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RESUMO 
 

RANGEL JR, M. J. R. Papel do hipotálamo lateral e tálamo anterior nas respostas 
contextuais na derrota social. 2017. 92 f. Tese (Doutorado em Ciências 
Morfofuncionais) – Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo, São 
Paulo, 2017. 
 
Relações entre machos de roedores muitas vezes se dão com a manifestação de 
comportamentos agressivos, em um embate em que se define um perdedor e um 
ganhador. O macho perdedor, de acordo com experimentos realizados no laboratório, 
apresenta comportamentos de defesa (avaliação de risco) quando exposto ao 
contexto da derrota social. Na expressão da defesa condicionada, estruturas do 
hipotálamo lateral devem ser importantes, que são também mobilizadas durante o 
confronto. No hipotálamo lateral destacamos a a parte justadorsomedial do hipotálamo 
lateral (LHAjd) que tem conexões com o sistema septo-hipocampal e projeta-se liga 
ao prémamilar dorsal (PMD), crítico para a expressão de comportamentos de defesa. 
Por outro lado, o PMD, que é uma estrutura altamente mobilizada durante o confronto 
social, tem conexões com o núcleo anteromedial do tálamo (AMv), estrutura já 
conhecida pela sua importância na aquisição da memória contextual e espacial. 
Assim, no presente trabalho, investigamos o papel do LHAjd na expressão e do AMv 
na aquisição da defesa condicionada na derrota social. Nos animais com lesão do 
LHAjd, observamos diminuição nos comportamentos de avaliação de risco durante 
exposição ao contexto. Nos animais com lesão do AMv o mesmo efeito. Dado os 
efeitos das lesões no AMv, elaboramos um paradigma para estudo em camundongos, 
a fim de se realizar inativações pontuais com farmacogenética nos neurônios 
glutamatérgicos em animais transgênicos durante a derrota social. Foi observado o 
mesmo padrão em camundongos transgênicos vGlut2-cre inativados com 
farmacogenética, não havendo influência nos comportamentos durante a derrota 
social. Inativações antes do contexto não causaram efeito na defesa condicionada. As 
inativações durante a derrota, no entanto, não tiveram efeito quando o residente 
agressivo está na exposição ao contexto. Os dados sugerem que o LHAjd tem papel 
na expressão da defesa condicionada, enquanto que o AMv tem papel na aquisição 
da defesa condicionada ao contexto, mas não no reconhecimento do residente 
agressivo. 

Palavras-chave: Derrota social. Circuitaria neural. Tálamo anterior. Hipotálamo 
lateral. Contexto.  

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

RANGEL JR, M. J. R. Role of the lateral hypothalamus and anterior thalamus in 
memory in social defeat. 2017. 92 p. PhD thesis (Morphofunctional Sciences) – 
Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2017. 
 
Male rodents may interact aggressively, and from the agonistic encounter, it results a 
winner and a defeated animal. Accordingingly, the defeated male shows defensive 
behaviors (risk assessment) to the social defeat-related context. Contextual responses 
are known to rely on hippocampal processing, and one of the main targets of the 
hippocampal system is the justodorsomedial part of lateral hypothalamus (LHAjd), 
which projects to dorsal premamillary nucleus (PMD), known to be involved in the 
expression of  social defensive behaviors. Notably, PMD, a hypothalamic site highly 
responsive to the social defeat, in turn, projects to the ventral part of thalamic 
anteromedial nucleus (AMv), previously shown to be involved in the acquistion of 
spatial and contextual memory to predatory threats. Thus, in present study, we 
investigated the role of LHAjd in expression and of AMv in acquisition of social defeat 
conditioned defensive behaviors. In LHAjd lesioned animals, we observed a decrease 
in risk assessment behaviors during exposute to the social defeat associated context 
, but not during the social defeat itself, suggesting a role in the expression of contextual 
but not in the innate social defeat. In AMv lesioned animals, we observed that the 
animals lost contextual defensive response, suggesting a role in the acquisition and/or 
expression of contextual responses. Next, using pharmacogetic inhibition, we 
investigated in vGlut2-cre transgenic mice the role of the AMV in the acquisition and 
expression of contextual defensive behavior. We have found that AMV inactivation 
prior to the social defeaf, but not prior to the exposure to the social defeat related 
context, was able to decrease contextual responses in animals tested withot the 
presence of the male aggressor, but not in the situation where the male aggressor was 
present. Overall, our results suggest that the LHAjd has a role in the expression of 
conditioned defense, and that the AMV is involved in the acquisision of contextual fear 
responses, but not in social recognition of aggressive male.   

Keywords: Social defeat. Neural circuitry. Anterior thalamus. Lateral hypothalamus. 
Context. 

  



1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 SÍTIOS NEURAIS ENVOLVIDOS NA EXPRESSÃO DA DEFESA INATA NA    

DERROTA SOCIAL 

 

Relações entre coespecíficos possuem papel crucial na reprodução e no 

estabelecimento de territórios e hierarquias: entre machos de roedores que não se 

conhecem, essas relações se dão quase sempre de forma agressiva, definindo um 

macho perdedor (subalterno) e um macho vencedor (dominante) (para revisão, ver 

KREBS et at., 1996). Geralmente, interações desse tipo se dão entre um indivíduo 

residente a um território, que vence a disputa, e um intruso, que é derrotado (para 

revisão, ver KREBS et al, 1996). No caso de roedores, o indivíduo perdedor apresenta 

uma série de comportamentos de defesa, como imobilidade e posições em que ele 

expõe o ventre (posição on-the-back), protegendo o dorso, como forma de diminuir os 

ataques do coespecífico agressivo (BLANCHARD et al., 1977; GRANT, 1963; 

GRANT; MACKINTOSH, 1963; MICZEK; DE BOER, 2005; MOTTA et al., 2009; 

TAKAHASHI; BLANCHARD, 1982). Vale dizer que o animal derrotado passa por uma 

série de mudanças neuroendócrinas e comportamentais, que alguns autores 

consideram como base para definir os fenômenos pós derrota social como um modelo 

animal de depressão (KOOLHAAS et al., 1997). 

Visto a especificidade desses comportamentos, existe uma série de sítios 

neurais que estão envolvidos nas respostas que compõe os comportamentos de 

defesa em uma interação social agonística. Em laboratório, foi observado em diversas 

espécies (como por exemplo, camundongo, hamster e rato), praticamente o mesmo 

padrão de mobilização dos sítios neurais nos intrusos imediatamente após o confronto 

com o dominante. Assim, nestes animais, aumentos expressivos da expressão da 

proteína Fos foram descritos no giro do cíngulo, no núcleo septal lateral, setores do 

núcleo intersticial da estria terminal, bem como diversos setores amigdalares, 

hipotalâmicos e do tronco encefálico (KOLLACK-WALKER et al., 1997; 1999; 

MATSUDA et al., 1996; NIKULINA et al., 1998; MOTTA et al., 2009). Além disso, há 

mobilização dos núcleos medial e posterior da amigdala (KOLLACK-WALKER et al., 

1999; MOTTA et al., 2009). No hipotálamo, o intruso apresenta uma ativação do 

núcleo paraventricular, bem como de elementos do circuito sexualmente dimórfico da 

zona medial, como por exemplo, a área pré-óptica medial, a parte ventrolateral do 



núcleo ventromedial, o núcleo tuberal e o núcleo pré-mamilar ventral (KOLLACK-

WALKER et al., 1997; 1999; MOTTA et al., 2009; VEENING et al., 2005), que 

reconhecemos como sendo o circuito reprodutor do hipotálamo medial. Dos núcleos 

desse circuito, o VMHvl é um dos mais estudados. Esse sítio hipotalâmico recebe 

projeções maciças do MEA e do BST e se projeta reciprocamente para outros núcleos 

na zona medial do hipotálamo, para a parte dorsomedial e lateral da substância 

cinzenta periaquedutal (PAGdm e PAGl) e para o núcleo peripeduncular (PP) núcleo 

(CANTERAS et al., 1994; CANTERAS et al., 1995; SAKURAI et al., 2016). O VMHvl, 

como já citado, apresenta função na derrota condicionada via MEA, principalmente 

por conta de seu processamento de pistas feromonais (conexões diretas do bulbo 

olfatório acessório) e olfatórias (conexões indiretas do bulbo olfatório principal, via 

COA lateral) no reconhecimento social, influenciando diretamente e indiretamente (via 

BST, que também apresenta papel na expressão e aquisição da derrota condicionada) 

toda a coluna medial do hipotálamo (BERGAN et al., 2014; FALKNER et al., 2014; 

FALKNER et al., 2016; HASHIKAWA et al., 2016; LUITEN et al., 1985; MARKHAM et 

al., 2008; 2009; 2010; SAKURAI et al., 2016; SWANSON; PETROVICH, 1998; 

VOCHTELOO; KOOLHAAS, 1987). Ademais a esses estudos conectivos, estudos 

funcionais mostram que ele por si só parece importante tanto para organizar as 

respostas dos intrusos derrotados quanto as respostas agressivas e motivacionais dos 

residentes agressivos (FALKNER et al., 2014; FALKNER et al., 2016; LIN et al., 2011; 

ROELING et al., 1994; SAKURAI et al., 2016; YANG et al., 2013). 

 

1.2 SÍTIOS NEURAIS ENVOLVIDOS NA EXPRESSÃO DA DEFESA 

CONDICIONADA NA DERROTA SOCIAL 

 

Os animais derrotados se lembram do evento com um co-específico agressivo, 

apresentando comportamentos de defesa quando expostos ao residente em que o 

derrotou e até mesmo a outro indivíduo não agressivo (BLANCHARD et al., 1995; LAI 

& JOHNSTON, 2002; PETRULLIS et al, 2004; POTEGAL et al., 1993; RAZZOLI et al., 

2006; RAZZOLI et al., 2007). Este último fenômeno foi descrito na literatura como 

“derrota condicionada” (POTEGAL et al., 1993). Estudos realizados no laboratório 

mostram que o intruso derrotado se esquiva e foge do local ao qual foi derrotado 

previamente por um residente, além de realizar uma exploração cautelosa do 

ambiente por meio de comportamentos de avaliação de risco (FATURI; RANGEL JR 



et al., 2014). O procedimento utilizado no laboratório trata-se apenas de expor o 

animal ao contexto (ambiente) da derrota social, sendo diferente de outros estudos de 

memória da derrota social em que o intruso é exposto ao próprio residente que o 

derrotou impossibilitado de atacar ou a um coespecífico não agressivo (no caso da 

“derrota condicionada” descrita por Potegal et al., 1993, isso ocorre na própria caixa 

moradia do intruso derrotado). 

Estudos do nosso laboratório sugerem um papel importante do hipotálamo 

medial na expressão dos comportamentos de defesa na exposição ao contexto de 

derrota social. A série de núcleos hipotalâmicos sexualmente dimórficos é mobilizada 

durante a exposição ao contexto associado à derrota social (FATURI; RANGEL JR et 

al., 2014). Um núcleo específico dessa região hipotalâmica, a parte dorsomedial do 

núcleo premamilar dorsal (PMD), além de ser importante na expressão de 

comportamentos de defesa passiva no momento do encontro agonístico, é importante 

na expressão dos comportamentos de avaliação de risco, visto ter sua expressão de 

Fos aumentada na exposição ao contexto e que inativações antes da exposição 

diminuem os comportamentos de defesa apresentados pelos intrusos derrotados 

(FATURI; RANGEL JR et al., 2014). Outras estruturas, como o núcleo medial da 

amígdala e o septo lateral apresentam significativa expressão de proteína Fos na 

exposição ao contexto e provavelmente possuem papel crucial na expressão dos 

comportamentos de defesa (FATURI; RANGEL JR et al., 2014). Usando a derrota 

condicionada, verificou-se que o núcleo intersticial da estria terminal (BST) possui 

papel importante na expressão, já que a inativação com muscimol abole a expressão 

de comportamentos de defesa, mas não interfere na aquisição da memória, núcleo 

que também teve a expressão de Fos aumentada na exposição ao contexto (FATURI 

; RANGEL JR et al., 2014; MARKHAM et al., 2009). 

De todas as áreas observadas nesse estudo, além do PMD, a área 

hipotalâmica lateral chamou a atenção. Esta é uma região do hipotálamo ainda 

relativamente pouco conhecida. Desde a última década, estudos vêm sido feitos para 

destrinchar as funções e conexões dessa região hipotalâmica (GOTO et al., 2005; 

HAHN; SWANSON, 2010; HAHN; SWANSON, 2012; HAHN; SWANSON, 2015). Para 

nosso estudo, foi mostrado que nessa área, dois núcleos são particularmente 

importantes para investigação na derrota social, dado suas conexões:  a parte 

justadorsomedial (LHAjd) e a parte justaparaventricular (LHAjp), que apresentam 

íntimas conexões com os núcleos socialmente responsivos (o MPN, o VMHvl e o PMV; 



HAHN; SWANSON, 2010; HAHN; SWANSON, 2012). No nosso laboratório 

mostramos que durante a derrota social animais subordinados mobilizam o LHAjd 

(FATURI; RANGEL JR et al., 2014; HAHN; SWANSON, 2012; MOTTA; CANTERAS, 

2015). Este núcleo é dominado por aferências do sistema septo-hipocampal, por isso, 

a expressão dos comportamentos defensivos mediada pelo LHAjd provavelmente é 

dependente das aferências do sistema septo-hipocampal (HAHN; SWANSON, 2012). 

No nosso laboratório verificamos que o septo lateral ventral (LSv) tem expressão de 

Fos aumentada no contexto e estudos com inativação mostraram que o septo lateral 

(LS) é fundamental na expressão dos comportamentos de defesa e na diminuição dos 

comportamentos agressivos, visto que a ativação de receptores gabaérgicos com 

muscimol antes da exposição ao co-específico não agressivo abolem a expressão dos 

comportamentos de defesa e restituem os comportamentos agressivos dos animais 

previamente derrotados (MCDONALD et al., 2012).   

Conforme ilustrado na figura 1, tanto o LHAjd como o circuito reprodutor do 

hipotálamo medial se projetam para a parte dorsomedial do núcleo pré-mamilar dorsal 

(PMDdm), o qual apresenta uma grande mobilização durante a derrota social (MOTTA 

et al., 2009). É interessante também que durante o estresse de restrição, tanto o LHAjd 

como o PMDdm, mas não o circuito reprodutor da zona medial do hipotálamo, são 

ativados e, portanto, responsivos ao estresse de restrição física (MOTTA;  

CANTERAS, 2015). Desta forma, ressaltamos que durante o confronto social, o 

subordinado também é mantido numa restrição física pelo agressor dominante. 

Portanto, achamos que a função do LHAjd na expressão da defesa condicionada 

tenha alguma relação com o estresse de restrição, dado as informações contextuais 

que ele recebe do sistema septo-hipocampal. Neste sentido, decidimos primeiramente 

investigar a participação do LHAjd na derrota social usando lesões por NMDA. Assim, 

observamos o efeito da ablação desse núcleo tanto para o encontro agonístico, quanto 

para a exposição ao contexto.  

Conforme ilustramos na Figura 1, em trabalho recente de nosso grupo de 

pesquisa, notamos que a expressão da resposta contextual associada à derrota social 

mobiliza o sistema reprodutor do hipotálamo (possivelmente influenciado por pistas 

sociais veiculadas pelo núcleo medial da amígdala) bem como o LHAjd 

(possivelmente mobilizado por pistas contextuais processadas pelo sistema septo-

hipocampal; FATURI; RANGEL JR et al., 2014). Assim, como um dos objetivos deste 



estudo, investigamos a participação do LHAjd na expressão da resposta contextual à 

derrota social. 

 

Figura 1 -  Esquema do circuito neural envolvido na expressão da resposta contextual 
na derrota social. 

 

Fonte: Rangel Jr (2017). 

 

1.3 SÍTIOS NEURAIS ENVOLVIDOS NA AQUISIÇÃO DA DEFESA CONDICIONADA 

NA DERROTA SOCIAL 

 

O conhecimento acerca da mediação neural na aquisição da defesa 

condicionada na derrota social é escasso. Na realidade, os estudos funcionais 

relacionados à aquisição da memória da derrota social estão relacionados à “derrota 

condicionada”, que, como já sugerido anteriormente, acaba sendo um fenômeno 

distinto da exposição ao ambiente em que o intruso foi derrotado: a “derrota 

condicionada” trata-se unicamente de expressão de comportamentos de defesa e 

ausência de expressão de comportamentos agressivos a um coespecífico não 

agressivo quando o intruso derrotado encontra-se em sua própria caixa moradia 

(HUHMAN et al., 2003; POTEGAL et al., 1993). Entretanto, por ser um fenômeno 

dependente da memória de uma derrota social, esses trabalhos podem guiar os 

estudos funcionais acerca da expressão dos comportamentos de defesa expressos 

ao contexto em que o intruso sofreu a derrota, que nunca foram feitos.  

Com estudos utilizando a “derrota condicionada” como modelo, foi constatado 

que o núcleo medial da amígdala (MEA) e o basolateral (BLA) possuem importância 

na aquisição e expressão desse fenômeno, sendo o núcleo basolateral crucial na 

consolidação mnemônica e o núcleo medial na percepção das pistas feromonais do 

coespecífico (JASNOW et al., 2005; MARKHAM; HUHMAN, 2008). Por fim, o córtex 

pré-frontal medial parece ser um importante mediador da aquisição da “derrota 

condicionada”, já que sua inativação facilita a consolidação mnemônica da derrota, 



mas não é importante nas alterações de plasticidade de sináptica relacionadas ao 

fenômeno (MARKHAM et al., 2012). 

 Novamente, deve-se salientar que a “derrota condicionada” não se trata de 

expor o animal ao contexto da derrota: neste caso, o intruso deveria ser exposto ao 

ambiente em que sofreu a derrota prévia. Todavia, os resultados acima descritos são 

importantes para delimitar sítios neurais potencialmente envolvidos no medo 

contextual após a derrota social.  

Para começarmos a desvendar esse sistema envolvido na memória contextual 

à derrota social, vamos nos remeter aos estudos que avaliaram mecanismos de 

formação da memória contextual à exposição ao predador ou ao seu cheiro. Tanto na 

derrota social como na exposição ao predador, o PMD está particularmente 

mobilizado (MOTTA et al., 2009; GROSS; CANTERAS, 2012). Especificamente com 

relação aos mecanismos mnemônicos envolvidos na reação de defesa contextual ao 

predador ou ao seu cheiro, mostrou-se que o PMD tem um papel bastante relevante, 

de tal forma que a inativação farmacológica deste núcleo previamente a exposição 

predatória reduz drasticamente as respostas de medo contextual ao predador ou seu 

cheiro (CANTERAS et al., 2008; DO MONTE et al., 2008). A influência do PMD na 

formação da memória contextual de medo deve ocorrer através de suas projeções 

para a parte ventral do núcleo anteromedial do tálamo (AMv; CARVALHO-NETTO et 

al., 2010), um dos principais alvos talâmicos do PMD (CANTERAS; SWANSON, 1992; 

RISOLD; SWANSON, 1997).  

Os núcleos anteriores do tálamo são tradicionalmente conhecidos pelo seu 

papel na formação da memória espacial e seu papel na memória afetiva tem sido 

negligenciado (AGGLETON et al., 1996; BYATT; DALRYMPLE-ALFORD, 1996, 

MITCHEL; DALRYMPLE-ALFORD, 2009; VAN GROEN et al., 1999), entretanto, esse 

núcleo talâmico possui um papel importante na defesa ao contexto quando o animal 

foi previamente exposto a um predador: lesões com NMDA no AMv abolem os 

comportamentos de avaliação de risco no contexto nos animais que apresentaram 

defesa quando expostos a um predador do dia anterior sem influenciar nos 

comportamento de defesa inata (CARVALHO-NETTO et al., 2010).  

Conforme ilustramos na Figura 2, esta influência do núcleo anteromedial do 

tálamo na formação da memória, por sua vez, deve se dar por meio de suas projeções 

para áreas do córtex, principalmente o córtex cingulado anterior e córtex retrosplenial  

(HORIKAWA et al., 1988; RISOLD; SWANSON, 1995; SHIBATA, 1993; THOMPSON 



; ROBERTSON, 1987; VAN GROEN et al., 1999). Uma densa projeção de fibras foi 

observada partindo do AMv para a parte agranular da área retroesplenial (RISOLD ; 

SWANSON, 1995), uma área onde lesões eletrolíticas ou neurotóxicas impedem a 

expressão de medo contextual relacionado ao choque nas patas (condicionamento 

clássico; KEENE; BUCCI, 2008A, 2008B). Provavelmente a área agranular 

retroesplenial está envolvida no processamento do medo contextual através de suas 

projeções para o córtex pós-rinal, outra região envolvida no condicionamento do medo 

contextual, supostamente mediada por suas projeções para a formação hipocampal 

(BUCCI et al., 2000; BURWELL & AMARAL, 1998; BURWELL et al., 2004; KEENE & 

BUCCI, 2008A, 2008B). Assim sugerimos que as vias tálamo-corticais, alvos do 

circuito reprodutor da zona medial do hipotálamo (em particular do núcleo pré-mamilar 

dorsal), como ilustradas na figura 1, esteja influenciando a aquisição da memória.  

 

Figura 2 – Esquema do provável circuito neural envolvido na aquisição das respostas 
contextuais na derrota social. 

 

Fonte: Rangel Jr (2017). 

 

Dado suas conexões com o córtex e consequente papel na formação de 

memória, espera-se que o AMv tenha um papel na aquisição da memória e não na 

expressão. Um trabalho recente do laboratório já demonstrou que apenas a inativação 

com muscimol antes da exposição a um predador abole os comportamentos de defesa 

durante o contexto (DE LIMA et al., 2016). Para testar a hipótese de que também na 

derrota social o AMv tem papel apenas na aquisição, a técnica de inativação 

farmacogenética pode ajudar a resolver essa questão, além de que ela permite 

estudar que tipos de neurônios são importantes, usando animais transgênicos 

(KRASHES et al., 2011). Essa técnica utiliza receptores sintéticos ativados 



exclusivamente por drogas também sintéticas (DREADD’s, do inglês designer 

receptors exclusively activated by designer drugs; KRASHES et al., 2011). Esses 

receptores são ativados por um fármaco inerte, o clozapine-N-oxide (CNO; KRASHES 

et al., 2011). Dado que no tálamo os neurônios são predominantemente 

glutamatérgicos (ALLEN INSTITUTE FOR BRAIN SCIENCE, 2004; KANEKO; 

FUJYIAMA, 2002), também testamos se a inativação de neurônios glutamatérgicos é 

importante na formação da memória. Para isso, usamos camundongos transgênicos 

que produzem a enzima Cre recombinase nos neurônios glutamatérgicos 

(camundongos Vglut2-ires-cre), a fim de que se possa injetar um vírus que dependa 

dessa enzima para expressar o receptor para o CNO. Dessa forma, somente 

neurônios glutamatérgicos serão inativados com a injeção do CNO. 

O segundo objetivo do trabalho, então, foi investigar a aquisição da memória 

na defesa condicionada, estudando-se a ligação talâmica do hipotálamo com o córtex, 

inicialmente a partir de lesões com NMDA. Em seguida, estudos com inativação 

farmacogenética foram feitos em camundongos. 

 

  



6 CONCLUSÕES 

 

Nossos resultados reforçam a hipótese de que o LHAjd tem importância na 

expressão da defesa condicionada na derrota social e que o AMv tem importância na 

aquisição. As lesões no LHAjd mostram que existe papel desse núcleo hipotalâmico 

nos comportamentos de avaliação de risco durante a exposição ao contexto. Tal 

resultado é consistente com uma observação feita em trabalho do nosso laboratório 

que mostra aumento da expressão da proteína Fos dessa região na exposição ao 

contexto (FATURI; RANGEL JR et al., 2014).  

O mesmo é observado com as lesões do AMv. Esses resultados são 

semelhantes aos encontrados no modelo de exposição ao predador (CARVALHO-

NETTO et al., 2010; DE LIMA et al., 2016). Com o núcleo talâmico, é possível concluir 

que ele provavelmente está envolvido na aquisição, notadamente seus neurônios 

glutamatérgicos. Ademais, esse núcleo parece mais envolvido em respostas 

contextuais do que no reconhecimento social, dado que para 

 esse último fenômeno biológico, outros sistemas, tais como aqueles que 

envolvem o MEA e o BST, devem ter mais importância.  

Por fim, concluímos a validade do uso de camundongos nos estudos das vias 

neurais da agressão e derrota social, e que eles são bons modelos para esses 

estudos. 
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