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Resumo 

O núcleo supraóptico (SON), uma das várias áreas hipotalâmicas envolvidas no 

equilíbrio hidroeletrolítico corporal, é de suma importância na complexa rede de sistemas 

fisiológicos que atuam na manutenção da homeostase. Este núcleo é constituído por um 

grupamento de neurônios magnocelulares (MNCs) responsáveis pela síntese e liberação de 

vasopressina e ocitocina, neuropeptídios cujos principais efeitos se fazem sobre a excreção de 

água e sal pelos rins. Alterações da osmolalidade plasmática implicam em mudanças 

funcionais intrínsecas (propriedades de membrana) e extrínsecas (sinápticas) na excitabilidade 

desses neurônios, com consequências para a liberação desses neuropeptídios. Além da 

osmolalidade, outros fatores são capazes de modular a excitabilidade dos MNCs, dentre elas o 

óxido nítrico (NO). Vários estudos têm mostrado que o NO desempenha um papel 

neuromodulador importante nesses neurônios, resultando na inibição da excitabilidade dos 

MNCs durante condições isotônicas e hipertônicas. Além disso, estas respostas são 

independentes das conexões sinápticas e envolvem a modulação de canais para cátions 

ativados por hiperpolarização e nucleotídeo cíclico (HCN).  Entretanto, ainda é desconhecido 

à origem deste mensageiro neural, o envolvimento de outros tipos celulares nesta resposta, os 

mecanismos de sinalização utilizados pelo NO na modulação dos canais HCN, se esta 

modulação também ocorre em situações de aumentos de osmolaridade plasmática, e se há 

diferenças na modulação nitrérgica entre os fenótipos celulares. Assim, dada a importância 

deste núcleo para a manutenção do meio interno, elucidar os mecanismos pelo qual o NO 

modula os neurônios magnocelulares do SON torna-se essencial para o entendimento do 

controle da sua excitabilidade elétrica. Desta forma, considerando que: 1) os neurônios 

magnocelulares expressam a enzima para a síntese do NO em condições isotônicas e 

hipertônicas; 2) que os efeitos do NO parecem envolver, principalmente, a guanilato ciclase 

solúvel com consequente produção de cGMP; e 3) que os canais HCN são modulados por este 



 

 

segundo mensageiro, nós hipotetizamos que os MNCs são capazes de produzir NO 

independente de outros tipos celulares e do fenótipo celular, e que a modulação nitrérgica dos 

canais HCN envolve a produção de cGMP. Frente a isso, este projeto teve como objetivo: 1) 

investigar o envolvimento das células gliais na modulação nitrérgica observada nos MNCs; 2) 

desvendar a origem do NO; 3) estudar as vias de sinalização da modulação nitrérgica sobre os 

canais HCN 4) avaliar se os efeitos do NO nos canais HCN também ocorre durante estímulo 

hiperosmótico agudo, e 5) se há diferença na modulação do NO em relação ao fenótipo 

celular. Para tanto, utilizamos a eletrofisiologia celular, essencialmente a técnica de “patch 

clamp” em fatias do SON e neurônios isolados. Experimentos de fluorescência foram 

realizados para a detecção da atividade intracelular do NO com o intuito de elucidar a origem 

deste mensageiro neural. Além disso, técnicas de biologia celular e molecular também foram 

utilizadas para caracterizar o fenótipo da célula que se está registrando, uma vez que 3 tipos já 

foram descritos neste núcleo e podem responder de maneira diferente ao mesmo estímulo. Até 

o presente nossos resultados mostraram que: 1) A modulação nitrérgica nos MNCs não 

envolve células gliais, 2) O NO é produzido pelos neurônios magnocelulares durante estímulo 

hipertônico, e este processo é dependente das alterações da osmolalidade, mas não da 

atividade elétrica dos neurônios frente ao estímulo; 3) Esta modulação ocorre por um 

mecanismo dependente de S-nitrosilação e independentemente da formação de cGMP;  4) a 

modulação nitrérgica nos canais HCN não difere entre os diferentes tipos de fenótipos 

encontrados e também ocorre durante aumentos da osmolaridade plasmática. Frente a estes 

resultados podemos concluir que a excitabilidade dos neurônios magnocelulares do SON é 

essencialmente determinada por um efeito do NO sobre os canais HNC por um mecanismo 

dependente de S-nitrosilação. Desta forma, o NO apresenta-se como mais uma molécula nesse 

complexo mecanismo de manutenção do equilíbrio hidroeletrolítico do organismo. 

Palavras Chaves: 1. Canais HCN, 2. Óxido Nítrico, 3. Ocitocina, 4. Vasopressina, 5. S-

nitrosilação.  



 

 

Abstract 

The hypothalamic supraoptic nucleus (SON) plays an importante role in the complex 

systems network that operates to maintain the hydroelectrolytic balance of the body. The 

nucleus is formed by a cluster of neurons (magnocellular neurosecretory cells - MNCs) 

responsible for the synthesis and secretion of vasopressin and oxytocin, whose main effects 

are on the excretion of water and salt by the kidneys. Changes in plasma osmolality lead to 

intrinsic (membrane properties) and extrinsic (synaptic inputs) functional changes in these 

neurons, with consequences for neuropeptides release. Furthermore, besides osmolality, 

studies have shown that the electrical excitability of MNCs can be modulated by several 

factors, including nitric oxide (NO). Previous studies of our group, demonstrated that NO 

inhibits the excitability of MNCs during isotonic and hypertonic conditions and that this 

responses are independent of synaptic connections and involve the hyperpolarization-

activated cyclic nucleotide-gated channels (HCN).  However, some points remained unclear, 

such as: What is the origin of NO? Are there other cell types involved in this response? What 

signaling pathway does NO use to modulate HCN channels? Does NO modulate HCN 

channels during changes in the plasma osmolality? Are there differences in the nitrergic 

modulation according to cellular phenotypes? Considering that: 1) MNCs express the enzyme 

for nitric oxide synthesis, in isotonic and hypertonic conditions; 2) the NO effects involve, 

mainly, activation of guanylate cyclase with consequent increase in the cGMP production, 

and that 3) HCN channels are modulated by this second messenger, we hypothesize that 

MNCs are able to produce NO independently of other cells and cellular phenotypes, and that 

nitrergic modulation of HCN channels involves the guanylate cyclase activation. To answer 

those questions and to test our hypothesis, we used cellular electrophysiology, essentially 

Whole cell patch clamp using slices of the SON and isolated neurons. Fluorescence 

experiments were also used to detect the intracellular activity of NO in order to clarify the 



 

 

origin of this neuronal messenger. In addition, cellular and molecular biology approaches 

were also used to characterize the phenotype of recorded cells, since 3 distinct cellular types 

have been described in this nucleus. Our results demonstrate that: 1) NO is produced by 

MNCs during hypertonic stimulation, and this process is dependent on changes in osmolality, 

but not on the electrical activity of MNCs in response to the stimulus; 2) NO modulates the 

electric excitability of the neurons by acting on HCN channels and it does not differ among 

cellular phenotypes; and 3) the effect of NO occurs by a mechanism dependent of S-

nitrosylation and independently of cGMP production. Considering these results we may 

conclude that electrical excitability of magnocellular neurons of the supraoptic nucleus is 

essentially determined by an effect of NO on Ih currents by a mechanism dependent of S-

nitrosylation. Acting on HCN channels, NO is another player in the complex set of 

mechanisms controlling the hydroelectrolytic balance.  

 

Key Words: 1. HCN Channels, 2. Nitric Oxide, 3. Oxytocin, 4. Vasopressin, 5. S-

nitrosylation.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1Enunciado do Problema 

 

Localizado bilateralmente ao quiasma óptico, o núcleo supraóptico (SON) integra 

informações provindas de áreas importantes envolvidas na regulação e manutenção da 

osmolalidade dos fluidos corporais (123). Tais informações, ou aferências, modulam a 

excitabilidade dos neurônios magnocelulares (MNCs) que por sua vez, controlam a secreção 

de ocitocina (OT) e vasopressina (VP) pela hipófise posterior (144). Em condições isotônicas, 

registros extracelulares dos MNCs, in vivo, mostraram que esses neurônios exibem uma baixa 

frequência de disparo de potenciais de ação (2-3 Hz) resultando em uma liberação basal de 

VP e OT (118). Entretanto, registros eletrofisiológicos em ratos anestesiados e em 

preparações in vitro tem revelado que a excitabilidade desses neurônios muda em função da 

osmolalidade plasmática resultando em alterações na liberação dos neuropeptídios (18, 24, 

153). Tais evidências comprovam a participação do SON no equilíbrio hidroeletrolítico e 

evidenciam a importância de entender os mecanismos de controle dos MNCs. 

A modulação da excitabilidade dos neurônios do SON é resultante da interação de 

múltiplas entradas sensoriais que incluem: osmorreceptores periféricos, osmorreceptores 

centrais, bem como a osmossensibilidade intrínseca dos MNCs per se (18). Os 

osmorreceptores periféricos encontram-se principalmente na vasculatura mesentérica do 

intestino delgado superior e na veia porta hepática (9, 29). Já em relação aos centrais, estes se 

localizam em núcleos constituídos por neurônios designados como osmorreceptores que se 

localizam fora da barreira hematoencefálica (órgãos circunventriculares – órgão vasculoso da 

lamina terminal, órgão subfornical e pré-óptica medial) e enviam projeções para os neurônios 

do SON e PVN (5, 17, 65). Entretanto, embora estas conexões sinápticas sejam importantes 

para o controle da atividade dos neurônios do SON (65), estudos têm demonstrado que na sua 
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ausência os MNCs são capazes de alterar sua excitabilidade em resposta ao estresse osmótico 

(107). Esta sensibilidade intrínseca, frente a alterações na osmolalidade, é resultado de uma 

despolarização (estímulo hipertônico) ou hiperpolarização (estímulo hipotônico) do potencial 

de membrana celular mediado por canais mecanosensíveis denominados de canais para 

cátions inativados por estiramento, cuja atividade é inversamente proporcional ao grau de 

distensão da membrana durante as alterações de volume celular (15, 105, 108). Frente a estes 

resultados, os autores denominaram os neurônios do SON como osmosensíveis, ou seja, 

neurônios sensíveis a alterações de osmolalidade capazes de induzir respostas 

osmorregulatórias (91, 107). Todavia, a osmorregulação no sistema hipotálamo-

neurohipofiseal é um processo integrado, no qual a lesão de osmorreceptores centrais ou 

inativação dos canais mecanossensíveis nos MNCs resultam em respostas efetoras 

ineficientes. Assim, a convergência de múltiplas entradas sensoriais é responsável pelas 

respostas altamente elaboradas que resultam no reestabelecimento do equilíbrio 

hidroeletrolítico. 

Embora a osmolalidade plasmática seja um dos principais fatores que promovem a 

ativação desses neurônios, vários neurotransmissores e neuropeptídios podem, direta ou 

indiretamente, controlá-los (66, 133), e o óxido nítrico tem sido foco de estudo nos últimos 

anos (129, 141, 147). 

1.2 Papel do Óxido Nítrico no Núcleo Supraóptico 

 

Durante as últimas décadas, o óxido nítrico (NO) tem sido apontado como uma 

molécula de sinalização fisiológica crítica nos tecidos dos mamíferos, em particular no 

sistema nervoso central (49). Sua descoberta como um neurotransmissor alterou radicalmente 

a maneira de se pensar a respeito da transmissão sináptica. O NO é um gás, cuja formação 

ocorre por meio da catálise enzimática promovida pela sintase do óxido nítrico (NOS). Esta 
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enzima existe sob duas formas: constitutiva (NOSc) e induzida (NOSi). A NOSc é encontrada 

em duas isoformas, a neuronal (NOSn) e a endotelial (NOSe). A NOSn e NOSe, requerem a 

formação do complexo cálcio-calmodulina para sua ativação (75), enquanto que a NOSi, 

expressa em macrófagos, exerce sua atividade de maneira independente do cálcio mas 

estimulada por outras moléculas como citocinas (44). No entanto, todas as isoformas utilizam 

a L-arginina como substrato, que através de sua oxidação forma NO e citrulina (Figura 1), 

sendo este último reciclado em L-arginina para a formação de uma nova molécula de NO (27, 

98) Em relação à expressão das enzimas que catalisam a formação do NO, a NOSn é 

abundantemente encontrada em várias regiões do SNC, tais como córtex, bulbo olfatório, 

núcleo acumbens, amígdala, hipocampo, tálamo, corpo trapezóide, magno da rafe, núcleo do 

trato solitário e cerebelo (21, 28). No hipotálamo estão presentes todas as isoformas, sendo a 

ordem de expressão NOSn > NOSe > NOSi (12). No SON a principal isoforma é a NOSn 

(150), sendo sua expressão gênica modulada por alterações na osmolalidade plasmática, ou 

seja, aumentos na osmolalidade induzem aumentos equivalentes na expressão gênica da 

enzima (69, 146). 
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Figura 1. Síntese do Óxido Nítrico. Na presença de NADPH, oxigênio e alguns cofatores 

(tetrahidrobiopterina (BH4), Mononucleotídeo de Flavina (FMN), flavina adenina dinucleotídeo 

(FAD)) a sintase do óxido nítrico juntamente com o cálcio catalisa a reação transformando L-arginina 

em NO e citrulina. O NO uma vez formado, produzirá efeitos autócrinos e/ou parácrinos, bem como 

feedback negativo sobre a enzima NOS. Já a citrulina será convertida em arginina succinato, e L-

arginina pela ação da arginina succinato sintase e liase. (33). 

 

Vários estudos têm demonstrado que o NO age como um neuromodulador da 

excitabilidade dos neurônios magnocelulares do SON, tanto em condições basais como 

durante alterações da tonicidade do meio extracelular (34, 35, 47, 67, 77). Até o momento, 

alguns mecanismos foram propostos na tentativa de explicar esta modulação. Dentre eles, 

estão a potenciação dos impulsos sinápticos GABAérgicos (32, 111, 141), modulação de 

canais para potássio ativados por cálcio em condições isotônicas (2, 68) e modulação sobre 

canais ativados por hiperpolarização e nucleotídeo cíclico (HCN) (130). O NO também pode 

modular a atividade dos neurônios de modo independente de cGMP, seu principal segundo 

mensageiro (2).  

Apesar de esses estudos terem demonstrado uma modulação nitrérgica nos neurônios 

magnocelulares do SON, a origem celular deste neuromodulador também não está clara. 

Recentemente vários trabalhos têm sugerido ainda, a participação das células gliais do 
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hipotálamo no controle da osmolalidade (104, 109, 112, 116, 131). Neurônios e astrócitos do 

SON estão em contato, e durante situações de hipertonicidade mostrou-se que os astrócitos 

são ativados minutos antes que os neurônios, evidenciando a capacidade dessas células de 

iniciarem processos osmorregulatórios no sistema nervoso central, em particular no núcleo 

supraóptico (85, 163). Além disso, como os astrócitos possuem toda maquinaria necessária 

para a produção de NO (36, 164), seria razoável pensar em uma modulação glial, de origem 

nitrérgica, sobre os neurônios desse núcleo.  

1.3 Óxido Nítrico e Vias de Sinalização: cGMP e S-Nitrosilação 

 

Já em relação às vias de sinalização utilizadas pelo NO, em algumas regiões do sistema 

nervoso central, a ativação da guanilato ciclase com consequente formação de cGMP está 

bem definida (49). Entretanto o uso desta via na modulação nitrérgica no SON ainda é 

controversa. Atualmente, essa visão clássica do cGMP como mediador exclusivo dos efeitos 

do NO tem sido revista, dada a capacidade deste mensageiro de interagir com proteínas por 

meio de ligações químicas. Essas interações influenciam vários processos celulares por 

alterarem a função de proteínas por meio de ligações reversíveis com grupamentos tióis de 

resíduos de cisteínas (60). A combinação do NO com a cisteína resulta em complexo mais 

estável, o S-nitrosothiol, que prolonga a atividade biológica do NO (3). Esse mecanismo é 

denominado de S-nitrosilação (Figura 2).  
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Figura 2. Esquema de s-nitrosilação de proteínas. Após ser sintetizado, o NO se liga a resíduos de 

cisteína da proteína resultando em um composto nitrosilado. Extraído de da Silva et al, 2014 (33). 

 

A princípio, qualquer proteína que possua um grupamento tiol pode ser nitrosilada, 

porém estudos tem demonstrado certa especificidade. O NO não irá nitrosilar grupamentos 

tióis de baixo peso molecular, tais como cisteína e glutationa na ausência de oxigênio (O2). 

Isso porque, a interação do NO com O2 e\ou ânions superoxido (O2
-
) resulta na produção de 

espécies reativas de oxigênio e nitrogênio, tais como, dióxido de nitrogênio (NO2), trióxido de 

nitrogênio (N2O3), e peroxinitrito (ONOO
-
). O NO2 e ONOO

-
 são potentes oxidantes e podem 

atuar sobre resíduos de proteínas e lipídeos (121). Enquanto que o N2O3 é um oxidante mais 

leve e de preferência nitrosila aminas e tióis (157). Tem sido demonstrado que o NO pode 

utilizar esta via para modular proteínas de membrana incluindo canais iônicos (3, 25, 30, 79). 

Além disso, Wenker e colaboradores (155) demonstraram que os canais HCN são alvos da S-

nitrosilação endógena em motoneurônios, sugerindo uma via alternativa de sinalização do NO 

no SON.  
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1.4 Perguntas  

 

  Dados do nosso laboratório têm demonstrado que o NO é capaz de modular a 

excitabilidade dos neurônios magnocelulares tanto em condições basais (147), quanto durante 

estímulos hipertônicos agudos (34) levando a uma inibição da atividade dessas células. Além 

disso, estas respostas ocorreram independentes das conexões sinápticas e envolveram a 

modulação de canais HCN (130). Entretanto, ainda é desconhecido à origem deste mensageiro 

neural, o envolvimento de outros tipos celulares nesta resposta, os mecanismos de sinalização 

utilizados pelo NO na modulação dos canais HCN, se esta modulação difere em relação ao 

fenótipo celular e se ocorre em situações de estresse osmótico. Desta forma, considerando 

que: 1) os neurônios magnocelulares expressam a enzima para a síntese do NO em condições 

isotônicas e hipertônicas; 2) que os efeitos do NO parecem envolver, principalmente, a 

guanilato ciclase solúvel com consequente produção de cGMP; e 3) que os canais HCN 

possuem sítio de ligação para cGMP, nós hipotetizamos que os neurônios magnocelulares são 

capazes de produzir NO para gerar seu efeito inibitório na excitabilidade dos neurônios do 

SON não envolvendo outros tipos celulares neste processo, e que a modulação nitrérgica nos 

canais HCN envolve a produção de cGMP. 

Diante do detalhado acima, as perguntas que surgiram foram: 1) Qual a origem do NO?; 

2) Qual (is) molécula (s) poderia (m) estar atuando como segundos mensageiros na 

sinalização nitrérgica nos MNCs?; 3) Há envolvimento de outros tipos celulares, presentes no 

SON, nesta resposta?; 4) Como ocorre à modulação nitrérgica sobre os canais HCN? 5) O NO 

modula os canais HCN durante alterações das osmolalidade? 5) Há diferenças na modulação 

nitrérgica entre os fenótipos celulares? 
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2. OBJETIVOS  

 

Para responder as perguntas destacadas acima os objetivos deste trabalho foram: 

1) Investigar o envolvimento das células gliais na modulação nitrérgica observada nos 

MNCs. 

 2) Desvendar a origem do NO.  

3) Estudar as vias de sinalização da modulação nitrérgica sobre os canais HCN. 

4) Avaliar mecanismos de s-nitrosilação. 

5) Avaliar se NO modula os canais HCN durante estímulo hiperosmótico agudo. 

6) Avaliar se há diferença na modulação nitrérgica nos MNCs em relação ao fenótipo 

celular. 

 Para tanto, realizamos experimentos de eletrofisiologia, para medidas de correntes 

iônicas e atividade neuronal intrínseca, e fluorescência para detecção da produção de NO 

desvendando assim sua origem, bem como experimentos de imunofluorescência para 

caracterização dos fenótipos celulares. 
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3. METODOLOGIA 

 

3.1 Animais 

 
 No presente estudo foram utilizados ratos Wistar, com idade entre 25 e 30 dias, 

provenientes do biotério central da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto/USP. Um dia 

antes dos experimentos os animais foram mantidos no Biotério do Departamento de 

Fisiologia, em caixas coletivas (3 animais por caixa), em temperatura de 23  2 C, sob 

regime de luz com ciclo claro-escuro de 12h (Luz 7:00 – 19:00h). Todos os animais 

receberam água e ração à vontade, exceto para experimentos onde este parâmetro necessitou 

ser manipulado (ver abaixo). 

 Duas horas antes do experimento os animais foram levados ao laboratório e mantidos lá 

até a hora do início do mesmo, sem manipulação, a fim de minimizar o estresse. Todos os 

protocolos utilizados foram aprovados pelo comitê de ética de experimentação animal da 

Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto – USP (023/2012). 

 

3.2 Eletrofisiologia 

 Experimentos eletrofisiológicos tiveram como meta central avaliar a contribuição dos 

canais HCN para a excitabilidade dos MNCs, a participação das células gliais na modulação 

nitrérgica desses neurônios e dos canais HCN, e os mecanismos de modulação do NO sobre 

estes canais. Para tanto, duas preparações distintas foram adotadas: fatias do SON e neurônios 

isolados em cultura.  

3.2.1 Fatias do SON 

 

Para obtenção das fatias hipotalâmicas contendo o SON procedeu-se como descrito 

abaixo. Após a decapitação dos animais com o auxílio de uma guilhotina, foi feita 
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craniotomia na linha média da estrutura dorsal da caixa craniana utilizando-se uma pequena 

tesoura de pontas finas. O encéfalo foi rapidamente removido e transferido para um recipiente 

contendo solução de ACSF (Líquido cérebro espinhal artificial, ver soluções) próximo a 0 
o
C, 

previamente equilibrado com mistura carbogênica (95% O2 – 5% CO2). O tempo deste 

procedimento não excedeu 2 minutos, a fim de manter a integridade funcional do tecido. O 

encéfalo permaneceu submerso no ACSF durante 2 minutos. Em seguida, foi seccionado de 

modo a ter-se um bloco de tecido contendo o hipotálamo cuja base caudal foi colada (com 

cola de cianoacrilato) em um suporte de ágar a 4 % em ACSF. A superfície dorsal deste bloco 

fica apoiada na porção vertical do suporte. Este, por sua vez, foi colado na plataforma 

acessória de um vibrátomo (modelo VT 1200 S, Leica, Bensheim, Alemanha) e o conjunto 

mergulhado em ACSF resfriado (próximo a 0 
o
C), contido em câmara própria do aparelho. 

Após o posicionamento adequado da lâmina do vibrátomo ajustamos a frequência e a 

velocidade de corte, de modo a se obterem fatias viáveis com 230 µm de espessura. Cada 

fatia, contendo o núcleo supraóptico, foi transferida a uma câmara contendo ACSF a 35 ºC, 

borbulhado continuamente com mistura carbogênica, conforme descrito por Stuart e Sakmann 

(142). Três fatias de cada animal contendo os núcleos supraópticos foram mantidas na câmara 

de incubação durante um período de 30 a 60 minutos, e logo após foram utilizadas para os 

registros eletrofisiológicos. 

3.2.2 Neurônios do SON Isolados 

 

 As vantagens de se utilizarem preparações com neurônios isolados são: 1) interromper 

a interação neurônio–glia e desta forma excluir a influência dessas células sobre a 

excitabilidade neuronal, e 2) a possibilidade de averiguar com maior precisão as ações do NO 

sobre a cinética dos canais HCN.   
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Neste modelo experimental foram utilizados três ratos Wistar (25 – 30 dias) para 

dissociação mecânica dos neurônios. Após a remoção do encéfalo, (realizado da mesma forma 

que nos experimentos de eletrofisiologia, descritos acima) fatias de 230 µm de espessura, 

contendo o SON, foram feitas e em seguida, transferidas para um recipiente com solução de 

Hank (especificada em soluções) constantemente borbulhada com oxigênio. As fatias 

permaneceram nesta solução por aproximadamente 60 minutos.  

Após o período de incubação, pequenos blocos de tecido contendo a região do núcleo 

supraóptico foram transferidos para um recipiente com solução de Hank sem Ca
+2

 e Mg
+
 

suplementada com tripsina (7 mg/ml - Sigma Chemical Corporation, St. Louis, MO, EUA) 

por um período de 30 minutos a 37 °C. Após o tempo de digestão, os fragmentos foram 

lavados 3 vezes com Hank sem Ca
+2

 e Mg
+
 e em seguida incubados em 2 ml da mesma 

solução acrescida de 0,05 % de inibidor de tripsina (Sigma Chemical Corporation). Após a 

inibição enzimática, os fragmentos do núcleo supraóptico foram dissociados com o auxilio de 

três pipetas Pasteur de vidro, com diâmetros decrescentes. A solução foi novamente 

substituída por meio de cultura Neurobasal acrescido de 2% de B27 (suplemento sem soro – 

Life Technologies Corporation, Carlsbad, CA, EUA), 0,5 mM de glutamina e centrifugada a 

1000 rpm por 5 min. O sobrenadante foi retirado, ressuspendido em 2 ml de meio de cultura 

neurobasal suplementado com penicilina e estreptomicina (Sigma Chemical Corporation, St. 

Louis, MO, EUA) e semeado em lamínulas, previamente tratadas com poli L-lisina (Sigma 

Chemical Corporation,). Após 30 a 40 minutos, tempo necessário para que os neurônios 

possam aderir na lamínula, foi adicionado 2 ml de meio Neurobasal e as placas foram 

incubadas em estufa a 37 ºC, em atmosfera com 5% de CO2 e umidificada. Após 24 horas em 

cultura, 1 ml de meio foi removido e foi adicionado neurobasal contendo 0,1 µM de citosina 

arabinosídeo (ARA-C) para inibir o crescimento de células gliais. Os registros 

eletrofisiológicos foram feitos após 48 horas em cultura. 

https://www.google.com.br/search?biw=1366&bih=624&q=carlsbad+california&stick=H4sIAAAAAAAAAGOovnz8BQMDgwsHnxCXfq6-gUlVRUp8rhIHiF1kUp6npZWdbKWfX5SemJdZlViSmZ-HwrHKSE1MKSxNLCpJLSrWVFixcmJyFKMkn9zH7fzvj79bOC8JAP2RSVthAAAA&sa=X&ei=MN0uVPS3Jo_c8gHz-IDQDw&sqi=2&ved=0CHkQmxMoAjAR
https://www.google.com.br/search?biw=1366&bih=624&q=california&stick=H4sIAAAAAAAAAGOovnz8BQMDgwsHnxCXfq6-gUlVRUp8rhIHiG2YZ16opZWdbKWfX5SemJdZlViSmZ-HwrHKSE1MKSxNLCpJLSo-9GuRaiSL_N-PXgdL-Hla7v5v3dwJAFQmsKhhAAAA&sa=X&ei=MN0uVPS3Jo_c8gHz-IDQDw&sqi=2&ved=0CHoQmxMoAzAR
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3.2.3 Patch Clamp 

 

A técnica de patch clamp no modo Whole cell, foi utilizada tanto para as fatias como 

para as células isoladas. As fatias ou neurônios isolados ficaram numa câmara de registro 

montada sobre a platina de um microscópio (Nikon E-600FN, Melville, New York). A mesma 

foi continuamente perfundida com ACSF saturado com mistura carbogênica, a um fluxo de 2 

a 3 ml/min. As fatias foram fixadas com uma pequena grade, construída com um aro de 

platina e fios de nylon para mantê-la imóvel no fundo da câmara e evitar seu deslocamento 

durante os registros. 

Micropipetas com pontas entre 2-3 µm de diâmetro e resistências de 4-6 MΩ (quando 

preenchidas com a solução de pipeta) foram fabricadas a partir de capilares de vidro 

borosilicato num estirador P-97 (Sutter Instrument Co.). As pontas das micropipetas foram 

polidas numa microforja (Narishige MF-83) com a intenção de se obter selos mais estáveis. A 

pipeta, uma vez preenchida com solução apropriada, foi fixada ao “probe” montado em um 

micromanipulador e conectada ao amplificador de patch modelo 200B (Molecular Devices – 

Foster City, CA, EUA) através de um eletrodo de Ag/AgCl. Outro eletrodo de Ag/AgCl, 

imerso em solução aquosa de KCl 3M acrescentada de ágar a 2,5% para aumento de 

viscosidade serviu como ponto de referência de potencial zero, conectando o banho à terra. As 

saídas de corrente e voltagem do amplificador estavam ligadas a um conversor A/D e D/A 

(Digidata 1440 - Molecular Devices – Foster City, CA, EUA) controlado por um 

microcomputador, para coleta e armazenagem dos dados em disco rígido. Os sinais de 

voltagem ou de corrente foram filtrados a 5 KHz e digitalizados a 10 KHz. Tanto a aquisição 

quanto a análise dos sinais foram realizadas com auxílio de programas do pacote pClamp 10 

(Molecular Devices – Foster City, CA, EUA). A placa digitalizadora também serviu para a 
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geração e aplicação dos protocolos de pulsos de voltagem e de injeção de correntes inerentes a 

cada situação experimental. 

Nas fatias, as células foram visualizadas com o auxílio de uma câmera (PCO Imaging; 

PCO sensicam qe) e um sistema de contraste de interferência diferencial (DIC). Os neurônios 

magnocelulares, por sua vez, foram inicialmente identificados de acordo com sua localização 

anatômica, dorso-lateralmente ao quiasma óptico (115), bem como pelos seus aspectos 

morfológicos (Figura 3). A micropipeta de vidro foi posicionada no núcleo supraóptico e o 

selo de alta resistência com a membrana celular foi alcançado em modo voltage clamp. 

No modo current clamp a atividade intrínseca dos neurônios foi avaliada através de registros 

dos potenciais de membrana e no modo voltage clamp foram aplicados protocolos de 

voltagem previamente determinados e registradas as correntes macroscópicas. 

Os registros eletrofisiológicos foram sempre feitos numa condição, controle para em 

seguida aplicar-se uma determinada droga ou alterarmos a osmolalidade do banho. As 

soluções perfundiram a câmara de registros por gravidade e todas as drogas foram aplicadas 

trocando-se a linha de perfusão. A saída do líquido de perfusão da câmara foi feita por meio 

de uma bomba de sucção. Bloqueadores sinápticos da transmissão glutamatérgica (DL-AP5 e 

CNQX) e GABAérgica (picrotoxina) foram utilizados durante todo tempo de registro e em 

todos os experimentos aqui demonstrados. 

A ativação dos canais HCN foi feita no modo voltage clamp a partir da aplicação de 

pulsos de voltagem hiperpolarizantes entre -50 mV a -135 mV em passos de -10 mV e 

duração de 3 segundos cada pulso. Um pré-pulso condicionante foi fixado em -50 mV. Já a 

análise de excitabilidade dos neurônios foi feita em current clamp com injeções de correntes 

de +50 pA a -40 pA e os registros foram utilizados tanto para a análise da excitabilidade 
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neuronal (pulsos de corrente despolarizantes) como para análise da resistência de entrada 

(pulsos de corrente hiperpolarizantes, RI). 

 

Figura 3. Fotomicrografias de fatias contendo o núcleo supraóptico. A) Em A, um esquema 

adaptado de Paxinos e Watson (115) mostrando a localização anatômica do SON (setas vermelhas), 

dorso-lateral ao quiasma óptico (och). Em B, uma fotomicrografia de uma fatia hipotalâmica de 230 

µm de espessura, a seta em vermelho indica a localização do núcleo. Em C, células visualizadas com o 

auxílio de um sistema de detecção de luz infravermelha. A micropipeta em contacto com uma célula 

estabelece a configuração Whole cell. SON – núcleo supraóptico. 

 

3.3 Inibição das Células Gliais 

 

 Para os experimentos que visaram investigar a participação das células gliais nas 

respostas nitrérgicas, além de utilizarmos inibidores do metabolismo glial (Fluorocitrato de 

bário, Sigma Chemical Corporation, St. Louis, MO, EUA), nós também utilizamos a 

sobrecarga salina (ver detalhes abaixo). Em relação ao fluorocitrato, devido à presença do íon 

bário na sua composição, um protocolo para purificação foi utilizado seguindo o método 
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descrito por Paulsen e colaboradores (114). Brevemente, o L- fluorocitrato de bário foi 

dissolvido em 1 ml de 0,1 M HCl e duas a três gotas de 0,1 M de Na2SO4 foram adicionadas 

para precipitar o íon Ba
2
. Em seguida, 2 ml de Na2PO4 0,1 M de foi adicionado e a solução foi 

centrifugada a 1.000 xg por 5 min. O sobrenadante foi diluído em NaCl 0,9 % para obter a 

concentração final, e o pH foi ajustado para 7,4.  Neste protocolo as fatias foram incubadas 

em ACSF de registro (ver soluções) acrescido de 200 µM de fluorocitrato por um período de 

20 minutos antes de iniciar os registros eletrofisiológicos.   

Em um segundo grupo de animais, a retração glial foi induzida através da sobrecarga 

salina que altera a relação morfológica e funcional entre neurônios e células gliais. Utilizada 

por vários pesquisadores (53, 58, 127), a sobrecarga consistiu em desidratar o animal por 7 

dias por meio da ingestão de NaCl 1,8 % o que resulta em uma retração dos processos 

astrocíticos sobre os neurônios, alterando assim sua interação com os mesmos (126, 127). 

Neste modelo, os animais tiveram acesso somente ao NaCl 1,8 %, ao invés de água, e ração 

ad libitum. Desta forma foi possível analisar se com a retração glial há alguma alteração na 

modulação nitrérgica dos neurônios do SON.  

3.4 Detecção do NO por Fluorescência 

 

Com a finalidade de avaliar a produção de NO nos neurônios do SON, experimentos de 

fluorescência foram desenhados, visando detectar as alterações na sua atividade durante 

estresse osmótico. Os experimentos foram realizados em duas preparações distintas: cultura 

de neurônios e fatias do núcleo supraóptico. Para neurônios isolados, utilizamos um 

microscópio confocal multiusuário (TCS SP5, Leica, Heidelberg, Alemanha) da Faculdade de 

Medicina de Ribeirão Preto. Nos experimentos utilizando fatias do núcleo supraóptico, as 

alterações de fluorescência foram detectadas por meio de um microscópio epifluorescente 

(Nikon E-600FN, Melville, New York, EUA). Para ambas as situações, os neurônios 
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magnocelulares do núcleo supraóptico foram carregados com um indicador fluorescente da 

produção de óxido nítrico, DAF-FM (Sigma Chemical Corporation, St. Louis, MO, EUA), 

durante 30 minutos (Figura 4). O indicador foi dissolvido em dimetil sulfóxido (DMSO) e 

0,02 % de ácido plurônico F127 em concentração estoque de 5 mM e, então, diluído em 

solução de registro, a uma concentração final de 30 M. A taxa de aquisição das imagens foi 

definida pela cinética do processo. Para o estresse osmótico foi utilizado solução de Hank 

(neurônios isolados) ou ACSF (fatias) acrescida de manitol com osmolalidade de 330 

mosm/(Kg.H2O). As imagens foram analisadas com o auxilio do software ImageJ (W.S. 

Rasband/National Institute of Heath, Bethesda, MD, EUA). 

 

Figura 4. Marcação do NO pelo indicador DAF-FM. Imagens representativas de uma fatia do SON 

incubado com o indicador fluorescente da produção de NO, DAF-FM, visualizado em campo claro (A) 

e durante a excitação do indicador (B). Linha tracejada em B representa a pipeta de vidro utilizada 

para registros de patch clamp. (DAF-FM: Excitação = 488 nm; Emissão= 515 nm).  

 

3.4.1 Imunofluorescência para Neurônios Isolados 

 

Devido à perda de morfologia dos neurônios magnocelulares em cultura, experimentos 

de fluorescência foram utilizados para identificação do fenótipo celular. Logo após o 

A B 
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experimento de imunofluorescência para detecção da produção de NO, os neurônios isolados 

do SON foram fixados com paraformaldeído 4% por 30 minutos em temperatura ambiente, 

lavados 3x com PBS (tampão fosfato) por 5 min cada lavagem, permeabilizados com Triton 

X-100 0,25 % e incubados com albumina de soro bovino (BSA 10 %) durante 1 hora em 

câmara úmida. Após o período de bloqueio, as lamínulas foram incubadas durante a noite a 4 

°C com anticorpo primário anti-OT (Rabbit, 1:500, Peninsula Laboratories, San Carlos, CA) e 

anti-VP (Guinea Pig anti-(Arg
8
) -Vasopressin, 1:500, Peninsula Laboratories, San Carlos, 

CA) também em câmara umidificada. Em sequência, os neurônios foram incubados com 

anticorpo secundário Alexa flúor 488 e Cy5, ambos com diluição de 1:500 por 1 hora. As 

laminas foram montadas com prolong (Invitrogen Corporation, Carlsbad, CA, USP) e a 

fluorescência foi analisada em um microscópio confocal (TCS SP5, Leica, Bensheim, 

Alemanha). As imagens foram analisadas utilizando o software ImageJ (W.S. 

Rasband/National Institute of Heath, Bethesda, MD, EUA). A colocalização foi observada 

pela sobreposição das imagens, obtidas a cada 0.8 µm. Como experimento controle, algumas 

lamínulas foram incubadas somente com anticorpo secundário e um marcador nuclear 

(DAPI).  

3.5 Caracterização Fenotípica dos Neurônios do SON 

 

 Como já foi demonstrado que neurônios vasopressinérgicos e ocitocinérgicos do SON 

podem responder de maneira diferente a uma mesma situação experimental (153), caracterizar 

os diferentes fenótipos torna-se de suma importância. Assim, para diferenciá-los utilizamos 

três ferramentas: Eletrofisiologia, técnica de reação da transcriptase reversa em tempo real 

(PCR) e a imunofluorescência do neurônio registrado.  
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3.5.1 Identificação Eletrofisiológica  

 

O fenótipo dos neurônios magnocelulares foi eletrofisiológicamente identificado em 

função da presença ou ausência de correntes retificadoras. Este protocolo foi previamente 

descrito por Armstrong e Stern (7, 8, 139) baseado em suas observações de que durante 

injeções de corrente negativa a relação Voltagem x Corrente era linear em neurônios 

vasopressinérgicos e não linear em neurônios ocitocinérgicos. De acordo com os autores, isto 

é devido ao fato de que os neurônios OT expressam uma corrente de potássio retificadora 

sustentada para fora (SOR), a qual é ativada com a aplicação de corrente negativa. Apesar de 

o protocolo ter sido descrito utilizando microeletrodos intracelulares, recentemente, outros 

autores validaram o fato de que esta distinção entre os fenótipos pode também ser feita com 

patch-clamp no modo Voltage Clamp (61, 165). Estes autores, na verdade, além de 

correlacionar a presença ou ausência da corrente retificadora para fora sustentada (SOR) com 

o fenótipo VP ou OT, também atribuíram a neurônios OT a existência de uma retificação para 

dentro induzida pela hiperpolarização (IR). Assim, no presente trabalho, a distinção 

eletrofisiológica entre os fenótipos foi feita utilizando-se o protocolo descrito por aqueles 

autores em Voltage Clamp. Este consistiu na aplicação, por 250 ms, de pulsos de voltagem de 

-40 mV a -135 mV (em passos de -10 mV) a partir de um pulso condicionante no qual a célula 

é mantida a -40 mV por 100 ms. Por fim, uma relação I-V das respostas obtidas foi feita 

utilizando-se o valor estacionário da corrente nos 10 ms  finais dos pulsos. Assim, baseado em 

Hirasawa e cols. (61) e Zampronio e cols. (165) assumiu-se neste trabalho que neurônios VP 

apresentam a relação I-V linear, ao passo que esta relação para neurônios OT é não linear. 

3.5.2 Obtenção de RNA Total de Células Únicas 

 
Com o intuito de validar o protocolo eletrofisiológico para distinção dos fenótipos em 

Whole cell, após realizar o registro, o citoplasma do neurônio foi sugado para o interior da 
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micropipeta e submetido à análise quantitativa da expressão dos RNAms da vasopressina e 

ocitocina, para determinar o fenótipo molecular da célula registrada. Como notado por Sucher 

e Deitcher (143), mesmo em culturas celulares a sucção de uma célula inteira para dentro das 

pipetas utilizadas em patch-clamp é rara. No entanto, a simples difusão do conteúdo 

citoplasmático da célula registrada, devido à diluição da solução de pipeta durante o registro, 

já permite que se tenha RNAm suficiente para que o material seja submetido à transcrição 

reversa. Desta forma, após a sucção do conteúdo celular o material passou pela transcrição 

reversa, que consiste na síntese de DNA complementar (cDNA) a partir de um molde RNAm. 

Esta reação foi realizada em um termociclador Mastercycler Gradient (Eppendorf, Hamburg, 

Alemanha) utilizando-se um kit próprio para a transcrição reversa com hexanucleotídeos 

randômicos (High Capacity cDNA Reverse Transcription Kit, Life Technologies Corporation, 

Carlsbad, EUA), e seguindo o protocolo recomendado pelo fabricante.  

3.5.3 Reação de Pré Amplificação 

 

 Uma vez que a quantidade de cDNA obtida a partir de uma única célula é muito 

pequena, fez-se necessário a realização de uma Pré-Amplificação do cDNA obtido a partir da 

RT. Após a conversão do RNAm para cDNA, o material foi submetido a uma pré–

amplificação. Para tal, utilizamos um kit destinado a esta finalidade (TaqMan PreAmp Master 

Mix Kit, Life Technologies Corporation, Carlsbad, EUA) e as seguintes sondas de hidrólise 

TaqMan: Rn00564446_g1 (vasopressina), Rn00566449_m1 (ocitocina) e NM_031144.2 (β-

Actina; gene de referência, controle positivo das reações). A reação foi executada em um 

termociclador Mastercycler Gradient (Eppendorf, Hamburg, Alemanha) seguindo, 

novamente, as recomendações fornecidas pelo fabricante do kit para 14 ciclos de reação. Após 

a pré–amplificação, foi feita uma quantificação do cDNA para cada amostra, utilizando-se o 

espectrofotômetro NanoDrop 1000 (Thermo Scientific, Wilmington, EUA). A concentração 

de cDNA obtida indicou se havia, na amostra, material suficiente para realização do PCR em 
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tempo real (qPCR), assim como a pureza da amostra. Para experimentos da análise da 

expressão de canais HCN no SON as seguintes sondas foram utilizadas: HCN-1 

Rn00670384_m1, HCN-2 Rn01408572_mh, HCN3 Rn00586666_m1, HCN4 

Rn00572232_m1 e os mesmos procedimentos descritos anteriormente foram seguidos. 

3.5.4 PCR em Tempo Real 

 

A reação de qPCR foi realizada em um termociclador com detector de fluorescência 

modelo StepOnePlus (Life Technologies Corporation, Carlsbad, EUA) com suporte a placas 

de 96 poços de reação. Cada reação foi feita em singleplex e em triplicata, sendo utilizadas as 

mesmas sondas hidrolíticas mencionadas anteriormente e o kit para PCR TaqMan Universal 

PCR Master Mix (Life Technologies Corporation, Carlsbad, EUA). 

3.5.4.1 Análises dos Resultados RT-qPCR  

 

Para análise dos resultados obtidos pelo RT-qPCR nós utilizamos os mesmos critérios 

previamente descritos pelo nosso grupo (93). Assim, a quantificação da expressão relativa dos 

dois genes, OT e VP, respectivamente, foi feita baseada nos seguintes princípios: 1) que a 

quantidade de amostra em um dado ciclo é uma função da quantidade inicial de material 

multiplicada pela eficiência de amplificação elevada ao número de ciclos realizados (59): 

                  
  Equação 1, 

onde:      é o número de moléculas-alvo no ciclo n;      é o número inicial de moléculas-

alvo;    é a eficiência de amplificação do alvo; e   é o número do ciclo; e (2) que a 

quantidade de moléculas dos genes-alvo é igual ao seu ciclo de quantificação (Cq), ou seja: 

                Equação 2, 
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onde:         e        são a quantidade de moléculas de vasopressina e ocitocina, 

respectivamente, no ciclo de quantificação   . 

A partir das equações 2 e 3, tem-se que: 

      

     
  

       
    

             
 Equação. 3, 

onde a razão 
      

     
 expressa à quantidade inicial de cDNA de vasopressina pela quantidade 

inicial de cDNA de ocitocina. 

Assim, neurônios que apresentaram razões maiores que 1 foram considerados como 

vasopressinérgicos e menores que 1 como ocitocinérgicos. Razões iguais ou próximas a 1 

foram consideradas como neurônios com características intermediárias na qual o cDNA para 

VP e OT são expressos em quantidades similares. 

 3.5.5 Eletrofisiologia, RT-qPCR e Imunofluorescência em um Único Neurônio. 

 

 Para evitar erros sobre a expressão de cDNA e sua correlação com o peptídeo 

produzido, nós realizamos uma tripla caracterização utilizando a eletrofisiologia, o RT-qPCR 

e também a imunofluorescência em um único neurônio. Para tanto 0,2 % de biocitina, um 

traçador intracelular (Life Technologies Corporation, Carlsbad, EUA), foi acrescentado à 

solução de pipeta, utilizada para os registros eletrofisiológicos. Desta forma, um novo grupo 

de neurônios foi registrado utilizando o protocolo eletrofisiológico e subsequente a este o 

citoplasma da célula, diluído na solução de pipeta, foi coletado para procedimentos de 

transcrição reversa e qPCR (Para maiores detalhes ver seção 3.5.2). Em seguida a fatia foi 

fixada em paraformaldeído (PFA; 4%) durante 12 horas e desidratadas em sacarose 30 % 

durante o mesmo período de tempo. Após a desidratação, as fatias foram transferidas para 

uma solução criopretetora (0,1 M PBS: 0,3% de etileno glicol, 0,2% de glicerol, v/v) a -20 °C 
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até serem imunohistoquímicamente processadas.  Para o processamento da 

imunofluorescência, os cortes foram bloqueados e permeabilizados em PBS contendo 10 % de 

soro de cavalo e 0,1 % de Triton, durante 1 hora à temperatura ambiente. Em seguida, as 

fatias foram incubadas durante a noite a 4 ° C com anticorpos primários: anti-VP (1:1000 

Guinea Pig anti-(Arg
8
) -Vasopressin, Peninsula Laboratories, San Carlos, CA) e anti-OT 

(1:1000 Rabbit, Peninsula Laboratories, San Carlos, CA). Subsequentemente, as fatias foram 

lavadas com PBS 0,01 M e incubadas com os anticorpos secundários: anti guinea pig Cy5 

para VP e anti rabbit Alexa 488 para OT por 1 hora (1:500). Ao mesmo tempo, os neurônios 

marcados com biocitina foram revelados por reação com estreptavidina (Alexa Flúor 405 

conjugado, Life Technologies Corporation, Carlsbad, CA, EUA), diluída a 1:500. As fatias 

foram então lavadas três vezes em PBS e montadas em lâminas de vidro com Fluoromount 

(Sigma Chemical Corporation, St. Louis, MO, EUA). Imagens de fluorescência foram 

adquiridas sequencialmente (intervalo de 0,3 µm) em um microscópio confocal (TCS SP5, 

Leica, Bensheim, Alemanha), e as análises foram feitas utilizando o software ImageJ (W.S. 

Rasband/National Institute of Heath, EUA - http://rsb.info.nih.gov/ij). Para cada fatia, o 

neurônio positivo para biocitina foi identificado e projeções em z foram coletadas 

sequencialmente para analisar a colocalização. 

3.6 Alterações do Equilíbrio Hidroeletrolítico e Fenótipo Celular 

 
 Com o intuído de investigar se há alterações na proporção de neurônios magnocelulares 

OT e VP durante desafios fisiológicos, ratos Wistar (25 e 30 dias), foram divididos em três 

grupos experimentais: controle, restrição hídrica, e ratos submetidos à sobrecarga salina (n = 

4 por grupo). No grupo controle, os animais tiveram água ad libitum durante 7 dias, enquanto 

que no modelo de restrição hídrica, os animais tiveram acesso apenas a 30% do volume de 

água ingerida pelos animais do grupo controle, sendo que a água era oferecida no início da 

fase escura do ciclo. Já no modelo de sobrecarga salina, os animais tiveram acesso apenas a 

http://www.sciencedirect.com/science?_ob=RedirectURL&_method=externObjLink&_locator=url&_cdi=271071&_issn=03064522&_origin=article&_zone=art_page&_plusSign=%2B&_targetURL=http%253A%252F%252Frsb.info.nih.gov%252Fij
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solução de NaCl 1,8% ad libitum por 7 dias. Todos os grupos tiveram livre acesso a ração. No 

sétimo dia, os animais foram anestesiados (tribromoetanol: 250 mg.kg - 1, ip; Sigma 

Chemical Corporation, St. Louis, MO, EUA), e perfundidos com PBS 0,1 M, seguido por 4% 

de paraformaldeído. Fatias contendo o SON (30µm de espessura) foram feitas por auxilio de 

um criostato HM 505 N (Microm, Charleston - EUA) e armazenadas numa solução 

crioprotetora (0,1 M PBS: 0,3% de etileno glicol, 0,2% de glicerol, v/v) a -20 °C até serem 

imunohistoquimicamente processadas. A imunofluorescência foi realizada utilizando-se os 

mesmos métodos descritos anteriormente (seção 2.5.5) e as imagens foram obtidas 

sequencialmente (0,3 µm por imagem) a partir de seis secções mediais do SON, de cada rato, 

em um microscópio confocal (TCS SP5, Leica, Bensheim, Alemanha). Após as aquisições os 

neurônios VP e OT imunorreativos foram contados bilateralmente sem conhecimento, pelo 

experimentador, da origem da fatia (se controle, ratos com sobrecarga salina ou restrição 

hídrica), com o auxilio do software Imagem J - Cell Counter Plugin. Os resultados foram 

representados como média ± epm, e a proporção de cada fenótipo encontrado em cada 

condição experimental (controle, restrição hídrica, e sobrecarga salina), foram comparados 

com ratos controle pelo teste estatístico ANOVA One-way e pós-teste de Bonferroni (Prism 5 

- GraphPad Software, Inc., La Jolla, CA, EUA).  Valores de p menores que 0,05 foram 

considerados significativos.  

3.7 Drogas e Soluções 

 

As drogas utilizadas neste trabalho foram as seguintes: L-NAME (N

-nitro-L-arginine 

methyl éster), inibidor não seletivo da NOS 100 µM; L-arginina, substrato para NOS (500 

µM); CNQX (6-cyano-7-nitroquinoxaline-2,3-dione), antagonista competitivo para receptores 

AMPA (10µM); DL-AP5 (DL-2-Amino-5-phosphonovaleric acid) um antagonista de 

receptores NMDA (30 µM), picrotoxina um bloqueador de GABAa (30 µM); 30 µM; 

ZD7288 um agente bradicárdico que age como bloqueador para Ih (50 µM); tetraetilamonio 
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(TEA) e 4-aminopiridina (4AP), bloqueadores de canais para K (ambos a 1 mM). ODQ 

inibidor da guanilato ciclase solúvel (30 µM), Fluorocitrato de bário, um inibidor do 

metabolismo glial (200 µM), SIN 1 doador de NO (100 µM). Todas as drogas foram obtidas 

da Sigma Chemical Co (Saint Louis, MO, EUA).  

 3.7.1 ACSF (Líquido Céfalo Raquidiano Artificial - Solução para Corte) 

 

 A solução de ACSF utilizada nos procedimentos de obtenção das fatias teve a seguinte 

composição (em mM): NaCl 121; KCl 3; CaCl2 2; MgCl2 1,3; NaHCO3  26 e glicose 25. A 

osmolalidade da solução ficou entre 305 – 311 mosm/Kg.H2O e o pH de 7,4 quando 

equilibrada com mistura carbogênica (5% CO2 e 95% de O2).  

 3.7.2 ACSF Registro 

 

 A solução de ACSF, utilizada nos procedimentos de manutenção e superfusão das 

fatias, tem a seguinte composição (em mM): NaCl 121; KCl 4; CaCl2 2,5, MgCl2 1,3, 

NaHCO3 26; e glicose 10. A osmolalidade desta solução ficou entre 295 – 300 mosm/Kg.H2O 

e pH de 7,4 quando equilibrada com mistura carbogênica. A solução hipertônica foi obtida 

adicionando manitol ao ACSF de registro para obter osmolalidade de 330 mosm/Kg.H2O.  

3.7.3 Solução de Hank 

 

A solução utilizada nos experimentos com neurônios isolados teve a seguinte 

composição (em mM): NaCl 140; KCl 4,6; CaCl2 1,3; MgCl2 1,6; NaHCO3 5; HEPES 10; 

glicose 10. A osmolalidade ficou entre 300 a 310 mosm/Kg.H2O e pH de 7,4 quando 

corrigido com NaOH. 

As demais soluções empregadas foram desenhadas a partir da necessidade de cada 

experimento. O mesmo raciocínio aplica-se as drogas que foram utilizadas, sejam 

bloqueadores de vias/canais específicos ou indicadores fluorescentes. 
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 3.8 Análises dos Dados 

 

A análise dos dados foi realizada com o auxilio do pacote de programas do pClamp10 

(Axon Instruments, Sunnyvale, CA - EUA), Mini Analysis 4.3.2 (Synaptosoft, Fort Lee - NJ), 

OriginPro 8 (OriginLab Corporation, Northampton, MA – EUA) e Prism 5 (Graphpad 

software, Inc.,La Jolla, CA). 

 Para isolamento das correntes Ih, foi necessário utilizar um método de subtração, já 

descrito por outros (51), devido ao fato de que Ih não é a única corrente ativada pelo protocolo 

aplicado. Assim, foi feita uma subtração da corrente registrada durante o controle daquela 

registrada com o bloqueador (ZD7288), resultando somente da corrente Ih. O mesmo 

raciocínio foi utilizado para obtenção da corrente Ih na presença de outros moduladores.  

 A significância estatística da diferença entre os grupos experimentais foi testada 

utilizando-se teste t pareado ou não pareado de acordo com cada condição experimental, e 

valores de p < 0,05 foram considerados como significativos. Os valores foram expressos 

como médias ± erro padrão das médias.  
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4. RESULTADOS 

 

4.1 Envolvimento das Células Gliais na Modulação Nitrérgica do SON. 

 

  Para avaliarmos a participação das células gliais na modulação nitrérgica observada no 

SON, nós escolhemos alguns protocolos experimentais que minimizasse a ação destas células 

na atividade dos neurônios magnocelulares e avaliamos se a modulação nitrérgica ainda 

estava presente (ver metodologia para maiores detalhes seção 3.2.1 e 3.2.2).  

 No primeiro utilizamos um inibidor do metabolismo glial (fluorocitrate 200 µM) por 

20 min e em seguida a atividade intrínseca dos neurônios (na presença de bloqueadores 

glutamatérgicos e GABAérgicos) foi registrada e considerada como condição controle. Após 

10 minutos de registro controle o substrato da formação do NO, L-arginina (500 µM) foi 

adicionada a solução de banho. Como podemos observar na figura 5, não houve diferença 

significativa na frequência de disparo entre os grupos de neurônios sugerindo que estas 

células não interferem na modulação nitrérgica observada no SON. 
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Figura 5. Efeitos do inibidor do metabolismo glial na modulação nitrérgica dos neurônios 

magnocelulares do SON. A mostra traçados típicos da atividade intrínseca (registros feitos na 

presença de bloqueadores sinápticos – picrotoxina, CNQX e DL-AP5), de um dos neurônios do grupo, 

analisados após a incubação com o bloqueador do metabolismo glial fluorocitrato e com o substrato do 

NO, L-arginina (500 µM). Em A1 tem-se as médias da frequência de disparo de potenciais de ação dos 

neurônios analisados (n=7). Não houve diferença estatística entre os grupos (5,6 ± 0,9 Hz x 5,8 ± 1,4 

Hz; p> 0,05). A análise da frequência foi realizada utilizando 1 min de registro de cada condição 

experimental. 

 

Devido às criticas ao uso do fluorocitrato e seu efeito em canais iônicos por resíduos de 

bário que podem permanecer na solução durante o processo de purificação, nós optamos por 

utilizar sobrecarga salina. Desta forma, após 7 dias a atividade intrínseca dos neurônios foram 

registradas na presença do substrato para a formação do NO, L-arginina, ou na presença do 

inibidor da sintase do óxido nítrico, L-NAME. 

Como mostrado na figura 6, obtivemos dois resultados distintos na presença de L-

arginina. De 11 neurônios registrados 7 apresentaram uma redução na frequência de 

potenciais de ação (4,7 ± 0,6 Hz  x 3,4 ± 0,4Hz; p<0,05) enquanto que os demais 

apresentaram uma resposta oposta (4,5 ± 0,9 Hz x 6,4 ± 1,4 Hz; n=4, p<0,05).  
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Figura 6. Modulação nitrérgica durante a retração glial por desidratação crônica. A e B são 

traçados típicos de voltagem obtidos de um dos neurônios de cada grupo analisados na situação 

controle (na presença de inibidores sinápticos - picrotoxina, CNQX e DL-AP5), e na presença dos 

inibidores mais 500 µM de L- Arginina. Os registros mostram a atividade espontânea do neurônio 

durante 1 min de registro. Em A1 e B1 os gráficos de barras resumem os efeitos obtidos em 11 

neurônios com 7 deles apresentando uma redução (4,6 ± 0,6 Hz x 3,4 ±0,4 Hz, Inibidores e Inibidores 

+ L-arginina respectivamente; p< 0,05) e os outros 4, um aumento da frequência de potenciais de ação 

(4,5 ± 0,9 Hz x 6,4 ± 1,4 Hz; p<0,05). Teste t paramétrico para ambos os grupos. 

 

 

Por outro lado, quando os neurônios dos animais desidratados foram expostos a um 

inibidor da sintase do óxido nítrico, L-NAME (100 µM), nós observamos que todos os 

neurônios registrados apresentaram um aumento na frequência de disparo (Figura 7) assim 

como observado na ausência do fluorocitrato (147). 

A 

A1 

B 

B1 
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Figura 7. Inibição da enzima NOS aumenta a frequência de disparos dos neurônios MNCs após 

a retração glial. A, Traçados representativos da atividade intrínseca de um neurônio do grupo durante 

o controle, somente na presença de inibidores sinápticos, e após a superfusão com os inibidores mais o 

inibidor da NOS, L-NAME (100 μM). A1, o gráfico de barras representa as médias (±epm) obtidas de 

8 neurônios registrados. Na presença do L-NAME houve um aumento na frequência de disparo 

quando comparado com os inibidores (4,5 ± 0,7 Hz x 2,9 ±0,7 Hz, respectivamente - n=8; p< 0,05 – 

teste t paramétrico).  

   

Devido aos diferentes resultados obtidos com o substrato do NO em 4 neurônios, a 

determinação do fenótipo celular faz-se essencial para o entendimento da modulação 

nitrérgica na ausência da interação neurônio-glia. Por esta razão, após o registro 

eletrofisiológico, o citoplasma das células foi coletado para analise. Assim, procurou-se 

determinar o fenótipo do neurônio utilizando-se de dois métodos distintos: eletrofisiológico e 

molecular por meio da RT-qPCR de uma única célula. 

Em relação à determinação eletrofisiológica, os neurônios registrados, foram 

diferenciados a partir da análise de linearidade, ou não, da relação Corrente x Voltagem (I–V). 

A linearidade dos pontos é característica de neurônios vasopressinérgicos, enquanto que seu 

A 

A1 
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desvio caracteriza os neurônios ocitocinérgicos. A não linearidade se deve a presença de uma 

corrente retificadora para fora (SOR) observada em voltagens mais positivas que -60 mV e/ou 

em decorrência de uma corrente retificadora para dentro (IR), ativada em potenciais mais 

hiperpolarizados que -80 mV. Em contrapartida a linearidade presente nos neurônios VP se 

deve a ausência de ambas as correntes. 

Como demonstrado na figura 8, entre os neurônios submetidos ao tratamento com L-

arginina 55 % apresentaram uma relação I–V linear caracterizando esta população de 

neurônios como vasopressinérgicos (n=6, sendo 5 células com redução da frequência, e 1 uma 

com aumento), e 45 % não linear identificando-os como ocitocinérgicos (n=5, sendo 2 células 

com redução da frequência e 3 com aumento). Por outro lado, os neurônios registrados na 

presença do L-NAME apresentaram 50% de cada fenótipo. Tais resultados indicam que as 

respostas obtidas na presença da L-arginina não se devem a uma diferença fenotípica dos 

neurônios registrados.  
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Figura 8. Caracterização fenotípica eletrofisiológica. Em A, registro de um neurônio 

vasopressinérgico obtido a partir de pulsos hiperpolarizantes de -40 a -135 mV. A1, relação I–V obtida 

a partir dos pontos delimitados pela linha vermelha tracejada. Note a linearidade da resposta. B e B1, 

registro de um neurônio ocitocinérgico e relação I -V com retificação em voltagens mais 

despolarizadas que -60 mV, indicando a presença da corrente retificadora de saída. C e C1 registro de 

um neurônio ocitocinérgico e relação I –V com retificação de entrada observada em voltagem mais 

hiperpolarizadas que -80 mV. D e E, distribuição percentual dos fenótipos eletrofisiológicos dos 

neurônios que foram superfundidos com o substrato do NO (L-arginina) e inibidor da NOS (L-NAME) 

respectivamente.   

 

Por outro lado, com o PCR para célula única, os neurônios que apresentaram uma 

redução na frequência de potenciais de ação com a L-arginina (n=7), foram identificados 

como vasopressinérgicos, e os neurônios que responderam com um aumento da frequência de 

potenciais de ação, foram identificados como ocitocinérgicos (n=4). Como podemos observar 

o fenótipo eletrofisiológico não correspondeu ao molecular. 
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4.2 Caracterização Eletrofisiológica do Fenótipo dos Neurônios Magnocelulares 

 

Devido às discrepâncias fenotípicas encontradas com o protocolo eletrofisiológico 

quando o comparamos com o RT-qPCR nos animais desidratados, nós decidimos testar a 

confiabilidade do protocolo eletrofisiológico antes de dar continuidade aos experimentos e 

assim decidirmos qual método utilizar para caracterização fenotípica dos neurônios. Para isso, 

registramos 74 neurônios utilizando o protocolo eletrofisiológico descrito na literatura (61, 

165) e a presença de relação I-V não linear (correntes retificadores SOR e/ou IR), foi 

considerada como critério para identificação de neurônios ocitocinérgicos, enquanto que a 

ausência de retificação serviu à identificação de neurônios vasopressinérgicos. Em sequência, 

o citoplasma de cada célula registrada foi coletado para posterior determinação molecular do 

fenótipo neuronal utilizando o RT-qPCR para célula única. 

Como pode ser observado na figura 9, de acordo com os critérios de distinção fenotípica 

eletrofisiológica, de um total de 74 neurônios registrados, 11 apresentaram relação I-V linear 

caracterizando-os como vasopressinérgicos, enquanto que 39 apresentaram retificação de 

entrada (IR), 9 de saída (SOR) e 15 apresentaram ambas (SOR/IR) e foram caracterizados 

como ocitocinérgicos.  



57 

 

 

Figura 9. Distinção fenotípica utilizando protocolo eletrofisiológico: A, B e C traçados 

representativos de neurônios ocitocinérgicos distinguidos pela presença de correntes retificadores de 

saída (SOR), entrada (IR) ou ambas (SOR/IR) obtidos em resposta a pulsos de voltagem 

hiperpolarizantes de -40 mV à -135 mV em passos de -10 mV. D – traçado representativo de um 

neurônio vasopressinérgico. Os gráficos de barras resumem os diferentes tipos de correntes 

encontradas (E) e a separação fenotípica de acordo com o protocolo eletrofisiológico (F). 

 

4.3 Correlações do Fenótipo Eletrofisiológico com Molecular 

 

Após cada registro eletrofisiológico, o citoplasma da célula diluído, na solução de 

pipeta, foi imediatamente coletado para transcrição reversa. Todavia, como a quantidade 

RNAm coletado de uma única célula é relativamente pequena, procedemos a pré-amplificação 

do material. Assim sendo, inicialmente nos preocupamos em avaliar se este processo poderia 

alterar o fenótipo celular durante as análises. Para tanto registramos um novo grupo de 10 

células, coletamos o citoplasma e uma primeira pré-amplificação foi feita. Em sequência 
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realizamos a quantificação pelo PCR e o fenótipo foi determinado pela razão dos cDNAs 

(métodos, seção 3.5.3). Utilizando as mesmas amostras, uma segunda pré-amplificação foi 

feita e novamente elas foram quantificadas e o fenótipo determinado. Como podemos 

observar na tabela 1 a etapa de pré–amplificação das amostras não alterou o fenótipo celular. 

Amostra Fenótipo: 1° Pré-Amp Fenótipo: 2° Pré-Amp 

1 Intermediário Intermediário 

2 VP VP 

3 VP VP 

4 OT OT 

5 VP VP 

6 VP VP 

7 VP VP 

8 VP VP 

9 OT OT 

10 Intermediário Intermediário 

 

Tabela 1. Controle positivo da pré-amplificação: Neurônios magnocelulares do SON foram pré-

amplificados 2 vezes. Como mostrado, o fenótipo foi mantido, demonstrando que este procedimento 

não altera a proporção de RNAm dos neurônios.  

 

Com a confiabilidade do método de pré–amplificação estabelecida, demos sequência a 

distinção fenotípica dos neurônios registrados previamente e observamos que dos 74 

neurônios eletrofisiologicamente caracterizados, 13 tiveram 
     

     
   indicando uma maior  

expressão de RNAm para ocitocina. A média ± epm para estas células foram de 0,07 ± 0,02 

variando de 0,002 a 0,3. Quarenta e três neurônios apresentaram 
     

     
   e foram 

identificados como vasopressinérgicos (razões variaram de 80,7 a 3097, com média de 554,3 

± 205). Além disso, oito neurônios apresentaram 
     

     
   (média = 1,2 ± 0,1 variando de 0,7 

a 1,7) e foram identificados como neurônios intermediários (Figura 10). 
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Figura 10. Identificação de neurônios magnocelulares pelo fenótipo molecular: Em um total de 74 

neurônios registrados utilizando o protocolo eletrofisiológico, 43 foram caracterizados 

molecularmente como vasopressinérgicos, 13 como ocitocinérgicos e 18 como intermediários, 

expressando ambos os RNAm. Para maiores detalhes da análise e caracterização dos fenótipos 

utilizando PCR em tempo real, ver metodotos 3.5.  

 

Correlacionando os dois métodos utilizados, podemos observar que dos 11 neurônios 

identificados como vasopressinérgicos pela eletrofisiologia, sete também foram caracterizados 

com o mesmo fenótipo pelo RT-qPCR; 1 foi identificado com ocitocinérgico, e 3 como 

intermediários. A nossa surpresa ficou por conta dos 63 neurônios identificados como 

ocitocinérgicos pela eletrofisiologia, uma vez que, daqueles, 36 neurônios foram 

molecularmente identificados como vasopressinérgicos, 15 intermediários e somente 12 

foram identificados como sendo neurônios OT. Como podemos observar a análise molecular 

não corroborou os resultados eletrofisiológicos. Assim, não foi possível estabelecer qualquer 

relação segura entre a resposta elétrica e a característica molecular. A figura 11 mostra, 

graficamente, a correlação entre os dois métodos. 
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Figura 11. Correlação eletrofisiológica molecular. O gráfico de barras compara o fenótipo de 74 

neurônios identificados tanto pela eletrofisiologia (barras pretas) quanto pelo RT–qPCR (barras cinza). 

De 11 neurônios identificados como vasopressinérgico pela eletrofisiologia, 9% (n=1) foi identificado 

como ocitocinérgicos, 64% (n=7) foram vasopressinérgicos e 27% (n=3) como intermediários pelo 

RT–qPCR. Por outro lado, de 63 neurônios eletrofisiologicamente identificados como neurônios 

ocitocinérgicos, 57% (n=36) foram identificados como vasopressinérgicos, 24% (n=15) como 

intermediários e somente 19% (n=12) como ocitocinérgicos.  

 

   Tais resultados colocam em dúvida a confiabilidade do método eletrofisiológico. 

Todavia, é importante salientar que como a expressão de RNAm não é equivalente à 

quantidade de neuropeptídeos sintetizados, experimentos capazes de avaliar o fenótipo pela 

expressão de RNAm e ao mesmo tempo pelo neuropeptídeo sintetizado, são de suma 

importância para caracterizar o fenótipo dos neurônios com mais precisão. Assim, para 

resolvermos este problema, nós realizamos experimentos que englobaram: registros 

eletrofisiológicos, PCR em tempo real, e marcação do neurônio registrado com o traçador 

biocitina, para posterior analise por imunofluorescência, em um único neurônio. Estes 

experimentos são importantes para podermos correlacionar a expressão de RNAm com a 

síntese de peptídeo em cada fenótipo encontrado e compararmos, mais precisamente, com os 

resultados do protocolo eletrofisiológico. 
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4.4 Tripla Caracterização de um Único Neurônio 

 

 Utilizando a tripla caracterização, 22 neurônios foram eletrofisiológicamente 

identificados, o citoplasma foi coletado para analise do fenótipo pelo RT-qPCR, e por fim, os 

neurônios previamente marcados com biocitina foram identificados utilizando a 

imunofluorescência. Encontramos 11 neurônios imunorreativos para vasopressina e 11 para 

ocitocina. Inicialmente, quando comparamos esses dados com a biologia molecular, 

observamos que das células identificadas pela imunofluorescência como vasopressinérgicas, 9 

também o foram pelo RT-qPCR, e os dois restantes foram caracterizados como 

intermediários. Já em relação aos neurônios identificados como ocitocinérgicos pela 

imunofluorescência, o mesmo fenótipo foi encontrado com o RT-qPCR (Figura 12).  
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Figura 12. Caracterização fenotípica de neurônios magnocelulares: Fotomicrografias 

representativas obtidas de dois neurônios imunohistoquímicamente identificados. Os neurônios foram 

preenchidos com biocitina (0,2 %) durante o registro eletrofisiológico e revelados pela estreptavidina 

conjugada com Alexa fluor 350 (vermelho –A1 e B1). Em seguida, os neurônios foram marcados para 

vasopressina (A2 e B2) e ocitocina (A3 e B3) e a identificação do fenótipo foi feita pela colocalização 

(A4 e B4). Os painéis superiores mostram um neurônio registrado eletrofisiologicamente e 

imunohistoquímicamente positivo para ocitocina e os inferiores para vasopressina. A barra branca 

corresponde a 15 µm. O gráfico de barras representa a distribuição fenotípica dos neurônios de acordo 

com cada técnica: imunofluorescência, RT-qPCR e com o protocolo eletrofisiológico (C). Uma alta 

correlação entre a imunofluorescência e qPCR pode ser observada, no entanto o mesmo não é 

verdadeiro quando comparamos estas técnicas com a eletrofisiologia.  

 

Todavia, com a eletrofisiologia, notamos que a maioria das células registradas 

apresentaram retificações de entrada, saída ou ambas (n=19), e somente 3 não apresentaram 
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retificações. Quando comparamos estes resultados com os dois métodos anteriores, nós 

observamos que somente 10 células (1 VP e 9 OT) tiveram correlação com 

imunofluorescência, e 8 com PCR e imunofluorescência, sendo os outros 2 neurônios 

caracterizados como intermediários pelo RT-qPCR (Tabela 2, figura 12C).  

# Cel  Eletrofisiologia RT-qPCR Razão/Fenótipo Imunofluorescência 

1 IR (OT) 3,10 (VP) VP 
2 IR (OT) * (OT) OT 
3 IR (OT) 143,6 (VP) VP 
4 SOR (OT) * (VP) VP 
5 IR (OT) 0,02 (OT) OT 
6 SOR/IR (OT) 0,01 (OT) OT 
7 LINEAR (VP) 0,01 (OT) OT 
8 IR (OT) 0,01 (OT) OT 
9 SOR (OT) 25,61 (VP) VP 
10 LINEAR (VP) 4,91 (VP) VP 
11 IR (OT) 1,2 (Intermediário) OT 
12 IR (OT) * (VP) VP 
13 LINEAR (VP) 0,01 (OT) OT 
14 SOR (OT) * (VP) VP 
15 SOR (OT) 0,03 (OT) OT 
16 IR (OT) 0,01 (OT) OT 
17 IR (OT) 1,4 (Intermediário) OT 
18 IR (OT) * (VP) VP 
19 IR (OT) * (VP) VP 
20 IR (OT) 0,05 (OT) OT 
21 IR (OT) 75,69 (VP) VP 
22 IR (OT) 25,31 (VP) VP 

 

Tabela 2. Tripla caracterização de um único neurônio. A tabela mostra o fenótipo identificado por 

três métodos distintos: Eletrofisiologia, RT-qPCR e imunofluorescência em um único neurônio. Note a 

alta correlação entre o RT-qPCR e Imunofluorescência e a baixa correlação de ambos com a 

eletrofisiologia. * neurônios que expressaram somente um tipo de RNAm. 
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4.5 Caracterização Fenotípica de Neurônios Magnocelulares do Núcleo 

Paraventricular 

 4.5.1 Caracterização Eletrofisiológica 

 

Uma vez que o núcleo paraventricular também é composto por neurônios 

magnocelulares, nos preocupamos em avaliar a confiabilidade do protocolo eletrofisiológico 

também para este grupo de neurônios. Os mesmos procedimentos eletrofisiológicos e de RT-

qPCR descritos para o SON foram seguidos nesta etapa de experimentos. Levando em 

consideração que neurônios magnocelulares da porção lateral do PVN são na sua maioria 

vasopressinérgicos (76, 86, 122), optamos por caracteriza-los e de acordo com o protocolo 

eletrofisiológico, esperaríamos encontrar um grande numero de neurônios com relações I–V 

lineares, entretanto, dos 22 neurônios registrados 19 deles apresentaram correntes 

retificadoras. Assim, como pode ser observado na figura 13 para neurônios magnocelulares da 

porção lateral do PVN também obtivemos os 4 tipos de respostas, ou seja, das 22 células 

analisadas, 5 delas apresentaram SOR, 11 IR, 3 ambas as retificações (SOR/IR) e somente 3 

apresentaram  relações I–V  lineares. Portanto, classificando os neurônios de acordo com este 

protocolo, 19 foram caracterizados como ocitocinérgicos e 3 como vasopressinérgicos (Figura 

13). 
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Figura 13. Identificação fenotípica de neurônios magnocelulares do PVN lateral pela 

eletrofisiologia. Neurônios magnocelulares do PVN lateral (n=22) foram identificados pelo protocolo 

electrofisiológico, seguindo os mesmos critérios descritos na seção 3.3 para neurônios do SON. Quatro 

relações I-V foram encontradas no PVN lateral, sendo três delas correntes retificadoras, e uma linear 

(A, B, C e D respectivamente). A1, B1, C1 e D1 mostram as médias das relações I-V para cada caso 

encontrado. Dos 22 neurônios registrados, 19 apresentaram correntes retificadoras (5 SOR; 11 IR e 3 

SOR/IR) que caracterizaram essas células como ocitocinérgicas, e 3 tiveram uma relação I-V linear e 

foram identificados como vasopressinérgicas. O gráfico de barras resume os dados encontrados em 

relação às retificações (E) e a classificação fenotípica, de acordo com o protocolo utilizado (F). 

 

4.5.2 Caracterização Fenotípica do PVNmL pelo RT-qPCR  

 

Em relação à caracterização molecular dos 22 neurônios previamente analisados pela 

eletrofisiologia, 16 deles foram identificados como vasopressinérgicos com 
     

     
   

(variando entre 109,7 a 2296,3, com média = 4433,4 ± 2849,8) sendo que 6 dos 16 
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expressaram somente RNAm para vasopressina. Quatro neurônios tiveram 
     

     
   (0,0007 

a 0,04, com media= 0,012 ± 0,009) e foram identificados como neurônios ocitocinérgicos. Os 

dois neurônios restantes foram identificados como intermediários, 
     

     
   (média = 0,8 ± 

0,6; de 0,15 a 1,5). A comparação dos fenótipos descrita pelo protocolo eletrofisiológico e 

RT-qPCR para célula única, novamente, demonstrou baixa correlação, com somente quatro 

neurônios descritos com o mesmo fenótipo em ambos os métodos utilizados (Figura 14). 

 

Figura 14. Caracterização molecular do fenótipo dos neurônios magnocelulares do PVN lateral. 

A mostra a distribuição do fenótipo molecular dos neurônios previamente distinguidos pelo protocolo 

eletrofisiológico. Das três células identificadas como vasopressinérgica pela eletrofisiologia, 2 também 

foram caracterizadas como vasopressinérgica pelo RT-qPCR e uma como ocitocinérgica (B). 

Entretanto das 19 células ocitocinérgicas (presença das correntes retificadoras), somente 3 foram 

identificadas como ocitocinérgica pelo RT-qPCR. Seis cédulas expressaram somente RNAm para 

vasopressina. 

 

 

Isso significa que do total de neurônios identificados com o protocolo eletrofisiológico, 

75% dos neurônios do SON e 77% dos neurônios do PVN lateral não corresponderam ao 

fenótipo molecular obtido pelo RT-qPCR.  
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4.6 Implicações Fisiológicas 

 

A importância de caracterizar adequadamente o fenótipo dos neurônios magnocelulares 

pode ser facilmente apreciada em condições onde o equilíbrio hidroeletrolítico é desafiado. 

Sob estas condições, é razoável supor que os neurônios magnocelulares, expressando RNAm 

tanto para OT quanto para VP, priorizem a síntese e a liberação do peptídeo necessário para o 

reestabelecimento de equilíbrio hidroeletrolítico. Ou seja, a proporção dos fenótipos do SON 

poderia ser alterada. Portanto, para testar essa hipótese ratos foram submetidos à restrição 

hídrica ou à sobrecarga salina durante 7 dias (ver métodos 3.5.6). Em sequência, a proporção 

fenotípica em cada condição experimental foi avaliada e comparada com o grupo de animais 

controle. Como podemos observar na figura 15, nos animais submetidos a 7 dias de restrição 

hídrica houve um aumento de neurônios imunorreativos para vasopressina e uma redução no 

número de neurônios imunorreativos para ocitocina quando os comparamos com animais 

controle (VP= 60,4 ± 3 vs 84,1 ± 5.3 e OT = 61,7 ± 3 vs 48,5 ± 1,6; p < 0,005 e p < 0,05. 

Controle vs restrição hídrica, respectivamente). Entretanto, em relação ao grupo de animais 

submetidos a sobrecarga salina, nós não observamos diferenças significativas na proporção de 

neurônios VP (60,4 ± 3 vs 64,5 ± 4; p > 0,05) e OT (61,7 ± 3 vs 54 ± 3,7; p>0,05) quando os 

comparamos com o grupo controle.  
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Figura 15. Desequilíbrio hidroeletrolítico altera a proporção de fenótipos dos MNCs. 

Fotomicrografias mostrando neurônios imunorreativos para VP (vermelho) e OT (verde) em situação 

controle (A), após restrição hídrica (B), e sobrecarga salina (C). A3- C3 representa a sobreposição das 

imagens. O Gráfico de barras em D resume o número de neurônios imunorreativos encontrados para 

cada condição experimental. A estatística foi realizada utilizando ANOVA One Way não paramétrica 

com pós-teste de Bonferroni ** p <0,005. Barras horizontais = 15 µm. OC = quiasma óptico. 
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Dos resultados até aqui apresentados, podemos concluir que o protocolo 

eletrofisiológico não é eficaz na discriminação dos fenótipos dos neurônios magnocelulares, 

quando se utiliza a configuração whole cell. Além disso, a caracterização do fenótipo neuronal 

utilizando o protocolo eletrofisiológico se torna crítico em situações onde a proporção 

fenotípica esta alterada. Já com relação aos resultados obtidos com as células gliais, o 

envolvimento destas na modulação nitrérgica dos MNCs parece interferir somente em 

neurônios ocitocinérgicos uma vez que nos vasopressinérgicos a L-arginina produziu o 

mesmo efeito observado previamente por nós (34, 147). 

Como o RT-qPCR para célula única demonstrou 83 % de coerência entre a expressão de 

RNAm e a síntese de peptídeos para os neurônios do SON, este foi adotado por nós para 

caracterizar o fenótipo celular nos próximos experimentos. 

 

4.7 Canais HCN e Modulação Nitrérgica 

 Uma vez que alterações na atividade intrínseca dos neurônios magnocelulares durante a 

modulação nitrérgica ocorrem por meio dos canais de cátions ativados por hiperpolarização e 

nucleotídeos cíclicos (HCN) (130), avaliamos ainda se esta modulação persiste quando a 

interação neurônio-glia está ausente. Para tal, utilizamos neurônios magnocelulares isolados e 

avaliamos o efeito do óxido nítrico sobre os canais HCN. A figura 16 apresenta os resultados 

obtidos. Aplicação de 500 µM de L-arginina produziu uma redução significativa na corrente 

estacionária (-19 ± 5pA vs -6,8 ± 1,8 pA, em – 135 mV). Adicionalmente, ajustando uma 

exponencial simples para calcular a constante de tempo do componente do processo de 

ativação da corrente Ih, nós observamos que na presença da L-arginina houve um aumento 

significativo quando comparado com o controle (109,6 ± 26 ms vs 167,7 ± 32 ms, em -135 

mV; n=6, *p<0,05). Assim, esses dados demonstraram que a modulação nitrérgica nos canais 

HCN ocorre independentemente das células gliais. 
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Figura 16. Efeito do óxido nítrico nos canais HCN em neurônios magnocelulares isolados. Em A, 

estão representados traçados típicos obtidos em um neurônio do grupo demonstrando o efeito da 

superfusão com L-arginina, seguida da aplicação do bloqueador específico ZD7288. Observa-se uma 

redução da corrente total sensível ao ZD7288. Em D,E a corrente subtraída (L-arginina – ZD7288) é 

evidenciada numa relação corrente voltagem e comparada com o grupo controle. Na relação I-V em B, 

nota-se que quando os neurônios são submetidos a L-arginina (500 µM) há uma redução expressiva da 

amplitude da corrente total quando comparada com o controle (-19 ± 5pA x -6,8 ± 1,8 pA, em – 135 

mV, n= 9 p< 0,05). Em C, traçado representativo de um neurônio do grupo demonstrando a ativação 

da corrente, em -135 mV, ajustada com uma exponencial simples (em vermelho) para calcular a 

constante de tempo do processo. O grupo controle está representado em preto e o grupo submetido a 

L-arginina está representado em cinza. O gráfico de barras, em D, resume a média do grupo no 

controle e após o tratamento com L-arginina. Note o aumento na constante de tempo na presença da L-

arginina. 
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4.8 Neurônios Magnocelulares do SON Produzem NO 

 

Como observamos nos experimentos anteriores, a modulação nitrérgica da corrente Ih 

ocorre na ausência das células gliais. Entretanto, considerando que tais células são capazes de 

produzir NO (100), nossa próxima pergunta foi: Onde é produzido o NO? 

 Como a sintase do óxido nítrico foi encontrada nos neurônios magnocelulares e sua 

expressão no hipotálamo está correlacionada com aumentos da osmolalidade plasmática (21, 

144) o próximo passo consistiu em avaliar se os neurônios do SON são capazes de produzir 

oxido nítrico e este por sua vez atuar autocrinamente ou paracrinamente. Inicialmente, foram 

feitos experimentos de fluorescência com neurônios isolados para verificar a produção de NO, 

em condições de aumento da osmolalidade, sem a interferência dos astrócitos. Para tanto, os 

neurônios foram dissociados e incubados com um marcador fluorescente da produção de NO 

(DAF-FM – 10 µM) e com auxilio da microscopia confocal nós observamos as alterações na 

produção do NO durante uma situação controle (solução de Hank – Ver metodologia) seguido 

de um estímulo hiperosmótico de 330 mosm/(kg.H2O) (Solução de Hank ajustada com 

manitol) e como controle positivo nós utilizamos um doador de NO (SIN 1, 100 µM). 

Como demonstrado na figura 17, durante o estimulo hipertônico houve um aumento na 

fluorescência indicando aumento na produção de NO. Para demonstrar que o aumento na 

produção de NO foi devido ao estimulo hipertônico, nós utilizamos um doador de NO (SIN1 

100 µM) como controle positivo e observamos um aumento ainda maior. 
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Figura 17. Hipertonicidade aumenta a produção de NO em neurônios do supraóptico. A - 

Evolução temporal da produção de NO de um único neurônio isolado do grupo na condição controle, 

durante o estimulo hipertônico e após tratamento com doador de NO (SIN1 100 µM).  As figuras no 

topo do gráfico representam “surface plots” do mesmo neurônio em cada condição experimental e a 

barra colorida, de cores frias a cores mais quentes, indica o aumento na produção de NO. B média  

ΔF/F0 (media ± epm) obtida de 13 células em 3 experimentos independentes.  ΔF= (F-F0) é a diferença 

entre a fluorescência obtida em um intervalo de tempo (F) e a fluorescência de fundo (“background”) 

(F0). A média dos valores foi calculada com os maiores valores de ΔF/F0 para cada situação.  

 

A identificação dos neurônios isolados como sendo magnocelulares foi realizada através 

de experimentos de imunofluorescência. Como mostrado na figura 18, nós encontramos 

neurônios com morfologias distintas, os circulares e os neurônios com axônios e dendritos. 

Quanto à marcação dos neurônios para determinação do fenótipo celular, observamos que 

apesar da especificidade dos anticorpos, varias colocalizações foram observadas. 
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Figura 18. Imunofluorescência para neurônios vasopressinérgicos e ocitocinérgicos do SON 

isolados. Os neurônios isolados foram incubados com anticorpos específicos para identificação 

fenotípica (vasopressina em vermelho e ocitocina em verde). A colocalização é mostrada em amarelo 

em F e I.  Dois tipos de morfologia neuronal foram identificados após 24 horas em cultura: Neurônios 

circulares (D) e com axônios e dendritos (G). A, B e C são experimentos controles somente com 

anticorpo secundário e na presença de DAPI (marcador nuclear). Escala: 7,5 µm (A-F) e 25 µm (G-I). 

 

Frente ao alto número de neurônios colocalizados e sabendo que os neurônios 

magnocelulares do núcleo supraóptico possuem neurônios com fenótipos intermediários, isto 

é, produzem os dois peptídeos, seria razoável pensar em um neurônio isolado com fenótipo 

intermediário. Todavia, a porcentagem de colocalização, indicando duplo fenótipo em 

condições basais é baixa e neste experimento observamos que maior parte células tiveram 

colocalização (~70%). Assim, na tentativa de sanar este problema nós repetimos o mesmo 

tipo de experimento, utilizando fatias do SON e avaliamos as colocalizações com o intuído de 
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investigar se o processo de dissociação dos neurônios estava alterando sua fisiologia. Como 

demonstrado na figura 19, utilizando os mesmos anticorpos, para imunofluorescência em 

fatias, nós não observamos a mesma intensidade de colocalizações. 

 

Figura 19. Imunofluorescência em fatias do SON. A, neurônios vasopressinérgicos marcados com 

anticorpo anti-VP (1:500 Guinea Pig anti-(Arg
8
 )-Vasopressina - Vermelho). B, neurônios marcado 

com anticorpo anti-OT (1:500 anti Rabbit - Verde). C, experimento controle somente com anticorpo 

secundário. Colocalização é mostrada em D. Note a ausência de colocalizações.  QO = quiasma 

óptico. 

 

Devido ao fato de não termos observado a mesma proporção de colocalizações na 

imunofluorescência com neurônios isolados e nas fatias, nós optamos por repetir a 

fluorescência na presença do DAF-FM e observar a produção de NO em fatias evitando assim 

alterações que possam ocorrer na fisiologia do neurônio durante o processo de dissociação. Os 

dados demonstram que durante o estimulo hipertônico ocorre um aumento na fluorescência 

indicando maior produção de NO que retorna aos níveis basais quando retiramos o estímulo. 

50 µm 
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Por outro lado, na presença do inibidor da enzima sintase do óxido nítrico não observamos 

aumentos na produção de NO (Figura 20) confirmando a especificidade do estímulo.  

 

Figura 20. Hipertonicidade estimula a produção de NO nos neurônios magnocelulares do SON. 

Em A, evolução temporal da produção do NO durante controle, o estímulo hipertônico e lavagem 

(círculos preenchidos) ou na presença do inibidor da sintase do óxido nítrico (círculos vazios). Durante 

o estímulo hipertônico houve um aumento da fluorescência e sua volta próximo aos níveis basais 

ocorreu com a lavagem, efeito não observado na presença do L-NAME. B resume os resultados 

obtidos em cada situação experimental. ΔF= (F-F0) é a diferença entre a fluorescência obtida em um 

intervalo de tempo (F) e a fluorescência de fundo (“background”) (F0). A média dos valores foi 

calculada com os maiores valores de ΔF/F0 para cada situação.  

 

 Com esses experimentos nós evidenciamos que os neurônios magnocelulares são 

capazes de produzir óxido nítrico em resposta a aumentos da osmolalidade, e os neurônios 

isolados nos permitem inferir que esta produção ocorre independente das células gliais. 

Entretanto, uma vez que os neurônios magnocelulares são osmosensíveis, o aumento na 

produção de NO pode ser atribuído, em princípio, ao aumento da frequência de disparo dos 

neurônios ocasionada pelo estímulo hipertônico. Desta forma, para dissociar os dois 

fenômenos nós repetimos o experimento anterior, mas ao mesmo tempo um neurônio que 

estava carregado com o indicador fluorescente DAF-FM foi registrado, e quando o estímulo 

hipertônico foi aplicado, injeções de corrente negativa foram aplicadas com o intuito de 

hiperpolarizar o neurônio evitando assim que o mesmo aumentasse sua frequência de disparo. 
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Desta forma, o neurônio permaneceu silente durante todo o estímulo. Como pode ser 

observado na figura 21 A e A1 o estímulo hipertônico novamente induziu um aumento na 

fluorescência, mesmo quando o neurônio estava silente. Estes resultados demonstram que o 

estímulo hipertônico por si só foi capaz de aumentar a produção de NO nos neurônios 

magnocelulares do núcleo supraóptico independentemente da frequência de disparo. 

Experimentos controles utilizando solução isotônica e despolarização do neurônio por injeção 

de corrente na ausência da hipertonicidade, também foram feitos e como demonstrado na 

figura 21 B, B1, C e C1 não houve alterações na fluorescência reforçando nossa hipótese de 

um efeito específico da hipertonicidade na produção de NO em neurônios magnocelulares do 

núcleo supraóptico. 

 

Figura 21. Frequência de disparo não determina a produção de NO. Frequência de disparo dos 

neurônios foi alterada por injeções de corrente hiperpolarizante (diminuição) ou despolarizante 

(aumento) em células submetidas a condições de tonicidade indicados em cada situação experimental. 

(A) Decurso temporal da produção de NO em condições isotônicas e em repouso, após exposição das 

células a hipertonicidade e hiperpolarização e ao voltar para isotonicidade, como indicado pelas setas. 

(B) Fluorescência medida sob condições isotônicas e despolarização da célula, a fim de aumentar a 
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frequência de disparo. O painel (C) mostra uma situação em que as células foram expostas a 

hipotonicidade. A fluorescência das células registrada está representada pelos círculos abertos (A1, B1 

n=7 e C1 n = 8) e as células vizinhas que serviram como controle positivo por círculos fechados (A1 

n=32; B1 n=101 e C1 n=86). Os gráficos de barras resumem a frequência de disparo dos neurônios 

registrados para cada caso. Os traçados nos gráficos são representativos de cada situação e as escalas 

de voltagem e tempo mostradas em C são valida para todos os registros. Os dados foram expressos 

como média ± epm. 

 

Resumidamente, os resultados até aqui apresentados nos permitem duas conclusões: 1) 

Durante aumentos da osmolalidade, há um aumento na produção de NO nos neurônios 

magnocelulares do SON, sugerindo uma ação parácrina e/ou autócrina e 2) A modulação 

nitrérgica dos canais HCN nos neurônios magnocelulares do núcleo não envolve células 

gliais. Frente a estas evidências as seguintes perguntas foram feitas: 1) Qual isoforma dos 

canais HCN é expressa nos SON? 2) Qual a importância funcional destes canais nos MNCs?, 

e 3) Qual a via de sinalização utilizada pelo NO na modulação desses canais?  

4.9 Expressão dos Canais HCN por RT-qPCR Single Cell 

As quatro isoformas dos canais HCN já foram descritas no sistema nervoso central (71). 

Entretanto, no SON há uma controvérsia quanto à isoforma predominante (96, 102). Nesse 

sentido, nós inicialmente realizamos experimentos com “single cell RT-qPCR” para 

avaliarmos a isoforma dominante. De trinta neurônios analisados nós observamos que 17 

expressaram mais de uma isoforma e 13 somente uma delas. Os fenótipos das mesmas células 

foram molecularmente identificados, mas não encontramos diferenças de expressão entre eles. 

Como podemos observar na tabela 3, os MNCs vasopressinérgicos e ocitocinérgicos 

expressam RNAm para as quatro isoformas, sendo a do tipo 3 e 4 as predominantes.  
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# Célula HCN1 HCN2 HCN3 HCN4 Fenótipo 

1     OT 

2     VP 

3     VP 

4     VP 

5     OT 

6     VP 

7     VP 

8     OT 

9     OT 

10     OT 

11     VP 

12     VP 

13     VP 

14     VP 

15     VP 

16     VP 

17     VP 

18     VP 

19     OT 

20     IT 

21     OT 

22     OT 

23     OT 

24     IT 

25     VP 

26     VP 

27     VP 

28     IT 

29     VP 

30     VP 

 

Tabela 3. Expressão RNAm para isoformas dos canais HCN. Expressão dos canais HCN no 

supraóptico foi realizada por meio de single cell RT-qPCR. Neurônios vasopressinérgicos e 

ocitocinérgicos expressaram todas as isoformas, porém a do tipo 3 e 4 predominaram. Círculos 

coloridos indicam a expressão de uma determinada isoforma para cada célula analisada. Círculos 

Amarelos = HCN1, Vermelhos = HCN2, Verdes = HCN3 e Azuis = HCN4. 

 

4.10 Efeitos Macroscópicos do ZD7288 

 

 Estudos electrofisiológicos demonstraram que os canais HCN são responsáveis por 

manter o nível do potencial de repouso em vários tipos de neurônios (43, 50, 125). Desta 

forma, para avaliarmos o papel funcional dos canais HCN na excitabilidade dos MNCs, 

registramos a atividade intrínseca dos neurônios magnocelulares em condição controle e na 
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presença do ZD7288, bloqueador desses canais. Como demonstrado na figura 22 A, B e C, 

houve uma redução significativa na frequência de disparo dos neurônios quando o ZD7288 foi 

adicionado à solução de perfusão (4,3 ± 0,5 Hz vs 2,7 ± 0,4 Hz, n=13; p<0,05), demonstrando 

uma participação destes na excitabilidade dos MNCs. Adicionalmente, o número de 

potenciais de ação em resposta a valores crescentes de correntes positivas foi reduzido na 

presença do ZD7288 quando comparamos com o grupo controle (73,7 ± 2,4 vs 64,1 ± 2,9 

n=12; p<0,05), mais uma vez, demonstrando uma redução da excitabilidade dos neurônios 

(Figura 22 E e E1). Por outro lado, a resposta dos neurônios a injeções de corrente negativa 

(Figura 22 D) mostrou que a resistência de entrada dos mesmos, não foi estatisticamente 

diferente entre os grupos (Controle = 1,1 ± 0,5 GΩ vs ZD7288 = 1,0 ± 0,4 GΩ, n=12; 

p>0,05).  
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Figura 22. Canais HCN contribuem para excitabilidade dos neurônios do SON. Traçado 

representativo de um neurônio do grupo ilustrando os feitos do ZD7288 na frequência de disparo dos 

MNCs e no número de potenciais durante injeções de corrente positiva (A, E e E1). Em C, o mesmo 

traçado exposto em A, ampliado para visualizar melhor os efeitos do ZD7288 na cinética do potencial 

de ação. A linha vermelha representa o ajuste de uma exponencial simples na fase de despolarização 

pós-potencial, e como demonstrado o ZD parece reduzir a constante de tempo deste processo.  Os 

gráficos em B e E2 resumem a média ± epm de 12 neurônios registrados. Como demonstrado em D, 

D1 e D2 a resistência de entrada dos neurônios, medida por injeções de corrente negativa (0 a -50 pA) 

não foi significativamente alterada na presença do ZD quando comparado ao controle.  
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4.11 Vias de Sinalização do NO 

 

Como os canais HCN possuem sítios de ligação para cGMP, e este por sua vez, tem 

sido apontado na literatura como principal via de sinalização do NO, avaliamos se o 

mecanismo de modulação nitrérgica nesses canais, envolve a formação deste segundo 

mensageiro. Para tanto, utilizamos um inibidor seletivo da guanilato ciclase solúvel, H-(1,2,4) 

oxadiazolo[4,3-a] quinoxalin-1-one – ODQ (10 μM, 30 μM e 100 μM), mas nenhuma 

alteração e evidência significativa de modulação endógena do NO utilizando essa via de 

sinalização foi observado (Figura 23). Também não observamos diferenças de modulação em 

relação ao fenótipo celular caracterizado pelo RT-qPCR em célula única. 

 

Figura 23. Modulação nitrérgica nos canais HCN é independente de cGMP. A, B e C representam 

traçados de corrente evocados por pulsos de voltagem de -50 a -135 mV, com duração de 3 segundos, 

na presença de três concentrações distintas do inibidor da guanilato ciclase solúvel (ODQ 3 µM , 30 

µM e 100 µM), seguido do inibidor da corrente Ih, ZD7288 (50 µM). Correntes Ih obtidas pela 

subtração digital (d,e). A1, B1 e C1 relação corrente x voltagem para o componente sensível a 

ZD7288. Não foi observado alterações significativas na corrente Ih em nenhuma das concentrações 

utilizadas. Controle vs ODQ: 3 µM (-33,3 ± 7,6 pA vs 33± 6,8 pA ), 30 µM (30,6 ± 4 pA vs -37,2 ± 

5,4 pA) e 100 µM (-48,7 ± 8,7 pA vs -45,3 ± 13,3 pA). p>0,05 para todas as concentrações. Oito 

células foram registradas para cada concentração utilizada. 
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A partir desses resultados, utilizamos a concentração intermediária de ODQ (30 μM) 

testada anteriormente, e acrescentamos à solução de perfusão o substrato do NO, L-arginina. 

Como demonstrado na figura 24, observamos que mesmo na presença do inibidor da 

guanilato ciclase, a L-arginina foi capaz de reduzir significativamente a corrente Ih, tanto em 

neurônios VP quanto OT, apontando, assim, uma via direta de modulação ou o envolvimento 

de outros segundos mensageiros, ainda desconhecidos. 

 

Figura 24. Modulação nitrérgica dos canais HCN é independente de cGMP. A relação I–V foi 

construída utilizando-se o mesmo protocolo descrito anteriormente e demonstra o efeito da L-arginina 

na presença do inibidor da guanilato ciclase. Mesmo na presença do bloqueador a L-arginina reduziu 

significativamente a corrente Ih sugerindo uma via independente de cGMP. (-48 ± 14 pA x -24,7 ± 10 

pA, n=5 ). * p< 0,05 - Teste t pareado.  
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4.12 Óxido Nítrico Modula os Canais HCN por Mecanismo de S-nitrosilação 

 

A visão clássica de que o cGMP é o único mediador da modulação nitrérgica tem sido 

questionada nos últimos anos.  Uma nova via de modulação, a S-nitrosilação, tem sido 

proposta como via alternativa (3). A S-nitrosilação é um mecanismo importante para 

estabilizar a reação do NO, prolongando sua atividade biológica, e tem sido apontada como 

uma modificação pós-traducional chave em canais iônicos (60) incluindo os HCN (155). 

Diante disso, além de investigarmos o envolvimento do cGMP na modulação nitrérgica, 

também investigamos se essa modulação ocorre por este mecanismos não convencional. Para 

tanto, utilizamos a técnica de patch clamp em modo voltage clamp para aplicação de pulsos 

de voltagem hiperpolarizantes (-50 a -135 mV) a partir de um pulso pré-condicionado de -50 

mV. A corrente foi registrada numa condição controle, na presença de L-arginina e na 

presença de ZD7288 mais L-arginina, como nos registro anteriores expostos acima. Porém, 

neste caso, utilizamos um bloqueador, a N-etilmaleimida (NEM – 300 µM), que oxida os 

resíduos de cisteína impedindo a S-nitrosilação. A figura 25 mostra os resultados obtidos em 

11 neurônios magnocelulares na presença do inibidor da S-nitrosilação. Como podemos 

observar, quando os resíduos de cisteína são oxidados há um aumento na corrente Ih 

demonstrando que este processo pode ser uma via de modulação dos canais HCN (-33,2 ± 10 

pA vs 81,2 ± 13 pA em -135 mV, controle e nitrosilado respectivamente, n =11; p<0,05). De 

fato, quando a L-arginina foi adicionada ao banho não foi observado redução na corrente Ih (-

59,2 ± 15 pA vs -59 ± 11 pA em -135 mV; n=10; p>0,05), como demonstrado previamente 

por nós (130), permitindo concluir que os canais HCN podem ser S-nitrosilados (Figura 25 

B). 
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Figura 25. Modulação nitrérgica dos canais HCN é dependente de s-nitrosilação. Em A e B, 

traçados representativos de registros de corrente Ih na presença do bloqueador NEM, NEM + L-

arginina seguido de ZD7288. Gráfico A1 mostra a relação I–V da média de neurônios registrados na 

presença do bloqueador da S-nitrosilação (NEM – 300 µM). Note que na presença do bloqueador 

houve um aumento na corrente basal indicando que o canal é modulado por oxidações dos resíduos de 

cisteína (-33,2 ± 10 pA vs 81,2 ± 13 pA em -135 mV, controle e nitrosilado respectivamente, n =11; 

p<0,05). Em B1, o gráfico com a relação I–V resume a média dos neurônios registrados na presença da 

L-arginina demonstrando que na presença do bloqueador da S-nitrosilação a L-arginina não foi capaz 

de alterar a corrente Ih apontando a via utilizada pelo NO para modular os canais HCN (-59,2 ± 15 pA 

vs -59 ± 11 pA em -135 mV; n=10; p>0,05). Não foi observado diferenças entre os fenótipos celulares. 

 

Apesar da N-ethylmaleimide ser um oxidante específico para resíduos de cisteina, 

testamos, ainda, o ácido ascórbico, que também atua como um agente denitrosilante ou 

redutor (138). Como demonstrado na figura 26, na presença do ácido ascórbico há um 

aumento na magnitude da corrente (-9,8 ± 14 vs -16,8 ± 8,5, n=6; p<0,05)  sugerindo a 

presença de uma S-nitrosilação endógena.  
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Figura 26. Neurônios magnocelulares são s-nitrosilados endogenamente. O gráfico I–V mostra o 

efeito da denitrosilação nos canais HCN. Como podemos observar, na presença do ascorbato houve 

um aumento na magnitude da corrente Ih indicando uma s-nitrosilação endógena (-9,8 ± 14 vs -16,8 ± 

8,5, n=6; p<0,05). Não foi observado diferenças entre os fenótipos celulares. 

 

4.13 Modulações Nitrérgica dos Canais HCN Durante Estimulo Hipertônico 

Agudo  

 

Partindo do principio que a produção e liberação de VP e OT na circulação sistêmica 

são modificadas toda vez que ocorrem alterações na osmolalidade plasmática, e que o 

estímulo osmótico aumenta a produção do NO, nós também avaliamos o se estimulo 

hipertônico per se modulava os canais HCN. Como ilustrado na figura 27, a corrente Ih na 

presença da solução hipertônica (330 mosm/kg.H2O) teve um valor médio de - 50,33 ± 0,9 

pA, (em -135 mV) significativamente maior que na situação controle (-20,1 ± 7 pA, em -135 

mV).  Observamos ainda, que na presença do bloqueador da NOS, um aumento adicional foi 

observado demonstrando que o NO produzido nessas condições experimentais tem também 

um efeito inibitório sobre os canais HCN (Figura 27 B e D). 
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Figura 27.  Hipertonicidade modula os canais HCN em neurônios magnocelulares.  Em A e B, 

traçados típicos obtidos de um neurônio do grupo na condição controle (a), na presença do estímulo 

hipertônico (b) ou hipertônico mais L-NAME (B–b), seguido da aplicação do bloqueador dos canais 

HCN ZD7288 (c). d,e representam o componente sensível ao ZD7288 em cada condição experimental. 

C e D, as relações I–V das médias das correntes sensíveis ao ZD7288 (corrente Ih) nas mesmas 

condições experimentais descritas acima. Note um aumento significativo da corrente Ih na presença do 

estímulo hipertônico quando comparado ao controle (-50,33 ± 0,9 pA vs  20,1  ± 7 pA, n=9), e um 

aumento adicional na corrente quando o L-NAME foi adicionado ao banho (-91.7 ± 14 vs -50,33 ± 

0,9) . Diferenças estatísticas estão indicar por * (* p<0,05; ** p<0,005). Não foi observado diferenças 

entre os fenótipos celulares. 
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5. DISCUSSÃO 

 

No presente trabalho, nós investigamos os possíveis mecanismos da modulação 

nitrérgica sobre os canais HCN bem como a origem deste neuromodulador. Até o momento 

demonstramos que o NO produzido nos neurônios magnocelulares do SON, modula a 

corrente Ih independentemente de cGMP, não envolve outros tipos de células nesta resposta e 

não há diferenças na modulação quanto ao fenótipo celular. Além disso, experimentos 

investigando mecanismos não convencionais de modulação como a S-nitrosilação mostram a 

presença de uma via de sinalização alternativa do NO. Evidenciamos ainda que aumentos da 

osmolalidade promoveram um aumento significativo da corrente Ih, mostrando que os canais 

HCN também são modulados pelo estresse osmótico, e que o NO produzido nessas condições, 

tem um efeito inibitório sobre os canais HCN. Destacamos ainda a importância de se 

diferenciar os fenótipos dos neurônios magnocelulares, bem como a sensibilidade de alguns 

métodos que são utilizados para este fim. 

Como a excitabilidade dos MNCs está diretamente relacionada com a quantidade de 

neuropeptídios liberados (40, 107), entender os mecanismos que a controlam implica em 

contribuir para o melhor entendimento da sua fisiologia. Dentre os mecanismos já descritos na 

literatura, o controle sináptico é um deles, e sua contribuição está relacionada ao balanço entre 

as entradas excitatórias e inibitórias, mediadas pelos neurotransmissores glutamatérgicos e 

GABAérgicos, respectivamente (37, 41).  No entanto, outros fatores também podem alterar a 

excitabilidade destes neurônios independentemente da transmissão sináptica. Um deles é a 

alteração da osmolalidade plasmática, que aumenta ou reduz a excitabilidade neuronal com 

consequentes alterações na concentração de vasopressina e ocitocina circulante (24). 

Adicionalmente, tem sido demonstrado que tanto em condições isotônicas quanto durante 

alterações na osmolalidade plasmática, alguns neuromoduladores são capazes de, direta ou 
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indiretamente, controlar a excitabilidade dos MNCs (133, 136). Dentre estes o NO tem se 

mostrado um modulador da excitabilidade destes neurônios tanto via sinapse (141) quanto por 

ações diretas em canais iônicos (130). 

 5.1 Caracterização Fenotípica Baseada no Método Eletrofisiológico  

 

Tao importante quanto desvendar os mecanismos de ação do NO em neurônios do SON, 

é realizar a caracterização adequada do fenótipo celular.  Este parâmetro é importante no 

entendimento da fisiologia dos MNCs uma vez que nossos resultados e de outros tem 

mostrado que uma mesma molécula pode ter efeitos distintos dependendo do fenótipo celular 

(62, 120, 165). Eletrofisiologicamente, neurônios VP e OT podem ser distinguidos uns dos 

outros por vários procedimentos. No entanto, a maior parte dos métodos é baseada na resposta 

dos neurônios a um determinado peptídeo ou, por exemplo, pela sucção durante a 

amamentação (7, 54, 118), tornando o processo de diferenciação fenotípica complexo. Outra 

complicação na diferenciação dos MNCs, baseado apenas na eletrofisiologia surgiu com os 

estudos de Moos et al (97). Os autores demonstraram que durante a amamentação, alguns 

neurônios exibiam tanto características fásicas da vasopressina quando atividades em burst da 

ocitocina, características utilizadas para diferenciar os fenótipos na década de 70 a 80 (24, 

119, 160). Esta constatação aumentou a possibilidade de que ambos os peptídeos poderiam 

ser sintetizados na mesma célula. No entanto, a descoberta das correntes retificadoras, 

supostamente expressa em OT, mas não em neurônios VP (8, 61, 139, 165) tem sido utilizado 

como critério para distinguir os fenótipos. Como já sugerido acima, este protocolo está sujeito 

a criticas, uma vez que os neurônios deste núcleo possuem três fenótipos: 1) 

Vasopressinérgico, caracterizado pela síntese de vasopressina; 2) ocitocinérgico, 

caracterizado pela síntese de ocitocina; e 3) um terceiro tipo, no qual VP e OT são 

sintetizados em concentrações equivalentes e são denominados de intermediários (52, 74, 94). 
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Neste estudo, observamos que de 63 neurônios caracterizados como ocitocinérgicos pela 

eletrofisiologia, 36 foram identificados como vasopressinérgicos pelo RT-qPCR (Figura 11), 

evidenciando que o protocolo eletrofisiológico não se coaduna com os resultados obtidos pela 

biologia molecular. Portanto, os nossos resultados indicam que a presença ou ausência de 

correntes retificadoras na relação I-V não são parâmetros confiáveis para serem utilizados 

como identificadores de fenótipos dos MNCs. Nossos dados corroboram os de Zampronio et 

al. (165) que utilizaram ratos transgênicos expressando eGFP, juntamente com o gene da 

vasopressina, e observaram que nem todos os neurônios identificados como ocitocinérgicos, 

devido à ausência de eGFP, apresentavam correntes retificadoras. Esses achados reforçam a 

ideia de que este tipo de corrente não se restringe aos neurônios OT. Além disso, os neurônios 

que expressam ambos os peptídeos, conforme indicado por imunofluorescência, não foram 

incluídos no grupo de neurônios por eles analisados. 

Desta forma, os resultados divergentes aqui relatados podem ser atribuídos a 2 fatores: 

1) a presença de correntes retificadoras em células vasopressinérgicas e intermediárias, e 2) 

devido ao fato da primeira descrição do uso das correntes retificadoras e sua correlação com 

os neurônios ocitocinérgicos (mas não os seguintes, ver Hirasawa et al., 2003 e Zampronio et 

al., 2010 ) terem utilizado eletrodos finos, com duração das injeções de corrente 6 vezes maior 

do que em experimentos de patch clamp (8, 139, 140). De fato, estudos comparando 

experimentos realizados com registros intracelulares através de microeletrodos finos e whole 

cell patch clamp, mostraram que devido a grande corrente de vazamento na interface 

eletrodo/membrana, observada nos experimentos com eletrodos, a propriedade intrínseca dos 

neurônios pode mostrar-se alterada levando, por exemplo, a despolarização do potencial de 

repouso (82, 137). Além disso, estudo mais recente de Li e colaboradores (80) reporta que 

foram incapazes de replicar os resultados do protocolo eletrofisiológico porque o mesmo não 

era consistente com registros em whole cell. 
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5.1.2 Tripla Caracterização dos MNCs  

 

 Apear da expressão de RNAm ter sido correlacionada e utilizada como estimativa da 

síntese de proteína/peptídeo, a correlação entre eles ainda é um assunto controverso e os 

resultados descritos até agora têm sido relativamente inconsistentes. Coeficientes altos e 

baixos entre os dois parâmetros foram relatados para as proteínas, variando de 0,40 a 0,78 (55, 

56, 88), e uma alta correlação para peptídeos (101). Frente a esse impasse, e com o intuito de 

evitar erros na caracterização fenotípica somente pela expressão de RNAm, foi realizada uma 

caracterização tripla em um único neurônio, comparando os resultados eletrofisiológicos não 

apenas com RT- qPCR, mas também com imunofluorescência (ver métodos 3.5). Como 

mostram a figura 12 e tabela 2, há uma forte correlação entre o fenótipo caracterizado pela 

imunofluorescência e RT - qPCR. Comparando os resultados obtidos pelos três métodos, 

observou-se que apenas 10 neurônios identificados pela eletrofisiologia corresponderam aos 

descritos pela imunofluorescência, e apenas 8 com imunofluorescência e RT- qPCR (Tabela 

2). Este fato é particularmente crítico se consideramos situações em que a proporção relativa 

dos tipos neuronais está alterada. 

Como demonstrado, a expressão de RNAm obtido pelo RT-qPCR teve uma correlação 

de 80% com a imunofluorescência. Contudo, os resultados do protocolo eletrofisiológico não 

corroboraram aqueles obtidos com imunofluorescência, reforçando a hipótese de que o 

critério da presença ou ausência de correntes retificadoras em neurônios magnocelulares 

ocitocinérgicos e vasopressinérgicos, respectivamente, não é determinante para distinguir o 

fenótipo dos mesmos.  

5.1.3 Implicações Fisiológicas 

 

 O número de neurônios com fenótipo intermediário encontrado na caracterização pelo 

RT - qPCR (n=18) não nos surpreendeu, uma vez que 1 % - 3 % dos MNCs co-expressam 
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ambos os peptídeos sob condições fisiológicas. Além disso, quando o sistema é confrontado 

com situações de desafio, como lactação, esta percentagem pode aumentar para 24 %, e 

ambos os peptídeos podem ser encontrados na mesma vesícula neurossecretora. Sob estas 

condições, Mezey et al (94) sugeriram que os neurônios OT expressando pouca ou nenhuma 

VP se tornam capazes de sintetizar VP de modo a compensar a perda de água observada 

durante a lactação. Nossos resultados reforçam esta hipótese, uma vez que ratos submetidos à 

restrição hídrica mostraram um aumento nos neurônios imunorreativos a VP e uma 

diminuição no número relativo de neurônios OT (Figura 15). Esta é uma clara indicação de 

que os neurônios são capazes de alterar seu fenótipo em resposta a uma situação de desafio. 

 Este fenômeno pode ser explicado, pelo menos em parte, por dois fatores: 1) a presença 

de RNAm de OT e VP na mesma célula, permitindo que os neurônios sintetizem ambos ou 

apenas um dos peptídeos quando necessário (através de uma regulação pós-transcricional do 

RNAm), e/ou 2) por modulações dos genes envolvidos na expressão da OT e VP. Estas 

hipóteses estão apoiadas por estudos de hibridização in situ e RT-qPCR, confirmando a 

expressão de ambos os RNAs mensageiros na maioria dos MNCs, com um aumento evidente 

em um deles, quando o sistema é osmoticamente estressado (52, 73, 92, 159). A coexistência 

de ambos RNAm (s) parece ser uma propriedade de neurônios magnocelulares, uma vez que 

neurônios magnocelulares do núcleo paraventricular lateral também expressam RNAm para 

VP e OT (Figura 14), enquanto os neurônios vasopressinérgicos parvocelulares do núcleo 

supraquiasmático não expressam RNAm para OT (52). Em relação à modulação gênica, 

dados da literatura mostram que os genes que codificam VP e OT estão no mesmo 

cromossomo separados apenas por uma região intergênica, e são processados em sentidos de 

transcrição opostos (57, 95). O que se sabe ainda é que a identidade molecular fenotípica 

desses neurônios é regulada por genes específicos, e o consenso é que entre o domínio 288 pb 

e 116 pb exista um ativador específico para VP e um repressor que inibe a expressão de OT 



92 

 

nos MNCs, levando assim a expressão de um único peptídeo (117). No entanto, vários 

estudos têm demonstrado que a expressão de genes VP e OT pode ser influenciada por 

entradas sinápticas, bem como por estímulos osmóticos (10, 46, 92, 99). 

 Não foram observadas mudanças significativas na proporção de neurônios VP e OT em 

ratos com sobrecarga salina em comparação com o controle. Se considerarmos que neste 

modelo alterações na diurese e natriurese (Liberação de peptídeo atrial natriurético, inibição 

do transporte de Na
+
, supressão da liberação de renina, inibição da liberação de aldosterona, e 

aumento na liberação de ocitocina e vasopressina), são necessárias, é fácil entendermos 

porque não encontramos alterações na proporção relativa de fenótipos nesta situação (23, 63, 

132, 148, 149).  

Assim devido à alta especificidade oferecida pelo RT-PCR e sua alta correlação com a 

imunofluorescência, podemos dizer que o método eletrofisiológico utilizado para caracterizar 

o fenótipo dos neurônios magnocelulares do SON não é confiável quando usado isoladamente 

e em Whole cell patch clamp. Neste estudo a caracterização fenotípica foi realizada utilizando 

o RT-qPCR. 

5.2 Células Gliais e Óxido Nítrico 

 

 Em condições experimentais que resultam em remodelamento da interação neurônio 

glia, um ponto importante a ser considerado é que a excitabilidade celular pode estar alterada, 

uma vez que a recaptação de glutamato da fenda sináptica esta comprometida. Neste sentido, 

o acúmulo deste neurotransmissor altera a atividade neuronal por reduzir a eficácia sináptica 

por meio da ativação de receptores metabotrópicos glutamatérgicos (112). No SON esta 

alteração na recaptação resulta em ativação de receptores metabotrópicos do tipo III gliais, os 

quais estão negativamente acoplados à liberação de neurotransmissores (14, 110). Apesar de 

não termos observado envolvimento das células gliais na modulação nitrérgica com o uso do 
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fluorocitrato, nossos resultados mostram diferenças significativas com o protocolo de 

sobrecarga salina, onde a L-arginina promoveu duas respostas distintas: um aumento, e uma 

redução na frequência de potenciais de ação. Com relação ao L-NAME, nós observamos que 

em todos os neurônios analisados o L-NAME produziu um aumento na frequência de 

potenciais de ação (Figuras 6 e 7). Desta forma, seria razoável pensar que os efeitos 

observados foram devidos às alterações no “clearance” de glutamato e não do NO. Todavia, 

como nossos experimentos foram realizados na presença de bloqueadores glutamatérgicos e 

GABAérgicos, nós descartamos esta possibilidade. Além disso, separando os neurônios de 

acordo com seu fenótipo, observou-se que aqueles que apresentaram uma redução na 

frequência de potenciais de ação foram molecularmente caracterizados como 

vasopressinérgicos, enquanto que os neurônios que apresentaram um aumento neste 

parâmetro foram caracterizados como ocitocinérgicos. Estes resultados reafirmam o fato de 

que uma determinada droga pode ocasionar diferentes efeitos dependendo do fenótipo do 

neurônio (62, 165) e da condição experimental (136). Adicionalmente, algumas moléculas 

podem, ainda, ocasionar efeitos diferentes em neurônios com mesmo fenótipo (120). Por 

outro lado, olhando para o modelo experimental utilizado, é importante lembrar que a 

sobrecarga salina apesar de ocasionar retração glial, ela também ocasiona alterações 

sistêmicas por acarretar um aumento na concentração de sódio circulante (neste estudo, a 

média foi de 168 mEq ± 10), bem como a anorexia adaptativa induzida por alterações 

osmóticas (154). Neste sentido, o modelo de sobrecarga salina pode estar sujeito a críticas 

quando utilizado para esta análise.  

 Não constatamos participação das células gliais na modulação nitrérgica dos canais 

HCN uma vez que reduções significativas da corrente estacionária dos canais HCN foram 

observadas na presença da L-arginina, em neurônios isolados (Figura 16). Assim, descartamos 
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os efeitos do remodelamento glial nesta resposta e a participação dessas células na modulação 

nitrérgica nos canais HCN.  

 5.2 Excitabilidade Neuronal e Canais HCN 

No sistema nervoso central estudos demonstraram que a maioria dos neurônios expressa 

uma ou mais isoformas dos canais HCN. Ao contrário da grande maioria dos canais iônicos, 

os HCN são ativados por hiperpolarização da membrana (152) e responsáveis por originar 

uma corrente conhecida como Ih. Uma corrente mista, para sódio e potássio, com uma razão 

de permeabilidade de aproximadamente 1:4, sendo bloqueada por concentrações milimolares 

de Cs
+ 

(152) e mais seletivamente por um agente bradicárdico, o ZD7288 (4-(N-ethyl-N-

phenylamino)-1,2-dimethyl-6-(methylamino) pyrimidinium chloride) (158). Quatro isoformas 

dos canais HCN já foram identificadas (13). Entretanto no SON, os dados descritos até o 

momento são controversos (96, 102). Neste estudo, nós mostramos que a maioria dos 

neurônios expressaram RNAm de todas as isoformas dos canais, com predominância do tipo 3 

e 4. Estes resultados corroboram dados de Monteggia et al. (96) mas não os de Notomi e 

colaboradores (102) que observaram uma predominância das isoformas 2 e 3 (Tabela 3). 

Somente 6 neurônios, de um total de 30 analisados, expressaram a isoforma do tipo 1, embora 

a literatura sugira que esta isoforma seja expressa seletivamente em alguns tipos celulares 

como células do hipocampo, Purkinje e cerebelo (124). O fato de encontrarmos RNAm para 

todas as isoformas também pode ser justificado pelo fato destes canais serem encontrados 

como heterodímeros (166). 

Independente da isoforma expressa, estes canais são responsáveis por manter o 

potencial de repouso em vários tipos de neurônios (43, 50), e no SON Erickson e 

colaboradores (42) demonstraram em cobaias, que estes canais estão envolvidos no controle 

da ritmicidade dos MNCs. A ativação tônica destes canais ajuda a manter o potencial de 
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repouso em um nível despolarizado, enquanto a sua desativação leva o potencial de 

membrana para valores hiperpolarizados (124). Assim, avaliando a contribuição dos canais 

HCN na excitabilidade dos neurônios do SON evidenciamos que quando esses canais são 

bloqueados há uma redução na frequência de disparo, bem como no número de potenciais de 

ação frente a injeções de correntes despolarizantes (Figura 22). Todavia, não encontramos 

diferenças significativas na resistência de entrada dos neurônios na presença do ZD7288. 

Considerando a lei de Ohm, onde V = R.I, com um Ri elevado, pequenas alterações de 

corrente podem ocasionar alterações significativas no potencial de membrana. Em se tratando 

de células excitáveis, vale salientar que qualquer variação, mesmo que pequena, no potencial 

de membrana, pode ser suficiente para desencadear alterações na atividade celular. Assim, 

como exemplo, utilizando I = 40 pA, com Ri de 1,1 G (como encontrado neste estudo), 

teremos uma variação no Vm = -44 mV. Entretanto pequenas variações do Ri de 1.1 G para 

1 G para um mesmo ΔI = 40 pA, resultará em uma variação no Vm de -44 mV para -40 

mV, ou seja, 4 mV o que seria suficiente para causar grandes alterações na excitabilidade 

celular. O oposto será encontrado para Ri maiores que 1.1 G, ou seja, uma hiperpolarização 

do potencial de membrana. Portanto, considerando que o potencial de repouso criticamente 

determina o nível de excitabilidade dos neurônios e que, como descrito anteriormente, os 

canais HCN auxiliam na manutenção deste potencial podemos concluir que tais canais 

desempenham um importante papel na excitabilidade dos neurônios magnocelulares do SON. 

Nossos dados vão de encontro aos de Ghamari-Langroudi e Bourque (51), que demonstram 

um papel funcional da Ih nos neurônios magnocelulares do núcleo supraóptico e sua 

contribuição na excitabilidade bem como nos disparos fásicos e tônicos dos MNCs. 

Adicionalmente, reforçando nossos dados estudos tem demonstrado que os canais HCN 

contribuem na determinação da excitabilidade neuronal de outros tipos celulares (38, 87, 125). 
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 5.3 Origem do NO e Modulação dos Canais HCN 

 

 Antes de nos atermos as vias de sinalização utilizada pelo NO nos neurônios do SON, 

nos preocupamos em investigar a origem deste mensageiro neuronal. Na literatura 

encontramos que e osmolalidade plasmática acima de 300 mosm/KgH2O é um estímulo 

potente que aumenta a atividade elétrica dos MNCs em ratos (24, 84, 151). Adicionalmente, 

ainda tem sido demonstrado que alterações da osmolalidade plasmática entre 310 a 330 

mosm/KgH2O resultam em um aumento da expressão de RNAm para NOS no núcleo 

supraóptico indicando que o NO pode estar envolvido no controle da excitabilidade dos 

MNCs, especialmente em situações em que a osmolalidade é comprometida. De fato, nós 

demonstramos recentemente que nestas situações experimentais o NO atua como um 

mensageiro inibitório ocasionando reduções na frequência de potenciais de ação dos MNCs, 

bem como alterações nas propriedades intrínsecas dos neurônios (34). Entretanto, apesar do 

estimulo hipertônico modular a atividade elétrica dos neurônios magnocelulares, e aumentar a 

expressão de RNAm para enzima catalisadora da formação do NO, ainda era desconhecido se 

estes neurônios eram capazes de produzir este mensageiro neuronal. No presente estudo 

demonstramos que o estímulo hipertônico induz aumento da produção de NO, efeito este 

abolido pelo bloqueador da NOS, L-NAME (Figura 20). Este aumento ocorreu 

independentemente do aumento da excitabilidade neuronal (Figura 21), que é observado com 

o estimulo hipertônico uma vez que estes neurônios operam como osmorreceptores (107). 

Demonstramos ainda, que apesar das células gliais serem capazes de produzir NO (100), e 

que durante estresse osmótico estas são ativadas segundos antes dos próprios neurônios 

magnocelulares (104, 109, 112, 116, 131), o NO é produzido pelos MNCs uma vez que a 

mesma resposta foi observada nos neurônios isolados do SON (Figura 17). Nossos resultados 

coadunam-se com outros estudos que demonstraram um aumento de marcadores da produção 

do NO nos MNCs, tal como o NADPH – diaforase, RNAm e citrulina durante a estimulação 
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hipertônica aguda ou crônica (21, 69, 135, 146). Como a produção do NO necessita do 

complexo cálcio calmodulina para ativar a nNOS, nós acreditamos que os canais ativados por 

estiramento (20), e canais TRPVs (16), presentes nessas células e ativados durante o estimulo 

hipertônico, são as vias de entrada para cálcio e consequente ativação da NOS. No entanto, 

tais hipóteses são apenas especulativas e necessitam ser testadas.  

 

 5.4 Vias de Sinalização Nitrérgica nos Canais HCN 

 

O estudo das vias de sinalização utilizadas pelo NO para modular os canais HCN têm 

evidenciado, nos últimos anos, ser a ativação da guanilato ciclase (cGC) pelo NO, com 

consequente aumento na síntese de cGMP, o principal mecanismo de atuação intracelular do 

modulador (6, 22, 162). As respostas mediadas pelo cGMP podem ocorrer por meio da 

ativação de proteínas quinases dependentes de cGMP, como também pela interação com 

canais iônios ativados por nucleotídeos cíclicos (72) incluindo os HCN (31). Em diferentes 

populações neuronais como cerebelo, neurônios talâmicos e motoneurônios do hipoglosso e 

trigêmios, os canais HCN, tem sido apontados com alvo potencial de modulação do NO via 

cGMP, (1, 113, 155, 156). No núcleo supraóptico tem sido relatado que o nitroprussiato de 

sódio, um doador de NO, aumenta a concentração de cGMP nos neurônios magnocelulares 

(32) que por sua vez induz um aumento do acoplamento neuronal (161). Consequentemente, 

tem sido sugerido que o NO desempenha um papel autorregulatório dependente de cGMP 

nesses neurônios. Neste mesmo trabalho, Yang e colaboradores observaram que 8-Br cGMP, 

um análogo do cGMP, aumenta a excitabilidade dos MNCs, um achado contraditório em 

relação à ação inibitória do NO sobre os neurônios magnocelulares encontrado previamente 

por nós (34, 147) e por outros (83, 103, 141). Uma vez formado o cGMP pode desempenhar 

seu efeito por três vias distintas: 1) ativação de proteínas quinases com consequente alteração 

na concentração de cálcio intracelular; 2) ativação de fosfodiesterases que autorregulam sua 
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atividade; e 3) efeitos diretos sobre canais iônios dependentes de nucleotídeo cíclico (45). 

Embora a maioria dos estudos aponte a guanilato ciclase como principal alvo do NO, alguns 

têm demonstrado que nos neurônios magnocelulares do SON, tanto em condições basais 

como na desidratação, a modulação nitrérgica da secreção de VP e OT (145), e sobre os 

canais para potássio ativados por cálcio do tipo BK (2) não envolve a formação de cGMP, em 

consonância com nossos resultados. Portanto, podemos observar que ainda há uma grande 

divergência a respeito do envolvimento do cGMP na sinalização do NO para diferentes 

situações.  

Os achados do nosso estudo mostrando que cGMP não participa, como molécula 

sinalizadora, da modulação nitrérgica sobre as correntes Ih foi uma surpresa devido ao fato da 

cGC ser descrita como o principal alvo fisiológico do NO no sistema nervoso central (48, 

134). Por um lado, ainda pode surgir a dúvida se a concentração de ODQ utilizada foi 

suficiente para inibir completamente a atividade da guanilato ciclase. Como o ODQ é solúvel 

em DMSO, e este por sua vez tem demonstrado excitar os neurônios MNCs, aumentar a 

concentração da droga seria problemático. Por outro lado, trabalhos que utilizaram 

concentrações menores do que a nossa, observaram o bloqueio da ação do NO tanto no 

supraóptico como no paraventricular (81, 162) nos apontando o envolvimento de outras vias 

de sinalização. 

5.5 Modulação dos Canais HCN por S-nitrosilação 

 

 Nos últimos anos, estudos têm sugerido algumas vias não convencionais de sinalização 

nitrérgica. Neste contexto, a visão clássica do cGMP como mediador exclusivo da modulação 

nitrérgica foi questionada por resultados mostrando que o NO pode modificar proteínas 

através de reações químicas diretas (90). Uma dessas modificações pós-traducionais da 

proteína ocorre nos grupamentos tiol de cadeias laterais de resíduos de cisteína. Este processo 
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é denominado de S-nitrosilação, e ocorre através de um mecanismo químico complexo, sem o 

auxílio de enzimas (3). No sistema nervoso central este mecanismo foi descrito pela primeira 

vez em receptores glutamatérgicos do tipo NMDA, onde o resíduo de cisteína 399 da 

subunidade NR2A foi nitrosilado (30). Entretanto, outros estudos demonstram que o NO 

participa da modulação de proteínas de membrana incluindo canais iônicos, como os canais 

para potássio dependentes de cálcio (79), canais dependentes de nucleotídeos cíclicos (26), 

canais HCN (155), dentre outros (3). Como não há um bloqueador específico da S-

nitrosilação, neste estudo nós utilizamos o N-etilmaleimida (NEM) que oxida os resíduos de 

cisteína obstruindo a S-nitrosilação para avaliar se a modulação nitrérgica observada nos 

MNCs ocorria por meio deste mecanismo não convencional. Assim, observamos que na 

presença do NEM houve um aumento na corrente Ih indicando que a oxidação dos resíduos de 

cisteína altera as propriedades intrínsecas dos canais HCN. Adicionalmente, quando a L-

arginina foi adicionada ao banho, nós não observamos alterações na corrente Ih, sugerindo 

uma possível via de modulação neste canal (Figura 23). Estes resultados são consistentes com 

os dados de Wenker e colaboradores (155), onde se demonstrou que o NO modula os canais 

HCN de motoneurônios do hipoglosso via S-nitrosilação dos resíduos Cis531 da porção 

carboxiterminal no HCN1 e Cis341 do HCN2 localizados na alça citoplasmática entre os 

segmentos S4 e S5. 

 Considerando a variedade e ubiquidade de proteínas cuja função pode ser regulada por 

S-nitrosilação (78, 89), esta modificação pode ser um componente importante no repertório de 

regulação dos canais iônicos, como aqui evidenciado. Fisiologicamente, a vantagem deste 

mecanismo se deve a estabilidade que a reação confere ao NO. Desta forma o NO pode ser 

tanto armazenado como transportado pelo organismo na forma nitrosilada (RSNO). Um 

exemplo é seu transporte pela glutationa, e também sua ligação à albumina e hemoglobina 

(11, 70, 128). Embora a ligação do NO com os resíduos de cisteína ocorra de uma forma 
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covalente, mecanismos de denitrosilação, S–glutationationa, nitração da tirosina, e ascorbato, 

são responsáveis por reverter esta interação (11, 39). Neste estudo nós avaliamos a presença 

de S-nitrosilação endógena utilizando como agente denitrosilante o ascorbato e evidenciamos 

um aumento significativo na corrente Ih. Tais resultados confirmam a presença de nitrosilação 

endógena nos canais HCN dos MNCs corroborando resultados de Jaffrey et al (64) que 

identificaram os canais HCN como substratos neurais para S-nitrosilação endógena.  

5.5 Modulação dos Canais HCN pelo NO Durante Estímulo Hipertônico 

 

 Ainda que estudos anteriores tenham mostrado uma modulação na excitabilidade dos 

MNCs durante estímulos hipertônicos  (106, 107), no presente estudo, nós demonstramos que 

este fenômeno é acompanhado por um aumento na produção de NO nos MNCs (Figura 20), 

sugerindo que este mensageiro neural pode estar também envolvido na modulação da 

excitabilidade dessas células, nestas condições experimentais. Esses dados estão de acordo 

com estudos prévios do nosso laboratório, onde mostramos que durante o estímulo 

hipertônico, o NO inibi a atividade dos MNCs, resultando em uma hiperpolarização do 

potencial de repouso e alterações na constate de tempo da fase de despolarização pós-

potencial (34), a qual está relacionada com o controle da excitabilidade desses neurônios (4, 

19). Considerando que os canais HCN desempenham um papel importante na manutenção do 

potencial de repouso e que esses canais são, em parte, responsáveis pela fase de 

despolarização pós-potencial (51), nós avaliamos se o NO produzido durante o estresse 

osmótico também modula esses canais. Como demonstrado na figura 27, o estímulo 

hipertônico aumentou a corrente Ih e um aumento adicional foi observado durante a inibição 

da NOS, demonstrando que o NO produzido durante as alterações de osmolalidade possui um 

efeito inibitório sobre a corrente Ih. Desta forma, o efeito do NO durante o estresse osmótico 

também apontam os canais HCN como alvo desta modulação. 
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 Nossos dados confirmam os achados de Kadowaki e colaboradores (69), onde os 

autores observaram que transcritos da NOS, tanto no PVN quanto no SON, aumentam após 

sobrecarga de salina reforçando a ideia de que o NO está envolvido nos mecanismos 

osmorregulatórios hipotalâmicos. Frente aos resultados inibitórios do NO sobre os canais 

HCN e consequentemente na excitabilidade dos MNCs durante o estímulo hipertônico, 

podemos especular que o NO é parte de um mecanismo de feedback negativo que evita a 

hiperatividade dos MNCs e, portanto, a liberação elevada de VP e OT pela neurohipófise. 

Nessas condições o sistema seria capaz de manter a síntese e liberação por tempo prolongado 

evitando a saturação deste sistema. 
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 6. CONCLUSÕES 

 

 Em suma, nossos dados nos permitem concluir que: 1) Em relação à caracterização do 

fenótipo celular, utilizando pela primeira vez três técnicas diferentes para caracterizar um 

único neurônio, o presente estudo sugere que, em preparações in vitro, o protocolo 

eletrofisiológico sozinho não descreve fielmente os fenótipos dos neurônios magnocelulares. 

Isto é particularmente crítico em situações onde o sistema necessita rearranjar-se, a fim de 

manter o equilíbrio hidroeletrolítico. Sendo assim, a combinação da detecção de RNAm e 

imunohistoquímica parece ser a melhor escolha ao tentar caracterizar um único fenótipo. E 

por fim, a excitabilidade elétrica dos neurônios magnocelulares do núcleo supraóptico é 

essencialmente determinada por um efeito de NO sobre correntes Ih por um mecanismo 

dependente de S-nitrosilação. Deste modo, atuando em canais HCN, o NO representa outro 

modulador no complexo conjunto de mecanismos de controle da homeostase dos líquidos 

corporais. 
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