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RESUMO 

 

Aprendizagem e memória são fenômenos com características plásticas em resposta 

as nossas experiências; já as emoções refletem a capacidade de atribuir valências a 

esses eventos, tornando o aprendizado das memórias aversivas mais propenso a 

persistir. A persistência da memória é controlada por cascatas de sinalização 

intracelular após a aprendizagem de uma tarefa comportamental, as quais podem 

ser moduladas por agentes externos, como o estresse. A modulação sobre funções 

cognitivas pode se dar a nível sináptico, celular e/ou neural, através de modificações 

na liberação de neurotransmissores, fosforilação de proteínas quinases, síntese de 

novas proteínas e conectividade entre regiões importantes para a formação e 

manutenção de memórias. Assim, o objetivo do nosso trabalho foi investigar a 

modulação exercida pelo estresse agudo, aplicado após o treino, sobre a 

persistência de uma memória aversiva em ratos submetidos à esquiva discriminativa 

em labirinto em cruz elevado, um aparato que avalia simultaneamente 

aprendizagem, memória, ansiedade e atividade locomotora. Nossos resultados 

indicaram que o tempo de persistência da memória nessa tarefa é de 5 dias, 

acompanhado de um aumento na expressão de Zif268 18 horas após o treinamento 

na região CA1 do hipocampo dorsal. Estresse aplicado após o treinamento 

prejudicou o armazenamento persistente desta memória, e diminuiu a expressão de 

Zif268 18 horas após o treinamento. Além disso, diminuiu a expressão de C-fos 1 

hora após o treinamento. O mecanismo que controla a diminuição na expressão de 

C-fos e Zif268 em períodos tão separados ainda não é claro. Contudo, sugerimos 

que o aumento na liberação de glicocorticoides após o evento estressor desregula a 

sinalização da via das MAPK/ERK, JNK e p38MAPK em neurônios piramidais no 

hipocampo dorsal, levando a uma expressão disfuncional de genes imediatos nestes 

neurônios. 

 

Palavras-chave: Armazenamento duradouro. Memória aversiva. C-fos. Zif268. 

Estresse agudo. 



 

 

 

 

ABSTRACT 

 

Learning and memory are plasticity-related processes guided by our life 

experiences. Emotions reflect ability to assign valences to those events, making 

learning of aversive experiences more leaning to persist. Long-lasting storage 

of a memory is controlled by intracellular signaling cascades activation after 

learning, which can be modulated by external agents, as stress. Modulation of 

cognitive functions could be caused by changes at cellular and/or neural levels, 

through decrease in neurotransmitter release, deactivation of specific kinase 

pathways, protein synthesis and connectivity damage between limbic brain 

regions. The aim of our study was to investigate the effect of after training acute 

stress on the persistence of an aversive memory in rats submitted to avoidance 

discriminative in elevated plus maze, an apparatus that simultaneously 

evaluates learning, memory, anxiety and locomotor activity. Our results show 

that memory lasted up to five days in this task, accompanied by an increase of 

Zif268 expression in the CA1 sub-region of dorsal hippocampus 18 hours after 

training. Stress immediately after training diminished long-lasting memory 

storage and decreased late protein synthesis of Zif268 18 hours after training 

and C-fos 1 hour after training. The exact mechanism underlying Zif268 and C-

fos down-regulation is still not clear. However, we suggest that glucocorticoids 

deregulate MAPK/ERK, JNK and p38MAPK signaling pathways in dorsal 

hippocampus pyramidal neurons, leading to dysfunctional expression of 

immediate-early genes. 

 

Keywords: Long-lasting storage. Aversive memory. C-fos. Zif268. Acute stress. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

LISTA DE FIGURAS 

 

Figura 1: Representação das circuitarias di-sináptica (Córtex Entorrinal → CA2 

→ CA1), tri-sináptica (Córtex Entorrinal → Giro Denteado → CA3 → CA1) e 

quadri-sináptica do hipocampo (Córtex Entorrinal → Giro Denteado → CA3 → 

CA2 → CA1). .................................................................................................... 22 

Figura 2: Esquema da circuitaria do processamento do medo e ansiedade. 

Fonte: Davis et al., 2010. ................................................................................. 25 

Figura 3: Representação esquemática da Esquiva discriminativa em labirinto 

em cruz elevado. BAV – braço fechado aversivo; BNAV – braço fechado não 

aversivo; BA – braço aberto. ............................................................................ 27 

Figura 4: Representação da cascata de sinalização do BDNF na formação da 

memória, resultando na expressão dos genes imediatos c-fos e zif268. Fonte: 

Bekinschtein et al., 2008. ................................................................................. 29 

Figura 5: Persistência de memória na Esquiva Discriminativa em Labirinto em 

Cruz Elevado. Comparação do tempo total gasto no braço AV e NAV na sessão 

de (A) treino e (B) teste; porcentagem tempo total no braço aversivo (%TAV) na 

sessão de (C) treino e (D) teste; distância total percorrida na sessão de (D) 

treino e (E) teste; porcentagem de tempo total nos braços abertos (%TAB) na 

sessão de (F) treino e (G) teste. Dados são expressos em médias ± SEM. *p< 

0.05 (teste t pareado). ...................................................................................... 70 

FIGURAS DO ARTIGO 

Figure 1: Memory persistence in plus-maze discriminative avoidance task 

(PMDAT). Comparisons between total time spent in AV and NAV arms in (B) 

training and (C) test sessions; (D) percentage of time spent in aversive 

enclosed arm (%TAV) in test session and (E) percentage of total time spent in 

aversive enclosed arm (%TAV) blocks of 200s in test session. Data are show as 

mean ± SD. (B and C) * p<0.001 comparing AV vs NAV in all groups (paired 

sample t-test). (D) * p<0.01 comparing groups with 50% chance of exploration 



 

 

 

 

of each arm (one sample t test). (E) * p<0.05 comparing 7 days to all other 

groups (RM Two-way ANOVA followed by Tukey’s post-hoc test). .................. 42 

Figure 2: Learning increases C-fos (B and D) and Zif268 (C and E) subregions 

of dorsal hippocampus late after training. Data are show as mean ± SD. *p < 

0.05 compared to naive group (one-way ANOVA followed by Bonferroni's post-

hoc test)............................................................................................................ 43 

Figure 3: Stress, immediately after the learning, modulate long-lasting storage 

of aversive memory and Zif268 late peak in CA1 sub region of dorsal 

hippocampus. Total time spent in AV and NAV arms in training (B) and test (C) 

sessions. (E) Zif268 expression different times after training in control and 

stressed animals. Data are show as mean ± SD. (B and C) * p<0.001 

comparing AV vs NAV in all groups (paired sample t-test). (E) *p < 0.05 

compared to naive group (one-way ANOVA followed by Tukey’s post-hoc test).

 ......................................................................................................................... 44 

Supplementary material 

Figure S1: Digitalized photomicrographs of C-fos+ and Zif268 

immunohistochemistry in dorsal hippocampus sections. Small 

photomicrographs show hippocampal CA1 and CA3 subregions in different time 

after training. Black arrows outlying limit between CA1 and CA2, while white 

arrows points limit between CA2 and CA3. Scale bar = 200 μm (dorsal 

hippocampus) and 400 μm (CA1 and CA3 hippocampal subregions). ............. 54 

Figure S2: Digitalized photomicrographs of Zif268 immunohistochemistry on 

dorsal hippocampus sections in distinct times after training. Right 

photomicrograph points CA1 hippocampal subregion. Black arrows points limit 

between CA1 and CA2 hippocampal subregions. Scale bar = 200 μm (dorsal 

hippocampus) and 400 μm (CA1 subregions of hippocampus). ....................... 55 

Figure S3: Stress 12 hours after training does not affect long-lasting storage of 

PMDAT memory. Comparisons between total time spent in AV and NAV arms 

in (B) training and (C) test sessions; (D) percentage of time spent in aversive 

enclosed arm (%TAV) in test session and (E) percentage of total time spent in 



 

 

 

 

aversive enclosed arm (%TAV) blocks of 200s in test session. Data are show as 

mean ± SD. (B and C) * p<0.001 comparing AV vs NAV in all groups (paired 

sample t-test). (D) * p<0.05 comparing groups with 50% chance of exploration 

of each arm (one sample t test). (E) All groups were compared to each other in 

every block (RM two-way ANOVA followed by Tukey’s post-hoc test). ............ 56 

Figure S4: Training and stress protocol did not alter anxiety-related behaviors 

and total exploration in PMDAT. Comparisons of (B and D) percentage of time 

spent in open arms (%TOA) and (C and E) total distance travelled (m) in test 

session for control and stressed animals, subsequently. Data are show as mean 

± SD (Ordinary one-way ANOVA). ................................................................... 57 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 

 

%TAB: porcentagem de exploração dos braços abertos 
%TAV: porcentagem de exploração do braço aversivo 
ACTH: hormônio adrenocorticotrófico  
AMPA: alfa-amino-3-hidroxi-metil-5-4-isoxazolpropiónico 
AV: braço aversivo  
BA: braços abertos  
BDNF: Fator neurotrófico derivado do cérebro 
BLA: basolateral da amígdala  
BNST: núcleo basal da estria terminalis  
CA1: região 1 do Corno de Amon  
CA2: região 2 do Corno de Amon 
CA3: região 3 do Corno de Amon 
CamKII: quinase II dependente de cálcio 
CE: núcleo central  
CEL: núcleo central lateral  
CEM: núcleo central medial  
c-fos: gene de ativação imediata 
CREB: proteína ligante ao elemento de resposta do AMPc 
CRF: hormônio liberador de corticotropina  
EDL: esquiva discriminativa em labirinto em cruz elevado  
EGR-1: resposta de crescimento precoce 1 
Erk: proteína quinase regulada extracelularmente 
GD: Giro Denteado 
GR: receptor de glicocorticoide  
HPA: eixo Hipotálamo-Hipófise-Adrenal 
JNK: quinase N-terminal c-Jun 
LTD: depressão de longa duração 
LTP: potenciação de longa duração  
MAPK: proteínas quinases ativadas por mitógenos 
Mg2+: íon magnésia  

MR: receptor de mineralocorticóide  
NAV: braço não aversivo  
NMDA: N-metil D-Aspartato 
p38: proteína quinase ativada por mitógeno p38 
PFC: córtex pré-frontal 
PI3K: fosfatidil-inositol 3 quinase 
PKA: proteína quinase A 
PKC: proteína quinase C 
PLC-γ: fosfolipase C gama 
PVN: núcleo paraventricular do hipotálamo 
TrkB: receptor tropomiosina quinase 

 

 

 



 

 

 

 

 

SUMÁRIO 

 

1 APRESENTAÇÃO ......................................................................................... 17 

2 INTRODUÇÃO .............................................................................................. 19 

2.1 Aprendizagem e Memória .......................................................................... 19 

2.1.1 Memória aversiva .................................................................................... 24 

2.1.2 Persistência da memória ......................................................................... 27 

2.2 Estresse ..................................................................................................... 31 

2.3 Modulação da persistência da memória pelo estresse ............................... 33 

3 OBJETIVO E HIPÓTESES ............................................................................ 36 

3.1 Objetivo Geral e Hipóteses ......................................................................... 36 

3.2 Objetivos Específicos ................................................................................. 36 

4 ARTIGO......................................................................................................... 37 

1. Introduction ................................................................................................... 38 

2. Materials and methods ................................................................................. 39 

2.1 Subjects and experimental procedures ...................................................... 39 

2.2 Behavioral apparatus - Plus-maze discriminative avoidance task (PMDAT)

 ......................................................................................................................... 40 

2.3 Immunohistochemistry................................................................................ 40 

3. Results ......................................................................................................... 41 

4. Discussion .................................................................................................... 45 

5. Acknowledgements ...................................................................................... 47 

References ....................................................................................................... 47 

Supplementary material ................................................................................... 54 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS .......................................................................... 58 

6 CONCLUSÃO ................................................................................................ 60 



 

 

 

 

REFERÊNCIAS ................................................................................................ 61 

ANEXO A – CONFIRMAÇÃO DOS DADOS COMPORTAMENTAIS PARA OS 

GRUPOS CONTROLE E ESTRESSE, APLICADO LOGO APÓS 

APRENDIZAGEM, TREINADOS E TESTADOS JUNTOS COM INTERVALO 

DE 1 E 5 DIAS. ................................................................................................. 69 

ANEXO B – APROVAÇÃO DO PROJETO PELO COMITÊ DE ÉTICA. ........... 71 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 

 

 

 

 

1 APRESENTAÇÃO 

 

Por muitos anos a neurociência se dedicou a investigar como ocorria a 

formação e armazenamento das memórias de longo prazo, através de estudos 

sobre a aquisição, consolidação e evocação das informações (Lupien e 

McEwen, 1997). Atualmente, também nos questionamos como algumas 

memórias podem ser mantidas por muito tempo enquanto outras desaparecem 

sem deixar vestígios (Bekinschtein et al., 2007; 2010; 2014; Katche et al., 

2010). Evidências sugerem que as memórias são mantidas por uma contínua e 

sincronizada atividade de neurônios piramidais e interneurônios no hipocampo. 

A atividade destes neurônios é sustentada pelo aumento ou diminuição na 

atividade de vias de sinalização intracelulares, controlando a síntese de 

proteínas em cada neurônio. Os genes imediatos, como C-fos e Zif268 

aparecem como candidatos ideais para identificar o padrão de atividade das 

distintas regiões hipocampais, e possuem picos de expressão relacionados a 

aquisição e a persistência de uma memória (Bekinschtein et al., 2007; Signor et 

al., 2014).  

O caráter emocional das memórias aversivas a habilitam como 

ferramenta experimental de escolha, pois favorece o fortalecimento e 

consequentemente a durabilidade do traço mnemônico (Albuquerque e Silva, 

2009; Davis et al., 2010, Rossato et al., 2009). 

Os estudos que propõem investigar a relação de períodos de aumento 

na síntese de proteínas com a persistência de uma memória aversiva utilizam 

como ferramenta comportamental a esquiva ativa ou inibitória (Bekinschtein et 

al., 2007; 2010; 2014), compostos por um estímulo de choque que, além de 

fisicamente doloroso ao animal, por si só, já foi demonstrado ser um fator 

capaz de aumentar a expressão dessas proteínas (Pezzone et al., 1992). 

Assim, a busca por novos aparatos comportamentais, que possam ser 

utilizados como instrumentos para o estudo da persistência de memórias 

aversivas, se faz de extrema relevância para a ciência atual. 

A esquiva discriminativa em labirinto em cruz elevado, uma 

modificação do labirinto em cruz elevado clássico (Silva e Frussa-Filho, 2000), 

http://www.pnas.org/search?author1=Cynthia+Katche&sortspec=date&submit=Submit
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tem se mostrado uma eficiente ferramenta para a avaliação de aprendizagem e 

memória aversiva, sem componentes fisicamente dolorosos aos animais. Já foi 

comprovado que o armazenamento de uma memória nesta tarefa também 

depende da atividade do hipocampo (Leão et al., 2016) e amígdala (Ribeiro et 

al., 2011), os quais são elementos fundamentais para o estudo da duração e 

modulação da persistência de memórias. 

Sabe-se que agentes externos, como o estresse, podem modular a 

aquisição e o armazenamento das memórias de longa-duração (Yang et al., 

2013). No entanto, pouco se sabe sobre como um evento estressor, aplicado 

após a aquisição de uma tarefa comportamental, pode modular a persistência 

de uma memória de caráter aversivo. Este período coincide com a janela da 

consolidação e o aumento na síntese de proteínas importantes para a 

estabilização do traço mnemônico (Bekinschtein et al., 2007; 2010; 2014). 

Em vista do exposto, investigar a duração de uma memória aversiva 

em ratos submetidos à esquiva discriminativa em labirinto em cruz elevado, e 

sua relação com a expressão de proteínas em diferentes momentos após o 

aprendizado, é de grande contribuição para a padronização desse modelo 

comportamental e futuras utilizações nas pesquisas científicas, visando 

diferentes manipulações e investigações comportamentais e neuroquímicas 

acerca do tema persistência. Junto a isso, determinar a influência de eventos 

estressores na duração de uma informação é de grande contribuição para 

aumentar os conhecimentos acerca da influência do estresse à memória.  
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2 INTRODUÇÃO 

 

2.1 Aprendizagem e Memória 

 

Campos e colaboradores (1997) descreveram que “os sistemas 

biológicos são produtos de um processo histórico altamente peculiar que 

envolve a seleção natural”, proposta por Charles Darwin em 1859, onde, 

ambientes que possuem previsibilidade selecionariam sistemas adaptados e 

otimizados a esse ambiente, respondendo de forma antecipatória ao meio. 

Acredita-se que esse pode ter sido o processo evolutivo do sistema nervoso, 

capaz de realizar modificações no comportamento, primeiramente por tentativa-

e-erro, e em seguida por um ensaio premeditado, reduzindo as ações 

inapropriadas e optando por comportamentos eficazes, com maiores chances 

de sucesso adaptativo. Para tal, a evolução do sistema nervoso possibilitou o 

armazenamento de informações sob forma de modificações nas conexões 

sinápticas.  

A partir dos estudos iniciais sobre a variedade de aprendizagem e 

funcionamento da memória em diferentes espécies, a literatura aponta para 

sistemas de processamento e armazenamento de informação, não como uma 

única faculdade mental, mas como um complexo mecanismo de múltiplos 

sistemas que atuariam em paralelo, tanto de forma competitiva, como de forma 

cooperativa, para otimizar o comportamento (Markowitsch e Staniloiu, 2011; 

Squire e Dede, 2015). Dessa forma, cada sistema teria uma estrutura central 

(hipocampo, amígdala ou outras regiões) e as conexões aferentes e eferentes 

dessas estruturas, as quais recebem as mesmas informações, diferindo, porém 

na forma de seu processamento e armazenamento (White e McDonald, 2002). 

Do ponto de vista fisiológico, o aprendizado é definido como o processo 

pelo qual novas informações são adquiridas e armazenadas, através da prática 

ou da experiência, de tal forma que possam ser utilizadas no futuro. Memória 

seria então definida como o produto deste processo de aprendizagem (Kandel 

et al., 2000).  

As memórias podem ser classificadas de acordo com o tempo de sua 

retenção em memória sensorial; memória de curta duração ou memória de 
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longa duração; e quanto a sua natureza, podendo ser dividida em relação à 

dependência ou não de evocação consciente, consistindo em memórias 

declarativas e não declarativas, respectivamente (Squire e Zola, 1996). As 

memórias declarativas são bem adaptadas para a rápida aprendizagem de 

eventos específicos e permitem que o material lembrado possa ser comparado 

a outros. Seu armazenamento é flexível e acessível de forma consciente. A 

estrutura chave desse tipo de memória é o hipocampo e córtices adjacentes. 

Entretanto, o hipocampo também é relatado como importante para as 

memórias não-declarativas (Henke, 2010) que são expressas de forma 

inconsciente através de desempenho comportamental dos indivíduos (Squire e 

Dede, 2015). Um dos tipos de memória não-declarativa é o condicionamento 

clássico, onde há uma associação de estímulo condicionado com um estímulo 

incondicionado. Esse tipo de memória é adquirida independente da consciência 

e pode permanecer intacta mesmo na amnésia, tendo a amígdala um 

importante papel no processamento de medo, inferido através do 

comportamento de freezing (Clark e Squire, 1998). Entretanto, em tarefas em 

que o medo aprendido é aferido através de uma resposta comportamental 

(escape), como na esquiva discriminativa em labirinto em cruz elevado, o 

freezing é considerado mal-adaptativo e é necessária uma inibição desse 

comportamento pelas regiões corticais para que o comportamento de escape 

seja expressado (Squire e Dede, 2015).  

Um avanço importante para o conhecimento da função do hipocampo 

sobre aprendizado e memória se deu a partir do estudo sobre o famoso 

paciente H.M. Esse paciente apresentava crises convulsivas constantes e foi 

submetido a uma retirada bilateral de parte do lobo temporal para amenizá-las. 

Entretanto, como resultado da lobotomia, H.M. começou a apresentar prejuízos 

na formação de novas memória, apesar de ser capaz de evocar memórias 

remotas e de ter sua memória de habilidade inalterada (Scoville e Milner, 

1957).  

O hipocampo é uma estrutura composta por duas áreas principais: as 

regiões conhecidas como Cornos de Amon (CA1, CA2 e CA3), principalmente 

compostas por neurônios piramidais; e pelo Giro Denteado (GD), o qual possui 

maior aglomeração de células granulares (Lorente de Nó, 1934). Sua 
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organização de passagem de informação e formação da memória se dá 

através de uma via clássica de circuitaria tri-sináptica (Figura 1), onde a 

principal via de projeção aferente vem do córtex entorrinal (CE), através da via 

perforante, até os dendritos das células granulares localizadas no GD. Os 

axônios das células granulares, comumente chamados de fibras musgosas, 

projetam-se para as células piramidais da região CA3, onde projeções saindo 

dessa região compõem a colateral de Schaffer, inervando os neurônios 

piramidais na região CA1 do hipocampo. Na região CA1, projeções são 

lançadas para o subículo, e posteriormente retornando para o CE e áreas 

neocorticais (Amaral e Witter, 1989; Leuner e Gould, 2010). 

Mais recentemente, vias neoclássicas que atuam em paralelo à tri-

sináptica foram estudadas graças à compreensão da importância da região 

CA2 do hipocampo, uma região de pequeno tamanho e localizada na transição 

entre CA3 e CA1. A região CA2 é fortemente ativada pelas fibras colaterais de 

Schaffer e, juntamente com CA1, forma um fortíssimo potencial excitatório pós-

sináptico, maior que o formado por CA3 e CA1 (Piskorowski e Chevaleyre, 

2012). Assim, foi sugerida uma atuação em conjunto no processamento da 

memória com a participação da via di-sináptica, formada pela entrada de 

informação do CE diretamente em CA2 e, deste, para CA1; e da via quadri-

sináptica, formada pela entrada de informação do CE, passando pelo GD, 

seguido por CA3, CA2 e, finalmente, CA1 (Basu e Siegenlbaum, 2015) (Figura 

1). A importância da existência dessas vias em paralelo pode estar relacionada 

à garantia da capacidade de armazenamento de memória, mesmo que exista 

alguma lesão em alguma estrutura, por um mecanismo compensatório (Basu e 

Siegenlbaum, 2015).  
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Figura 1: Representação das circuitarias di-sináptica (Córtex Entorrinal → CA2 → CA1), tri-
sináptica (Córtex Entorrinal → Giro Denteado → CA3 → CA1) e quadri-sináptica do hipocampo 
(Córtex Entorrinal → Giro Denteado → CA3 → CA2 → CA1). 

 

O processamento das informações pelo hipocampo não é um processo 

unitário, ocorrendo em fases em estágios (Bekinschtein et al., 2008). O primeiro 

estágio é a aquisição. Nesse período a atenção e integração sensorial são 

essenciais para que a informação tenha sua adequada entrada no sistema 

(Lupien e McEwen, 1997). Após a aquisição, ocorre a consolidação dessa 

informação. Nesta fase a informação é processada e filtrada, sendo descartado 

todo tipo de informação não relevante. Consequentemente, ocorre o 

fortalecendo do traço mnemônico e a memória é então estabilizada 

(aprendida), porém, sendo passível de interferências por eventos externos 

(Lupien e McEwen, 1997). Para que esta fase ocorra, é necessária a 

reverberação da informação e modificação estrutural dos sistemas envolvidos, 

como aumento na arborização dendrítica (Hebb, 1949). Após serem 

codificadas, as memórias passam pelo processo de armazenamento, no qual é 

criado e mantido um registro duradouro do traço mnemônico. Contudo, para 

que uma informação seja armazenada em forma de uma memória de longa 

duração, é necessária a expressão gênica e síntese de proteínas (Dudai, 

2004). Durante a fase seguinte, a de evocação, ocorre à recuperação desse 

traço de memória onde é possível expressar a informação aprendida através 

das experiências; fase importante para a elaboração de estratégias 

comportamentais adequadas. Ainda, a memória pode ser sobreposta por 

informações mais relevantes – processo ativo denominado extinção 

(Cammarota et al., 2005; Lupien e McEwen, 1997).  
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Para que novas memórias sejam codificadas, armazenadas e 

evocadas é necessário que ocorram alterações na excitabilidade dos circuitos 

neurais, reforçando conexões sinápticas já existentes ou formando novas. A 

modulação da eficiência destas conexões ocorre através de eventos plásticos 

como a depressão de longa duração (long-term depression – LTD) e a 

potenciação de longa duração (long-term potentiation – LTP) (Basu e 

Siegenlbaum, 2015; Lupien e McEwen, 1997).  

A descoberta da potenciação de longa duração (LTP) no hipocampo 

por Bliss e Lomo (1973) foi outro importante evento para o avanço do 

conhecimento da função do hipocampo sobre aprendizado e memória. O 

experimento foi realizado em coelhos anestesiados e foi visto que após uma 

forte estimulação tetânica nas vias perforantes, existiu uma melhora na 

transmissão sináptica no GD, fornecendo evidência à regra de Hebb (1949) 

quando propôs que “Quando uma célula A excita uma célula B e, 

repetidamente ou persistentemente, participa desse disparo, algum processo 

de crescimento ou alteração metabólica ocorre em uma ou em ambas as 

células de modo que a eficiência de A, como uma das células disparadoras de 

B, é aumentada”, sendo essa a base do processo do aprendizado (Basu e 

Siegenlbaum, 2015).  

A LTP é atualmente considerada a base neurofisiológica do 

aprendizado, e apesar de ter sido primeiramente descrita na região do GD, 

atualmente a maioria dos experimentos são realizados na região CA1, nas 

fibras colaterais de Schaffer, onde a LTP é vista de forma mais efetiva, 

podendo ter uma maior duração (Basu e Siegenlbaum, 2015). Em um nível 

basal, os neurônios dessa região possuem seus canais NMDA, um receptor 

ionotrópico ativado pelo glutamato (principal neurotransmissor excitatório), 

bloqueados pelo íon Mg2+. Entretanto, frente a uma despolarização da 

membrana desses neurônios, o glutamato, liberado pelo neurônio pré-sináptico, 

se liga aos receptores NMDA pós-sinápticos, deslocando o Mg2+ desses 

receptores. Esse deslocamento possibilita a entrada de Ca2+ no neurônio pós-

sináptico que dará início a uma cascata molecular, com ativação de segundos 

mensageiros (como quinase calmodulina dependente de cálcio), gerando uma 

retroalimentação aos neurônios pré-sinápticos para contínua liberação de 
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glutamato, fortalecendo essa sinapse, e fazendo com que essa possa durar 

horas, dias ou até mesmo meses. A ativação desses segundos mensageiros 

também agirá em uma fase tardia da LTP, ativando outras proteínas, como as 

proteínas quinases (PKA e PKC) que induzirão a produção da proteína CREB, 

no núcleo dos neurônios, que, por sua vez, irá originar genes imediatos (C-fos 

e Zif268) e efetores para a ativação e expressão de BDNF. Todas essas 

proteínas são descritas como relacionadas tanto ao aprendizado, quanto à 

consolidação da memória. Os eventos moleculares envolvidos na indução e 

manutenção da LTP fazem parte dos mecanismos plásticos necessários para o 

armazenamento duradouro de memórias de longa duração, tendo a capacidade 

de reorganizar circuitos neuronais envolvidos na aquisição de novas 

experiências e informações (Basu e Siegenlbaum, 2015; Kandel et al., 2000, 

Lynch, 2004; Pascual-Leone et al., 2005). 

 

2.1.1 Memória aversiva 

 

As emoções, refletem a capacidade que os organismos têm de atribuir 

valências a esses eventos do nosso cotidiano, os quais acabam por influenciar 

seu comportamento (Albuquerque e Silva, 2009). Embora o aprendizado 

relacionado aos aspectos emocionais forme memórias mais duradouras 

(Schwabe et al., 2010), esse tipo de memória pode estar sujeito a falhas ou ser 

modificado ao longo do tempo (Mechanic et al., 1998). 

As memórias aversivas desempenham um importante papel biológico 

por induzirem uma antecipação de situações potencialmente perigosas, 

levando o indivíduo à elaboração de estratégias comportamentais eficientes 

para seu enfrentamento (Albuquerque e Silva, 2009; Blanchard et al., 1990; 

Graeff, 2005). Os níveis de ansiedade (uma sensação subjetiva relacionada ao 

medo) influencia o processo de aprendizagem e formação deste tipo de 

memória, alterando o desempenho de roedores na tarefa de esquiva 

discriminativa (Calzavara et al., 2004; Pellow et al., 1985; Silva e Frussa-Filho, 

2000; 2002). 

O processamento emocional, sobretudo do medo e ansiedade, envolve 

áreas encefálicas do sistema límbico, sendo a amígdala, conjunto de núcleos 
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neuronais localizados no lobo temporal, a estrutura responsável pelo início da 

resposta comportamental aos estímulos externos emocionais (Martin et al., 

2010). Com o estímulo aversivo, a informação entra no complexo basolateral 

da amígdala (BLA) que envia projeções glutamatérgicas para o núcleo central 

lateral (CEL) e para o núcleo da estria terminalis (bed nucleus of the stria 

terminalis - BNST). Do CEL as projeções chegam ao núcleo central medial 

(CEM), responsável pela expressão do comportamento defensivo, produzindo 

uma rápida resposta de medo. Do CEL também partem projeções para o BNST 

com liberação do hormônio liberador de corticotrofina (CRF), induzindo uma 

resposta lenta de medo semelhante à ansiedade (Davis et al., 2010; Burghardt 

e Bauer, 2013). Desta forma, a ativação do núcleo central (CE) é responsável 

pela aquisição e evocação de memórias aversivas (Li et al., 2012), enquanto a 

ativação do BNST é responsável pela resposta de ansiedade, sendo também 

sensível a eventos estressores (Burghardt e Bauer, 2013; Davis et al., 2010) 

(Figura 2). 

 

 

Figura 2: Esquema da circuitaria do processamento do medo e ansiedade. Fonte: Davis et al., 
2010. 

 

 

As primeiras contribuições para o entendimento das memórias 

aversivas foram baseadas no modelo de resposta ao medo condicionado a um 

som ou ao contexto, como o caso da esquiva ativa. Nesse modelo de 
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condicionamento pavloviano, roedores são submetidos a um pareamento de 

um estímulo condicionado (som ou contexto) com um estímulo incondicionado 

(choque elétrico aplicado às patas). Após uma série de pareamentos, apenas o 

acionamento do som, ou estar reinserido ao contexto, sem a presença do 

choque, é capaz de induzir a resposta de medo - freezing. Assim, na sessão de 

teste é medido o tempo total de freezing dos animais como medida de memória 

(LeDoux, 2000). 

Outro modelo bastante utilizado é o da esquiva passiva ou inibitória, 

que possui duas variações: A) esquiva inibitória da descida da plataforma, onde 

o animal é colocado em uma plataforma acima do assoalho e ao descer da 

plataforma, recebe um choque (sessão de treino). Na sessão de teste, o animal 

é recolocado na plataforma e a latência de tempo para descer da plataforma é 

utilizada como medida de memória; B) esquiva inibitória do comportamento de 

cruzamento, onde o animal é colocado em um compartimento claro com 

acesso a um comportamento escuro. Ao se dirigir ao comportamento escuro o 

animal recebe um choque nas patas (sessão de treino). No dia do teste, o 

animal é recolocado no compartimento claro e a latência de tempo para entrar 

no compartimento escuro é utilizada como medida de memória (Cahill e 

McGaugh, 1998). 

Mais recentemente, um modelo introduzido na literatura se mostrou 

bastante eficaz para avaliar memórias aversivas, a esquiva discriminativa em 

labirinto em cruz elevado (EDL) (Figura 3). Nesta tarefa o animal é exposto a 

um aparato com dois braços abertos opostos a dois braços fechados, em um 

desses braços fechados existe um estímulo aversivo (som e luz) que é 

acionado todas as vezes que o animal entra nesse braço (braço fechado 

aversivo) na sessão de treino. Na sessão de teste, o animal é reexposto ao 

aparato sem que o estímulo aversivo seja acionado. A discriminação entre o 

braço fechado não aversivo e braço fechado aversivo é utilizada como medida 

de aprendizagem e memória (Silva e Frussa-Filho, 2000). Esse aparato, além 

de avaliar parâmetros como aprendizagem e memória, também já se mostrou 

eficaz em avaliar ansiedade e atividade locomotora, onde a administração de 

ansiolíticos, como o clordiazepóxido, e ansiogênico, como a cafeína, foram 

capazes de prejudicar a performance dos animais na tarefa, podendo ou não 
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interferir em sua atividade locomotora, sugerindo que um nível ótimo de 

ansiedade é necessário para um ótimo desempenho dos animais nessa tarefa 

(Silva e Frussa-Filho, 2000). 

Ao mesmo tempo, já foi mostrado que esse tipo de tarefa é tanto 

amígdala (Ribeiro et al., 2011), como hipocampo (Leão et al., 2016) 

dependentes, pois a inativação farmacológica separadamente dessas regiões, 

em diferentes momentos do processamento mnemônico, prejudicou o 

desempenho dos animais na tarefa. Junto a isso, foi identificado um importante 

papel da região de CA1 no hipocampo para a formação e integração emocional 

desse tipo de memória aversiva (Leão et al., 2016). 

 

Figura 3: Representação esquemática da Esquiva discriminativa em labirinto em cruz elevado. 
BAV – braço fechado aversivo; BNAV – braço fechado não aversivo; BA – braço aberto. 

 

 

2.1.2 Persistência da memória  

 

O armazenamento persistente é uma das características mais 

marcantes das memórias de longa duração, resultando em uma estabilização 

do traço da informação ao longo do tempo (McGaugh, 1966). Sabe-se que 

existem processos celulares e moleculares que controlam a persistência de um 

traço mnemônico ao longo do tempo, com a expressão de genes e síntese de 
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proteínas envolvidas com a fase de consolidação da memória, para produzir 

modificações estáveis na estrutura sináptica e circuitaria neuronal 

(Bekinschtein et al., 2007; 2008; Rossato et al., 2009). 

A fase de consolidação envolve eventos moleculares de ativação de 

várias cascatas de sinalização, especialmente no hipocampo, com ativação de 

receptores, seguindo pelo recrutamento de segundos mensageiros e 

fosforilação de proteínas quinases e fosfatases, levando a transcrição, tradução 

e síntese de proteínas necessárias para alterações estruturais e funcionais 

(Bekinschtein et al., 2008; Medina et al., 2008), dentre elas, destaca-se o fator 

neurotrófico derivado do cérebro (brain-derived neurotrophic fator - BDNF) 

(Bekinschtein et al., 2007; 2014; Leal et al., 2014; Signor et al., 2014). Já foi 

demonstrado que após a indução da LTP, os níveis de BDNF são aumentados, 

o que proporciona a sua estabilização (Dragunow et al., 1993; Mei et al., 2014). 

Estudos também relacionaram a participação do BDNF como um forte fator 

para a manutenção das memórias. Bekinschtein e colaboradores (2007) 

mostraram a importância na expressão dessa proteína no hipocampo dorsal, 

cerca de 12 horas após o treinamento na esquiva inibitória, para a persistência 

da memória. Quando essa expressão foi bloqueada por um inibidor da 

atividade endógena do BDNF, houve uma redução da persistência da memória 

nos animais, resultado revertido pela infusão intrahipocampal de BDNF 12 

horas após o treinamento na mesma tarefa. Esses resultados indicam que o 

hipocampo ainda está envolvido no processamento da memória após as 

memórias de longa duração já estarem formadas e que a fase de síntese 

proteica e BDNF é necessária para o estabelecimento dessas memórias 

(Bekinschtein et al., 2008). 

 O BDNF é uma neurotrofina relacionada à regulação da sobrevivência 

e diferenciação de populações neuronais durante o desenvolvimento (Huang e 

Reichardt, 2001) e ao longo da vida dos indivíduos (Poo, 2001). A síntese de 

BDNF não é uma etapa única de síntese de proteínas, pois inicialmente a 

proteína sintetizada é chamada de pró-BDNF. A maior parte do pró-BDNF 

sintetizado é empacotado em vesículas e sua porção ‘pro’ é clivada, resultando 

na formação do BDNF maduro (Seidah et al., 1996). O papel desempenhado 

por essa proteína depende da ligação com dois tipos de receptores 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0896627306010269
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0896627306010269
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0896627306010269
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0896627306010269
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0896627306010269
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0028390813001706?via=ihub#bib29
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0028390813001706?via=ihub#bib29
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0028390813001706?via=ihub#bib69
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transmembrana, p75, receptor que interage com o pró-BDNF, responsável por 

vias de sinalização apoptóticas (Teng et al., 2005), e o TrkB (receptor 

tropomiosina quinase B), responsável pelo papel sobre a aprendizagem e 

memória (Massa et al., 2010).  

A ligação do BDNF ao receptor TrkB pode modular rapidamente a 

atividade dos receptores de glutamato NMDA e AMPA na membrana, 

regulando a transcrição e a tradução através de três principais cascatas de 

sinalização intracelular que incluem fosfatidil-inositol 3 quinase (PI3K); proteína 

quinase regulada extracelularmente (Erk), que juntamente  com JNK e a 

isoforma p38 regulam a expressão de proteínas quinases ativadas por 

mitógenos (MAPK), respondendo a estímulos de estresse; e PLC-γ (fosfolipase 

C gama). A ativação de PLC-γ origina a liberação de cálcio do retículo 

endoplasmático (ER) e a ativação de uma quinase II dependente de cálcio 

(CamKII), terminando na fosforilação do CREB e na ativação da transcrição de 

genes imediatos, tais como C-fos e Zif268 (Bekinschtein et al., 2008; Riccio et 

al., 2006; Roux e Blenis, 2004) (Figura 4). 

 

 

Figura 4: Representação da cascata de sinalização do BDNF na formação da memória, 
resultando na expressão dos genes imediatos c-fos e zif268. Fonte: Bekinschtein et al., 2008. 

 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0896627306010269


30 

 

 

 

C-fos e o Zif268, regulam uma variedade de outros genes e são os 

primeiros expressos após ativação sináptica, com potencial de alterar a 

morfologia e a função da célula (Guzowski, 2002).  

C-fos é uma das quatro proteínas da família de proto-oncogenes que, 

ao se heterodimerizar com membros da família Jun, forma fatores de 

transcrição conhecidos como Proteínas Ativadoras 1 (AP-1), ligando-se em 

sequências específicas na região regulatória de genes alvos, promovendo, 

desta forma, mudanças de expressão gênica (Kaczmarek, 1992; Pezzone et 

al., 1992). A expressão de C-fos é sensível a diversos tipos de estímulos 

(sensoriais, dolorosos, etc), e dessa forma é utilizado como um marcador de 

atividade neuronal (Kaczmarek, 1992). Estudos sugerem que após o 

treinamento em uma tarefa de forte componente aversivo, com a presença de 

choque, existe um pico inicial desse gene (cerca de 1 hora após o treino) 

responsável pela transcrição de genes envolvidos para a formação da memória 

de longo prazo, e um pico tardio (de 12 a 24 horas após o treino) responsável 

pela persistência da memória (Bekinschtein et al., 2010; Katche et al., 2010). 

O gene Zif268 é um membro da família Egr (EGR-1) que contém em 

sua estrutura 3 sequências de “dedos de zinco”, domínio proteico capaz de se 

ligar ao DNA, permitindo, assim, a regulação da transcrição de outros genes 

(Davis et al., 2003). A expressão de Zif268 aumenta diante da exposição a 

novos ambientes, paradigmas comportamentais e outros fenômenos 

relacionados à plasticidade neural (Katche et al., 2012). Foi verificado que após 

o treinamento de animais em uma tarefa comportamental, esse gene 

apresentou um pico de expressão cerca de 12 a 18 horas após o treino, 

relacionando-o com seu papel na persistência da memória (Bekinschtein et al., 

2007; Katche et al., 2012). Também foi descrito que a deleção desse gene 

acarreta em uma redução no processo da LTP hipocampal, levando a um 

déficit mnemônico (Jones et al., 2001), e uma incapacidade de animais 

consolidarem informações relacionadas a tarefas que necessitam de orientação 

espacial (Bozon et al., 2003).  

Não se sabe ao certo onde termina a fase de consolidação e onde 

começa o processo de armazenamento da memória (Medina et al., 2008), 

porém, sugere-se que a informação seja inicialmente processada no 

http://www.pnas.org/search?author1=Cynthia+Katche&sortspec=date&submit=Submit
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0896627306010269
http://www.pnas.org/search?author1=Cynthia+Katche&sortspec=date&submit=Submit
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hipocampo e, posteriormente, seja armazenada no córtex cerebral (Frankland e 

Bontempi, 2005). A persistência da memória pode ser então entendida como o 

processo pelo qual um vestígio de informação dura tempo suficiente para 

permitir o fortalecimento de conexões e estabilização dessa informação para o 

córtex, em especial o córtex pré-frontal - PFC (Medina et al., 2008), uma área 

já relacionada a evocação de memórias mais antigas (Frankland e Bontempi; 

2005). Assim, a atividade do hipocampo e do PFC durante a retenção da 

memória seria inversamente proporcional, onde o hipocampo seria altamente 

ativado para memórias adquiridas recentemente, com baixa atividade do PFC, 

e esse padrão seria invertido para memórias mais antigas (Frankland e 

Bontempi; 2005; Rudy et al., 2005a e 2005b). 

Dependendo da relevância da informação a ser lembrada, as memórias 

de longa duração consolidadas podem persistir por apenas horas, ou por 

muitos dias (Signor et al., 2014) e essa duração é passível à modulação por 

agentes externos, como o estresse (Yang et al., 2013). 

 

2.2 Estresse 

 

Em 1976, Selye definiu estresse como a resposta não específica do 

organismo a quaisquer fatores, somático ou mental, que coloquem em risco a 

homeostase do indivíduo. Esses fatores, os agentes estressores, por muito 

tempo foram comumente classificados como: (1) quanto à sua alta ou baixa 

intensidade; (2) quanto à sua duração, podendo ser agudos (quando o estímulo 

é dado de forma única ou intermitente) ou crônicos (quando o estímulo é 

contínuo e por um longo período) e (3) quanto à sua característica, podendo 

ser físicos (vibrações mecânicas, altas ou baixas temperaturas), químicos 

(como administração de venenos e insulina), psicofisiológicos (como 

ansiedade, medo e frustração, por exemplo) e sociais (derrota social, 

separação maternal, entre outros) (Pacak e McCarty, 2007; Koolhaas et al., 

2011). Entretanto, por não ser possível uma distinção precisa entre as 

características desses agentes, por exemplo, o estresse de contenção foi 

considerado por Van de Kar e Blair (1999) como um estressor misto por ter 

características físicas com forte componente psicofisiológico. Independente da 

http://learnmem.cshlp.org/content/12/5/445.full#ref-5
http://learnmem.cshlp.org/content/12/5/445.full#ref-5
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categorização, a exposição a esses estressores inicia uma resposta fisiológica 

mediada principalmente pelo o sistema nervoso autônomo (SNA) e pelo eixo 

Hipotálamo-Hipófise-Adrenal (HPA). 

Frente à exposição de um estressor, o SNA constitui a resposta 

fisiológica mais imediata com rápidas alterações de órgãos alvos que são 

inervados pelas porções simpáticas e parassimpáticas desse sistema. A porção 

simpática estimula a liberação de catecolaminas - adrenalina (principalmente 

em situações inescapáveis) e noradrenalina, (principalmente em situação de 

atividade física). A porção parassimpática diminui essa excitação, resultando 

em uma resposta de curta duração (Koolhaas et al., 2011; Ulrich‑La e Herman, 

2009). 

A ativação do eixo HPA tem início com a estimulação dos neurônios do 

núcleo paraventricular do hipotálamo (PVN), resultando na secreção do 

hormônio CRF. A hipófise é então estimulada na sua porção anterior e libera o 

hormônio adrenocorticotrópico (ACTH), estimulando a secreção de hormônios 

esteroides (glicocorticóides) no córtex da glândula adrenal (Sapolsky, 2002), 

regulando o eixo HPA por meio de feedback negativo. Juntos, glicocorticóides e 

catecolaminas medeiam mudanças na resposta ao estresse, além de serem 

essenciais para a resposta adaptativa do organismo. A regulação, 

armazenamento e mobilização de energia através do metabolismo da glicose, 

além de alterar a excitabilidade de células nervosas exercem efeito nas 

funções cognitivas (Lupien e McEwen, 1997; Sapolsky, 2002; Aguilera, 2011).  

A ação dos glicocorticóides se dá através da sua ligação a dois tipos de 

receptores específicos: o receptor de mineralocorticóide (MR), ou tipo I, o qual 

possui alta afinidade para corticosterona e aldosterona; e o receptor de 

glicocorticoide (GR), ou tipo II, e possui uma menor afinidade para 

corticosterona e aldosterona (Lupien e McEwen, 1997; Pavlides et al., 1995). 

Existe grande densidade de receptores glicocorticóides em estruturas límbicas, 

em especial no hipocampo (Lupien e McEwen, 1997; Schwabe et al., 2010).  

O hipocampo e a amígdala, regulam a atividade do eixo HPA. O 

hipocampo inibe esse eixo através de fibras aferentes glutamatérgicas que 

partem do subiculum para o núcleo intersticial da estria terminal (bed nucleus of 

stria terminalis – BNST), a qual por sua vez inibe o PVN através de fibras 
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gabaérgicas. Desta forma, quando o hipocampo é ativado, o hipotálamo é 

inibido. Em contraste, a amígdala excita o eixo HPA através de projeções para 

o BNST e deste para os PVN. Assim, o BNST pode ser considerado a maior via 

extrahipotalâmica de entrada - inibitória e excitatória – ao eixo HPA durante o 

estresse (Forray e Gyslin, 2004). 

Modelos animais têm sido propostos para estudo dos efeitos 

neurofisiológicos de diversos agentes estressores na memória e ansiedade. O 

modelo de indução de estresse por contenção consolidou-se na literatura como 

um método prático e eficiente para estudar as respostas comportamentais, 

bioquímicas e neurofisiológicas em roedores (Van de Kar e Blair, 1999). É 

amplamente descrito que a indução aguda de estresse por contenção mimetiza 

os parâmetros etológicos de resposta ao estresse nos animais, promovendo 

ativação do SNA e do eixo HPA e aumentando, consequentemente, os níveis 

de glicocorticóides (Buynitsky e Motofsky, 2009).  

 

2.3 Modulação da persistência da memória pelo estresse 

 

A durabilidade de um traço mnemônico pode ser modulada através de 

manipulações farmacológicas ou comportamentais, como o estresse (Yang et 

al., 2013). Sabe-se que o tipo, a intensidade, a duração do estressor e a fase 

da memória em que o agente estressor é aplicado, podem interferir 

diferencialmente sobre os processos mnemônicos (Roozendaal, 2000).  

Na literatura, os relatos da influência do estresse na modulação da 

persistência da memória são poucos e inconclusivos. Contudo, já foi 

demonstrado que uma única sessão de 15 min ou 1 hora de estresse por 

contenção, mas não de 3 horas, aplicado 12 horas após a sessão de treino na 

esquiva inibitória, facilitou a persistência da memória em ratos, sugerindo que o 

estresse agudo moderado, aplicado na fase de consolidação, pode facilitar a 

persistência de traço aversivo (Parfitt et al., 2012). Em um protocolo 

semelhante, Yang e colaboradores (2013) demonstraram que ratos 

estressados por cold swim durante 5 minutos, ou tratados com corticosterona 

12 horas após o condicionamento de medo, tiveram um desempenho melhor 

do que o grupo controle quanto testados 7 dias após a sessão de treino. Além 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1074742708000282#bib42
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disso, a administração de um inibidor da síntese de corticosterona, 40 minutos 

antes da sessão de estresse, bloqueou a evocação da memória.  

A aplicação de um evento estressor parece modular certas cascatas de 

sinalização intracelular no hipocampo, alterando a síntese de proteínas 

importantes na manutenção do traço mnemônico. Nooshinfar e colaboradores 

(2011) relataram que os efeitos do estresse sobre os níveis de BDNF 

dependem da intensidade e duração do agente estressor. Assim, é bastante 

descrito que estressores crônicos diminuem os níveis de BDNF, levando a um 

prejuízo no processamento mnemônico (Grønli et al., 2006; Nooshinfar et al., 

2011; Taliaz et al., 2011), e que estressores agudos aumentam esses níveis, 

melhorando o aprendizado (Uysal et al., 2012; Nooshinfar et al., 2011). Esse 

aumento de BDNF frente a estressores agudos pode estar relacionado com a 

necessidade de proteção do indivíduo frente a esse estado de estimulação 

(Uysal et al., 2012).  

Diversos estudos já demonstraram que animais estressados 

agudamente ou cronicamente tiveram um aumento na expressão de C-fos na 

amígdala, no hipocampo e no neocórtex. Com base nesses resultados, sugere-

se que o padrão de expressão de C-fos sobre a influência do estresse agudo, 

parece ser bem estabelecido, com sua expressão começando cerca de 30 a 60 

minutos após a exposição, atingindo o pico máximo 2 horas após essa 

exposição, e voltando aos valores normais cerca de 4 horas mais tarde (Bilang-

Bleuel et al., 2002; Hebert et al., 2005; Pezzone et al., 1992). O aumento da 

ativação de C-fos, além de ser relacionado como uma forma de resposta de 

defesa celular e adaptação aos efeitos do estresse agudo (Kwon et al., 2006; 

2007), também parece facilitar a aprendizagem em situações desafiadoras 

(Bilang-Bleuel et al., 2002; Cole e Josselyn, 2008; Gómez-Chacón et al., 2012; 

Hebert et al., 2005; Morris e Gold, 2012;  Pezzone et al., 1992).  

O estresse também parece interferir na expressão de Zif268, porém, 

com perfis diferenciados dependendo da área cerebral investigada. Frente a 

diferentes estímulos estressores, regiões do hipotálamo apresentaram um 

aumento na expressão de Zif268 (Hodges et al., 2014). Entretanto, houve uma 

diminuição da expressão desses genes em núcleos do complexo amígdalar 

(Espejo et al., 2016; Hodges et al., 2014), hipocampo (Hodges et al., 2014) e 
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córtex cerebral (Zhang et al., 2018), sugerindo que a expressão de Zif268 

nestas áreas não reflete a natureza estressante da experiência, mas sim a 

característica do estímulo dessa experiência. 

Frente ao exposto, mais estudos se fazem necessários para determinar 

a relação do estresse com a expressão das proteínas e sua influência sobre a 

durabilidade da memória, principalmente em diferentes janelas de tempo após 

a aprendizagem. 
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3 OBJETIVO E HIPÓTESES 

 

3.1 Objetivo Geral e Hipóteses 

 

O objetivo desse estudo foi investigar o efeito do estresse agudo, 

aplicado após a aprendizagem, sobre a persistência de uma memória aversiva 

através de uma abordagem comportamental e neuroquímica. 

 

Para isso, avaliamos as seguintes hipóteses: 

- O treinamento na tarefa da esquiva discriminativa em labirinto em cruz 

elevado promove a formação de um traço mnemônico relativamente longo; 

- O armazenamento persistente de uma memória de longa duração promove 

alterações neuroquímicas em subregiões hipocampais; 

- O modelo de estresse agudo, aplicado após a aprendizagem, modula a 

persistência de uma memória aversiva; 

- O modelo de estresse agudo modula a expressão de proteínas relacionadas 

com a persistência da memória. 

 

3.2 Objetivos Específicos 

 

• Estabelecer a persistência de uma memória aversiva na tarefa de 

esquiva discriminativa em labirinto em cruz elevado; 

• Analisar o padrão de expressão de C-fos e Zif268 nas sub-regiões do 

hipocampo dorsal de ratos após a aprendizagem; 

• Investigar a influência de um único evento estressor, após a 

aprendizagem, sobre a duração de persistência de uma memória aversiva; 

• Analisar a influência de um modelo de estresse agudo sobre o padrão de 

expressão de Zif268 na região CA1 do hipocampo dorsal de ratos após a 

aprendizagem. 
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Long-lasting storage of a long-term memory is controlled by late activation of 

intracellular signaling cascades after learning. Memory formation and retention 

can be regulated by environmental stimuli, such as stress. Changes at cellular 

and/or neural levels underlies memory storage down-regulation. The aim of our 

study was to investigate the effect of acute stress on the persistence of an 

aversive memory in rats. We show that memory storage is accompanied by an 

increase of Zif268 and C-fos positive cells in the CA1 sub-region of dorsal 

hippocampus 18 hours after training. Stress immediately, but not 12 hours after 
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training, diminished long-lasting memory storage and restores Zif268 increase 

to basal levels. The exact mechanism underlying Zif268 down-regulation by 

stress still not clear. However, we support the idea that glucocorticoids action in 

dorsal hippocampus deregulate MAPK/ERK signaling pathway, leading to 

dysfunctional expression of transcriptional factors and immediate-early genes, 

such as Zif268. These stress-induced neurochemical signaling alterations 

hinders long-lasting storage of aversive memory. 

Keywords: learning, aversive memory, long-lasting storage, stress, Zif268, plus-

maze discriminative avoidance task. 

 

1. Introduction 

 

Depending on the relevance of the information to be remembered, long-

term memories (LTM) can persist from hours to many days (Schwabe, Wolf, & 

Oitzl, 2010; Signor, Mello, Porto, Ribeiro, & Rubin, 2014). Memory formation 

and retention can be modulated by a wide range of environmental stimuli stress, 

for instance, modulate glucocorticoid signaling, altering cognitive functions and 

up-regulates LTM maintenance-related protein synthesis specially in 

amygdaloid nuclei and hippocampus (Espejo, Ortiz, Martijena, & Molina, 2017; 

Hebert, Serova, & Sabban, 2005; Lupien & McEwen, 1997; Sapolsky, 2002).  

Stress disrupts or enhances memory function through five classifying 

factors, namely nature, intensity, duration, timing (memory phase) and learning 

type (Sandi & Pinelo-Nava, 2007). For instance, it has been reported that stress 

applied before learning harms memory acquisition by hindering mnemonic trace 

stability. In the other hand, stress exposure after learning has a controversial 

outcome, depending mostly on stress intensity and duration. These distinct 

outcomes probably are due to changes in neuronal activity of important limbic 

areas caused by corticosterone binding on glucocorticoids and 

mineralocorticoids receptors (Lupien & McEwen, 1997).  

Dorsal and ventral hippocampus, as well as basal amygdaloid nucleus 

seems to be differentially engaged in memory formation, storage and retrieval. 

(Pierard, Dorey, Henkous, Mons, & Béracochéa, 2017; Vouimba, Yaniv, 

Diamond, & Richter-Levin, 2004). Basal amygdala is suggested to drive 
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memory valence, leading to changes in memory formation and storage, while 

hippocampus is important to memory acquisition, consolidation, long-lasting 

storage, retrieval, reconsolidation and extinction (Chaaya, Battle, & Johnson, 

2018; Redondo et al., 2014). Accumulating evidence suggests that hippocampal 

overexpression of zif268 underlies LTM formation, consolidation and long-

lasting storage (Katche, Goldin, Gonzalez, Bekinschtein, & Medina, 2012; 

Revest et al., 2005; Veyrac, Besnard, Caboche, Davis, & Laroche, 2014). 

Here we investigate post-training stress influence on the persistence of 

an aversive memory in rats submitted to avoidance discriminative in elevated 

plus maze (PMDAT), an apparatus that simultaneously evaluates memory, 

anxiety and locomotor activity (Silva & Frussa-Filho, 2000). 

 

2. Materials and methods 

 

2.1 Subjects and experimental procedures 

Three-month-old male Wistar rats (280–300g, n = 128) were housed in 

home cages (30 x 37 x 16cm) under controlled conditions of temperature (22-

25°C), humidity, food/water at will and light-dark cycle (12h/12h, lights on 06:30 

am). All animals were handled in accordance to the Brazilian law for use of 

animals in scientific research (Law Number 11.794) and procedures were 

approved by the local ethical committee (CEUA/UFRN - Nº 039/2014). 

To determine memory persistence in plus-maze discriminative avoidance 

task, animals were tested 1, 3, 5 and 7 days after training (n = 7-9 rats per 

group). We applied 1 hour restrain stress immediately after training to determine 

stress influence in long-lasting memory storage. Animals were tested 1, 3, 5 

and 7 days after training (n = 8-9 rats per group). To understand whether stress 

interference on mnemonic trace storage is time-dependent, we applied restrain 

stress 12 hours after learning. In this experiment animals were tested animals 1 

day and 5 days after training, with and without stress (n = 8-9 rats). We 

excluded animals that did not explore the AV arm in training session in any 

experiment. 

To investigate Zif268 and C-fos expression pattern after PMDAT, animals 

were euthanized and perfused at different moments (n = 3-4 rats per group): 
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naive, control apparatus (exposed to apparatus without training), control stimuli 

(animals placed on AV arm without training; light-noise pairings - 5 trials of 3s of 

stimulus with 5s interval) and animals euthanized 15min, 3 hours, 6 hours, 12 

hours and 18 hours after training sessions. The same experimental protocol 

was applied to animals exposed to restrain stress protocol, but animals were 

euthanized 1 hour or 18 hours after training.  

Data was analyzed through paired sample t test, one-sample t test, 

Repeated-measures two-way ANOVA followed by Tukey’s post-hoc test, two-

way ANOVA followed by Tukey’s post-hoc test or one-way ANOVA followed 

by Tukey’s post-hoc test or Bonferroni's post-hoc test depending on 

experimental requirements. We considered data statistically significant at p < 

0.05. 

 

2.2 Behavioral apparatus - Plus-maze discriminative avoidance task 

(PMDAT) 

This apparatus consists of a modification of the elevated plus-maze (50 X 

15 X 40 cm): two open arms (OA) opposite to two enclosed arms - a non-

aversive enclosed arm (NAV) and an aversive enclosed arm (AV). In the 

training session, we placed animals in the center of the maze allowing them to 

explore the apparatus for 10 minutes. Every time animals entered the AV arm, 

an aversive stimulus (100W light plus 80-dB noise) was fired until animal left the 

arm. Testing session were carried out within different time intervals after training 

(1, 3, 5 or 7 days). 

Memory persistence were evaluated by comparing total time (s) spent in 

the AV and NAV arm; percentage of total time spent in AV arm [%TAV = time in 

AV / (time in NAV + AV) x 100]. Anxiety-like behavior was evaluated by the 

percentage of time spent in open arms [% TOA = time in OA / (time in OA + 

NAV +AV) x 100] in training and test sessions. Locomotor activity was 

evaluated by total distance travelled (m) in training and test sessions.  

 

2.3 Immunohistochemistry 

After appropriate manipulation of each experimental groups, rats were 

anesthetized with thiopental (100mg/kg) and transcardially perfused with 
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phosphate-buffered saline (PBS), pH 7.4, followed by 4% paraformaldehyde in 

0.1 M phosphate buffer, pH 7.4. Each brain was sectioned into 50µm slices with 

a cryostat microtome (Leica, Germany) at −22°C and placed sequentially in six 

series with antifreeze solution. The distance between one section and the next 

in the same series was approximately 300µm.  

To detect C-fos and Zif268 proteins, we performed an ABC free-floating 

immunohistochemistry protocol. Sections were incubated for 16-18h with anti C-

fos (Santa Cruz Biotechnology [sc-52], 1:1000) or anti Zif268 (Santa Cruz 

Biotechnology [sc-189], 1:1000) primary antibodies, containing 1% albumin 

diluted in 0.4% Triton X-100 and 0.1 M phosphate buffer, pH 7.4, and then 

incubated with a biotinylated secondary anti-rabbit antibody (Jackson Immuno 

Research Laboratories inc., 1:1000) for 2h. Subsequently, slices were washed 

and incubated with avidin–biotin-peroxidase solution (ABC Elite kit, Vector 

Labs, Burlingame, USA) for 2 hours. The reaction was developed by adding 

diaminobenzidine tetrahydrochloride (Sigma, USA) and 0.3% H2O2 in 0.1 M 

phosphate buffer, pH 7.4. Sections were washed, dried, dehydrated in a graded 

alcohol series, cleared in xylene, and coverslipped with Entellan (Merck). All 

immunostainings were performed concomitantly, minimizing possible 

differences in background between animals. Sections were examined by an 

optical microscope (Nikon Eclipse Ni-U) with a digital camera (Nikon, DS-Ri2) to 

record images. 

To estimate density of C-fos and Zif268 positive cells in dorsal 

hippocampus, four sections of each animal were selected through systematic 

sampling. Brain sections were situated between -3.24 to -4.2 mm from the 

bregma based on the rat brain atlas of (Paxinos & Watson, 2006). 

Immunoreactive cells and hippocampal subregion area were assessed through 

ImageJ software (version 1.48, NIH, USA).  

 

3. Results 

 

We found that animals tested 1 day [t(7) = 3.75; p < 0.01], 3 days [t(8) = 

3.73; p < 0.01] or 5 days [t(6) = 3.81; p < 0.01] could remember the task, 

however, animals tested 7 days [t(6) = 0.21; p = 0.836] did not show the capacity 
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to discriminate among AV and NAV arms (Figure 1C). We found that only 

animals tested 7 days [t(6) = 0.20; p = 0.842] explored the AV and NAV arm 

equally [Figure 1D; 1 day: t(7) = 4.39; p < 0.01; 3 days: t(8) = 4.09; p <0.01; 5 

days: t(6) = 4.54; p < 0.01; 7 days: t(6) = 0.2078; p = 0.8423]. When we analyzed 

the test session in blocks of 200s, only 7 days group showed higher AV arm 

exploration in the last block [Figure 1E; interaction - F(6,54) = 3.017; p = 0.0129; 

blocks - F(2,54) = 2.879; p = 0.0649; treatment - F(3,27) = 3.175; p = 0.0401; 

subjects (matching) - F(27,54) = 6.105; p < 0.0001].  

1 

 

Figure 1: Memory persistence in plus-maze discriminative avoidance task (PMDAT). 

Comparisons between total time spent in AV and NAV arms in (B) training and (C) test 

sessions; (D) percentage of time spent in aversive enclosed arm (%TAV) in test session and (E) 

percentage of total time spent in aversive enclosed arm (%TAV) blocks of 200s in test session. 

Data are show as mean ± SD. (B and C) * p<0.001 comparing AV vs NAV in all groups (paired 

sample t-test). (D) * p<0.01 comparing groups with 50% chance of exploration of each arm (one 
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sample t test). (E) * p<0.05 comparing 7 days to all other groups (RM Two-way ANOVA 

followed by Tukey’s post-hoc test). 

 

We found C-fos positive cells increases in CA1 [F(7,23) = 13.78; p < 0.001] 

and CA3 [F(7,23) = 8.86; p < 0.05], but not DG (data not shown) [F(7,23) = 8.365; p 

= 0.1631] subregions of dorsal hippocampus 18 hours after PMDAT training 

comparing to control groups (Figures 2B, 2D and S1). Also, we found Zif268 

positive cells increases in CA1 [F(7,23) = 22.91; p < 0.0001], but not in CA3 

[F(7,23) = 3.236; p = 0.0154] or DG (data not shown) subregions of dorsal 

hippocampus 18h after training (Figure 2C, 2E and S1). 

 

Figure 2: Learning increases C-fos (B and D) and Zif268 (C and E) subregions of dorsal 

hippocampus late after training. Data are show as mean ± SD. *p < 0.05 compared to naive 

group (one-way ANOVA followed by Bonferroni's post-hoc test). 

 

We found that acute stress induced immediately after training decreased 

retention time in PMDAT. Animals remembered the task when tested 1 day [t(7) 

= 5.16; p < 0.01] and 3 days after training [t(8) = 4.47; p < 0.01], conversely, rats 
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tested 5 days [t(7) = 0.93; p = 0.383] and 7 days after training [t(7) = 1.66; p = 

0.141] could not discriminate between enclosed arms (Figure 3C). Also, 18 

hours after training, acute stress reverted the density of Zif268 cells to basal 

levels in CA1 subregion of dorsal hippocampus [Figures 3E and S2; interaction 

- F(2,18) = 10.09; p = 0.0011; stress - F(1,18) = 15.07; p = 0.0011; time - F(2,18) = 

6.342; p < 0.0082]. 

 

Figure 3: Stress, immediately after the learning, modulate long-lasting storage of aversive 

memory and Zif268 late peak in CA1 sub region of dorsal hippocampus. Total time spent in AV 

and NAV arms in training (B) and test (C) sessions. (E) Zif268 expression different times after 

training in control and stressed animals. Data are show as mean ± SD. (B and C) * p<0.001 

comparing AV vs NAV in all groups (paired sample t-test). (E) *p < 0.05 compared to naive 

group (one-way ANOVA followed by Tukey’s post-hoc test). 

 

Restrain stress induced 12 hours after training in PMDAT did not alter 

long-lasting storage of PMDAT memory (Figure S3C; Control 1 day [t(7) = 2.53; 

p < 0.05]; Stress 1 day [t(8) = 2.92; p < 0.05], Control 5 days [t(7) = 2.99; p < 
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0.05]; Stress 5 days [t(7) = 4.98; p < 0.01]). When we analyzed test session in 

200s blocks, we also did not find any changes between groups [Figure S3E; 

interaction - F(6,58) = 1.370; p = 0.2420; blocks - F(2,58) = 0.6150; p = 0.5441; 

groups - F(3,29) = 1.607; p = 0.2092; subjects (matching) - F(29,58) = 2.052; p = 

0.01].  

We did not find any changes in anxiety-like behaviors or exploration 

during both training (data not shown) or test sessions in all behavioral 

experiments (Figure S4B-E). 

 

4. Discussion 

 

Our study investigated acute stress modulation on LTM persistence of an 

aversive memory in PMDAT (Silva & Frussa-Filho, 2000). This task is both 

amygdala (Ribeiro et al., 2011) and hippocampus dependent (Leão et al., 

2016). The CA1 subregion is the main information output from the hippocampus 

to cortical areas (Amaral & Witter, 1989). However, the role of other 

hippocampal subregions on the formation and retention of PMDAT memory still 

needs to be fully understood. 

Immediate-early genes (IEGs) upregulation activate dorsal hippocampus 

pyramidal neurons through MAPK/ERK signaling pathway that are thought to 

underlie aversive memories long-lasting storage (Bekinschtein et al., 2007; 

Bekinschtein et al., 2010; Davis, Bozon, & Laroche, 2003; Katche, Cammarota, 

& Medina, 2013; Roux & Blenis, 2004;  Veyrac et al., 2014). C-fos have a 

biphasic expression; an early peak, responsible for memory formation, and a 

late peak responsible for memory persistence (Bekinschtein et al., 2007; 

Bekinschtein et al., 2010; Katche et al., 2010). In other hand, Zif268 shows only 

two late peaks of overexpression in CA1 (Katche et al., 2012).  

C-fos and Zif268 are thought to forms heterodimer with other IEGs to 

modulate proteins synthesis (Morgan & Curran, 1986). Recently, was evidenced 

that C-fos and Zif268 inhibition reduced long-lasting storage of aversive 

memories through reduction of BDNF expression (Bekinschtein et al., 2007; 

Bekinschtein et al., 2010; Christy & Nathans, 1989; Katche & Medina, 2017). 

This way, C-fos and Zif268 has been constantly associated as important for 
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memories to persist (Bekinschtein et al., 2010; Katche et al., 2010; Katche & 

Medina, 2017). We found both Zif268 and C-fos cell density increases late after 

training in CA1. Conversely, only C-fos increased in other hippocampal regions. 

This result indicates a high Zif268 signaling specificity in dorsal CA1. 

Accordingly, similar patterns of Zif268 overexpression were described in the 

literature corroborating the idea that memory maintenance involves a late rather 

than early synthesis of Zif268 (Katche et al., 2012).  

In rodents and humans, after training acute stress is thought to impair 

STM and LTM retrieval but facilitate LTM consolidation, depending on the 

protocol (Beckner, Tucker, Delville, & Mohr, 2006; Buchanan, Tranel, & 

Adolphs, 2006; Buchanan & Tranel, 2008; Buss, Wolf, Witt, & Hellhammer, 

2004; Cahill & McGaugh, 1998; De Quervain, Roozendaal, & McGaugh, 1998; 

Diamond, Bennett, Fleshner, & Rose, 1992; Hui, Hui, Roozendaal, McGaugh, & 

Weinberger, 2006; Kuhlmann, Kirschbaum, & Wolf, 2005; Park, Zoladz, Conrad, 

Fleshner, & Diamond, 2008; Preuß & Wolf, 2009; Smeets, Otgaar, Candel, & 

Wolf, 2008; Tollenaar, Elzinga, Spinhoven, & Everaerd, 2008). Conversely, we 

found that acute stress immediately after training did not alter memory 

consolidation but reduced long-lasting storage of PMDAT memory. Our data 

supports the idea that acute stress down-regulate long-lasting storage of LTM 

without affecting memory consolidation, however, neurochemical signaling and 

neural modifications underlying this changes still unknown (Parfitt, Barbosa, 

Campos, Koth, & Barros, 2012; Yang et al., 2013). Also, we show that acute 

stress, 12 hours after training, did not alter memory maintenance, suggesting 

that acute stress after training differentially modulate LTM processing (Revest et 

al., 2005).  

Studies showed that acute stress inhibits synaptic plasticity in the 

hippocampus-prefrontal cortex circuit in rodents (Rocher, Spedding, Munoz, & 

Jay, 2004). Added to this, stress reduces synthesis of other important proteins 

for memories to persist, such as, CREB, BDNF and Zif268 (Espejo et al., 2017; 

Grønli et al., 2006; Kwon et al., 2007; Murakami, Imbe, Morikawa, Kubo, & 

Senba, 2005). Our results corroborate these findings as we found that CA1 

Zif268 cell density increases 18 hours after training, but returns to basal levels 

in stress conditions. Collectively, one could argue stress triggers an increase in 
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corticosterone release on hippocampus, modulating protein expression through 

its interaction with glucocorticoids and mineralocorticoids receptors. This could 

undermine long lasting LTM storage (Veyrac et al., 2014). 

We suggest MAPK/ERK pathway is activated to promote long-lasting 

storage of PMDAT LTM, increasing IEGs synthesis in the hippocampus 

(Antoine, Serge, & Jocelyne, 2014; Cheval et al., 2012). Also, acute stress 

immediately, but not late after training, down-regulate MAPK/ERK pathway, 

decreasing Zif268 expression. In stress settings JNK and p38 pathways are up-

regulated, but do not result in overexpression of IEGs (Pearson et al., 2001; 

Roux & Blenis, 2004). 

In conclusion, we show an important role of Zif268 and C-fos signaling 

for long-lasting storage of PMDAT LTM. Both IEGs increase its expression in 

hippocampus late after training, however, Zif268 overexpression has a high-

specificity in dorsal hippocampus CA1 subregion, while C-fos increase its 

activity in CA1 and CA3. Second, we show a differential role of acute stress to 

memory maintenance. Acute stress immediately after training harmed long-

lasting storage of PMDAT memory and down-regulated Zif268 expression in 

CA1, while late presentation of restrain stress protocol was not able to hinder 

memory storage. Our results added to the literature will help to unveil 

mechanisms underlying LTM consolidation and storage and IEGs signaling. 

Specially, our data will be immensely helpful to studies about psychiatric 

disorders, such as post-traumatic stress disorders. 
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Supplementary material 

 

 

 

Figure S1: Digitalized photomicrographs of C-fos+ and Zif268 immunohistochemistry in dorsal 

hippocampus sections. Small photomicrographs show hippocampal CA1 and CA3 subregions in 

different time after training. Black arrows outlying limit between CA1 and CA2, while white 
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arrows points limit between CA2 and CA3. Scale bar = 200 μm (dorsal hippocampus) and 400 

μm (CA1 and CA3 hippocampal subregions). 

 
Figure S2: Digitalized photomicrographs of Zif268 immunohistochemistry on dorsal 

hippocampus sections in distinct times after training. Right photomicrograph points CA1 
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hippocampal subregion. Black arrows points limit between CA1 and CA2 hippocampal 

subregions. Scale bar = 200 μm (dorsal hippocampus) and 400 μm (CA1 subregions of 

hippocampus). 

 

Figure S3: Stress 12 hours after training does not affect long-lasting storage of PMDAT 

memory. Comparisons between total time spent in AV and NAV arms in (B) training and (C) test 

sessions; (D) percentage of time spent in aversive enclosed arm (%TAV) in test session and (E) 

percentage of total time spent in aversive enclosed arm (%TAV) blocks of 200s in test session. 

Data are show as mean ± SD. (B and C) * p<0.001 comparing AV vs NAV in all groups (paired 

sample t-test). (D) * p<0.05 comparing groups with 50% chance of exploration of each arm (one 

sample t test). (E) All groups were compared to each other in every block (RM two-way ANOVA 

followed by Tukey’s post-hoc test). 
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Figure S4: Training and stress protocol did not alter anxiety-related behaviors and total 

exploration in PMDAT. Comparisons of (B and D) percentage of time spent in open arms 

(%TOA) and (C and E) total distance travelled (m) in test session for control and stressed 

animals, subsequently. Data are show as mean ± SD (Ordinary one-way ANOVA). 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A manutenção duradoura das nossas experiências cotidianas nos 

fornece informações essenciais para a nossa sobrevivência. Entretanto, os 

mecanismos pelos quais algumas memórias duram mais que outras ainda 

precisa ser desvendado e segue atraindo a atenção de parte da comunidade 

científica. A possibilidade de manipulações experimentais, associando 

investigação neuroquímica e comportamental, tem sido uma ferramenta de 

grande importância para o entendimento mais amplo sobre a persistência de 

memórias de longa duração. Assim, este trabalho é de grande contribuição 

para futuros estudos que busquem desvendar os mecanismos pelo qual este 

fenômeno acontece.  

Nesse estudo, demonstramos que a esquiva discriminativa em labirinto 

em cruz elevado é uma ferramenta eficiente para a investigação, 

comportamental e neuroquímica, da persistência de memórias aversivas. 

Apesar de possuir um estímulo aversivo (luz e som) mais brando e menos 

doloroso fisicamente que o choque, com consequências diretas ao bem-estar 

dos animais, este aparato confirmou o padrão de expressão proteico na região 

CA1 do hipocampo, principal via de saída da informação para regiões corticais 

importantes. Em conjunto com os dados disponíveis na literatura, nós 

sugerimos que independente da intensidade do estimulo aversivo aplicado, os 

animais formam uma memória estável, seguida por um padrão de expressão 

tardio das proteínas envolvidas com a durabilidade das memórias. 

Verificamos também a interferência de um estímulo estressor, logo 

após o aprendizado da tarefa comportamental, visando determinar qual relação 

o estresse exerce na durabilidade de uma memória, quando aplicado próximo 

ao treinamento. Assim, o estresse se confirmou como um modulador do 

armazenamento duradouro de uma memória, diminuindo a expressão de Zif268 

18 horas após o treinamento e diminuindo a expressão de C-fos 1 hora após o 

treinamento, diminuindo a duração dessa memória. 

Sugerimos que o estresse desencadeia um aumento na liberação de 

corticosterona no hipocampo, modulando a expressão de proteínas através de 

sua interação com os receptores de glicocorticoides e mineralocorticoides. Daí 
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em diante, perturbando a estabilização do LTM e reduzindo o armazenamento 

de memória de última hora. Além disso, também sugerimos que o estresse 

causou um enfraquecimento da via MAPK/ERK, resultando em uma diminuição 

na expressão de Zif268, uma vez que já foi demonstrado que, apesar da via 

MAPK/ERK responder a vários estímulos, não é o preferido em respostas de 

estresse, dando lugar às vias de JNK e p38 quinases, que não resultam na 

expressão de IEGs. 
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6 CONCLUSÃO 

Nesse estudo foi demonstrado que a duração da memória na esquiva 

discriminativa em labirinto em cruz elevado é de 5 dias, sem alterações nos 

parâmetros de ansiedade e atividade locomotora. A formação e manutenção 

desta memória é controlada por um aumento na expressão de C-fos e Zif268 

na região CA1 do hipocampo dorsal cerca de 18 horas após o aprendizado. 

Além disso, o estresse agudo logo após a aprendizagem, prejudicou a 

persistência dessa memória e bloqueou o aumento na expressão tardia de 

Zif268, na região CA1 do hipocampo dorsal. 
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ANEXO A – CONFIRMAÇÃO DOS DADOS COMPORTAMENTAIS PARA OS 

GRUPOS CONTROLE E ESTRESSE, APLICADO LOGO APÓS 

APRENDIZAGEM, TREINADOS E TESTADOS JUNTOS COM INTERVALO 

DE 1 E 5 DIAS. 

 

Na sessão de treino, todos os grupos passaram mais tempo no braço 

fechado NAV comparado ao AV [Ctr-1d, t(5) = 7.91; p<0.001; Ctr-5d, t(6) = 

4.62; p<0.01; Est-1d, t(6) = 5.93; p<0.001; Est-5d, t(6) = 6.57; p<0.001], 

mostrando que todos os grupos aprenderam a tarefa (Figura A). Na sessão de 

teste, todos os grupos passaram mais tempo no braço fechado NAV 

comparado ao AV [Ctr-1d, t(5) = 4.28; p<0.01; Ctr-5d, t(6) = 3.66; p<0.05; Est-

1d, t(6) = 3.51; p<0.05], exceto o  grupo Est-5d [t(6) = 1.94; p=0.100], 

mostrando que o estresse após o treino reduziu a persistência da memória 

para 3 dias (Figura B). 

A análise, através da ANOVA de uma via, de %TAV (Figura C e D) 

[treino: F(3,26) = 1.76; p = 0.182; teste: F(3,26) = 0.121; p = 0,947], %TAB 

(Figura E e F) [treino: F(3,26) = 2.25; p = 0.110; teste: F(3,26) = 1.57; p = 

0.224] e atividade locomotora (distância total percorrida) [treino: F(3,26) = 0.46; 

p = 0.707; teste: F(3,26) = 2.14; p = 0.122] não mostrou diferenças 

significativas entre os grupos em nenhuma das sessões.  
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Figura 5: Persistência de memória na Esquiva Discriminativa em Labirinto em Cruz Elevado. 
Comparação do tempo total gasto no braço AV e NAV na sessão de (A) treino e (B) teste; 
porcentagem tempo total no braço aversivo (%TAV) na sessão de (C) treino e (D) teste; 
distância total percorrida na sessão de (D) treino e (E) teste; porcentagem de tempo total nos 
braços abertos (%TAB) na sessão de (F) treino e (G) teste. Dados são expressos em médias ± 
SEM. *p< 0.05 (teste t pareado). 
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ANEXO B – APROVAÇÃO DO PROJETO PELO COMITÊ DE ÉTICA. 

 

 

 

 


