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Resumo 

 

O excesso de ferro no encéfalo tem sido relacionado com a patogênese de diversas doenças 

neurodegenerativas. Estudos anteriores do nosso laboratório indicaram que a administração de 

ferro no período neonatal, fase de maior absorção desse metal, prejudica severamente a 

memória em ratos adultos.  

Muitos estudos mostram a importância da transcrição gênica no processo de plasticidade e 

consolidação da memória de longa duração. A acetilação das histonas ocorre nos resíduos 

lisina, neutralizando sua carga positiva, diminuindo a afinidade entre a proteína e o DNA, 

relaxando a estrutura da cromatina e permitindo o recrutamento da maquinaria transcricional. 

A deacetilação das histonas é um processo reversível, que ocorre pela ação das histonas 

deacetilases (HDACs), que são a principal via de manipulação farmacológica do epigenoma, 

com promissores valores terapêuticos. Estudos têm sugerido que o Butirato de sódio (NaBut), 

um inibidor específico de HDACs, apresenta um possível potencial no tratamento de doenças 

neurodegenerativas. No entanto, a caracterização de seus efeitos é limitada pela falta de 

estudos utilizando modelos animais adequados que reproduzam aspectos de doenças 

neurodegenerativas. Portanto, o objetivo deste estudo foi determinar se os déficits de memória 

induzidos pelo tratamento neonatal com ferro podem ser revertidos pela administração de 

NaBut. Para tanto, ratos machos receberam veículo (5% de sorbitol em água) ou ferro (10,0 

mg/kg) via oral do 12° ao 14° dia pós-natal. Ao atingirem a idade adulta, ambos os grupos 

foram divididos em grupos experimentais que receberam injeções agudas de NaBut (1,2g/Kg) 

ou veículo por via intraperitoneal, imediatamente após a sessão de treino nas tarefas de 

esquiva inibitória e reconhecimento do objeto novo.  
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 Os resultados mostraram que uma injeção aguda imediatamente após a sessão de 

treino não afetou a memória em ratos controles, mas pôde reverter os déficits induzidos pelo 

tratamento neonatal com ferro, tanto na tarefa de reconhecimento de objeto quanto na esquiva 

inibitória.  

A partir dos resultados obtidos nos testes de memória de reconhecimento de objeto e na 

esquiva inibitória, sugerimos que o NaBut apresenta resposta satisfatória como modulador da 

memória, permitindo-nos inferir sua potencialidade como agente terapêutico para o 

tratamento dos prejuízos de memória que acompanham muitas doenças neurodegenerativas. 
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