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Resumo 

 
 
 
 
 

Memórias reativadas podem se tornar lábeis e, para persistir, necessitam passar 

por um processo de reestabilização dependente de síntese proteica chamado 

reconsolidação. A ocorrência da reconsolidação é restrita a determinadas 

condições, que não são totalmente conhecidas e variam entre os tipos de memória. 

O córtex perirrinal (cPER), uma estrutura do lobo temporal que recebe diversas 

aferências sensoriais e possui conexões recíprocas com o hipocampo, tem sido 

relacionado à reconsolidação da memória de reconhecimento de objetos (MRO). No 

entanto, sua função nesse processo é ainda controversa. Usando uma tarefa de 

reconhecimento de objetos, neste trabalho nós investigamos o envolvimento do 

córtex perirrinal na reconsolidação da MRO. Infusões do inibidor de síntese proteica 

anisomicina diretamente no cPER causaram déficit na MRO quando administradas 

após sua reativação na presença de um único objeto familiar, mas não na presença 

de dois objetos familiares ou um objeto familiar acompanhado de um novo. Estes 

resultados foram replicados também através do bloqueio de receptores 

glutamatérgicos N-metil D-Aspartato (rNMDA) atréves de infusões intra-perirrinais 

do antagonista glutamatérgico AP5. Análises de imunofluorescencia revelaram um 

aumento proeminente na expressão perirrinal de ZIF268 somente após a reativação 

da MRO pela apresentação de um único objeto familiar. Nós também encontramos 

que o nocaute da expressão de ZIF268 por oligonucleotídeos anti - senso, no cPER, 

prejudicam a reconsolidação da MRO. Juntos, esses resultados revelam uma 

condição limitante para a reconsolidação da MRO que envolve a percepção parcial 

ou incompleta de dicas de reconhecimento durante a reativação, a síntese de 

proteínas, a atividade de rNMDA e a expressão de Zif-268 no cPER. 

 
Palavras chave: memória; reconsolidação; reconhecimento de objetos; córtex 

perirrinal. 
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Abstract 

 
 
 
 
 

Consolidated memories can become labile when reactivated and, to persist, must 

undergo a protein synthesis-dependent restabilization process called 

reconsolidation.  The perirhinal cortex (PER) regulates the flow   of   information 

between different brain areas and although it has been implicated in object 

recognition memory (ORM) reconsolidation, the actual role of PER in this process 

remains controversial. Using the novel object recognition task, we investigated the 

conditions that constrain PER involvement in ORM reconsolidation. We found that 

bilateral intra-PER infusions of the protein synthesis inhibitor anisomycin caused 

amnesia when administered immediately after ORM reactivation in the presence of 

a familiar object but not when memory was reactivated in the presence of a new 

object, two familiar objects, or a new object alongside a familiar one. These results 

were also replicated by perirhinal NMDAr blockade with the selective NMDAr 

antagonist AP5. Immunofluorescence analyses revealed a prominent increase in 

PER ZIF268 expression only after ORM reactivation in the presence of a single 

familiar object. We also found that ZIF268 expression knockdown with antisense 

oligonucleotides hindered ORM reconsolidation. Our results indicate that partial 

perception of recognition cues during memory reactivation is a boundary condition 

for the participation of PER in ORM reconsolidation, and suggest that this process 

involves NMDAr activation and ZIF268 expression in that cortex. 

 

 
Keywords: memory; reconsolidation; object recognition; perirhinal cortex. 
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1 Introdução 

 
 
 
 
 

 
Memória. Do latim, memor, que significa relembrar. Para os gregos, divindade 

Mnemósine que confere proteção contra o esquecimento (do Rosário, 2002). Para 

Platão, bloco de cera no qual ficam marcadas nossas impressões sensoriais 

(Platão, 1973, p. 113). Para Aristóteles, parte da alma na qual sensações e afetos 

perduram no tempo (Aristóteles, 1986, p. 293). Para Santo Agostinho, um palácio 

labiríntico de depósito de pensamentos (Confissões, 2011, pág. 95). Apesar de todo 

esforço mitológico e filosófico, saber como um animal aprende, lembra-se e utiliza- 

se da informação aprendida para guiar comportamentos adaptativos, ainda é um 

desafio da ciência atual. 

 

O estudo experimental da memória, iniciado principalmente pela psicologia (Ferster 

& Skinner, 1957; Ribot, 1882), deu um salto esclarecedor com a abordagem 

neurobiológica. Seu conceito mais recente engloba a codificação, retenção e 

manipulação de informações passadas. Estas são propriedades que emergem do 

funcionamento cerebral e requerem mudanças na conformação e na quantidade 

das conexões entre células neuronais. Dessa forma, o aprendizado visualizado no 

nível comportamental ocorre também e indissociavelmente a nível celular. A 

despolarização de neurônios pós-sinápticos, a ativação de receptores, mudanças 

em segundos mensageiros, aumento de atividade de proteínas quinases, aumento 
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na expressão de fatores de transcrição e genes imediatos, e a síntese “de novo” de 

diversas proteínas em distintas áreas do cérebro, tudo isso está envolvido com a 

conservação de informações ao longo do tempo (Abel & Lattal, 2001; Eichenbaum, 

1996; Kandel, 2001, 2012; Squire & Kandel, 2003; Tronson & Taylor, 2007). Estas 

sequências de eventos convertem um traço mnemônico inicialmente frágil e 

suscetível a interferências em uma memória de longa duração estável, persistente, 

e resistente a eventos traumáticos ou a tratamentos farmacológicos (Abel & Lattal, 

2001; McGaugh, 1966; Morris, 2013). 

 

Por décadas, acreditou-se que esse processo de estabilização de memórias, 

denominado consolidação, ocorresse uma única vez (Dudai, 2004; Duncan, 1949; 

Lechner, Squire, & Byrne, 1999; McGaugh, 2000; Müller & Pilzecker, 1900). De 

forma que, com o passar do tempo, as memórias tornar-se-iam gradativamente 

mais fortes e imutáveis. A teoria da consolidação, entretanto, foi contestada por 

diversos estudos (Lewis & Maher, 1965, 1966; Sara & Hars, 2006). Dentre eles, 

destacam-se os que demonstravam que, como consequência de serem reativadas 

pela apresentação de uma dica, as memórias consolidadas voltavam a ser 

susceptíveis à ação de tratamentos amnésicos (Mactutus, Riccio, & Ferek, 1979; 

Misanin, Miller, & Lewis, 1968). Experimentos com intervenções farmacológicas 

estabeleceram ainda que, quando ativas, as memórias podem tornar-se novamente 

instáveis e requerer outra vez um processo dependente de síntese proteica para 

serem duradouramente mantidas (Judge & Quartermain, 1982; Morris et al., 2006; 

Pedreira & Maldonado, 2003). Este processo de reestabilização do traço da 

memória é então denominado reconsolidação (Nader, Schafe, & Le Doux, 2000; 
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Przybyslawski & Sara, 1997). O fato de memórias adquiridas poderem se labilizar 

quando novamente ativas rompe com a ideia de um processo de estabilização único 

e restrito ao período inicial da formação mnemônica. De fato, experimentos diversos 

abordando uma vasta gama de espécies animais e com diferentes paradigmas 

comportamentais corroboraram a existência do processo reconsolidatório e 

replicaram a amnésia consequente a seu bloqueio (Alberini, Milekic, & Tronel, 2006; 

Nader, 2003). 

Alguns trabalhos sugerem diferenças mesmo a nível molecular entre o processo de 

estabelecimento inicial de uma memória e a reconsolidação (Alberini, 2005). O gene 

imediato ZIF268 pertence à família de proteínas de resposta precoce ao crescimento 

e é descrito como um fator de transcrição induzível que controla a expressão gênica 

e regula a atividade celular. A expressão basal de ZIF268 varia entre as estruturas 

cerebrais, sendo especialmente alta no neocórtex e hipocampo (Veyrac, Besnard, 

Caboche, Davis, & Laroche, 2014). Aumentos expressivos nos níveis de acetilação 

do promotor de ZIF268, assim como aumentos na expressão de seu RNA 

mensageiro foram encontrados após a reativação de memórias (Bozon, Davis, & 

Laroche, 2003; Hall, Thomas, & Everitt, 2001; Lubin & Sweatt, 2007). Além disso, o 

bloqueio da expressão de ZIF268 pela infusão de oligonucleotídeos anti-senso foi 

capaz de impedir seletivamente o processo de reconsolidação sem efeito sobre a 

consolidação (Lee, 2004). Dessa forma, ZIF268 tem sido 
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apontado como um dos possíveis marcadores moleculares do processo da 

reconsolidação de memórias. 

 

Foi proposto que a reconsolidação seria um mecanismo adaptativo de reedição das 

memórias, através do qual elas poderiam ter seu conteúdo modificado, serem 

fortalecidas ou até mesmo enfraquecidas (Lee, 2009; Nader & Einarsson, 2010). 

Não é sob quaisquer condições, no entanto, que a reativação de uma memória lhe 

torna mais uma vez lábil e suscetível a interferência. Diversos estudos replicaram o 

fenômeno da reconsolidação (Nader & Hardt, 2009), mas outros falharam em 

detectá-lo em paradigmas comportamentais bem conhecidos (Biedenkapp & Rudy, 

2004; Hernandez & Kelley, 2004). Esse cenário não desacredita o fenômeno da 

reconsolidação de memórias, mas sim aponta para a existência de condições que 

limitam a ocorrência desse processo. Algumas dessas condições já foram 

constatadas - como a idade da memória, a intensidade do treino e a previsibilidade 

do estímulo apresentado na reativação - mas estão, no entanto, longe de ser 

completamente estabelecidas e podem ainda variar entre os tipos de memórias 

(Sara & Hars, 2006). 

As memórias de longa duração podem ser classificadas, de acordo com seu 

conteúdo, em implícitas (tal como o conhecimento procedimental ou o aprendizado 

produzido por condicionamento) e declarativas (tal como lembranças de eventos e 

fatos) (Squire & Kandel, 2003). A memória de reconhecimento de objetos (MRO) é 

um subtipo da memória declarativa refere-se à habilidade de discriminar objetos 

novos de familiares. Enacceur e Delacour desenvolveram a primeira tarefa para 

acessar a MRO em ratos (Ennaceur & Delacour, 1988). Eles se basearam no 

interesse natural dos roedores por novidade e na sua volição por explorar o 



15  

ambiente que os cerca, mesmo sem qualquer reforço ou punição. Na sua versão 

original, a tarefa possuía uma sessão única de treino na qual ratos exploravam dois 

objetos idênticos (A e A) em uma arena. Depois de um determinado tempo, em uma 

sessão de teste, um novo objeto era apresentado junto a um objeto anteriormente 

explorado (A e B) (Figura 1A). O tempo que o rato despendia explorando cada um 

dos objetos era usado como uma métrica de reconhecimento. Animais em 

condições controle preferiam explorar o objeto novo, mostrando que se lembravam 

do objeto familiar. Esta tarefa de reconhecimento de objetos (RO) foi posteriormente 

adaptada para acessar também a reconsolidação da MRO. Com este propósito uma 

sessão de reativação do traço da memória foi adicionada entre o treino e a sessão 

de teste (Figura 1B). Uma outra versão da tarefa de RO foi desenvolvida pelo nosso 

laboratório (Rossato et al., 2007) e consiste na apresentação inicial de dois objetos 

distintos (A e B). Desta forma as memórias dos objetos A e B são 

concomitantemente adquiridas, mas podem ser diferencialmente manipuladas no 

decorrer da tarefa experimental (Figura 1C). 

Figura 1: Tarefas de reconhecimento de objetos. A- Versão original proposta por Ennaceur e 
Delacour, na qual animais são treinados com dois objetos idênticos e testados com um objeto novo 
e outro familiar. B- Versão adaptada para estudo da reconsolidação da memória de RO, na qual é 
adicionada uma sessão de reativação na presença de um objeto novo. C- Versão iniciada com dois 
objetos distintos, possibilitando avaliar a aquisição e persistência da memória de objetos reexpostos 
ou não durante a sessão de reativação. 
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A integridade de estruturas do lobo temporal é essencial para aquisição e 

manutenção da memória declarativas. O hipocampo é uma estrutura central do lobo 

temporal e tem sido, historicamente, o alvo de grande parte dos estudos avaliando 

a aquisição e manutenção desse tipo de memória (Scoville & Milner, 1957). 

Entretanto, trabalhos recentes têm destacado o papel importante do córtex perirrinal 

na MRO (Liu & Bilkey, 2001; Murray & Richmond, 2001; Winters & Bussey, 2005). 

O córtex perirrinal (cPER) é formado pelas áreas 35 e 36 de Brodmann e é 

localizado ao redor do sulco rinal do lobo temporal, um posicionamento estratégico 

que o permite conectar-se ao hipocampo e também a uma ampla gama de áreas 

corticais sensoriais (Figura 3). Estudos sugerem que o cPER é responsável por 

integrar os diversos aspectos da informação sobre objetos (Taylor, Moss, 

Stamatakis, & Tyler, 2006). De fato, lesões nessa estrutura levam a incapacidade 

de percepção de objetos (Buckley & Gaffan, 1998) déficits mais proeminentes na 

MRO do que lesões hipocampais (Holdstock, Gutnikov, Gaffan, & Mayes, 2000; 

Murray & Bussey, 1999). Além disso, o padrão de disparo de neurônios perirrinais 

pode ser afetado pela apresentação de novos objetos e existem grupos neuronais 

no cPER que disparam preferencialmente após a apresentação de pares de objetos 

previamente associados (Hales et. al, 2015; Sakai & Miyashita, 1991). 

A participação do cPER na reconsolidação da MRO é ainda controversa. Alguns 

estudos defendem que o bloqueio da evocação da MRO, através da injeção de 

fármacos no cPER, não é suficiente para prevenir a reconsolidação desta memória 

(Balderas, Rodriguez-Ortiz, & Bermudez-Rattoni, 2013; Santoyo-Zedillo, Rodriguez-

Ortiz, Chavez-Marchetta, Bermudez-Rattoni, & Balderas, 2014). Outros trabalhos 

demonstram a participação do cPER na reconsolidação MRO em um espectro 

bastante amplo de condições de reativação dessa memória (Morici et al., 2018; 
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Winters, Tucci, Jacklin, Reid, & Newsome, 2011). Escolhas metodológicas, como a 

utilização de tarefas que envolvem também a tomada de decisão, tornam difícil a 

generalização desses resultados. 

 

 

Justificativa 

 

A reconsolidação é um processo biológico capaz de favorecer a edição de 

memórias, seja para seu enfraquecimento, modificação ou fortalecimento (Nader & 

Einarsson, 2010). Reconhecer talvez seja a primeira manifestação da memória nos 

mamíferos (Allen & Fortin, 2013; Nelson, 1994; Werner & Siqueland, 1978), é uma 

capacidade que auxilia no desenvolvimento e sobrevivência destes, sendo 

diariamente utilizada. Apesar da importância da memória de reconhecimento, as 

condições ambientais que eliciam a reconsolidação dessa memória e os processos 

fisiológicos que subjazem esse processo ainda necessitam ser elucidados. Além 

disso, apesar das muitas evidencias de que o córtex perirrinal possui um papel 

central na aquisição e manutenção dessa memória, a maioria dos estudos 

disponíveis avalia o hipocampo. Este trabalho busca contribuir para o entendimento 

das condições limitantes da reconsolidação da MRO e para elucidação do papel do 

cPER neste processo. 

 

Objetivo Geral 

 

Estudar o papel do cPER na reconsolidação da MRO 

 

Objetivos específicos 
 

• Investigar o efeito da inibição de síntese proteica no córtex perirrinal após 

diferentes condições de reativação da MRO. 
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•  Investigar o efeito da inativação dos receptores NMDA no córtex perirrinal 

após a diferentes condições de reativação da MRO 

• Avaliar a expressão de c-Fos e ZIF268 no córtex perirrinal após diferentes 

condições de reativação da MRO. 

• Investigar o efeito da inibição da expressão de ZIF268 no córtex perirrinal 

após a reativação da MRO em diferentes condições.  
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2 Materiais e Métodos 

 
 
 
 
 

 
Animais 

 

Foram utilizados 640 ratos Wistar machos de aproximadamente 90 dias de idade, 

pesando de 280 à 380g. Estes animais foram fornecidos pelo Biotério Setorial do 

Instituto do Cérebro-BISIC da Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

(UFRN). Os animais foram tratados conforme a Lei número 6638 de 8/5/79 que 

regulamenta o uso de animais para prática didático-científica. Eles receberam ração 

e água ad libitum e permaneceram em ciclo de 12h claro/escuro tendo a 

temperatura controlada (21ºC). Foram mantidos 5 animais por caixa (caixa padrão 

de polisulfona 49cmx34cmx16cm) em um mini-isolador com 30 trocas de ar por 

minuto (Alesco®, Ltda., Monte Mor - São Paulo - Brasil). Todos os protocolos 

experimentais foram desenvolvidos em acordo com as diretrizes da Lei AROUCA 

(Lei nº 11.794, de 08 de 10 de 2008) que estabelece procedimentos para uso 

científico de animais, e foram previamente aprovados pela Comissão de Ética no 

Uso de Animais da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (CEUA-UFRN, 

protocolo Nº 022/2016) (Anexo1). 
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Cálculo Amostral 

 

Para o cálculo do tamanho da amostra, considerou-se estudo prévio que utilizou 

metodologia semelhante (ROSSATO et al., 2007) e experimentos pilotos. O número 

de animais calculado para as avaliações propostas foi de 9 a 14 animais por grupo. 

 

Cirurgia estereotáxica 

 

Foi utilizado um aparelho estereotáxico digital (Insight® - Equipamentos, Pesquisa 

e Ensino, Ribeirão Preto - SP – Brasil) para cirurgia estereotáxica de implantação 

de cânulas guia (0,2 mm de calibre). As cânulas, de 14mm, foram confeccionadas 

manualmente a partir de agulhas (23G) e armazenadas em solução desinfetante até 

o momento do implante. As coordenadas utilizadas (AP -4,52; ML ±4; DV 3) visando 

o alcance do cPER foram desenvolvidas seguindo as coordenadas do atlas Paxinos 

e Watson, 1986. Dada a localização lateral do cPER, optou-se pela angulação das 

cânulas em 14º, a fim de que o implante danificasse o mínimo possível de tecido 

cerebral, não necessitasse lesão de músculos e desse acesso a uma porção 

satisfatória da estrutura alvo. Outras coordenadas descritas na literatura foram 

também testadas, mas foram julgadas ineficientes. As cirurgias foram realizadas 

com os animais sobre o efeito de anestésicos (quetamina e xilazina, 75 mg/Kg e 10 

mg/Kg, respectivamente) administrados intraperitonealmente (i.p.). Foi dado aos 

animais um período de recuperação de 7 dias antes do início do protocolo 

experimental. 
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Protocolo experimental 
 

 

Figura 2: Protocolo experimental. A- Etapa de manuseio dos animais tem duração de quatro dias 
e visa acostumá-los ao toque do experimentador e tranquilizá-los para execução das tarefas. B- 
Etapa de habituação dos animais à caixa experimental, com duração de 4 dias, para que eles se 
familiarizem ao ambiente e percebam que ele não oferece riscos. C- Fases de Treino (TR), 
Reativação (RA) e Teste (TEST) da tarefa de Reconhecimento de Objetos são separadas por 
intervalos de 24 horas. Neste trabalho, as intervenções farmacológicas (simbolizadas pela seringa) 
foram efetuadas 1 hora e meia antes ou imediatamente após RA. 

 
 
 

Manuseio 

 
Após os 7 dias de recuperação pós-cirúrgica, os animais passaram por quatro dias 

de sessões de manuseio, que consistiram na retirada dos animais da caixa padrão e 

manipulação dos mesmos por 5 minutos pelo experimentador. 24 horas após a 

última manipulação os animais eram então submetidos aos protocolos 

experimentais (Figura 2A). 

Habituação 

 
Para garantir que os animais se sentissem seguros na caixa experimental e, dessa 

forma, pudessem explorar tranquilamente aos objetos quando estes fossem 

apresentados, todos os animais passaram por 4 dias de sessões de habituação. A 

habituação consistia em retirar os animais de sua caixa padrão e colocá-los na 

caixa experimental por 20 minutos por dia (Figura 2B). 
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Padronização dos objetos-estímulo 

 
Todos os objetos utilizados na tarefa foram desenvolvidos pelo nosso laboratório. 

A preferência natural dos animais aos objetos foi devidamente avaliada através da 

exposição de animais - manipulados e habituados - à pares de combinações de 

objetos. O tempo de exploração de cada objeto foi avaliado em relação ao tempo 

de exploração de seu objeto par. Os objetos selecionados para a realização da 

tarefa de RO foram aqueles igualmente preferidos pelos animais. 

Tarefa de Reconhecimento de objetos (RO) 
 

 

Figura 3: Rato na caixa experimental explorando livremente durante a tarefa de 
reconhecimento de objetos. Visão superior pela câmera de aquisição (painel esquerdo) e desenho 
esquemático gerado pelo software de análise (painel direito). Para as análises de exploração o rato 
é vetorizado e os objetos planificados em áreas circulares. Quando a ponta do vetor correspondente 
ao focinho do animal cruza o limite da área de um objeto, o tempo de exploração é contabilizado. 

 
 

 
Animais manipulados e habituados eram então submetidos à sessão de treino (TR), 

na qual eles foram permitidos a explorar livremente, por 5 minutos, os objetos 

estímulo. 24 horas após TR, os animais passavam por uma sessão de reativação 

(RA) do traço da MRO, também com duração de 5 minutos, na qual uma dica 

evocadora dessa memória era apresentada (um dos objetos anteriormente 
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aprendido, por exemplo). 24 horas após RA, a retenção de longo prazo da MRO 

era então testada através da reexposição dos animais aos objetos familiares na 

presença de um novo objeto (TEST) (Figura 4C). Todas as etapas do protocolo 

experimental foram gravadas por câmeras de vídeo e analisadas por um software 

especializado (Top Scan) (Figura 3). 

 

Tratamento Farmacológico 

 

Para a manipulação farmacológica do cPER, foram utilizadas agulhas de injeção 

conectadas a uma microsseringa Hamilton (0.5 a 5 µL) por meio de um tubo de 

polietileno. O fármaco a ser administrado era então colocado dentro do tubo e a 

agulha de injeção acoplada a luz da cânula guia, previamente implantada na cabeça 

do animal (Figura 4A). As infusões foram realizadas a uma velocidade de 0,5µL/min 

por uma bomba de infusão (Havard Apparatus) em uma sala a parte da sala 

experimental. Ao término de cada infusão a agulha foi mantida no local de infusão 

por 60 segundos para evitar refluxo. 

 
 
 

 
Figura 4: Tratamento farmacológico. A- Desenho representativo das infusões de fármacos em 
animais implantados. B- Siglas e cores adotadas para representar os fármacos utilizados neste 
trabalho. A saber, anisomicina (ANI), anti-senso (ASO) e missense (MSO) de ZIF268, ácido-2- 
Amino-5-fosfonovaleriânico (AP5) e solução salina (VEH). 
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Utilizamos nesse trabalho os seguintes fármacos (Figura 4B): 

 
Anisomicina (ANI, Sigma): Antibiótico produzido por bactérias da espécie 

Streptomyces griseolus, que inibe a síntese de proteína eucariota. Neste trabalho, 

nós inicialmente dissolvemos a ANI em 1M de ácido clorídrico (HCL), e ajustamos 

o pH para 7,4 com hidróxido de sódio (NAOH). Esta solução foi levada a 

concentração de trabalho (160µg/µl) com salina. A dose de ANI utilizada em nossos 

estudos bloqueia cerca de 85% da síntese proteica e tem efeito reversível. 

Anti-senso e Missenso de ZIF268: Os oligonucleotídeos anti-senso são sequências 

complementares ao RNA mensageiro (RNAm), com o qual hibridizam bloqueando 

assim sua translação em proteínas. Foi utilizado o Anti-senso para ZIF268 

(ASOZIF268, 2 nmol/ml, 0.5 ml por lado, GBT-Oligos, GGT AGT TGT CCA TGG 

TGG) e o missense (MSO, 2 nmol/ml, 0.5 ml por lado, GBT-Oligos, GTG TTC GGT 

AGG GTG TCA). 

ácido-2-Amino-5-fosfonovaleriânico (AP5): Antagonista seletivo do receptor 

glutamatérgico N-metil D-Aspartato (rNMDA), inibe a ligação do glutamato por 

competição através de sua ligação com rNMDA. Diluído em solução salina a uma 

concentração de 5µg/µl. 

 

Histologia 

 

Para a verificação do posicionamento das cânulas os animais receberam a infusão 

bilateral de 1 µl de uma solução de azul de metileno 0,1% através das mesmas 

cânulas utilizadas para a aplicação dos fármacos. Quinze minutos após a infusão, 

os animais foram sacrificados por decapitação, seus encéfalos removidos, 
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colocados em uma solução de isopentano e então armazenados em um freezer - 

80º. Posteriormente, cortes coronais de 50μm da região correspondente ao cPER 

foram realizados. Foram excluídos das análises estatísticas os animais que 

apresentaram a coloração por azul de metileno fora da região de interesse. 

 

Western Blot 

 

Os animais foram eutanasiados por decapitação e o cPER foi dissecado, congelado 

rapidamente em nitrogênio líquido e armazenado a -80 graus Celsius até utilização. 

As amostras foram então homogeneizadas em tampão de homogeneização (Tris-

HCL 10 mM, pH 7,4; contendo sacarose 0,32 M; EDTA 1 mM, PMSF 1 mM, fluoreto 

de sódio 50 mM, ortovanadato de sódio 2 mM e inibidores de proteases). O 

homogenato total (HT) foi dividido igualmente em alíquotas. Posteriormente, 

determinamos a concentração proteica de HT através do método de Bradford e 

submetemos quantidades iguais de proteína a separação eletroforética (SDS-

page). Em seguida, transferimos as bandas proteicas para membranas de fluoreto 

de polivinilideno (PVDF). Por fim, realizamos a detecção imunológica das proteínas 

utilizando o anticorpo primário anti-ZIF268 (Cell Signalling, 1:10.000) e um anticorpo 

secundário acoplado a peroxidase de rabano (anti-IgG HRP). Foram utilizados 

reagentes para detecção de quimiluminescência (Amersham ECL Prime, GE 

Healthcare) e a densidade das bandas foi analisada com o auxílio do programa 

ImageQuant TL (GE Healthcare). 
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Imunofluorescência 

 

Sessenta minutos após a sessão de RA nas condições AB, AC e A--, os animais, 

anestesiados com tiopental 30%, foram submetidos à perfusão transcardíaca para 

fixação do tecido cerebral. Brevemente, a caixa torácica foi cortada, e o diafragma 

rompido para exposição do coração. Uma agulha foi inserida no ventrículo esquerdo 

para atingir a aorta ascendente. A agulha foi acoplada a uma bomba de perfusão 

para despender tampão fosfato (PBS 1X; Na2HPO4, NaH2PO4,NaC, dH2O, 

pH=7,4) e, posteriormente, paraformoldeído (PFA) a 4%. Os cérebros foram 

removidos, armazenados em PFA, transferidos para uma solução de sacarose a 

30% e então cortados em fatias coronais de 50μm em um criostato. Após sua 

obtenção, as fatias foram armazenadas a -20º em solução crioprotetora até sua 

utilização no ensaio de imunofluorescência. 

Foram escolhidas seis fatias de cada animal, entre -3,8 e -4,8 mm com relação ao 

Bregma. O tratamento para imunofluorescência consistiu na exposição das fatias 

aos seguintes passos: lavagem em PBS por 5 minutos; incubação com tampão 

citrato (C6H5Na3O7 e dH20) para recuperação antigênica; 3 lavagens em PBS por 5 

minutos; permeabilização com PBST (PBS e 0,2% de Triton); bloqueio com soro de 

cabra (NGS) a 10%. As fatias foram então incubadas com os anticorpos primários 

(c-Fos 1:1000 e ZIF268 1:3500) overnight a -20º e no dia seguinte deixadas por 3 

horas a temperatura ambiente. Logo após, as fatias foram incubadas por 3 horas 

com anticorpos secundários fluorescentes, a temperatura ambiente e protegidas da 

luz (Alexa Fluor® 488 anti-mouse 1:1000 e Alexa Fluor® 594 anti-rabbit 1:1000) em 

solução de NGS e PBST. Após 3 lavagens de 10 min em PBS os cortes foram 



27  

 

 

incubados em solução de DAPI (Molecular Probes®), por 5 minutos. 

Subsequentemente, foram realizadas quatro lavagens em PBS de 10min cada. 

Finalmente, as fatias coradas foram distribuídas em lâminas (Superfrost® Plus) 

com gel aquoso de montagem não-fluorescente (Hidromount TM). As lâminas 

montadas foram protegidas da luz e estocadas a 4ºC para posterior análise. 

A aquisição das imagens para quantificação foi feita com o microscópio semi- 

confocal Leica D5000. As fotos foram retiradas com um aumento de 20X, sempre 

com o mesmo tempo de exposição, e posicionadas ao lado do sulco rinal, um marco 

anatômico da região do cPER. A contagem de células imuno-positivas foi realizada 

com o software Image Pro Plus, foram utilizados como parâmetros o 

arredondamento, diâmetro e a intensidade da fluorescência dos núcleos celulares. 

 

Análise estatística dos dados 

 

Análises estatísticas foram feitas utilizando o software GraphPad Prism 6. 

Significância foi definida por p<0.05. Dados da tarefa de reconhecimento de objetos 

foram analisados usando teste t de uma amostra com a média teórica = 0 e teste t 

de Student não pareado. Dados das análises bioquímicas foram analisados por 

teste t de Student pareado ou por ANOVA de uma via. 
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3 Resultados 

 
 
 
 
 

 
Padronização dos objetos-estímulo para a tarefa de Reconhecimento de 

Objetos 

 

Para que seja possível inferir sobre a memória de reconhecimento através do tempo 

de exploração de cada objeto, é imprescindível que os animais não exibam 

preferência, a priori, por um objeto em relação a outro. Nós então nos baseamos 

na fisiologia visual dos ratos – dicromática, com maior percepção de tons azuis, 

verdes e com foco preferencial em brilho – para desenvolver os objetos estímulo. 

Todos os objetos foram preenchidos com areia ou argamassa para dar-lhes peso e 

garantir que os animais não os movimentassem durante a tarefa. Nós evitamos 

objetos com uma superfície superior larga o suficiente para que os animais 

subissem e permanecessem sobre eles podendo comprometer a qualidade da 

exploração. 

 

Para avaliar a preferência dos animais em relação aos objetos, nós expusemos 

ratos Wistar machos a diversos pares de objetos e analisamos os tempos de 

exploração. Nós encontramos um quarteto de objetos que os animais preferiam 

igualmente (Figura 5A), ou seja, não demonstravam diferenças na porcentagem de 

exploração (Figura 5B) nem no índice de discriminação (Figura 5C). 
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Figura 5:Objetos escolhidos para a tarefa de RO são explorados equivalentemente pelos 
animais. A - Esquema representativo dos testes de preferência e quarteto (A B C D) de objetos 
selecionados. B - Porcentagem de tempo de exploração de todas as combinações possíveis entre 
os objetos selecionados. À direita, exemplo do objeto descartado E, que possuía uma porcentagem 
de tempo de exploração superior a 50% (*p<0.05). C - Índice de discriminação entre os objetos 
avaliados. À direita, objeto descartado E tem um índice de discriminação em relação à A diferente 

de zero (#p<0.05). 
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Na análise da Porcentagem de Tempo de exploração, os segundos de exploração 

de dado objeto x (tobj.x) são divididos pelos segundos totais de exploração dos dois 

objetos apresentados durante a tarefa (ttotal) e então multiplicados por 100. Dessa 

forma, cada objeto tem sua porcentagem de exploração representada por uma 

barra que, caso não haja preferência entre os objetos apresentados, estará próxima 

do valor 50. No caso do Índice de Discriminação, subtrai-se dos segundos de 

exploração de um dado objeto x os segundos de exploração do objeto par y (tobj.x - 

tobj.y). Este valor é então dividido pelos segundos totais de exploração de objetos 

durante a tarefa (ttotal). Assim, o valor de discriminação entre dois objetos será 

apresentado em uma única barra que pode variar de menos um a um, 

permanecendo próximo de zero caso não haja discriminação. 

 

Validação da cirurgia estereotáxica 

 

Com intuito de alcançar o cPER, abrangendo boa parte de sua extensão e 

compreendendo as duas regiões que o compõe (áreas 35 e 36 de Brodman), nós 

avaliamos duas coordenadas já descritas na literatura (anteroposterior (AP) 3.0mm, 

látero-lateral (LL) ± 6.5mm, dorsoventral (DV) 7.0mm, Rattoni, 2013; e AP 

5.5 mm; LL ±6.6 mm; DV 6.5 mm, Bussey 2005). Entretanto, a execução dos 

métodos cirúrgicos propostos nos artigos revisados revelou ineficiências. Como a 

região rinal é bastante lateralizada, a inserção de uma cânula reta necessita do 

afastamento ou ablação de músculos cranianos (Figura 6A, indicados por setas 

pretas), o que provoca sangramentos copiosos e aumento do tempo de 

recuperação pós-cirúrgica dos animais. Nós então trabalhamos no 

desenvolvimento de nossa própria coordenada cirúrgica (AP 4,52mm, LL 4,0mm, 
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DV 3,0mm), na qual a cânula era inserida com uma angulação de 14º e em uma 

profundidade suficiente para chegar até o córtex cerebral lesionando o mínimo de 

tecido possível (Figura 6B). O alcance do cPER só era realizado durante às tarefas 

comportamentais e através de uma agulha gengival. Nós encontramos, em análises 

histológicas posteriores, que nossas injeções alvejaram satisfatoriamente o cPER, 

sem danificar outras estruturas envolvidas na MRO (Figuras 6C e D). 

 

 
 
 

Figura 6: Acesso ao córtex perirrinal. A- Vista superior do crânio de um rato, painel esquerdo 
expõe músculos cranianos (apontados por setas pretas) atingidos por coordenadas sugeridas em 
trabalhos anteriores (±6 látero-lateral em relação ao Bregma). Nossas coordenadas (±4 lateral) 
permitem uma abertura menor do escalpo sem injúria aos músculos laterais. B- Inserção angulada 
(14º) das cânulas de acesso (painel esquerdo) e rato bilateralmente implantado com cânulas de 
acesso sustentadas por acrílico cirúrgico (painel direito). C- Representação esquemática do local 
alvo de infusão (painel superior), corte coronal de um cérebro infundido com azul de metileno (painel 
do meio) e imagem de histologia com cresil violeta (painel inferior). D- Esquema representando a 
localização do córtex perirrinal (painel superior) e visão sagital de um cérebro infundido com azul de 
metileno seguindo nossas coordenadas do córtex perirrinal. 
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A ausência de um objeto previamente aprendido é uma condição limitante 

para a reconsolidação da MRO 

 

Para analisar o envolvimento do cPER na reconsolidação da MRO, nós treinamos 

ratos na tarefa de RO utilizando dois objetos-estímulo diferentes, mas igualmente 

preferidos (objeto A e objeto B). Vinte e quatro horas depois, para a reativação (RA) 

do traço da MRO, os animais foram reexpostos aos mesmos objetos apresentados 

na sessão de treino (TR). Imediatamente após RA, os animais receberam infusões 

bilaterais intra-cPER de VEH ou ANI. No dia seguinte, a retenção de longo prazo 

da MRO foi avaliada em uma sessão de teste. Os animais foram designados 

aleatoriamente a dois grupos experimentais, nos quais eram permitidos a explorar 

os objetos familiares A ou B ao lado de um objeto desconhecido (objeto C). 

Independentemente de terem recebido VEH ou ANI, os animais descriminaram os 

objetos familiares do objeto desconhecido (Figura 7A). Em animais também 

treinados com dois objetos diferentes (objeto A e objeto B), a infusão de ANI no 

cPER, após RA com um objeto familiar (objeto A) e um objeto desconhecido (objeto 

C) impediram a formação da memória do objeto C sem afetar as memórias dos 

objetos familiares A e B (Figura 7B; Teste CD: para VEH vs ANI; t (24) = 2,288, p = 

0,0312). Estes resultados demonstram que nem a reexposição a dois objetos 

familiares, nem a exposição a um objeto desconhecido ao lado de um objeto 

familiar, foram condições capazes de induzir a reconsolidação da MRO no cPER. 
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Figura 7: ANI afeta a reconsolidação da MRO somente após sua reativação com um único objeto 
familiar. A - Ratos foram treinados na tarefa de RO usando dois objetos diferentes (A e B - TR) e 24 h 
depois submetidos a uma sessão de reativação da MRO (RA) na presença dos dois objetos familiares. 
Imediatamente após a RA, os animais receberam infusões intra-cPER de veículo (VEH; solução salina) ou 
anisomicina (ANI). Um dia depois os animais foram expostos dois objetos familiares (A ou B) e um novo 
objeto (C) para avaliar a retenção da memória. Dados (média ± erro padrão) são apresentados como índice 
de discriminação durante TR, AR e TESTE, n = 9-13 por grupo. Animais exploraram objetos igualmente 
durante TR (DI = - 0,0007 ± 0,03529, t (41) = 0,02024, p = 0,9839) e RA (DI = 0,03810 ± 0 ,03267, t (41) = 
1,166, p = 0,2504). Durante o teste os grupos VEH e ANI descriminaram entre os objetos familiares e o novo 
(#p <0,05 no teste t de Student de uma amostra com média teórica = 0). B- Os ratos foram tratados assim 
como em A, mas na sessão de reativação eles são reexpostos a um objeto familiar (objeto A) ao lado de 
um novo (objeto C). N = 10-13 por grupo. Os animais exploraram objetos igualmente durante TR (DI = 
0,03558 ± 0,01787, t (72) = 1,990) e os discriminaram durante RA (DI = 0,2746 ± 0,01566, t (72) = 17,54, p 
<0,0001). Durante o teste os grupos VEH descriminaram entre os objetos familiares e o novo (#p <0,05 no 
teste t de Student de uma amostra com média teórica = 0). Os animais que receberam ANI foram capazes 
de discriminar A e B do novo objeto D (#p<0,05), mas não descriminaram entre C e D (Figura 1C; Teste CD: 
para VEH vs ANI; t (24) = 2,288, p = 0,0312). C- Os ratos foram tratados como em A, mas na sessão de 
reativação eles são expostos a apenas um objeto familiar (objeto A, 31,31 ± 2.364 s de exploração). N = 12- 
14 por grupo. Os animais exploraram objetos igualmente durante TR (DI = 0,006154 ± 0,003868, t (51) = 
1,591, p = 0,1178). Durante o teste os animais VEH discriminaram entre objetos familiares e o novo (#p 
<0,05 no teste t de Student de uma amostra com média teórica = 0). Animais que receberam ANI 
discriminaram entre B e C (#p <0,05), mas não entre A e C (Teste AD: para VEH vs ANI; t (25) =2,986, p = 
0,0062) 
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Nós também investigamos o efeito da remoção de um estímulo familiar durante a 

RA da MRO. Para tal, depois do treino, os animais foram reexpostos a apenas um 

dos objetos familiares (objeto A) para reativar o traço da MRO. Imediatamente após 

RA, os animais receberam infusões bilaterais intra-cPER de VEH ou ANI. No dia 

seguinte, durante a sessão de teste, os animais que receberam VEH após RA 

discriminaram os objetos familiares A ou B do objeto desconhecido C. Por sua vez, 

os animais que receberam ANI após RA não distinguiram entre o objeto familiar A e 

o objeto desconhecido C. A memória do objeto familiar B, omitido durante RA, não 

foi afetada pela ANI (Figura 7C; Teste AD: para VEH vs ANI; t (25) = 2.986, p = 

0,0062). Estes resultados indicam que a reativação da MRO na ausência de um 

objeto previamente aprendido foi suficiente para induzir a reconsolidação dessa 

memória no cPER, de forma que a inibição da síntese proteica nessa região levou 

à amnésia do objeto reapresentado. 

 

Para investigar se a exploração de apenas um tipo de objeto-estímulo durante a RA 

levou à labilização do traço da MRO, nós treinamos os animais com os objetos A e 

B e, durante RA, duas cópias idênticas do objeto A foram apresentadas. Na sessão 

de teste, os animais que receberam VEH ou ANI foram capazes de distinguir os 

objetos familiares A ou B do objeto desconhecido C (Figura 8A). Nós também 

investigamos se a diferença no número de objetos apresentados durante TR e RA 

estava relacionada à reconsolidação da MRO. Para isso, treinamos animais com 

apenas uma cópia do objeto A e, no dia seguinte, durante RA, eles foram 
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reexpostos ao objeto familiar A juntamente com o objeto desconhecido B. Na 

sessão de teste, os animais que receberam VEH foram capazes de reconhecer os 

objetos familiares A e B. Por sua vez, a ANI impediu a formação da memória do 

objeto B, mas não afetou a memória do objeto familiar A (Figura 8B; Teste BC: para 

VEH vs ANI; t (21) = 2,216, p = 0,0379). Para investigar o efeito da RA com apenas 

um objeto familiar após o treino com dois objetos idênticos, nós treinamos animais 

com duas cópias do objeto A e reapresentamos apenas uma delas durante a RA. 

Na sessão de teste, os animais foram capazes de distinguir o objeto familiar A do 

objeto desconhecido B independentemente de terem recebido VEH ou ANI após 

RA (Figura 8C). Nós também realizamos uma sessão de pseudo-reativação, na 

qual os animais foram treinados com os objetos A e B e foram expostos, durante 

RA, ao objeto desconhecido C. Os animais que receberam VEH após a sessão de 

pseudo-reativação distinguiram os objetos familiares A ou C do objeto 

desconhecido D, na sessão de teste. Por sua vez, a ANI impediu a formação da 

memória do objeto C, mas não afetou a memória do objeto familiar A. (Figura 8D, 

Teste CD: para VEH vs ANI; t (21) = 2.703, p = 0,0133). 

 

Nossos resultados, portanto, revelam uma condição limitante para a ocorrência 

reconsolidação da MRO no cPER. A saber, a percepção parcial de dicas de 

reconhecimento durante a RA do traço da memória. Por outro lado, a RA da MRO 

através da apresentação de duas cópias de um único objeto-estímulo, ou de 

quantidades diferentes de objetos em relação ao TR, ou ainda de um objeto 

desconhecido, não é capaz de levar à reconsolidação da MRO no cPER. 
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Figura 8: A ANI impede a formação da MRO sem efeito em sua reconsolidação. A - Ratos foram 
treinados na tarefa de RO usando dois objetos diferentes (A e B - TR) e 24h depois submetidos a 
uma sessão de reativação da MRO (RA) na presença de duas cópias do objeto familiar 
A. Imediatamente após a RA, os animais receberam Infusões intra-cPER de VEH ou ANI. Um dia 
depois os animais foram expostos a um objeto familiar (A ou B) e um novo objeto (C) para avaliar a 
retenção de memória. Dados (média ± EPM) são apresentados como índice de discriminação 
durante TR, RA e TESTE, n = 10-13 por grupo. Os animais exploraram objetos igualmente durante 
TR (DI = 0,04761 ± 0,03138, t (45) = 1,517 df = 45, p = 0,1363) e RA (DI = 0,05761 ± 0,02866, t (45) 
= 2,010, p = 0,0504). B- Ratos foram treinados com apenas um objeto (objeto A, 42,44 ± 2.603 s de 
exploração) e 24 horas depois, na sessão de RA reexpostos ao objeto familiar ao lado de um novo 
objeto (objeto B). Imediatamente após a RA, os animais receberam infusões intra-cPER de VEH ou 
ANI. Um dia depois os animais foram expostos a um objeto familiar (A ou B) e um novo objeto (C) 
para avaliar a retenção de memória. N = 11-13 por grupo. Os animais distinguiram os objetos na 
sessão de RA (ID = 0,2753 ± 0,02125, t (47) = 12,95, p <0,0001). C- Os animais são treinados com 
duas cópias do objeto A e, 24 horas depois, na RA, foram reexpostos a apenas uma cópia do objeto 
familiar A (29,80 ± 2.169 s de exploração), após o que receberam VEH ou ANI. Um dia depois, os 
animais foram testados com o objeto familiar A e com um novo objeto B. N = 13 por grupo. Os 
animais exploraram objetos igualmente durante TR (DI = -0,0500 ± 0,04403, t (25) = 1,136, p = 
0,2669). D- Ratos foram treinados usando dois objetos diferentes (A e B - TR) e 24 horas depois, 
durante a sessão de RA, eles foram expostos ao novo objeto C (48,89 ± 3.212 s de exploração). N 
= 11-12 por grupo. Animais exploraram objetos igualmente durante TR (DI = -0,001683 ± 0,03490, t 
(44) = 0,04823, p = 0,9618). 
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Bloqueio de rNMDA prejudica a reconsolidação da MRO 

 

 

Uma vez que a atividade dos receptores glutamatérgicos N-metil D-Aspartato 

(rNMDA) no cPER tem sido implicada na manutenção da MRO, e como o intuito de 

testar a replicabilidade de nossos resultados, nós decidimos investigar se o bloqueio 

de rNMDA afetaria a reconsolidação da MRO. Nós treinamos animais com dois 

objetos distintos (objeto A e objeto B). 24 h após TR, para a RA da MRO, os animais 

foram reexpostos aos dois objetos familiares (Figura 9A), a um objeto familiar e um 

objeto desconhecido (Figura 9B), ou a apenas um objeto familiar (Figura 9C). 

Imediatamente após RA, os animais receberam infusões bilaterais intra-cPER de 

VEH ou do antagonista competitivo de NMDA, AP5. No dia seguinte a retenção de 

MRO foi avaliada em uma sessão de teste. A RA com apenas um objeto familiar foi 

única condição na qual AP5 foi capaz de induzir amnésia do objeto reapresentado, 

replicando os fenótipos comportamentais produzidos com a administração intra-

cPER de ANI (Figura 13C, Test AC: for VEH vs ANI; t (21) = 2,332, p=0,0297). 
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Figura 9: AP5 afeta a reconsolidação da MRO após sua reativação com apenas um objeto 
familiar. A- Ratos foram treinados na tarefa de RO com dois objetos diferentes (A e B - TR), e 24 
horas depois passaram por uma sessão de reativação da MRO (RA) na presença de dois objetos 
familiares. Após RA os animais receberam infusões bilaterais de AP5 no córtex perirrinal. Um dia 
depois, os animais foram expostos ao objeto familiar A ao lado do novo objeto C para avaliar a 
retenção da MRO. Os dados (média ± erro padrão) são apresentados como índice de discriminação 
(DI), n = 10-12 por grupo. Animais exploraram os objetos igualmente durante o TR (ID=-0,01682 ± 
0,05103, t (21) =0,3295, p=0,7450) e RA (ID= 0,02318 ± 0,04568, t (21) =0,5075, p=0,6171). Os 
grupos VEH e ANI descriminaram entre o objeto familiar e o novo (#p < 0.05 in one-sample Student’s 
t-test with theoretical mean = 0). B- Ratos foram tratados assim como em A, mas na sessão de RA 
foram expostos ao objeto familiar A ao lado do novo objeto C. N=12-13 por grupo. Os animais 
exploraram igualmente os objetos durante o TR (ID=-0,0568 ± 0,03268, t (24) =1,738, p=0,0950) e os 
discriminaram durante a RA (ID=0,2408 ± 0,02457, t (24) =9,801, p<0,0001). Os grupos VEH e ANI 
descriminaram entre o objeto familiar e o novo (#p < 0.05). C- Ratos foram tratados assim como em 
A, mas na sessão de RA são expostos somente ao objeto familiar A (34,17 ± 2,862s de exploração). 
N= 11-12 por grupo. Os animais exploraram igualmente os objetos durante o TR (ID=0,03955 ± 
0,04061, t (21) =0,9737, p=0,3413). Animais que receberam VEH discriminam entre os objetos 
familiar e novo, enquanto os que receberam ANI não (VEH vs ANI; t (21) =2,332, *p=0,0297). 

 

 

A expressão de Zif268 no cPER aumenta após a reativação da MRO na 

ausência de um objeto previamente aprendido. 

 

Uma vez que ZIF268 tem sido relacionado aos mecanismos moleculares 

subjacentes ao processo de reconsolidação de memórias, nós investigamos se 

haveria alterações em sua expressão no cPER após a reativação da MRO. Para 

tal, os animais foram treinados em RO com dois objetos distintos, A e B, e então 

designados aleatoriamente a quatro grupos. A saber, um grupo de animais que 

passou apenas pela sessão de TR; e grupos de animais treinados e reexpostos 24 
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h após TR a dois objetos familiares (AB), a um objeto familiar e a um objeto 

desconhecido (AC), ou a um único objeto familiar (A). Uma hora após RA (24 h 

após TR, para os animais apenas treinados) realizamos perfusão transcardíaca e 

coletamos os cérebros dos animais (Figura 10A). Cérebros fatiados entre as 

coordenadas -3,8 e -4,8 em relação ao Bregma (Figura 10B) foram marcados para 

expressar imunofluorescência para ZIF268 e c-Fos. Selecionamos uma área de 

1mm², ao lado do sulco rinal, para quantificar a expressão de ZIF268 e c-Fos (Figura 

10C). Um grupo de animais naive, que não passou por nenhuma condição 

experimental além do manuseio, foi utilizado como padrão para normalização das 

análises. Nós encontramos que os animais reexpostos a apenas um objeto familiar 

tiveram um aumento significativo no número de células imuno-positivas para ZIF268 

em comparação aos outros grupos (Figura 10D; F (3,28) = 28,34, p <0,0001 para 

efeito do tratamento; t (28) = 7,727, p <0,01 para TR vs A). Os níveis de expressão 

de c-Fos permaneceram inalterados entre os grupos. Exemplos de imagens usadas 

nas análises podem ser visualizados na Figura 10E.  
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Figura 10: Imunofluorescencia de ZIF268 e c-Fos no cPER. A- Protocolo experimental. Animais treinados 
(TR) e animais treinados e reexpostos, em uma sessão de reativação (RA), aos objetos AB, AC ou A passam 
por perfusão transcardíaca após tarefa de reconhecimento de objetos. B- Região cerebral das fatias 
selecionadas para imunofluorescência. C- Área de 1mm² do córtex perirrinal selecionada para análise e 
amplificação em 20 e 40X. D- Porcentagem normalizada de células imunopositivas para ZIF268 e c-Fos. Ratos 
que foram expostos somente ao objeto familiar A durante a RA possuem um aumento na expressão de ZIF268 
no córtex perirrinal em comparação com ratos apenas treinados. Dados são expressos pela Média ± erro padrão, 
****p>0,0001 no Bonferroni pós teste ANOVA de uma via. Não foram observadas diferenças nos valores de c- 
Fos. 
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A reconsolidação da MRO é dependente da expressão perirrinal de ZIF268 

 

Considerando o aumento proeminente de ZIF268 no cPER após a reativação da 

MRO com um único objeto familiar, nós decidimos investigar se o nocaute desse 

fator de transcrição seria suficiente para afetar sua reconsolidação. Para tal, 

treinamos animais com dois objetos-estímulo diferentes (objeto A e objeto B). No 

dia seguinte, os animais receberam infusões contralaterais intra-cPER de 

oligonucleotídeos mis-senso (MSO-ZIF268) ou anti-senso (ASO-ZIF268) do RNA 

mensageiro para ZIF268 uma hora antes de RA da MRO com dois objetos 

familiares (Figura 11A), um objeto familiar e um objeto desconhecido (Figura 11B), 

ou apenas um objeto familiar (Figura 11C). 24 h após RA, a retenção de longo prazo 

da MRO foi testada. A RA com apenas um objeto familiar foi única condição na qual 

ASO-ZIF268 foi capaz de induzir amnésia do objeto reapresentado (Figura 11C, 

Teste AC: para VEH vs ANI; t (20) = 2,618, p = 0,0165). 

 

Nós também nos certificamos da redução da expressão de ZIF268 no cPER 

promovida pelo ASO-ZIF268. Animais receberam infusões contralaterais intra-

cPER de MSO ou ASO-ZIF268, uma hora após as quais foram sacrificados para 

dissecção do cPER. A densidade das proteínas de ZIF268 das amostras foi 

avaliada por Western Blot. Nós encontramos que infusões de ASO-ZIF268 reduzem 

significativamente a quantidade de proteína ZIF268 em comparação com o 

tratamento com MSO-ZIF268 (Figura 11D, para MSO vs ASO; t (3) = 3,184, p = 

0,05). 
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Figura 11: A inibição ZIF268 impede a reconsolidação da MRO quando sua reativação é com 
apenas um objeto familiar. A- Ratos foram treinados na tarefa de RO usando dois objetos 
diferentes (A e B - TR). No dia seguinte os animais receberam infusões de MSO-ZIF268 ou ASO- 
ZIF268 uma hora e meia antes da sessão de reativação da MRO (RA) na presença dos dois objetos 
familiares. Um dia depois os animais foram expostos a um objeto familiar (A) e um novo objeto (C) 
para avaliar a retenção da MRO. Dados (média ± EPM) são apresentados como índice de 
discriminação durante TR, RA e TESTE, n = 10-12 por grupo. Animais exploraram objetos 
igualmente durante TR (DI = 0,07773 ± 0,05831, t (21) = 1,333, p = 0,1968) e durante RA (DI = 
0,03727 ± 0,03943, t (21) = 0 9453, p = 0,3552). B- Ratos foram tratados como em A, mas na sessão 
de reativação eles são expostos a um objeto familiar (objeto A) ao lado de um novo (objeto C). N = 
12-15 por grupo. Os animais exploraram objetos igualmente durante TR (DI = -0,0550 ± 0,03402, t 
(23) = 1,617, p = 0,1196) e os discriminaram durante a RA (DI = 0,2475 ± 0,02464, t (23) = 10,04, p 
<0,0001). C- Ratos foram tratados como em A, mas na sessão de reativação eles são expostos a 
apenas um objeto familiar (objeto A; 34,17 ± 2.862 s de exploração). N = 11 por grupo. Animais 
exploraram objetos igualmente durante TR (DI = 0,04020 ± 0,04059, t (21) = 0,9905, p = 0,3332). 
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4 Discussão 

 
 
 
 
 

 
Neste trabalho nós investigamos as condições que delimitam a participação do 

cPER na reconsolidação da MRO. Nossos resultados demonstraram que a inibição 

da síntese proteica, assim como a inibição da atividade glutamatérgica nessa região 

cerebral, foram capazes de causar amnésia somente quando efetuadas após a 

reapresentação de um único objeto familiar. Esta condição de RA do traço da MRO 

levou ao aumento diferencial da expressão de ZIF268 no cPER e o bloqueio da 

expressão desse fator de transcrição foi suficiente para impedir a reconsolidação 

da MRO no cPER. 

 

Estudos sugerem que o cPER está envolvido na discriminação entre objetos- 

estímulos familiares e desconhecidos (Brown and Anghleton, 2001). Populações de 

neurônios dessa estrutura respondem diferencialmente à objetos-estímulos novos 

e essa resposta seletiva decai gradualmente à medida que são reapresentados e 

se tornam familiares (Fahy et. al, 1993). O cPER parece também ser responsável 

pela associação entre pares de objetos- estímulo, Sakai & Miyashita (1991) 

descreveram neurônios “codificadores-de-pares” que têm sua resposta máxima 

para os dois membros de determinado par de objetos. No nosso trabalho nós 

avaliamos o efeito da reapresentação de objetos-estímulos familiares ou 

desconhecidos na reconsolidação da MRO. A reativação da MRO com apenas um 

objeto-estímulo foi a única condição capaz de levar a labilização do traço dessa 
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memória. Isto sugere que a reapresentação de um objeto familiar e a ausência de 

um objeto previamente apresentado foram capazes de eliciar uma atividade 

perirrinal diferenciada. De fato, nós encontramos um aumento da expressão do fator 

de transcrição ZIF268 uma hora após a RA na condição citada.  

 
A retirada de um estímulo anteriormente apresentado é uma estratégia comum no 

estudo da reconsolidação de memórias aversivas e diversos trabalhos reportaram 

que a supressão do estímulo de um choque, previamente associado ao contexto 

experimental, durante a RA da memória de condicionamento ao medo, era 

suficiente para levar à reconsolidação dessa memória (Biedenkapp & Rudy, 2004; 

Duncan, 1949; Golkar, Bellander, Olsson, & Öhman, 2012; Nader et al., 2000). Em 

estudos da MRO, no entanto, optou-se geralmente pela adição de um novo objeto 

ou pela modificação do contexto (Israela Balderas, Rodriguez-Ortiz, & Bermudez- 

Rattoni, 2015). Dessa forma, o estudo do efeito da retirada de um objeto-estímulo 

durante a RA da MRO foi uma contribuição original do nosso trabalho. Nós 

demonstramos que esta condição levou a reconsolidação da MRO e replicamos a 

amnésia consequente ao bloqueio desse processo através de três diferentes 

manipulações farmacológicas do cPER. 

 

De acordo com nossos resultados, a RA da MRO na presença de dois objetos 

familiares, ou na presença de um objeto familiar ao lado de um objeto novo, não 

foram condições capazes de levar à reconsolidação da MRO. Winters e 

colaboradores (2011), entretanto, reportaram que a inibição de síntese proteica no 

córtex perirrinal, após a RA da MRO com objetos familiares ou novos, levou à 

amnésia dos objetos-estímulo. Essa discrepância em nossos resultados é 

provavelmente explicada por diferenças metodológicas, visto que no trabalho 
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mencionado os objetos são apresentados aos animais em um labirinto em Y, 

aoinvés de em um campo aberto. A tarefa utilizada pelos envolve tomada de 

decisão, impede que os animais explorem os dois objetos juntos  e provavelmente 

requer da participação do cPER de forma distinta à tarefa de RO clássica. 

Nós também observamos que apenas as memórias reexpostas durante a sessão 

de RA foram afetadas por intervenções farmacológicas no cPER. Baldeiras (2013), 

Santoyo-Zedillo e seus colaboradores (2014) afirmam, entretanto, que a RA e a 

reconsolidação da MRO são processos independentes no cPER. É importante notar 

que em seus experimentos eles apenas suprimiram a expressão da MRO através 

da infusão, no cPER, de fármacos inibidores de atividade neural. Apesar de não 

expressa, a MRO poderia sim ter sido reativada. Além disso, os pesquisadores 

utilizaram uma versão da tarefa de RO que apresentava duas cópias do mesmo 

objeto durante a sessão de treino. Dessa forma, não foi possível para eles averiguar 

se a memória de um objeto não apresentada durante a sessão de RA seria 

igualmente afetada. 

 

A procura por mecanismos moleculares subjacentes à reconsolidação das 

memórias levou ao destaque da importância da expressão de Zif268 para a 

ocorrência desse processo (Veyrac et al., 2014). Recentemente, Bozon e 

colaboradores (2003) demonstraram que camundongos nocaute para o gene de 

ZIF268 possuem déficits na reconsolidação da memória de reconhecimento após 

sua evocação tardia. Morici e colaboradores (2018), por sua vez, demonstraram 

que inibição da expressão de ZIF268 no hipocampo e no córtex perirrinal é capaz 

de induzir déficit na reconsolidação da memória de objetos dependente do contexto. 

Nossos resultados corroboram a importância da expressão perirrinal de ZIF268 na 
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reconsolidação da MRO, mostrando que a RA da MRO pode levar a aumentos na 

expressão de ZIF268 assim como o bloqueio da expressão desse fator de 

transcrição pode levar ao déficit na reconsolidação da MRO. Além disso, nós 

apontamos um possível mecanismo upstream de gatilho para a expressão de 

ZIF268 mediante a RA da MRO, já que a inibição da atividade de rNMDA também 

é capaz de impedir a reconsolidação dessa memória. De fato, alguns trabalhos 

demonstram aumentos na concentração celular de ZIF268 após a estimulação de 

rNMDA. 

 

Por fim, é interessante discutir nossos resultados em paralelo aos de outro trabalho 

de nosso grupo. Nós anteriormente investigamos a relação do hipocampo na MRO, 

utilizando o mesmo paradigma de RO com a apresentação inicial de dois objetos 

distintos (Rossato et al., 2007). Foi estabelecido que a única condição de RA da 

MRO capaz de levar à reconsolidação dessa memória no hipocampo era a 

reapresentação de um objeto familiar ao lado de um objeto novo. A RA da MRO 

nesta condição mostrou não ter efeito na reconsolidação dessa memória no cPER.  

Se duas regiões cerebrais participam diferencialmente na reconsolidação da MRO 

avaliada exatamente pelo mesmo paradigma comportamental, isso sugere que elas 

tenham papeis diferentes no processamento dos estímulos apresentados durante 

a reativação dessa memória. De fato, trabalhos sugerem que o cPER seja 

responsável pelo reconhecimento de itens, enquanto o hipocampo seria 

responsável pela codificação do contexto na MRO. Similarmente, apenas na 

ausência de um item anteriormente aprendido o cPER participa da reconsolidação 
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da MRO. Já o hipocampo participa da reconsolidação dessa memória apenas 

quando um objeto novo é inserido no contexto da tarefa. Dessa forma, as condições 

nas quais uma memória é reativada, podem recrutar diferencialmente regiões 

cerebrais envolvidas em seu processamento. Assim, a escolha das regiões 

cerebrais a serem estudadas/manipuladas por si só é um fator limitante na busca 

pelas condições que restringem a reconsolidação das memórias. 
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