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Resumo 

 

Mecanismos de adesão celular têm mostrado ter papel fundamental nas modificações 

sinápticas induzidas pelo aprendizado. Diversos tipos de moléculas dessa natureza vêm sendo 

estudadas durante o processo de formação de memória, mostrando ter participação nesses 

eventos, e Caderinas são potenciais alvos nas alterações envolvidas na plasticidade sináptica, 

no entanto ainda há poucas informações sobre como isso ocorre. Neste estudo, foram 

avaliadas, após a tarefa de aprendizado, a expressão de Caderinas 1 e 2 e de β-catenina 1, que 

por sua vez, é uma molécula que ancora as Caderinas ao citoesqueleto de actina e participa de 

cascatas de sinalização. 

Peixes-zebra (Danio rerio) adultos machos foram submetidos a um protocolo de 

esquiva inibitória desenvolvido por nosso grupo (Blank et al., 2009) e posteriormente 

eutanasiados 0h, 3h, 6h, 24h e 48h após o treino. Grupos controle incluíram animais não 

manipulados (naïve) e animais que receberam apenas o estímulo elétrico, eutanasiados nos 

mesmos intervalos de tempo. O mRNA das regiões cerebrais telencéfalo e tecto óptico foi 

extraído e quantificado. O cDNA foi sintetizado por RT-PCR e os primers para amplificar os 

genes alvo foram desenhados usando Oligo 9.6. Os produtos do PCR, após o processo de 

eletroforese, foram analisados usando o programa ImageJ 1.37. Os níveis de expressão foram 

comparados por ANOVA de uma via, seguido de teste Tukey. Os protocolos foram 

devidamente aprovados pelo Comitê de Ética no Uso de Animais (CEUA-PUCRS) e 

seguiram as orientações do Colégio Brasileiro de Experimentação Animal (COBEA). 
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  Em ambas as regiões, telencéfalo e tecto óptico, houve uma diminuição progressiva na 

expressão de Caderina 1, iniciando entre 3h e 6h após o treino ou choque. O mesmo aspecto 

foi observado para Caderina 2 e β -catenina 1 no tecto óptico, reforçando a idéia de que o 

complexo caderina-catenina está envolvido na consolidação de memórias. Os resultados estão 

de acordo com estudos prévios que demonstram que, após a indução de plasticidade, ocorre 

uma diminuição nas adesões, permitindo ajuste na morfologia dos terminais sinápticos, e 

após, restabelecimento de sua associação.  
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