicam o condicionamento de medo ao contexto. Alguns

deles mostraram que tanto a lesão hipocampal, como a administração de uma droga

que causa excitotoxicidade, como o NMDA ou o ácido ibotênico, levam a um prejuízo

na tarefa do condicionamento de medo ao contexto (Otto e Poon, 2006, Wiltgen et

al., 2006). Outros, porém, não mostraram diferenças no desempenho desta tarefa,
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sugerindo que animais com o hipocampo lesionado podem formar novas memórias

de medo (Maren et al., 1997, Cho et al., 1999). 

Maren et al., 1997, mostraram que as lesões neurotóxicas, quando realizadas

após a aquisição da tarefa (pós-treino),  podem prejudicar  o  condicionamento  de

medo  ao  contexto,  embora,  em  contrapartida,  essas  lesões  não  tenham  efeito

quando  realizadas  antes  da  aquisição  da  tarefa  (pré-treino).  O  referido  estudo

também mostrou que as lesões eletrolíticas prejudicam a aquisição do CMC, por

lesarem  fibras  de  passagem,  além  do  próprio  hipocampo.  No  presente  estudo,

realizaram-se diferentes tipos de lesões, incluindo a neurotóxica e a eletrolítica, mas

não se conseguiu observar um prejuízo na tarefa do condicionamento de medo ao

contexto. A extensão da lesão pode ser um fator determinante, pois quando as áreas

que incluem o hipocampo total e as regiões adjacentes são atingidas, o desempenho

dos animais nas tarefas é prejudicado (Wiltgen et al., 2006). Em outro estudo, Otto e

Poon (2006)  mostraram que a lesão do hipocampo na sua totalidade causa um

prejuízo do condicionamento de medo ao odor, uma tarefa em que se utiliza o odor

como estímulo condicionado. No presente estudo, o tamanho da lesão foi pequeno

em relação à totalidade do hipocampo, portanto a área não foi suficiente para causar

um prejuízo na tarefa do condicionamento de medo ao contexto.

Perante a dificuldade de controlar o tamanho da lesão eletrolítica, optou-se

por realizar uma lesão do tipo irreversível (infusão de ácido ibotênico, NMDA), com o

objetivo de obter uma lesão efetiva do hipocampo que fosse capaz de causar um

prejuízo na tarefa do CMC. Os trabalhos de Maren e colaboradores (1997) e de

Quinn  e  colaboradores  (2002)  mostraram  que  a  lesão  por  NMDA causam  um

prejuízo no condicionamento de medo ao contexto quando realizada após o treino

da tarefa (Maren et al., 1997; Quinn et al., 2002). No presente estudo, em que as

lesões foram realizadas antes do treino da tarefa, não se observou prejuízo na tarefa

de condicionamento.

Segundo  o  modelo  computacional  de  O’Reilly  e  colaboradores  (2001),  o

hipocampo  e  o  neocórtex  atuam  em  conjunto  para  adquirir  informações  e

experiências.  Neste  modelo,  baseado  na  sua  grande  conexão  com  as  outras
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estruturas  e   a  sua  plasticidade  sináptica,  o  hipocampo  seria  especializado  na

aprendizagem  rápida,  sendo  uma  estação  temporária  para  informações.  Já  o

neocórtex atuaria  de  maneira mais lenta,  extraindo as  informações que ocorrem

durante as experiências múltiplas e o armazenamento das informações. Assim, se o

hipocampo  fosse  lesionado  pouco  tempo  antes  do  condicionamento  ou

imediatamente  após,  a  informação  não  chegaria  ao  neocórtex  e  este  não

conseguiria substituir o hipocampo nesse momento, pelo que os animais lesionados

submetidos  à  tarefa  de  condicionamento,  após  um  único  treino  da  tarefa,

apresentariam  um  prejuízo  no  tempo  de  congelamento.  Já  se  a  lesão,  fosse

realizada em um período maior antes do treino da tarefa, por exemplo sete dias

antes  do treino  da  tarefa,  seria  possível  que  o  neocórtex,  bem como as  outras

estruturas, substituissem o papel de estação temporária do hipocampo na tarefa,

não havendo então prejuízo no condicionamento. 

Como não foi observado o prejuízo na tarefa do condicionamento de medo ao

contexto por meio de lesão, decidiu-se realizar uma manipulação farmacológica com

a  administração  intra-hipocampal  do  antagonista  do  NMDA,  AP-5.  Em  estudo

recente (Schenberg e Oliveira, 2008) os autores mostraram que o uso pré-treino do

AP-5  causou  prejuízo  seletivo  no  condicionamento  de  medo  ao  contexto,  sem

interferir  com o  condicionamento  de medo ao  som.  Além desse,  outros  estudos

mostraram que o AP-5, injetado pré-treino no hipocampo, prejudica a tarefa do CMC

(Bast et al., 2003; Matus-Amat et al., 2007). No presente estudo, a infusão do AP-5

no  hipocampo  dorsal  foi  suficiente  para  prevenir  a  aquisição  de  uma  tarefa

contextual.  Estes  resultados  levam  à  hipótese  de  que  os  receptores  NMDA no

hipocampo dorsal são necessários para a aquisição de uma memória contextual de

um ambiente explorado, mas que esses receptores não são críticos para a evocação

dessa  memória  (Matus-Amat,  2007).  Estes  resultados  são  consistentes  com  a

hipótese de que a ativação dos receptores NMDA hipocampais são necessários para

a indução da LTP (long-term potenciation), mas não para a sua expressão (Bast el

al., 2005), além de mostrar que a inativação temporária do hipocampo provoca um

prejuízo maior do que a própria lesão da estrutura, apesar deste dado ainda não

estar claramente compreendido.
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Para se compreender melhor a participação de diferentes estruturas cerebrais

durante  os  processos  de  memória  e  aprendizagem,  resolveu-se,  por  meio  da

participação de alguns genes como os IEGs, estudar os eventos celulares nestas

estruturas.

Estes genes são rápida e transitoriamente induzidos por uma variedade de

fatores,  incluindo o  aprendizado.  Foi  descrito  que a  expressão do  IEG  c-fos no

hipocampo é induzida após tarefas que requerem a aprendizagem espacial (Vann et

al.,  2000; Guzowski et al.,  2001). Vann e colaboradores, em uma tarefa espacial

utilizando um labirinto radial, observaram um aumento da imunoreatividade do FOS

no hipocampo; Guzowski e colaboradores (2001) mostraram que esses três IEGs

apresentavam  rápida  ativação,  após  a  versão  espacial  da  tarefa  de  labirinto

aquático, em estruturas como hipocampo e córtex entorrinal. No presente estudo,

com a finalidade de inferferir com o condicionamento de medo ao contexto, utilizou-

se  um  antagonista  do  receptor  NMDA.  Trabalhos  anteriores  mostraram  que  o

bloqueio dos receptores do NMDA,  pelo uso de um antagonista como o MK801

promoveram a expressão do IEGs c-fos em diversas regiões cerebrais, entre elas o

hipocampo e o córtex cerebral. Segundo Gass o aumento da expressão do  c-fos

podia ser visto mesmo quando o antagonista MK801 era injetado perifericamente

(Gass  et  al.,  1993;  Lee  et  al.,  1994).  O antagonista  MK801 também provoca  a

indução  de  outros  IEGs,  como  o  FosB,  o  c-jun  e o  JunB,  na  região  do  córtex

cingulado.  Estes  autores  observaram,  portanto,  que  o  uso  dos  antagonistas  de

receptores  NMDA pode  estar relacionados  com  um  aumento  na  expressão  dos

IEGs.

No estudo de Gass e colaboradores (1993), o antagonista MK801 foi injetado

via  intraperitonial,  tendo  a  expressão  dos  IEGs  sido  verificada  após  diferentes

intervalos  de  tempo  após  a  sua  administração  (1,  3,  8,  24  e  48  h  após  a

administração) nas diversas estruturas. Foi observado um aumento dos IEGs nas

áreas  corticais  como  córtex  cingulado,  o  hipocampo  e  o  estriado.  Os  autores

sugeriram que o aumento da expressão dos IEGs podia ser devido ao mecanismo

de ação do antagonista. O MK801 induziria HSP72 (heat-shock protein) nas mesmas
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populações neuronais. As HSP são chaperonas  moleculares que interagem com a

conformação  de  outras  proteínas,  podendo  prevenir  a  agregação  dos  peptídeos

desnaturados e promover o redobramento dos polipeptídeos danificados (Harti et al.,

1993).  Essas  proteínas  podem  ser  induzidas  por  uma  variedade  de  estresses

celulares. Os autores sugeriram que a HSP72 poderia ser induzida por meio dos

IEGs, decorrente da administração do antagonista MK801.

No presente estudo, o antagonista do receptor do NMDA AP-5 foi  injetado

diretamente  no  hipocampo  dorsal  dos  animais.  Com  base  nas  informações  da

literatura, o bloqueio do receptor do NMDA poderia aumentar a expressão dos IEGs

nos animais que receberam o AP5, independente do tipo de treino (SEM, SOM ou

PAREAM). De fato, as conclusões do presente trabalho sobre a PCR em tempo real,

mostraram que a administração do AP-5 aumentou a expressão do c-fos, Egr1 e do

Arc  no hipocampo, quando analisados 30 minutos depois do treino, e aumentou a

expressão do c-fos quando analisado 90 minutos depois do treino. 

Em 2006, Huff e colaboradores avaliaram a expressão gênica do c-fos e do

Arc no hipocampo de animais submetidos à tarefa do condicionamento de medo ao

contexto.  Os  animais  condicionados  apresentaram  maior  expressão  destes  dois

IEGs quando comparados aos animais controle da gaiola. No entanto, a expressão

desses genes não diferiu do grupo que foi exposto apenas ao contexto e que não

recebeu  pareamento  com  choque  nas  patas.  Estes  resultados  sugerem  que  o

aumento dos IEGs no hipocampo pode ser decorrente da apresentação do contexto,

seja este pareado ou não com o choque.

De maneira similar, um trabalho recente investigou a participação dos eventos

moleculares no concidionamento do medo ao contexto, por meio da fosforilação da

proteína  ERK1/2  no  hipocampo,  uma  proteína  quinase  relacionada  com  a

sinalização intracelular e que está anterior na via de sinalização dos IEGs, um outro

trabalho investigou a participação dos eventos moleculares no condicionamento de

medo ao contexto (Besnard et al.,  2013)  .  O trabalho observou um aumento da

imunoreatividade do FOS, do EGR, do ARC e do ERK1/2, no hipocampo dos ratos

submetidos  ao  condicionamento  de  medo  ao  contexto.  No  entanto,  quando  a
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expressão da ERK1/2 do grupo condicionado foi  comparada a um grupo que foi

somente exposto ao contexto, não se observou diferença alguma.

Embora os resultados com a administração do AP5  estejam em concordância

com os resultados que mostram que os antagonistas do NMDA podem aumentar a

expressão  dos  IEGS,  há  que  se  considerar  o  fato  dos  animais  terem  sido

submetidos a uma tarefa de memória dependente do hipocampo. De acordo com a

literatura, após a tarefa de condicionamento do medo ao contexto era esperado um

aumento da expressão dos genes c-fos, Egr1 e Arc no hipocampo (Huff et al., 2006;

Wiltgen et al., 2010). Mais especificamente, esperava-se que, em comparação ao

grupo submetido ao mesmo procedimento, houvesse um aumento destes IEGs no

grupo que recebeu um choque (grupo PAREAM), em relação ao que não recebeu

nenhum pareamento com o choque (grupo SOM). 

Nos experimentos apresentados, apenas o grupo que recebeu pareamento

realmente passou pelo condicionamento do medo contextual. Devido à presença de

um estímulo  saliente  na  hora  do treino  (o  som),  considerou-se  que o  contexto

condicionado  somente  a  um  estímulo  de  fundo  (background).  Tanto  o  contexto

foreground (quando  pareado  com  o  choque  sem  a  presença  do  som)  como  o

background se tornam associados ao choque e, em uma segunda apresentação,

são capazes de eliciar o comportamento de congelamento.

Conejo e colaboradores (2007) realizaram o treino do condicionamento de

medo  e  testaram os  animais  tanto  ao  contexto,  quanto  ao  som,  tendo  o  grupo

condicionado sido exposto tanto ao som quanto ao contexto durante o último dia de

treino. No entanto, não foi detectado um aumento da expressão da imunoreatividade

do FOS nas regiões do CA1 e do CA3 do hipocampo, quando comparados ao grupo

não-condicionado que foi não foi exposto ao choque. Para os autores, a ausência da

diferença não observada entre os grupos condicionado e não-condicionado poderia

ter  sido  devido  à  participação  do  hipocampo  na  exploração  e  na  detecção  de

novidades  como  um  contexto  novo.  Os  dois  grupos  apresentaram  uma  menor

expressão do FOS quando comparados aos animais controle (naïve).

No presente trabalho, foi realizado uma manipulação a fim de se diminuir a
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participação do hipocampo no condicionamento de medo ao som, tentando diminuir

a  aprendizagem  background  (ou  ao  contexto)  dos  animais.  No  entanto,  foram

utilizados  cinco  pareamentos  som-choque,  o  que  pode  ter  contribuído  para  a

formação do contexto foreground. Mesmo assim, nos tempos analisados, não houve

diferença na ativação das proteínas FOS e ARC no hipocampo e, nos animais dos

grupos SOM e PAREAM, ainda houve diminuição da expressão do EGR1 após 30

minutos. 

Não houve diferença quando a expressão protéica do FOS, do EGR1 e do

ARC, quando avaliados 90 minutos após o treino da tarefa. Este resultado sugere

que, no hipocampo, após 90 minutos do treino da tarefa, a expressão do EGR1

retornou à sua expressão basal.

O  gene  Egr1 estava  aumentado  na  amígdala  quando  os  ratos  foram

submetidos ao CMC (Rosen et al., 1998). No entanto, Hall e colaboradores (2001)

também observaram um aumento do  Erg1 na amigdala e no hipocampo, embora

esse aumento tenha sido não-específico entre os grupos experimentais, pois todos

os  grupos  manipulados  tiveram  um  maior  aumento  do  Egr1.  Em  outra  tarefa

dependente do hipocampo, onde os animais reconheciam o ambiente espacial, foi

observado que o IEG  Arc estava ativado nas “place cells” hipocampais, sugerindo

que este  IEG também estaria  relacionado com a memória  espacial.  No entanto,

quando comparados ao grupo controle, não se observou um aumento desses genes

no hipocampo (Miyashita et al., 2009).

Um dado surpreendente é que a administração do AP5 no hipocampo não

provocou aumento  da expressão proteica  dos IEGs,  embora  essa administração

tenha sido capaz de causar um prejuízo no teste do condicionamento de medo ao

contexto quando este foi realizado na presença do som (contexto background). Seria

interessante verificar se existe diferença entre a expressão dos IEGs no hipocampo

quando o condicionamento ao contexto é realizado sem a apresentação do som

(contexto foreground), assim como verificar essa expressão sem a administração da

droga.

O estudo de Wiltgen e colaboradores (2010) mostrou que, 15 minutos após
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uma tarefa de condicionamento de medo ao contexto, há uma maior expressão dos

IEGs  c-fos,  Egr1 e  Arc no hipocampo. Algumas diferenças podem ser citadas em

relação  ao  presente  estudo.  O  trabalho  citado  não  mencionou  ter  administrado

alguma droga no hipocampo, e estudou o contexto foreground, enquanto o objetivo

do  presente  trabalho  foi  estudar  o  condicionamento  de  medo ao  som (contexto

background).  Além disto, tentou-se rastrear não só diferenças entre as proteínas,

mas também as diferenças entre a expressão do RNA mensageiro. 

Em resumo, a administração de um antagonista de receptor glutamatérgico do

tipo NMDA, após 30 minutos do treino da tarefa do CMS, pode ter aumentado a

expressão gênica dos IEGs estudados. Esta diferença não foi observada durante 90

minutos, o que sugere que houve uma rápida ativação dos genes estudados. Além

disto, também se observou, 30 minutos após o treino, uma diminuição da expressão

proteica do EGR1 no hipocampo.

Estriado

Os circuitos neurais subjacentes ao condicionamento clássico de medo vêm

sendo  muito  estudados  nos  últimos  anos.  Sabe-se  que  as  lesões  na  amígdala

interferem  com  o  condicionamento  de  medo  ao  contexto  e  ao  som  (Phillips  &

LeDoux, 1992; Maren et al, 1996). Por outro lado, foi demonstrado que as lesões no

hipocampo  prejudicam  o  condicionamento  clássico  de  medo  ao  contexto,  sem

interferir  no condicionamento clássico de medo ao som  (Kim & Fanselow, 1992;

Phillips & LeDoux, 1992). Os trabalhos do nosso grupo mostraram que a lesão do

estriado  dorsal  prejudica  a  tarefa  do  condicionamento  de  medo  ao  som,  sem

interferir com o condicionamento de medo ao contexto (Ferreira et al., 2003; 2008).

Perante estes dados, o presente estudo buscou investigar mais detalhadamente os

sistemas de memória envolvidos no condicionamento de medo ao som, utilizando

para tal, abordagens comportamentais e moleculares.

Se o estriado estivesse relacionado com as fases iniciais da aprendizagem do

condicionamento de medo ao som, esperava-se que esta estrutura apresentasse

algum tipo de plasticidade neuronal como, por exemplo, um aumento na expressão
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dos IEGs relacionados a memória, por exemplo nos genes c-fos, Egr1 e Arc, a qual

já foi observada em decorrência de outras tarefas comportamentais (Guzowski et al.,

2001; Huff et al.,  2006;  Gill et al., 2007; Daberkow et al., 2007; Daberkow et al.,

2008; Miyashita et al.,  2009; Wiltgen et al, 2010). 

A hipótese inicial era de que, quando o condicionamento de medo ao som

fosse realizado na ausência do hipocampo, a participação contextual seria menor,

assim a participação do estriado no condicionamento de medo ao som poderia ser

melhor  estudada.  Os  resultados  mostraram que  a  administração  do  AP-5  no

hipocampo não  interfere  com a  expressão  proteica  do  c-fos,  Egr1 e  do  Arc no

estriado, já que os grupos de animais que receberam o AP-5 são estatisticamente

iguais  aos  seus  respectivos  grupos  controles  que  receberam a  salina,  tanto  30

quanto  90  minutos  após  o  treino.  Diante  destes  resultados,  foi  possível  focar  a

discussão do presente estudo apenas no tipo de treino.

No estriado, o tipo de treino ao qual os animais foram submetidos (SEM, SOM

ou PAREAM) pode alterar a expressão do Egr1. Os animais PAREAM apresentam

menor  expressão gênica  relativa  (avaliada pela  técnica  da PCR em tempo real)

desse IEG , quando avaliados após 30 minutos do treino do CMS. De acordo com os

trabalhos mencionados na literatura que utilizaram as tarefas estriado dependentes

(Gill et al., 2007; Brightwell et al., 2008) e o seu envolvimento do estriado durante o

condicionamento do medo ao som (Ferreira et al., 2003; 2008), era esperado um

aumento da expressão dos IEGs no estriado após este tipo de condicionamento. No

geral, nenhuma alteração do tipo foi observada. Na verdade, nos grupos que foram

submetidos ao pareamento,.observou-se uma diminuição da expressão do Egr1 no

estriado.

Apesar  da  amígdala  ser  o  grande  foco  das  pesquisas  sobre  o

condicionamento aversivo e o estriado ter grande foco nos estudos de recompensa,

há um aumento no número de evidências que mostram que ambas as estruturas

estão envolvidas principalmente nas aprendizagens de reforço e nas aprendizagens

emocionais. Um dos papéis do estriado já estabelecido é o da predição de erros em

eventos ou em situações aversivas (para revisão, ver Haber, 2003). 
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Durante a aprendizagem emocional, o estriado se interliga com as diversas

áreas do córtex pré-frontal que permitem que esse circuito corticoestriatal atue na

motricidade e nos aspectos cognitivos e emocionais (Powell  et  al.,  1978;  Reyes-

Vazquez et al., 1979; Morgan et al., 1993).

Nos  circuitos  neuronais  do  estriado  chegam  aferências  dopaminérgicas

mesencefálicas de duas regiões, da área tegumental ventral (VTA) e da substância

negra parte compacta (SNc), junto com as projeções glutamatérgicas do córtex e do

tálamo, constituindo essas aferências a maioria dos terminais axonais no estriado. A

VTA  se  projeta  principalmente  para  o  núcleo  acumbens  (Nacc)  e  a  SNc

principalmente para o estriado dorsal (Gerfen, 1992). 

Há  duas  vias  de  saída  de  informação  no  estriado  dorsal,  sendo  ambas

inibitórias e que utilizam o GABA como neurotransmissor. Uma das vias estabelece

um via direta para a substância negra da parte reticulada (SNpr). Já a outra, através

do globo pálido externo, estabelece uma conexão indireta com a SNpr, causando

uma inibição no  núcleo subtalámico que, por sua vez, causa uma excitação na

SNpr.  Cada  uma  delas  possui  características  distintas,  envolvendo  estruturas

diferentes e neurotransmissores específicos, mas ambas as vias possuem terminais

dopaminérgicos (para revisão, ver Gerfen, 1992).

Com  o  foco  na  transmissão  dopaminérgica  desse  cirtuito,  o  trabalho  de

Schultz  et  al.,  1997,  observou,  em  macacos,  disparos  fásicos  originários  dos

neurônios dopaminérgicos perante um inesperado ganho de recompensa (um pouco

de suco – US). Após seguidos pareamentos com pistas visuais e auditórias (CS), a

resposta  de  disparo  dos  neurônios  dopaminérgicos  mudava  então  para  a

apresentação do CS, ao invés do US. Os autores sugeriram que, em uma tarefa em

que macacos  tinham que  apertar  um botão  para  receber  um pouco de suco,  a

dopamina era necessária para o início da predição dos erros, e que, a omissão de

uma recompensa esperada levava a uma diminuição dos disparos dopaminérgicos.

Além  da  participação  do  estriado  nos  condicionamentos  apetitivos,  também  foi

demonstrada a sua participação nos modelos envolvendo um componente aversivo

(White e Salinas, 2003; Ferreira et al., 2003; Ferreira et al., 2008).
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Os  registros  dos  neurônios  dopaminérgicos  in  vivo  exibem  dois  tipos  de

padrões de disparos: um “burst” de disparo fásico e um slow single-spike (ou disparo

tônico)  (Grace et  al.,  2007;  Schultz,  2007).  O disparo  fásico  é  responsável  pela

estimulação do receptor de baixa afinidade à dopamina (D1), e está possivelmente

envolvido no comportamento relacionado à recompensa. O disparo tônico é crucial

para modular o receptor dopaminérgico de alta-afinidade (D2), e foi descrito que este

disparo dos neurônios dopaminérgicos pode ser inibido por um estímulo aversivo,

como  o  pinçar  das  patas  ou  um  choque  (Ungless  et  al,  2004).  Assim,  se  o

condicionamento do medo ao som utiliza um estímulo aversivo, como o choque nas

patas, esse tipo de tarefa poderia inibir os disparos tônicos da via D2, levando a uma

menor expressão dos genes envolvidos com a plasticidade como, por exemplo, o

Egr1.

A  hipótese  do  presente  estudo  baseou-se  nos  resultados  dos  inúmeros

trabalhos que observaram um aumento dos IEGs após as tarefas de aprendizagem

S-R, nas quais o acerto do animal é seguido de um reforço positivo que consiste em

um alimento palatável para ele. Hernandez e colaboradores (2006), por exemplo,

mostraram que há um aumento na expressão do  Egr1 no circuito corticoestriatal

depois de três dias de um condicionamento apetitivo. Um outro trabalho (Schiltz et

al., 2007) mostrou um aumento na expressão do Egr1 no estriado e no córtex pré-

frontal  em  uma  outra  tarefa  apetitiva.  Se  estes  comportamentos  aumentam  a

expressão do  Egr1 e estão relacionados com a via direta, pode-se supor que um

comportamento aversivo diminuiria os disparos dopaminérgicos estriatais, podendo,

teoricamente,  levar  à  diminuição  da  expressão  do  Egr1. No  presente  estudo,

observou-se que o  Egr1  estava com a expressão diminuída nos animais SOM e

PAREAM, quando comparados aos animais SEM.

    Hikida e colaboradores (2010) mostraram que a via direta está envolvida na

aprendizagem de recompensa, como a busca por alimentos palatáveis (por exemplo,

chocolates) e por drogas de abuso como a cocaína. Ambas as recompensas foram

avaliadas por meio da tarefa de condicionamento de preferência de lugar (CPP).

Esta tarefa avalia a preferência por uma recompensa em dois ambientes distintos.
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Já a via indireta, avaliada por meio da tarefa de esquiva inibitória, é crítica para a

evocação dos comportamentos aversivos. Os autores do trabalho observaram que

as recompensas positivas (como o chocolate ou a cocaína) e as negativas (como o

choque) evocavam diferentes circuitos neurais nos gânglios da base, entre eles o

estriado.  Enquanto  uma  recompensa  eliciaria  disparos  fásicos  nos  neurônios

dopaminérgicos mesencefálicos, uma punição levaria a uma pausa dos disparos nos

neurônios dopaminérgicos. 

Todas as observações acima corroboram com a possibilidade de que alguma

plasticidade que por  ventura exista  nos núcleos da base como consequência do

condicionamento  de  medo  ao  som,  associada  à  apresentação  de  um  estimulo

aversivo,  poderia  levar  a  uma  menor  expressão  dos  genes  envolvidos  com  a

plasticidade, como no caso do Egr1.

No mesmo sentido, outros estudos mostraram que a ativação dos receptores

dopaminérgicos D2 no estriado não têm efeito ou reduzem a expressão dos IEGs

(Wirtshafter  e  Asin,  1994;   Hathaway  et  al.,  1995).  No  entanto,  estes  estudos

avaliaram  apenas  a  expressão  do  c-fos e  em  comportamentos  distintos  do

condicionamento de medo, como a administração repetida da cocaína. O c-fos é o

IEG mais estudado pelos pesquisadores na literatura. Em contrapartida, o  Egr1 é

pouco descrito  na literatura sobre o estriado.  Alguns estudos mostram que esse

gene tem uma expressão basal (Gass et al., 1993; Herdegen et al., 1995), que foi

observada quando foi administrado um antagonista do receptor NMDA, o MK801.

Sendo assim, esta expressão basal poderia ser diminuída, o que poderia explicar

porque se observou uma diminuição no presente estudo.

O estudo de White  e Salinas (2003)  avaliou a participação do hipocampo

dorsal e do estriado dorsal no condicionamento de medo ao contexto e ao som,

utilizando  a  administração  da  anfetamina  imediatamente  após  o  treino,  tanto  no

estriado dorsal quanto no hipocampo dorsal. A anfetamina prejudicou o CMC quando

injetada  no  hipocampo  e  prejudicou  a  extinção  do  CMS  e  do  CMC  quando

administrada no estriado dorsal. 

Há evidências de que, no estriado dorsal, o efeito da anfetamina envolve os
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neurônios dopaminérgicos da via nigro-estriatal. A ativação destes neurônios pode

gerar  um  “sinal  iniciador  de  treino”  para  a  aprendizagem  de  novas  respostas

motoras. A liberação da dopamina nesses terminais pode ser um processo crítico

para as mudanças de longo-prazo no estriado, o qual seria mediado por neurônios

colinérgicos (White e Salinas, 2003). Diferentemente do estudo de White e Salinas,

em 2003,  no  presente  trabalho  realizaram-se  manipulações  pré-treino,  as  quais

tiveram um papel diferente na aquisição da memória do condicionamento de medo.

Além deste único gene que mostrou um comportamento inesperado, os outros

genes avaliados no presente estudo não mostraram qualquer alteração que pudesse

ser atribuída ao condicionamento per si ou mesmo à apresentação do choque. Em

conjunto,  estes resultados podem indicar  que o envolvimento  do estriado com o

condicionamento de medo ao som, observado após a lesão do mesmo, não está

associado  à  plasticidade  sináptica  ou,  se  estiver,  esta  estaria  relacionada  à

diminuição da expressão e não ao seu aumento.

Após 30 minutos  da eutanásia dos animais,  observou-se que no estriado,

além da diminuição no nivel gênico, também houve uma diminuição no nível proteico

do EGR1 (avaliado pela técnica de werstern blot). Os resultados mostraram que os

grupos  SOM  e  PAREAM  apresentavam  uma  menor  expressão  relativa  quando

comparados  aos  animais  SEM.  Quando  avaliada  após  90  minutos,  a  alteração

protéica do EGR1 destes grupos continuou sendo observada no estriado. 

O estriado é parte de um circuito em  loop  cortical-subcortical, o qual  está

relacionado com os diferentes aspectos de comportamentos motivados, tendo sido

demonstrado que a plasticidade estriatal é crucial para a formação da memória de

referência e até mesmo da memória espacial. 

Além disto,  a  dopamina  mesencefálica  está  envolvida  em  outras  funções

como o movimento orientado,  o  processamento afetivo e as funções executivas.

Uma destas funções é a predição de eventos. Um estudo mostrou que os neurônios

dopaminérgicos respondem a novos estímulos visuais ou auditivos (Ljungberg et al.,

1992). Em 2010, Kim e colaboradores mostraram que os neurônios dopaminérgicos

da área tegumental  ventral  (VTA) inicialmente disparavam para novos estímulos,
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sendo estes estímulos sonoros ou luminosos, enquanto o animal era treinado em

uma tarefa  operante  para  responder  a  estes  estímulos.  Posteriores  associações

destes neurônios que disparavam na presença dos estímulos sonoros ou luminosos

ajudariam  a  formar  uma  predição  a  esses  estímulos  discretos,  tanto  nos

comportamentos aversivos ou apetitivos (Schultz, 1997; Everitt, et al., 2001).

O  desenvolvimento  e  a  modificação  de  comportamentos  (goal-directed)

requerem um contínuo processamento de uma cadeia complexa de eventos, o que é

conhecido  como  organização  feedforward tanto  das  conexões  estriato-nigrais,

quanto das tálamo-corticais. A informação pode, então, ser direcionada do límbico

para  o  cognitivo,  para  circuitos  motores,  permitindo  o  animal  responder

apropriadamente às pistas ambientais (para revisão, ver Haber, 2003).

Como  no  treino  do  condicionamento  de  medo  ao  som  os  animais  são

colocados em um ambiente totalmente novo (caixa de condicionamento), eles não

têm pistas nem estímulos sobre o que prever, pois se tivessem, isto interromperia os

disparos  dopaminérgicos  mesencefálicos  nos  grupos  SOM e  PAREAM,  podendo

levar a uma diminuição da expressão dos genes relacionados com a memória, como

o Egr1.

A imunoreatividade do ARC também foi estudada no aprendizado de resposta

por meio do uso de uma tarefa no labirinto em T. A tarefa, por sua vez, induz a

expressão do  Arc no estriado, expressão esta que se correlaciona positivamente

com a quantidade de treino (Daberkow et al.,  2007).  Diferentemente do presente

estudo, o trabalho pode ter observado um aumento do ARC no estriado, pelo longo

tempo em que os animais passaram realizando a tarefa de resposta.

Não  foram  detectadas  alterações  na  proteína  FOS  no  estriado,  quando

avaliadas 30 ou 90 minutos depois do treino do CMS. A expressão do  c-fos  foi

observada no estriado em tarefas estriado-dependentes, como no labirinto em cruz

(Gill et al., 2007; Daberkow et  al.,  2007;  Brightwell  et  al.,  2008;).  Não  se  pode

descartar a questão temporal no estriado. As tarefas de labirinto em cruz necessitam

de um longo período de teste para serem observadas. No presente estudo trabalho,

só houve um treino da tarefa com os animais. Também não se pode descartar a
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hipótese de que todos os grupos receberam uma administração de droga, o que não

poderia levar a uma ativação não seletiva do c-fos. 

Córtex Pré-frontal

A última estrutura analisada ao longo dos experimentos, utilizando a tarefa de

condicionamento do medo, foi o córtex pré-frontal.

Durante o treino da tarefa do CMS, simultaneamente também se adquire o

medo condicionado do contexto. Uma das estruturas que pode estar relacionada

com estas duas versões do condicionamento de medo é o córtex pré-frontal. Vários

estudos  já  descreveram  o  envolvimento  do  córtex  pré-frontal  nas  tarefas  do

condicionamento  de  medo  (Morgan  et  al.,  2003;  Frankland,  2004;  Gilmartin  e

Helmstetter, 2010).

No estudo de Gilmantin e Helmstetter (2010), quando o antagonista do NMDA

AP-5 foi injetado no córtex pré-frontal, observou-se um prejuízo no condicionamento

de medo ao som. Já Frankland e colaboradores (2004) mostraram que em diversas

regiões do córtex (como, por exemplo, no infralimbico e no prélímbico, cingulado

anterior) há um aumento da expressão do EGR1 e do FOS na evocação remota (36

dias após o treino) da tarefa do condicionamento de medo ao contexto. No entanto,

não houve uma diferença da expressão destes genes quando a memória foi avaliada

24 horas após o treino.

No  presente  estudo observou-se  no  córtex  pré-frontal  uma  diminuição  da

expressão relativa da proteína EGR1 nos grupos SOM e PAREAM, os quais foram

eutanasiados  tanto  30  quanto  90  minutos  após  o  treino  comportamental.  Este

padrão de expressão foi semelhante ao padrão de expressão no estriado e também

no hipocampo.

Um trabalho interessante com ratos mostrou que as lesões no CPF diminuem

o nível de medo (Frysztak et al., 1991). Nele, o córtex medial frontal foi lesionado por

excitotoxicidade e  os  animas submetidos ao condicionamento  de medo ao som,

tendo  a taxa de respiração, freezing e vocalização ultrasonicas sido avaliadas. Os
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animais lesionados apresentaram uma menor taxa de respiração e de  freezing, pelo

que os autores sugeriram que essa região do córtex, por meio das suas associações

neuroanatômicas  com  o  estriado  e  amígdala,  estava  envolvida  com  o

condicionamento do medo ao som. No presente estudo,  observou-se um padrão

semelhante de expressão do Egr1 entre o córtex pré-frontal e o estriado.

A desconexão  entre  o  córtex  pré-frontal  e  o  estriado  prejudica  o  controle

executivo sobre a seleção de resposta pelo estriado (Dunnett et al., 2005). Por estar

intimamente ligado ao estriado na tomada de decisão e à predição de eventos, a

diminuição da expressão  do EGR1 no córtex  pré-frontal  poderia  ser  devido  aos

circuitos estriatais.

Nos tempos analisados, não se observaram,, no córtex pré-frontal, diferenças

de expressão no FOS e no ARC. Também é possível que o período de avaliação dos

IEGs, investigado no presente trabalho, tenha sido insuficiente para poder visualizar

alguma  alteração  nas  estruturas.  Talvez  os  experimentos  realizados  com outros

tempos de análise dos genes (por exemplo, 180 minutos ou 12 horas após uma

tarefa comportamental) possam ajudar a responder a estas questões.

As diferenças observadas nos estudos podem ser devidas à diferenças entre

as  linhagens  dos  animas  estudados  e  as  variações  da  tarefa  comportamental

(condicionamnto de medo, esquiva passiva, campo aberto) e, por fim, à associação

entre o contexto background e o estímulo discreto, no presente caso o som. Em uma

tarefa de extinção de condicionamento de medo, Morgan et al., 1993 sugeriram que,

as  lesões  no  córtex  pré-frontal,  interferiam com o  fluxo  da  informação  sensitiva

relacionada  ao  estímulo  condicionado  para  outras  regiões  relacionadas  com

memória, como o hipocampo. Além disto, o CPF tem um grande campo de projeção

para a amígdala.  No mesmo trabalho,  os autores sugeriram que o bloqueio dos

receptores NMDA na amígdala interferia com os mecanismos de associação que

estão relacionados com medo.

O  córtex  pré-frontal  também  possui  diversas  áreas  relacionadas  com  a

aquisição de respostas e com a predição de recompensa pelo som, visão ou olfato.

Estas áreas do CPF podem estar relacionadas às regiões do estriado nesse tipo de
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tarefa,  inclusive  pela  sua  relação  com  a  amígdala  (Germain  e  Lamarre,  1993;

Schoenbaum et al., 1999). Os neurônios presentes no CPF estão envolvidos tanto

com a aprendizem, a consolidação e a execução da tarefa, do mesmo modo que os

neurônios estriatais.  Além disto,  a apresentação de um estímulo aprendido pode

levar à recordação do comportamento previamente aprendido,  possivelmente por

meio  da  memória  de  longo  prazo.  Este  estímulo  aprendido  pode  induzir  a

preparações  de  curto  prazo  para  as  próximas  ações  comportamentais,  gerando

assim  uma  expectativa  para  o  futuro  evento  (Schultz  et  al.,  2003).  Apesar  dos

experimentos do presente trabalho não terem avaliado a memória de longo prazo,

utilizaram-se múltiplos pareamentos em que se apresentava um SOM. Este poderia

ativar as regiões do córtex pré-frontal e do estriado que agiriam na antecipação dos

eventos. Em macacos, os neurônios no estriado e no CPF estão ativos durante a

espera e a expectativa de recompensa (Trembley e Schultz, 1999; Hassani et al.,

2001).  O aumento  das projeções corticais  nos neurônios  estriatais  pode levar  a

mudanças sinápticas de longo prazo, por exemplo, nas sinapses corticoestriatais

que exibem a LTP e a LTD. Por fim, a dopamina induz a plasticidade no estriado e

no  córtex  (Calabresi  et  al.,  1992;  Reynolds  et  al.,  2001).  Uma  interferência  no

sistema  dopaminérgico,  como  por  exemplo  um  ativação  preferencial  da  via  D2

relacionada  com  mecanismos  aversivos,  poderia  prejudicar  a  formação  de

mudanças sinápticas de longa duração.
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Os  resultados  do  presente  trabalho  sugerem  que  a  administração

intrahipocampal do antagonista NMDA não exerce função na aquisição/consolidação

do condicionamento de medo ao som, porém a expressão dos IEGs está diminuída

nos primeiros eventos após esta tarefa.

O presente estudo mostra um padrão de expressão dos IEGs no estriado, no

hipocampo e no córtex pré-frontal. Em uma tarefa aversiva, como o condicionamento

do  medo ao som,  o  sistema dopaminérgico  no  estriado pode ser  crítico  para  a

expressão desses IEGs. Além disto, o estriado, assim como o CPF, podem estar

relacionados com as respostas  somatomotoras condicionadas e não diretamente

com a associação da resposta aversiva.

Uma menor expressão dos IEGs pode estar relacionada com o funcionamento

da  via  neuroanatomica  do  estriado,  relacionado  com o  padrão  de  ativação  dos

neurônios dopaminérgicos, que modificaria a plasticidade sináptica no estriado.

O presente estudo mostra como as estruturas relacionadas à memória e à

aprendizagem, como o estriado e córtex pré-frontal estão envolvidas na tarefa do

condicionamento de medo ao som.
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ABSTRACT

Several studies suggest the existence of multiple memory systems that interact in a

competitive or comparative way. There are evidences that the processes of learning

and memory depend on the integrity of the regions of the hippocampus, striatum and

prefrontal cortex. It has been shown that these three structures are involved in fear

conditioning,  a task that  evaluates emotional  memory. During the training of  fear

conditioning  task,  a  footshock  can  be  paired  with  the  environment  (context

foreground; CFC) or a cued stimulus such as a sound (in this case, the conditioning

of the context is secondary, called contextual background; TFC). This memory can

also be evaluated by techniques of molecular biology, studying genes involved in

neural  plasticity,  such  as  the  expression  of  immediate  early  genes  (IEGs).  Our

hypothesis was to evaluate the expression of IEGs after an aversive memory task. In

the present study, the hippocampus was inactivated with administration of AP-5, a

glutamate antagonist, in order to verify the possible interaction between these brain

structures by analyzing the IEGs c-fos, Egr1 and Arc in the hippocampus, prefrontal

cortex  and striatum after  TFC training  task.  In  the  first  part  of  the  study, it  was

observed that the AP-5 impairs CFC, but not TFC. In the second part of the study, we

evaluated gene expression (by real-time PCR) and protein expression (by Western

blot) of IEGs 30 and 90 minutes after TFC training. When TFC was performed and

the hippocampus was inactivated with  AP-5,  it  was expected a lesser  contextual

participation, so the participation of the striatum in this type of conditioning could be

better  studied.  However,  our  data  suggests  that  administration  of  AP-5  in  the

hippocampus do not interfere with the expression of c-fos, Egr1 and Arc in striatum,

hippocampus and prefrontal cortex, since groups of animals that received AP-5 have

similar  expression  when  compared  to  control  groups  that  received  saline.

Furthermore,  administration  of  AP-5  directly  in  the  hippocampus  increased  gene

expression of IEGs in this structure 30 minutes after TFC training. Finally, the data

shows that paired group and context and sound-exposed group have a lower relative

EGR1 protein expression when compared to animals that were not subjected to any
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kind of training. A lower expression of IEGs in the striatum may be related to the

functioning of the nigrostriatal dopaminergic pathway and consequent changes in the

pattern of activation of striatal neurons, thereby modifying synaptic plasticity. Thus,

this study showed how the structures related to memory and learning, such as the

striatum, hippocampus and prefrontal cortex are involved in fear conditioning task to

sound.
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Carta de aprovação do projeto de pesquisa pelo Comitê de Ética em

Pesquisa da UNIFESP.
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	Como observado anteriormente no nosso laboratório (Schenberg e Oliveira. 2008) a administração de AP-5 no hipocampo realizada pré-treino foi efetiva em prejudicar o CMC, sem interferir com o CMS. Dessa maneira, partimos para a próxima etapa deste estudo.

