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RESUMO

Matos, RJB. Expressão dos receptores metabotrópicos de glutamato nos sistema 

visual de ratos e pintos após enucleação ocular [Tese]. São Paulo: Instituto de 

Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo; 2000. 

Os receptores glutamatérgicos metabotrópicos (mGluRs) estão envolvidos nos 

processos de plasticidade neural, neurodegeneração e neuroproteção. Avaliamos 

neste estudo a expressão de mGluRs no sistema visual de ratos e pintos antes e 

após desaferentação por enucleação ocular. As áreas estudadas foram o colículo 

superior (CS) e o núcleo geniculado lateral (NGL) de ratos e o tecto óptico (TeO) de 

pintos. Utilizamos ratos Wistar e pintos (Gallus gallus) adultos que foram 

anestesiados e submetidos a enucleação ocular unilateral. Após diferentes intervalos 

de sobrevida (1, 7, 15 e 30 dias), os animais foram anestesiados, perfundidos com 

salina e paraformaldeído (2%), e seus encéfalos crioprotegidos e cortados. Os cortes 

foram submetidos a imuno-histoquímica para detecção dos receptores mGluR1, 

mGluR2/3, mGluR5 e mGluR7. Para procedimentos de immunoblotting e RT-PCR 

em tempo real, os animais foram sacrificados por deslocamento cervical nos 

diferentes tempos de sobrevida avaliados, e as áreas de interesse foram coletadas e 

processadas para análise. Observamos expressão de todos os mGluRs avaliados na 

neurópila e em pericários das camadas superficiais do CS e no NGL. Foi observado 

aumento significativo da expressão gênica de mGluR1 no lado experimental do CS 

em todos os tempos de sobrevida estudados. A sua expressão protéica mostrou-se 

aumentada apenas a partir do 15º dia pós-lesão e a imunorreatividade apenas no 

30º dia. Para mGluR5, a expressão gênica e protéica no CS aumentou no 30º dia e 

a imunorreatividade aumentou a partir do 7º dia pós-lesão. Não se detectou 

alteração protéica para mGluR2/3 no CS, sendo que houve diminuição da expressão 

gênica para mGluR3 no 1º e 7º dias de sobrevida. Diferentemente para mGluR7, 

houve variação gênica já no 1º e 7º dias, e o aumento foi também observado na 

análise protéica que se manteve até o 15º dia pós-lesão. Não houve variação de 

expressão protéica para os mGluRs no NGL nas sobrevidas avaliadas. No TeO foi 

observada imunorreatividade para mGluR1 na neurópila das camadas superficiais e 

em pericários de camadas profundas, enquanto para mGluR5 foi observada apenas 

marcação na neurópila das camadas superficiais. A expressão de mGluR2/3 
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apareceu em forma de grumos nas camadas 5 e 6. Para mGluR1 e mGluR5, houve 

aumento da imunorreatividade a partir do 1º dia pós-lesão. As análises de 

immunoblotting confirmaram o aumento observado de mGluR1 e mGluR5 no TeO de 

pintos. Entretanto, houve diminuição da expressão de mGluR2/3 a partir do 7º dia, 

como também alteração do seu padrão de marcação, que se apresentou contínuo e 

não mais em forma de grumos. A sua expressão protéica também se mostrou 

diminuída a partir do 15º dia pós-lesão. Em relação a mGluR7, não encontramos 

imunorreatividade em pintos. Os resultados indicam que há uma modulação 

diferencial da expressão gênica e protéica dos mGluRs avaliados após a enucleação 

ocular. Os dados em geral foram semelhantes nas duas espécies estudadas, 

sugerindo uma conservação dos mecanismos desses subtipos de mGluRs em 

processos de lesão. Além disso, a modulação encontrada sugere que esses 

receptores podem exercer uma função importante na plasticidade neuronal 

decorrente de lesões no sistema visual adulto. 

Palavra-chave: Receptores de glutamato. Receptores metabotrópicos. Sistema 

visual. Encucleação ocular. Plasticidade neuronal.  
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ABSTRACT

Matos, RJB. Expression of metabotropic glutamate receptors in the rat and chick 

visual system after ocular enucleation [PhD Thesis]. São Paulo: Instituto de Ciências 

Biomédicas da Universidade de São Paulo; 2000. 

The metabotropic glutamate receptors (mGluRs) are involved in neuronal plasticity, 

brain disorders and neuroprotection. We studied here the expression of mGluRs in 

the visual system before and after retinal deafferentation. The areas analyzed were 

the superior colliculus (SC) and the lateral geniculate nucleus (LGN) of rats and the 

optic tectum (TeO) of chicks. To evaluate the localization and expression of those 

receptors, we used standard immunoperoxidase, immunoblotting and real-time PCR 

protocols. Adult male Wistar rats and domestic chicks were anesthetized with 

ketamine and xylazine and submitted to unilateral eye enucleation. After different 

survival  periods (1,7,15, and 30 days), the animals were deeply anesthetized, 

perfused with saline and 2% paraformaldehyde, and their brains were cryoprotected 

and cut on a sliding microtome. The sections were incubated with antibodies against 

mGluR1, mGluR5, mGluR2/3 and mGluR7, and reactions were detected with an 

enhanced avidin-peroxidase method. For immunoblotting and real-time PCR 

protocols, the animals were killed by cervical deslocation in several survival times 

and the tissues were coleted. We observed the expression of all mGluRs tested in 

neural processes of the superficial layers of the SC, LGN and in the TeO. The 

expression of mGluR1 and mGluR5 receptors in the SC showed an increase in 7, 15 

and 30 day-survival periods tested, whereas no changes were seen for mGluR2/3 in 

the SC and all mGluRs in the LGN. For mGluR7, the protein expression increased 

after 1, 7 and 15 post-lesion days. Immunoblotting and real- time PCR analyses 

confirmed that some mGluRs are upregulated in the SC and that mGluR3 was 

decreased. In the TeO, there were mGluR1 receptors in processes of superficial 

layers and in cell bodies of deep layers, whereas mGluR5 receptors were observed 

exclusively in superficial layers. For mGluR2/3, the expression appeared as blob-like 

structures in tectal layers 5 and 6. The label changes for mGluR2/3 after enucleation, 

with decreases after 7, 15 and 30 days post-lesion. For both mGluR1 and mGluR5, 

there was an increase of the expression in the TeO for all survival periods analyzed. 
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Immunoblotting analyses confirmed increases for mGluR1 and mGluR5 in 1, 15 and 

30 survival post-lesion days; and decreases for mGluR2/3 in the 15th and 30th days. 

These results indicate that the expression of mGluR receptors is regulated by the 

glutamatergic retinal input, and add data on a possible role of these receptors in 

neuroplasticity in adult animals. 

Key-words: Glutamate receptor. Metabotropic receptor. Visual system. Ocular 

enucleation. Neuroplasticity.
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1 INTRODUÇÃO

1.1 ASPECTOS GERAIS

Desde a década de 50 do século passado, estudos eletrofisiológicos, 

farmacológicos e bioquímicos foram estabelecendo os mecanismos das ações 

excitatórias do aminoácido glutamato na transmissão sináptica no sistema nervoso 

central (SNC). No decorrer do período, a identificação farmacológica dos múltiplos 

receptores de glutamato ampliou a caracterização desse sistema de 

neurotransmissão (Watkins e Jane, 2006). Algumas pesquisas como as de Curtis et 

al. (1960) e Curtis e Watkins (1965) observaram algumas mudanças nas propriedades 

eletroquímicas e estruturais do canal iônico de uma célula neural, quando 

modificavam a interação da molécula de glutamato com um sítio de ligação do 

receptor. Os resultados desse e de outros estudos levaram a indícios dos distintos 

receptores de glutamato no SNC. Na década de 60, outras substâncias análogas ao 

aminoácido glutamato foram sintetizadas e suas diversas funções sinápticas foram 

sendo reconhecidas (Watkins e Jane, 2006). 

Atualmente, o glutamato é reconhecidamente um importante mediador 

excitatório e seus receptores estão presentes na membrana plasmática de uma 

ampla variedade de neurônios e células gliais (Steinhauser e Gallo, 1996; Conti et 

al., 1999; Bergles et al., 2000). Além disso, esse neurotransmissor sinaliza eventos 

em tecidos e órgãos periféricos, bem como em células endócrinas (Moriyama et al., 

2000). Um dado interessante na literatura indica uma longa história evolutiva dos 

receptores de glutamato, tendo sido observado que há sítios de reconhecimento 

deste em bactérias e em plantas com a função de modulação fótica (Lam et al., 

1998). 

Dentre os motivos pelos quais o glutamato e seus receptores (GluRs) têm 

sido alvos de muitos estudos está a sua importante participação em processos 

fisiológicos. Dentre eles, destacam-se o seu papel fundamental na transdução de 

sinais celulares, formação da rede neuronal durante o desenvolvimento e em 

eventos como memória, aprendizado, plasticidade sináptica (Mayer e Westbrook, 

1987; Dingledine et al., 1988; Monaghan et al., 1989), dentre outros processos. 

Alguns estudos têm revelado os mecanismos intracelulares pelos quais o glutamato 
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causa alterações na eficiência sináptica, transcrição gênica e morfologia neural 

(Mayer e Westbrook, 1987; Kind e Neumann, 2001; Chan et al., 2002). 

Por outro lado, o glutamato também está envolvido em processos 

patofisiológicos, incluindo, dor, trauma, epilepsia e esquizofrenia, entre outros. De 

fato, tanto o glutamato como outros aminoácidos excitatórios em altas concentrações 

são tóxicos para o sistema nervoso. Exemplos de ativação excessiva dos GluRs são 

observados em situações como a isquemia, trauma cerebral e epilepsia, que podem 

conduzir à morte de neurônios. Além disso, a exacerbação da estimulação de GluRs 

pode ocasionar também processos de morte celular em distúrbios 

neurodegenerativos crônicos, como esclerose amiotrófica lateral, doença de 

Huntington, Parkinson e Alzheimer (Mayer e Westbrook, 1987; Dingledine et al., 

1988; Monaghan et al., 1989; Meldrum et al., 1999; Meldrum, 2000; Lee et al., 2004). 

Vários pesquisadores demonstraram que a ativação excessiva dos receptores e 

aminoácidos excitatórios pode iniciar uma série de eventos bioquímicos 

intracelulares, resultando em uma lesão do SNC em desenvolvimento e em adultos 

(Olney et al., 1973; Schwarcz et al., 1984; Stewart et al., 1986; Choi, 1988; Mcdonald 

et al., 1988; Mcdonald, 1989; Rothman e Olney, 1995).  

 Com o advento da biologia molecular, os receptores de glutamato foram 

clonados e divididos em duas grandes famílias (Nakanishi, 1992; Hollmann e 

Heinemann, 1994): uma família de receptores que medeiam as respostas sinápticas 

rápidas por abertura e fechamento de canais iônicos específicos para cátions 

(ionotrópicos), e a outra, de receptores que produzem as respostas sinápticas mais 

lentas, associadas a mudanças bioquímicas e que são compostos por receptores 

acoplados a proteínas-G (metabotrópicos) (Nakanishi, 1992; Nakajima et al., 1993; 

Hollmann e Heinemann, 1994; Schoepp et al., 1999). Os receptores ionotrópicos de 

glutamato (iGluRs) são subdivididos em três grupos com base na seletividade aos 

agonistas de glutamato: ácido α-amino-3-hidróxi-5-metil-4-isoxazolpropiônico 

(AMPA), cainato (KA) e N-metil-D-aspartato (NMDA) e medeiam a transmissão 

sináptica rápida (Hollmann e Heinemann, 1994; Hollmann et al., 1994; Schoepp, 

2001). Entretanto, os receptores metabotrópicos de glutamato (mGluRs) influenciam 

uma variedade de segundos mensageiros que modulam a excitabilidade neuronal, 

plasticidade sináptica e neurodegeneração (Schoepp, 2001; Gerber et al., 2006). Os 

mGluRs são subdivididos em três grupos baseados nas propriedades 

farmacológicas e de acordo com a via de sinalização que eles ativam. São 
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constituídos por 8 subtipos (mGluR1-8) que são altamente heterogêneos quanto aos 

mecanismos de transdução, distribuição e em sua seletividade a agonistas 

(Nakanishi, 1992; Ozawa et al., 1998; Kim et al., 2007). 

Em estudos de localização destes receptores no SNC de ratos, mostrou-se 

que eles estão presentes em diversas estruturas do sistema nervoso como 

hipocampo, tálamo, substância negra, colículo superior, cerebelo e medula espinhal, 

dentre outras (Blackstone et al., 1992; Martin et al., 1992). Os GluRs estão também 

presentes em muitas outras estruturas como na retina (Silveira Dos Santos Bredariol 

e Hamassaki-Britto, 2001; Sosa e Gleason, 2004) e em muitas espécies de 

vertebrados e mesmo invertebrados (Pires et al., 2000; Batista, 2006). 

1.2 RECEPTORES DE GLUTAMATO

1.2.1 RECEPTORES IONOTRÓPICOS

O emprego de técnicas de biologia molecular possibilitou a clonagem e 

sequenciamento de diversas subunidades dos iGluRs: 4 para AMPA (GluR1-4) 

(Boulter et al., 1990; Keinanen et al., 1990; Sommer et al., 1990), 5 para cainato 

(GluR5-7, KA1-2) (Hollmann et al., 1989; Bettler et al., 1990; Egebjerg et al., 1991; 

Bettler et al., 1992; Hollmann et al., 1994; Bettler e Mulle, 1995) e 5 para NMDA 

(NR1, NR2A-2D) (Moriyoshi et al., 1991; Ikeda et al., 1992; Kutsuwada et al., 1992; 

Meguro et al., 1992; Monyer et al., 1992).  

A partir da analogia com os receptores de acetilcolina e GABAA, foi proposto 

inicialmente que os iGluRs tinham um largo domínio amino-terminal (N-terminal) 

extracelular, 4 segmentos transmembrânicos hidrofóbicos (TMI-TMIV) e uma porção 

carboxi-terminal (C-terminal) extracelular. Porém, este modelo convencional foi 

posteriormente revisado, em estudos de imuno-histoquímica e análises bioquímicas, 

que demonstraram que a porção C-terminal é intracelular e não extracelular como se 

acreditava (Petralia e Wenthold, 1992; Tingley et al., 1993). Hollmann e Heinemann 

(1994) fizeram uma série de experimentos na tentativa de determinar o modelo 

transmembrânico das subunidades de iGluRs. Esses autores demonstraram que os 

receptores de glutamato apresentam apenas três domínios transmembrânicos, que 

correspondem aos domínios TMI, TMIII e TMIV. O segmento M2 não chega a 

atravessar a membrana, retornando para a região intracelular. Além disso, a região 
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entre o TMIII e TMIV, que anteriormente pensava-se ser intracelular, é extracelular, e 

a porção C-terminal é intracelular. Este novo modelo não é aplicado apenas aos 

receptores do tipo AMPA, mas também aos receptores do tipo cainato e NMDA 

(Kuryatov et al., 1994). Todos os três tipos são permeáveis a cátions, entretanto a 

permeabilidade ao Na+ e Ca++ varia de acordo com a família e composição da 

subunidade do receptor (Meldrum, 2000). 

Os receptores AMPA participam da neurotransmissão rápida na maioria das 

sinapses no SNC. Esses receptores foram inicialmente nomeados como receptores 

de quisqualato, e posteriormente renomeados de receptores AMPA, quando foi 

descoberto que o quisqualato atuava também em mGluRs. 

As quatro subunidades de receptores AMPA são similares no tamanho 

(aproximadamente 900 aminoácidos) e apresentam uma homologia na seqüência de 

aminoácidos de 68-73% (Boulter et al., 1990; Seeburg, 1993; Bettler e Mulle, 1995).

Os iGluRs do tipo AMPA parecem ser heteroligoméricos, sendo constituídos por 4 

subunidades, em diferentes combinações das subunidades GluR1-4 (Mano e 

Teichberg, 1998; Rosenmund et al., 1998). 

O outro grupo dos receptores ionotrópicos de glutamato, os receptores de 

NMDA, participam da neurotransmissão excitatória no SNC por diferentes caminhos 

dos realizados pelos GluRs do tipo AMPA. Os GluRs do tipo NMDA apresentam um 

bloqueio de Mg2+ voltagem-dependente (Mayer e Westbrook, 1987) e uma alta 

permeabilidade aos íons Ca2+(Mayer et al., 1984). 

O complexo canal do receptor de NMDA tem vários aspectos característicos. 

Somente os canais homoméricos formados pela subunidade NMDAR1 são 

funcionais quando ativados por glutamato, ibotenato, quisqualato e homocisteato; as 

outras subunidades, NMDAR2A-D, necessitam da presença da subunidade 

NMDAR1 para formar um receptor funcional (Nakanishi, 1992; Mori e Mishina, 1995).

O canal deste receptor é altamente permeável ao Ca2+, bem como ao Na+ e K+, e o 

aumento resultante do Ca2+ intracelular parece ser o responsável tanto pela 

plasticidade neuronal como pela toxicidade, nas quais esse receptor parece estar 

envolvido (Monaghan et al., 1989; Collingridge e Singer, 1990). Esse receptor pode 

ser diferenciado dos outros receptores de glutamato por sofrer ação de vários 

agonistas e pelas suas propriedades que incluem modulação de glicina, bloqueio do 

canal pelo Mg2+, ativação pela poliamina e inativação pelo Zn2+ (Monaghan et al., 

1989). 
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Embora o cainato seja um potente agonista do receptor AMPA, ele também 

ativa uma classe distinta de iGluRs, os receptores do tipo cainato. Com os estudos 

de ligantes radioativos, foi observado em GluR5-GluR7 um sítio ligante de cainato de 

baixa afinidade, enquanto em KA1-KA2 foi observado um sítio de alta afinidade 

(Seeburg, 1993; Hollmann e Heinemann, 1994; Bettler e Mulle, 1995). 

A utilização de técnicas de hibridação “in situ” (Seeburg, 1993; Bahn et al., 

1994) e imuno-histoquímica (Huntley et al., 1993; Siegel et al., 1995) demonstraram 

que os receptores de cainato estão diferencialmente distribuídos no sistema nervoso 

central. O mRNA de KA1 foi principalmente observado na região CA3 e no giro 

denteado do hipocampo. O KA2 apresentou uma distribuição por todo o encéfalo, 

enquanto o mRNA de GluR5 foi expresso no córtex pirifome e cingulado, no 

subiculum, nos vários núcleos septais e nas células de Purkinje.  

1.2.2 RECEPTORES METABOTRÓPICOS

 Todos os mGluRs são considerados proteínas grandes (854-1179 

aminoácidos) e são ancorados à membrana celular por sete domínios 

transmembrânicos. Eles possuem um domínio extracelular N-terminal hidrofílico de 

aproximadamente 600 aminoácidos, e um domínio citoplasmático C-terminal, no qual 

o comprimento pode variar de acordo com o subtipo, variando de 32 a 377 

aminoácidos (Nakanishi, 1992; Hollmann e Heinemann, 1994; Pin e Duvoisin, 1995; 

Enz, 2007). A variabilidade de domínios intracelulares dos subtipos dos mGluRs 

aumenta ainda mais por seus “splicing” alternativos, portanto ampliando a variedade 

de acessos distintos ao domínio intracelular C-terminal (Enz, 2007). 

Os 8 subtipos de mGluRs são classificados em 3 subgrupos com base na 

homologia da seqüência de aminoácidos e critérios funcionais: grupo I (mGluR1 e 

mGluR5), grupo II (mGluR2 e mGluR3) e grupo III (mGluR4, mGluR6-8) (Pin e 

Duvoisin, 1995; Kew e Kemp, 2005). Os membros do mesmo subgrupo apresentam 

homologia de 70% na seqüência dos aminoácidos, e a homologia entre os diferentes 

subgrupos é de cerca de 45%. Essa classificação inclui também aspectos 

farmacológicos e mecanismos de transdução de sinais (Tabela 1).  

Os receptores do grupo I, que inclui o mGluR1 e mGluR5 (variantes “splicing”:

mGluR1a-e, mGluR5a,b), são ativados fortemente por quisqualato e são acoplados a 
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proteína Gq. A sua ativação estimula a hidrólise do fosfatidilinositol-bifosfato (PIP2), 

gerando como segundos mensageiros o diacilglicerol (DAG) e inositol trifosfato. A via 

do inositol trifosfato (IP3), por sua vez, libera o Ca2+ de estoques intracelulares, 

enquanto o DAG facilita a ativação de proteína quinase C (PKC) (Abe et al., 1992; 

Aramori e Nakanishi, 1992; Meldrum, 2000). Tanto o mGluR1 como o mGluR5 são 

ativados por 3,5-diidroxifenilglicina (DHPG) (Nicoletti et al., 2008). Os receptores do 

grupo II, mGluR2 e mGluR3, são acoplados a proteína Gi. A ativação desses 

receptores produz efeitos pleiotrópicos, incluindo a inibição da adenilato ciclase, 

inibição de canais de Ca2+ voltagem-dependentes e a ativação de canais de K+,

inibindo assim a produção de AMPc (Tanabe et al., 1992; Nakajima et al., 1993; 

Okamoto et al., 1994; Duvoisin et al., 1995b; Conn e Pin, 1997; Meldrum, 2000). 

Ambos subtipos de receptores são potencialmente ativados por uma série de 

agonistas específicos, como o LY354740 e LY379268 (Nicoletti et al., 2008). Com 

efeitos intracelulares similares ao grupo II está o grupo III, que inclui os receptores 

mGluR4, mGluR6, mGluR7 e mGluR8. Eles são acoplados a proteína Gi/Go e são 

ativados por l-2-amino-4-phosphonobuanoate (L-APA) e pelo composto endógeno, l-

serina-O-fosfato (Nicoletti et al., 2008) (Tabela 1). 

Tabela 1. Subtipos de receptores metabotrópicos de glutamato e seus 
mecanismos de transdução e agonistas/antagonistas específicos. 

 GRUPO I GRUPO II GRUPO III 

SUBTIPOS mGluR1, mGluR5 mGluR2, mGluR3 
mGluR4, mGluR6, 

mGluR7,mGluR8 

PROTEÍNA G 

ACOPLADA 
Gq Gi/o Gi/o 

EFETORES 

ACOPLADOS 

↑Ip3 

↓K+ 

↓AMPc 

↓Ca2+ 

↑K+ 

↓AMPc 

↑Ka+ 

↓Ca2+ 

AGONISTAS (S)-3,5-DHPG 

t-ADA 

Quisqualato 

LY354740  

LY379268 

L-AP4 
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Os mGluRs têm sido implicados em diferentes funções no SNC (Baskys, 

1992; Schoepp e Conn, 1993; Dumas e Foster, 1997; Ozawa et al., 1998). Dentre 

elas, incluem-se a modulação das respostas excitatória e inibitória lentas (Glaum e 

Miller, 1992; Eaton et al., 1993), regulação de canais de cálcio (Chavis et al., 1994), 

de potássio (Netzeband et al., 1997) e canais não seletivos para cátions (Congar et 

al., 1997), inibição (Baskys e Malenka, 1991) e facilitação da liberação de 

transmissores (O'connor et al., 1995; Rodriguez-Moreno et al., 1998), indução da 

potenciação de longo prazo (Shigemoto et al., 1993a) e depressão de longo prazo 

(Linden e Connor, 1991; Conquet et al., 1994), a formação de vários tipos de 

memória (Aiba et al., 1994), regulação do tráfego de receptores ionotrópicos de 

glutamato (Lan et al., 2001; Snyder et al., 2001), regulação dos receptores NMDA na 

transmissão sináptica (Awad et al., 2000; Harney et al., 2006) e regulação do 

desenvolvimento neuronal (Pin e Duvoisin, 1995; Plenz e Kitai, 1998). Os mGlurRs 

estão envolvidos em várias doenças (Sansig et al., 2001), ansiedade e estresse 

(Linden et al., 2002; Swanson et al., 2005), retardo mental da fragilidade X (Bear et 

al., 2004), danos causados por hipóxia cerebral (Poli et al., 2003) e morte neuronal 

excitotóxica (Bruno et al., 2000). Na literatura alguns trabalhos demonstram essas 

funções, a exemplo da excitabilidade das sinapses do hipocampo regulada pela 

ativação dos mGluRs (Schoepp e Conn, 1993). Nas células de Purkinje cerebelares, 

a depressão de longo prazo (LTD) parece necessitar da cooperação funcional dos 

receptores AMPA/KA e mGluRs (Linden e Connor, 1991).  

No encéfalo de ratos a ativação dos mGluRs contribui nas respostas tanto nos 

terminais pré-sinápticos como nos pós-sinápticos (Miles e Poncer, 1993; Gereau e 

Conn, 1995a; Rodriguez-Moreno et al., 1998). Os receptores do grupo I são 

preferencialmente localizados na membrana de neurônios pós-sinápticos, 

contribuem na regulação da plasticidade e estão envolvidos em processos 

neurodegenerativos, aprendizado, memória e controle motor (Conn e Pin, 1997). Por 

exemplo, os receptores mGluR1 presentes em células de Purkinje desempenham 

um papel chave no aprendizado motor e coordenação motora (Aiba et al., 1994; 

Conquet et al., 1994; Cirone e Salt, 2001). O receptor mGluR5 contribui para a 

indução da potenciação de longo prazo (LTP), associado à aprendizagem (Lu et al., 

1997). Apesar de geralmente os mGluRs do grupo I serem expressos em 

membranas somatodendríticas (pós-sinápticas), esses receptores também podem 

modular a liberação de glutamato via mecanismos retrógrados, que podem envolver 
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receptores canabinóides nas células de Purkinje (Kreitzer e Regehr, 2001; Brown et 

al., 2003), ou regulando a liberação, por estarem localizados diretamente em 

terminais axonais (Knopfel e Uusisaari, 2008). A expressão pré-sináptica do grupo I 

é observada nas fibras das aferências primárias no mesencéfalo, núcleo trigeminal 

caudal (Liang et al., 2005) e colículo superior (White et al., 2003), e no bulbo olfativo 

(Mutoh et al., 2005). Quando há excitação celular em neurônios pós-sinápticos, 

estudos recentes têm demonstrado que a ativação do grupo I pode produzir uma 

inibição da hiperpolarização pela condutância de cálcio dependente de canais de 

potássio (Fiorillo e Williams, 1998; White et al., 2003; Knopfel e Uusisaari, 2008). Em 

células piramidais do hipocampo em CA1, a ativação do grupo I diminui a atividade 

dos canais de K+, modulando assim a excitabilidade celular (Charpak et al., 1990). 

Além disso, a ativação desses receptores aumenta em muitos neurônios  as 

respostas ao glutamato pela excitação dos receptores do tipo NMDA e/ou AMPA 

(Awad et al., 2000; Mannaioni et al., 2001). Já os receptores tipo mGluR5 parecem 

estar relacionados à sobrevivência celular, uma vez que o tratamento com 

antagonista desse receptor e enzimas de depleção de glutamato em culturas de 

células granulares do cerebelo em desenvolvimento promoveram a morte celular 

programada (Copani et al., 1998). 

Os receptores do grupo II localizam-se principalmente em regiões pré-

sinápticas, regulando a liberação de glutamato negativamente pela ativação dos 

canais de K+ (Conn e Pin, 1997; Capogna, 2004). O mGluR3 são encontrados 

também em terminais pós-sinápticos e em células gliais. Estudos têm demonstrado 

que esses receptores reduzem potenciais excitatórios pós-sinátpico após 

microinjeções de agonistas específicos no hipocampo (Anwyl, 1999). Outros estudos 

farmacológicos com agonistas LY354740 e LY379268 observaram a atividade de 

mGluR2 e mGluR3 no modelo de ansiedade, isquemia global e psicoses, apoiando a 

hipótese de que eles possam prevenir a excitabilidade neuronal por reduzir o 

glutamato na fenda sináptica (Schoepp e Conn, 1993; Schoepp et al., 1999). Além 

disso, esses receptores podem exercer um efeito neuroprotetor em doenças 

neurodegenerativas, nas quais ocorre excitotoxidade produzida por estimulação 

excessiva de NMDA (Bruno et al., 1995; Nicoletti et al., 1996). A presença de 

mGluR3 em astrócitos pode sugerir que o efeito neuroprotetor possa ser induzido 

pela produção de fatores neurotróficos (Bruno et al., 1998).  
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Os receptores do grupo III localizam-se também em regiões pré-sinápticas 

(não exclusivamente), inibindo a liberação de glutamato ou GABA. A ativação 

desses receptores reduz a liberação de glutamato através da inibição pré-sináptica 

de canais de Ca2+ (Capogna, 2004). Koerner e Cotman (1981) observaram a 

inibição da excitação da via perfurante no hipocampo após aplicação de agonistas L-

AP4. A inibição da atividade neuronal foi observada também em fibras do trato 

olfativo e na medula (Thomsen, 1997). Em comparação com mGluR7, os outros 

subtipos desse grupo têm uma distribuição mais restrita no SNC, porém pesquisas 

com esses receptores ainda são incipientes (Schoepp, 2001). O mGluR4 é expresso 

mais nas células de Purkinje do cerebelo e na medula (Schoepp, 2001). Já mGluR6, 

é exclusivamente expresso em células da retina e desempenha um importante papel 

na processamento visual (Nakanishi, 1992; 1995; De Blasi et al., 2001). O subtipo 

mGluR8 é encontrado no cerebelo e no córtex cerebral e pouco é conhecido sobre a 

função que ele exerce nessas regiões (Duvoisin et al., 1995a). A localização pré-

sináptica de mGluR7 tem sido demonstrada nos terminais da via córtico-estriatal 

(Kosinski et al., 1999) e parece que o mGluR7 pode estar expresso em neurônios do 

estriado. Esses dados sugerem que o mGluR7 pode contribuir com a modulação do 

controle do movimento e possivelmente na etiologia de suas patologias (Schoepp, 

2001). Esse receptor está presente no corpo celular dos neurônios dos gânglios e 

corno dorsal da medula (Ohishi et al., 1995a), como também está presente na 

amígdala envolvido no processo de memória aversiva e de medo (Masugi et al., 

1999). Esses receptores estão também presentes em terminais pré e pós sinápticos 

na retina (Brandstatter et al., 1996). 

A ativação de receptores de glutamato por seu neurotransmissor modula 

diversas sinapses em muitas áreas do encéfalo, por exemplo no hipocampo 

(Scanziani et al., 1997; Semyanov e Kullmann, 2000), locus coeruleus (Dube e 

Marshall, 2000), cerebelo (Mitchell e Silver, 2000), no colículo superior (Thompson et 

al., 2004) e no núcleo geniculado lateral (De Labra et al., 2005; Govindaiah e Cox, 

2006) de ratos e no tecto óptico de aves (Tasca et al., 1999). A presença desses 

receptores em variados tipos celulares indica um importante papel na modulação 

sináptica, podendo sugerir em um âmbito geral uma função protetora de populações 

neuronais (Yao et al., 2005). 
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1.4 ESTRUTURAS ANATÔMICAS DO SISTEMA VISUAL DE RATOS E PINTOS

O sistema glutamatérgico participa da organização funcional do sistema 

visual, que inclui muitos neurotransmissores presentes na sua circuitaria sináptica. O 

sistema visual é composto por vias neurais complexas, que funcionam como uma 

extensa rede de processamento paralelo a diversas informações sensoriais 

recebidas. As vias visuais centrais são definidas como áreas que recebem projeções 

diretas da retina (Stone et al., 1979). Essa extensa rede contém a via retino-

geniculo-cortical cujas células ganglionares enviam informações aos núcleos visuais 

específicos (Stone et al., 1979). Em mamíferos, as áreas do núcleo geniculado 

lateral, colículo superior, pré-tecto, tálamo lateral e córtex visual são estruturas 

também envolvidas no processamento visual (Parvanelas, 1989). Em ratos, o 

colículo superior é o maior alvo para axônios da retina e o refinamento das conexões 

retino-coliculares ocorre durante as primeiras semanas após o nascimento. O 

colículo tem suas principais funções na integração vísuo-motora, orientação reflexa e 

facilitação do movimento ocular (Dean e Redgrave, 1984).  

Em outras espécies, algumas funções do sistema visual são semelhantes aos 

dos mamíferos. No caso, de pintos, o tecto óptico, que é uma estrutura homóloga ao 

colículo superior em mamíferos, possui uma representação precisa da retina sobre a 

sua superfície, recebe suas maiores projeções aferentes do olho contralateral, sendo 

muito utilizado para estudos sobre desenvolvimento e integração de múltiplas 

modalidades sensoriais (Cowan, 1968; Vanegas, 1984), plasticidade (Knudsen, 

1982; Gold e Knudsen, 1999) e conexões sinápticas (Hunt e Kunzle, 1976; Karten et 

al., 1997). 

O sistema básico de processamento da informação visual em mamíferos parte 

dos fotorreceptores da retina rumo às células bipolares e daí para as células 

ganglionares. As células ganglionares emitem seus axônios via nervo óptico, 

quiasma óptico e trato óptico até estabelecer sinapses em estruturas do tronco 

encefálico e do diencéfalo, como o colículo superior e o núcleo geniculado lateral. 

No caso de aves, os contatos sinápticos são realizados em grande parte no tecto 

óptico e em áreas retinorrecipientes do tálamo. 
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1.4.1 SISTEMA VISUAL DE RATOS

A Retina 

A retina é uma das estruturas do sistema nervoso mais estudadas em função 

de sua arquitetura organizada em camadas celulares e plexiformes e facilidade de 

acesso (Batista, 2006). A retina é composta de camadas compostas de epitélio 

pigmentar, uma camada contendo cones e bastonetes, outra de células bipolares, 

horizontais e amácrinas e outra camada de células ganglionares. Na retina, a 

formação da imagem ocorre em três estágios: a fototransdução, a transmissão dos 

sinais por sinapses na camada de células bipolares e a transmissão desses sinais 

para as células ganglionares, que enviam as informações para o SNC.  

Os axônios das células ganglionares da retina formam as eferências 

retinianas, e determinam a natureza da informação que cada núcleo retinorrecipiente 

receberá. Suas projeções formam o nervo óptico, em seguida o quiasma óptico e 

tracto óptico. O nervo óptico no rato albino adulto contém cerca de 100.000 axônios 

e todos eles são mielinizados (Fukuda et al., 1982; Lam et al., 1982). Em ratos 

pigmentados esse número de fibras aumenta um pouco (Huges e Cox, 1977). Quase 

todas as células ganglionares se projetam para o colículo superior (Linden e Perry, 

1983) e ramificações dessas fibras se projetam para o núcleo geniculado lateral, 

ambos para o lado contralateral. Apenas uma pequena minoria das fibras se projeta 

para ambos os tratos ópticos (Cunningham e Freeman, 1977; Cowey e Perry, 1979). 

O glutamato é usado como neurotransmissor de vários tipos celulares da 

retina, incluindo fotorreceptores, células bipolares e ganglionares (Marc et al., 1990). 

Outros neurotransmissores, como o GABA e substância P (Caruso et al., 1990), 

também são encontrados em células ganglionares e em estruturas visuais como o 

núcleo geniculado lateral. 

O Núcleo Geniculado Lateral 

O núcleo geniculado lateral (NGL) é dividido em três estruturas conhecidas 

como o núcleo geniculado lateral dorsal (NGLd), o núcleo geniculado lateral ventral 

(NGLv) e o núcleo intergeniculado (IGL) (Figura 1). Os neurônios do NGL recebem 

sinapses excitatórias das células ganglionares da retina contralateral, do lado contra 

e ipsolateral do colículo superior (Perry, 1980; Pasquier e Villar, 1982), de outras 
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aferências subcorticais, de aferências corticais oriundas principalmente da camada 6 

dos córtices visuais primário e secundário  e sinapses inibitórias de neurônios 

GABAérgicos do próprio NGL (Mason e Groos, 1981; Takahashi, 1985).  

No NGL (Figura 1), a maior parte das projeções retinianas do olho 

contralateral faz sinapse com neurônios do NGLd, que está situado na parte dorso-

lateral do tálamo dorsal. Essa eferência do olho contralateral converge para todo o 

NGLd, exceto em áreas esparsas que recebem as projeções retino-geniculadas do 

lado ipsolateral (Hayhow et al., 1962; Giolli e Creel, 1974). As projeções ipsolaterais 

no núcleo geniculado de roedores são relativamente pequenas, considerando o 

volume da estrutura (Giolli e Creel, 1974). Ao contrário de outros mamíferos, o NGLd 

de ratos não é uma estrutura laminada como ocorre em primatas (Gilbert e Wiesel, 

1979). Contudo, no NGLd de ratos existem diferenças das aferências retinianas 

ipsolaterais e contralaterais (Lund et al., 1974; Lund et al., 1976; Bunt et al., 1983). 

Quando há remoção do olho, as terminações axonais mais mediais do NGLd 

degeneram mais rapidamente que os terminais axonais localizados mais 

lateralmente, exibindo também mudanças no tamanho das fibras. A 

neurodegeneração neurofibrilar acontece mais rapidamente, neste caso, em axônios 

menores (Cunningham e Lund, 1971; Lund e Lund, 1976). 

 As informações processadas no tálamo são então retransmitidas ao córtex 

visual (Parvanelas, 1989). As aferências do NGLd dirigem-se para o córtex visual 

primário (Lashley, 1934) córtex visual secundário medial (Perry, 1980) e lateral 

(Ribak e Peters, 1975) e também para a formação reticular talâmica (Coleman e 

Clerici, 1980; Sefton et al., 1981). No córtex visual primário, as projeções do NGLd 

atingem as camadas 1, 3 e 6 e principalmente a camada 4 (Peters et al., 1976; 

Peters e Feldman, 1976). Todas as projeções eferentes do NGLd são ipsolaterais e 

são restritas ao córtex occipital (Parvanelas, 1989). 

A outra estrutura, o NGLv (Figura 1), subjacente ao NGLd, constitui a parte 

ventral do tálamo dorsal (Jones e Yang, 1985). Entre o NGLd e o NGLv, encontra-se 

uma pequena lâmina chamada de IGL, que corresponde à terceira região do NGL 

(Perry e Cowey, 1979; Moore et al., 2000). Duas regiões distintas podem ser 

observadas claramente no NGLv, uma lateral, denominada de magnocelular 

(NGLvMC) e uma porção mais medial, a parvocelular (NGLvPC). Apenas a região 

magnocelular recebe uma significante aferência retiniana proveniente de ambos os 

olhos (Cajal, 1911; Hickey e Spear, 1976) e seus neurônios respondem a estímulos 
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visuais (Sumitomo et al., 1979). A região medial do NGLVPC recebe projeções 

principalmente de núcleos talâmicos não visuais (Kolmac et al., 2000). Lesões feitas 

no NGLv resultam em uma grande diminuição da discriminação da intensidade 

luminosa (claro/escuro), mas não afetam o padrão de discriminação de localização 

(Legg, 1979). De uma maneira geral, as eferências do GLV projetam-se 

predominantemente para regiões visuais. As projeções do IGL projetam-se para o 

hipotálamo e também para algumas regiões visuais (incluindo o núcleo 

supraquiasmático) (Moore et al., 2000). 

Em ratos, entre 20 e 50% das fibras que chegam no NGLd são provenientes 

da retina, enquanto no colículo superior mais de 90% das aferências são 

provenientes da retina (Sefton, 2004). 

NGLv

NGLd

IG

a b

Figura 1. Esquema ilustrativo de corte coronal de encéfalo de ratos, ilustrando o núcleo geniculado 
dorsal (em cinza): NGLd; o núcleo geniculado ventral: NGLv e sua divisão em magnocelular (a) e 
parvocelular (b); IG: núcleo intergeniculado (Paxinos e Watson, 2005). 

O Colículo Superior 

Em ratos, as projeções retinianas dirigem-se em grande parte para o colículo 

superior (CS) (Figura 2) de mamíferos, que é homologo ao tecto óptico de outros 

vertebrados (Linden e Perry, 1983; Dreher et al., 1985). O colículo é uma estrutura 

subcortical que tem como principal função integrar respostas visuomotoras no 

reflexo de orientação e facilitação da mudança do ponto de fixação do olhar 
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(Goodale e Murison, 1975; Dean e Redgrave, 1984) (Figura 2). O CS possui sete 

camadas alternando entre camadas de fibras e camadas celulares. As três primeiras 

camadas mais superficiais, conhecidas como zona marginal ou stratum zonale (ZO), 

camada cinzenta superficial ou stratum griseum superficiale (SuG) e óptica ou 

stratum opticum (Op) estão mais envolvidas com o processamento visual e recebem 

em grande proporção projeção da retina contralateral (Lam et al., 1982; Linden e 

Perry, 1983) e do córtex visual ipsolateral (Lund et al., 1976). Neurônios das 

camadas mais superficiais projetam-se para dois núcleos talâmicos, o NGLd e NGLv 

(Brauer et al., 1979), e para o complexo pulvinar lateral posterior, que novamente 

envia aferências ao córtex visual (Perry, 1980). As camadas intermediárias do CS 

(Figura 2) são conhecidas como camada cinzenta intermediária ou stratum griseum 

intermediale (InG) e camada branca intermediária ou stratum album intermediale

(InWh). E as profundas são a cinzenta profunda ou stratum griseum profundum

(DpG) e a branca profunda ou stratum álbum profundum (DpWh) (Lund e Lund, 

1971a). Os neurônios das camadas intermediárias e profundas do CS recebem 

informações provenientes das camadas mais superficiais e integram as respostas 

visuais, auditivas e somatossensoriais, incluindo os estímulos nociceptivos (Sparks e 

Nelson, 1987). Em vários mamíferos, incluindo roedores noturnos como o rato, há 

uma projeção direta da retina que também termina na camada cinzenta intermediária 

(Beckstead e Frankfurter, 1983). 

Com base na organização sináptica, as camadas superficiais do CS são 

similares em várias espécies de mamíferos (Lund, 1969; Lund e Lund, 1971b; a; 

Valverde, 1973). Tem-se descrito algumas categorias de perfil e especializações pré-

sinápticas no CS de ratos. Quase 60% do número total de botões sinápticos grandes 

que estão nas camadas mais superficiais contêm muitas vesículas e mitocôndrias 

próximas aos terminais neuronais. Certamente, esses terminais são originários da 

retina a julgar por mudanças ocorridas após a enucleação ocular. Os terminais que 

degeneram são encontrados em grande parte na camada cinzenta superficial, e em 

menor quantidade nas camadas marginal e óptica (Lund, 1969; Lund e Lund, 

1971b). Outra categoria encontrada nessas camadas seriam os terminais pequenos 

de aparência escura, contendo poucas vesículas sinápticas. Eles podem pertencer a 

axônios locais ou de aferências reticulares e corticais. Após lesões no córtex visual, 

observa-se degeneração dos terminais na zona marginal e em todos os níveis da 

SGS e em particular na porção mais profunda (Lund, 1969; 1972). As sinapses 
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retinianas e corticais são concentradas em diferentes regiões das camadas 

superficiais, mas sobrepõem-se extensivamente na SGS, ao contrário de primatas, 

onde há uma distribuição mais precisa (Lund, 1972). 

 Em roedores, o colículo superior está envolvido na localização espacial de um 

estímulo biológico significativo (Schneider, 1969). A posição do estímulo pode ser 

importante para diferenciar a modalidade sensorial que será utilizada. Diferentes 

tipos de estímulos podem influenciar os movimentos dos olhos, das orelhas e guiá-lo 

contra ou em direção a esse estímulo. Em suma, a função do colículo superior de 

ratos inclui orientação para os estímulos visuais (Goodale et al., 1978; Sahibzada et 

al., 1986), influência na navegação e orientação espacial dos movimentos (Cooper 

et al., 1998), na direção e velocidade dos movimentos dos olhos (Mchaffie e Stein, 

1982; Okada, 1992), esquiva, defesa ou reações de escape (Olds e Olds, 1962; 

Redgrave e Dean, 1981; King, 1999), alvo sensoriomotor (Fendt et al., 1994; Meloni 

e Davis, 2000), influência sobre a exploração locomotora (Dean et al., 1982) 

incluindo aproximação e orientação do comportamento (Dean et al., 1986). Podem 

também estar envolvidos nos circuitos do controle de ritmo circadiano (Moore et al., 

2000).  

10

-50

SuG

Op

InG

InWh

DpG

DpWh

Zo

Figura 2. Esquema ilustrativo de corte coronal de encéfalo de ratos, ilustrando o colículo superior e 
suas camadas e o núcleo geniculado lateral. Em destaque encontram-se(cinza): Zo: zona marginal; 
SuG: camada cinzenta superficial; Op: camada óptica; InG: camada cinzenta intermediária; InWh: 
camada branca intermediária do colículo superior; profundas são a cinzenta profunda (DpG) e a branca 
profunda (DpWh) (Paxinos e Watson, 2005). 
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O Córtex Visual 

No encéfalo de ratos o córtex é localizado na superfície dorsal na região 

occipital e consiste em três distintas áreas pela morfologia. A área 17, que constitui o 

córtex visual primário, é a maior das três regiões. Essa área é margeada 

medialmente pela área 18 e lateralmente e caudalmente pela área 18a (Ribak e 

Peters, 1975; Zilles et al., 1980). Em estudos de eletrofisiologia, Montero et al.

(1973) e Montero (1981) distinguem seis camadas visuotópicas em áreas do córtex 

occipital de ratos e de outras famílias de mamíferos. As seis camadas são

conhecidas como: Camada I – camada molecular; Camada II – camada externa de 

células granulares; Camada III – camada externa de células piramidais; Camada IV 

– camada interna de células granulares; Camada V – camada interna de células 

piramidais; Camada VI – camada polimórfica ou multiforme (Batista, 2006).  

O córtex é responsável pela função de análise de características visuais como 

forma, cores e localização da imagem e é composto por neurônios de projeção e por 

interneurônios. Os neurônios de projeção são representados por células piramidais 

que estão localizadas em todas as camadas exceto na camada I, e são excitatórios, 

contendo o neurotransmissor glutamato (Defelipe, 1997). Os interneurônios podem 

ser de dois tipos: as células estreladas com espinhos e células não piramidais lisas 

(Defelipe, 1997). As células estreladas com espinhos estão localizadas nas camadas 

intermediárias do córtex (especialmente na camada IV), e acredita-se que sejam 

excitatórias. Neurônios não piramidais lisos ou sem espinhos estão presentes em 

todas as camadas do córtex e são inibitórios, ou GABAérgicos (Defelipe, 1997). 

A maioria dos neurônios do córtex visual (71 a 97%) de ratos é representado 

por células piramidais (Peters e Kara, 1985; Werner et al., 1985). Diferenças entre as 

conexões do córtex visual servem como base para a divisão do córtex visual em 

diferentes partes (Zilles et al., 1985). Thurlow e Cooper (1988) mostraram que o 

córtex visual primário possui duas regiões que recebem aferências distintas.  

Córtex visual primário (área 17)  

O córtex visual primário de ratos também pode ser denominado como córtex 

estriatal, área V1, área 17 ou área Oc1. Na camada IV (principalmente) e VI há uma 

grande densidade de células e nas camadas II, III e V há uma baixa densidade de 

células. Cerca de 15% da população total de neurônios do córtex visual possui 

neurônios não-piramidais GABAérgicos (Meinecke e Peters, 1987). 
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A porção lateral do córtex visual primário recebe aferências dos dois olhos, de 

estímulos originados da porção central do campo visual. A porção medial recebe 

aferências apenas do olho contralateral e responde a estímulos do campo visual 

periférico. A maior fonte dos estímulos visuais ao córtex é o GLD (Peters et al., 

1985).  

Córtex visual secundário (área 18A– porção lateral) 

Diferentemente da área 17, nessa região não há muita diferença do número 

de células entre as camadas. Nessa região, a camada II pode ser distinguida da III 

(Krieg, 1949; Miller e Vogt, 1984). Essa região recebe aferências tanto do córtex 

visual primário como do NGL. Como o núcleo lateral posterior recebe suas 

aferências do colículo superior, a região do córtex visual secundário recebe fibras 

das duas importantes eferências retinianas (Batista, 2006). 

Córtex visual secundário (área 18b– porção medial).  

Essa área recebe aferências basicamente do córtex visual primário (Olavarria 

e Montero, 1984; Thomas e Espinoza, 1987) e em menor quantidade, aferências do 

núcleo lateral posterior. 

1.4.2 SISTEMA VISUAL DE PINTOS

O Tecto Óptico 

 O tecto óptico (TeO) é umas das estruturas importantes do sistema visual de 

aves, tem homologia ao colículo superior de mamíferos e localiza-se no mesencéfalo 

(Figura 3 e 4). O TeO atrai atenções por várias razões, sendo uma delas o fato de 

por ser uma estrutura laminada e facilmente reconhecida, como também possui uma 

representação precisa da retina sobre a sua superfície, oferecendo vantagens para o 

estudo da localização e sinalização de neurotransmissores no sistema nervoso 

central. Além disso, o TeO recebe suas maiores projeções aferentes do olho 

contralateral (Cowan, 1968; Vanegas, 1984).  

O TeO é uma estrutura extensa e acessível tanto no ovo quanto no adulto e 

possui característica de ser bem definida, formando a porção externa do lobo óptico. 

Regiões internas do lobo óptico que estão abaixo do tecto incluem o pré-tecto, o 
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complexo espiriforme, o núcleo do istmo e a formação reticular mesencefálica 

(Vanegas, 1984). Segundo a nomenclatura de Cajal (1911), o TeO possui 15 

camadas facilmente identificadas em aves desde estágios embrionários avançados. 

Nas camadas já foram identificados mais de 20 tipos de neurônios (Lavail e Cowan, 

1971), contendo receptores colinérgicos e glutamatérgicos, entre outros (Vanegas,

1984). 

A origem das aferências do TeO são diversas, mas o predomínio é de 

projeções provenientes da retina contralateral cujos terminais atingem as camadas 

mais superficiais, enquanto as outras aferências atingem as camadas mais 

profundas.  

Em aves, as projeções ipsolaterais da retina para o Teo são quase que 

inexistentes. Os terminais axonais da retina atingem as camadas 2, 3, 4, 5, 6 e 7 do 

TeO e nenhum estudo observou que este terminais atingem as camadas mais 

profundas. Muitas pesquisas têm tentado correlacionar as diferentes camadas no 

TeO e os diversos tipos de células ganglionares da retina que chegam nessas áreas, 

com intuito de encontrar o neurotransmissor utilizado por cada classe de célula 

ganglionar (Luksch, 2003). 

 A nomenclatura das camadas tectais foi baseada em estudos das disposições 

dos tipos celulares que são encontrados nessa estrutura. Baseado no padrão de 

arborização da célula, os neurônios podem ser classificados em radial, horizontal e 

multipolar. As células horizontais são encontradas nas camadas superficiais e as 

radiais e multipolares são localizadas em regiões mais profundas do TeO (Cajal, 

1911; Lavail e Cowan, 1971).  

 As aferências do TeO são derivadas de uma extensa variedade de núcleos 

localizados no telencéfalo, diencéfalo e tronco cerebral. A maioria desses núcleos 

são localizados ipsolateralmente ao tecto e suas projeções terminam na lâmina 

tectal profunda e intermediária. Essas projeções ainda podem estar agrupadas 

dentro de categorias “visual” e “não-visual”. Algumas projeções atingem também 

camadas mais superficiais como as do núcleo do instmo parvocelular (Ipc) e núcleo 

do istmo magnocelular (Imc). De uma maneira geral, as projeções eferentes do TeO 

são constituídas das projeções ascendentes que terminam no tálamo, das 

descendentes que terminam nos núcleos pontinos e formação reticular e as que 

terminam no núcleo do istmo (Cowan et al., 1968; Hunt e Kunzle, 1976). 
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 Análises bioquímicas têm demonstrado que há um grande número de 

neurotransmissores presentes do tecto como a glicina, GABA, acetilcolina e 

glutamato. As análises auto-radiográficas em cortes incubados com glutamato 

revelam que algumas camadas, as que continham terminais retino-tectais, 

apresentavam acúmulo de glutamato (Divac et al., 1977; Storm-Mathisen, 1977). 

Figura 4. Esquema ilustrativo do TeO de pintos destacando as regiões-dorso-lateral e ventro-medial 
que foram analisadas com mais detalhes. As outras estruturas mencionadas são apenas ilustrativas. Cb: 
cerebelo; MLd: núcleo mesencefálico lateral, porção dorsal; Ipc: núcleo do istmo, porção parvocelular 
; Imc: núcleo do istmo, porção magnocelular; nBOR: núcleo da raiz óptica basal; Ew núcleo de 
Edinger-Wesphal; OMdm, OMdl e OMv: porção dorsomedial, porção dorsolateral e porção ventral do 
complexo nuclear do nervo oculomotor (adaptado de Batista, 2002). 

Figura 3. Imagem digital do encéfalo de pinto no 20º dia de vida. T= telencéfalo; TeO= tecto óptico 
e Cb= cerebelo. Aumento: 2x. 
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1.5 Os RECEPTORES METABOTRÓPICOS NO SISTEMA VISUAL

O neurotransmissor mais utilizado nas sinapses retino-coliculares, genículo-

corticais (Li et al., 1996) e retino-tectais (Zhang e Schmidt, 1999) é o glutamato 

(Debski e Constantine-Paton, 1990; Li et al., 1996; Zhang e Schmidt, 1999). Os 

mGluRs podem estar localizados nos terminais pré e pós-sinápticos dos axônios 

dessas vias e promovem a auto-regulação da liberação de glutamato nas áreas 

retinorrecipientes, contribuindo com o processamento do sistema visual (Li et al., 

1996; Zhang e Schmidt, 1999; White et al., 2003).  

Vários estudos em roedores (Sillito et al., 1990; Esguerra et al., 1992) e 

alguns em aves (Takacs et al., 1999; Tasca et al., 1999; Zhang e Schmidt, 1999) 

demonstram a participação do glutamato e seus receptores na transmissão sináptica 

em vias retinófugas (Roberts et al., 1991; Lo et al., 1998; Cirone e Salt, 2001). 

Alguns estudos utilizando imuno-histoquímica e hibridização in situ evidenciaram a 

distribuição dos vários subtipos dos receptores metabotrópicos no colículo superior 

(mGluR1, (Shigemoto et al., 1992; Hartveit et al., 1995); mGluR3, (Tanabe et al., 

1993); mGluR4, (Hartveit et al., 1995; Ohishi et al., 1995a); mGluR5, (Shigemoto et 

al., 1993b; Romano et al., 1995); mGluR7, (Okamoto et al., 1994; Hartveit et al., 

1995; Kinzie et al., 1995; Ohishi et al., 1995b)). O mGuR2 (Neki et al., 1996; Ohishi 

et al., 1998) e o mGluR8 (Saugstad et al., 1997) não parecem estar presentes no 

colículo superior ou em suas aferências. O mGluR6 é expresso exclusivamente na 

retina de ratos (Cirone e Salt, 2000). Nos estudos de Koulen et al. (1996) foi

observada a presença de mGluR2 e mGluR4 na retina de rato em desenvolvimento. 

O receptor mGluR2 foi observado a partir de P5, enquanto mGluR4 já estava 

presente desde P1. Essa diferença no padrão de marcação sugere um papel distinto

destes receptores na circuitaria sináptica da retina. 

Cirone et al. (2002b) observaram que a imunorreatividade para mGluR1,

mGluR5, mGluR4 no colículo superior é semelhante no rato, gato e furão. Em outros 

estudos mostraram que há uma expressão moderada dos mGluRs nas camadas 

superficiais do colículo superior, além de uma expressão intensa em outras áreas do 

encéfalo como o hipocampo (Shigemoto e Mizuno, 2000). Na retina de ratos, a 

imunorreatividade para mGluRs foi observada na camadas plexiformes interna (Peng 

et al., 1995) e externa (Koulen et al., 1996). A ativação de receptores do grupo I 
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causa a redução excitatória da transmissão sináptica em camadas superficiais do 

CS. A aplicação in vivo de agonistas para esse subgrupo reduz as respostas visuais 

em todos os neurônios, em alguns o agonista DHPG produziu efeitos inibitórios e 

facilitatórios quando o agonista foi aplicado em diferentes correntes de injeção na 

mesma célula (Cirone et al., 2002a). O efeito facilitatório do DHPG pode ser visto em 

pequenos números de células em casos onde há aumento de liberação de glutamato 

(Rodriguez-Moreno et al., 1998) ou uma redução da transmissão GABAérgica 

(Gereau e Conn, 1995b). Por outro lado o efeito inibitório do DHPG sob as respostas 

visuais pode resultar em parte da inibição da liberação de glutamato nas sinapses 

retino-coliculares e córtico-coliculares, onde há mGluR1 (Martin et al., 1992; 

Shigemoto et al., 1992) e mGluR5 (Abe et al., 1992; Shigemoto et al., 1992; 

Shigemoto et al., 1993a; Romano et al., 1995). Entretanto, as ações sinápticas dos 

neurônios presentes em neurônios do colículo foi também notado em outros 

trabalhos (White et al., 2003). Cirone e Salt (2001) demonstraram que o grupo III 

medeia componentes de resposta de habituação nas camadas superficiais do CS. 

Trabalhos com uso de antagonistas do grupo II aventam que a ativação desse 

grupo pode ser estimulada por ligantes endógenos durante o processamento visual. 

Esses receptores são comumente encontrados em axônios terminais da retina 

(Koulen et al., 1996), porém outros dados revelam a expressão de RNAm do 

mGluR2 e mGluR3 em camadas corticais (Ohishi et al., 1993b; a; Tanabe et al., 

1993), indicando a presença do grupo II em aferências cortico-colicular. Trabalhos 

com imuno-histoquímica indicaram a expressão desse grupo em camadas 

superficiais do CS. Alguns receptores estão localizados em interneurônios e a 

possível ativação desses pode reduzir a transmissão GABAérgica (Calabresi et al., 

1992) e promover a facilitação de respostas visuais. Também a modulação efetiva 

feita por meio do mGluR3 pode ser dada por sua presença em células da glia 

(Winder e Conn, 1996; Winder et al., 1996).  

Cirone e Salt (2001) mostraram que ativação com agonista dos receptores do 

grupo III, L-AP4, aumentou a habituação e foi reduzida quando aplicou-se 

antagonista por iontoforese na camada superficial do CS. Há evidências que existem 

altos níveis de expressão de RNAm do mGluR4 em células ganglionares da retina  

que podem refletir repostas encontradas em seus terminais no CS (Hartveit et al., 

1995). Outras pesquisas sugerem que o grupo III está presente em terminais córtico-

coliculares (Kinzie et al., 1995; Ohishi et al., 1995b) e em células intrínsecas das 
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camadas superficiais do CS (Kinzie et al., 1995; Ohishi et al., 1995b). Hudtloff e 

Thomsen (1998) mostraram que existe um alto nível de ligações entre o agonista L-

AP4 e o grupo III no CS em comparação a outras regiões do cérebro. Há alguns

estudos indicando que a ativação de receptores desse grupo deprime a transmissão

sináptica pela redução de liberação de glutamato. A aplicação por iontoforese de 

agonistas e antagonistas no CS desse grupo tem demonstrado a sua modulação no 

processamento visual. Entretanto, dados tem evidenciado que os mGluRs do grupo 

III podem ser ativados quando há alta concentração e há uma estimulação repetitiva, 

ou seja, quando há uma grande concentração de glutamato na fenda sináptica 

(Cirone e Salt, 2000). 

A ativação dos mGluRs também tem sido descrita em células de 

retransmissão do NGL. O uso de agonistas como o ácido trans-(1S, 3R)-1-amino-1, 

3-ciclopentano-dicarboxílico produz despolarização da membrana que inativa ondas 

lentas de Ca2+, causando a ocorrência de disparos tônicos no neurônio. Um dos 

mecanismos que envolvem os efeitos excitatórios, quando há ativação dos mGluRs 

no NGL, parecem ser iniciados pelos receptores ligados à hidrólise do 

fosfatidilinositol presentes nas vias córtico-geniculadas. Os receptores envolvidos 

neste caso seriam o mGluR1α (um variante splicing do mGluR1) e mGluR5 (1996). 

Resultados de Govindaiah e Cox (2006) sugerem a ação dos mGluRs em múltiplos

sítios do NGL, resultando em uma ação distinta em interneurônios e subseqüente 

influência inibitória no complexo talâmico. De uma maneira geral, a integração da 

atividade excitatória em neurônios talâmicos pode ser influenciada por uma atividade 

focal ou difundida dos neurônios. Eles sustentam a idéia de que há influência 

inibitória focal em neurônios de retransmissão do tálamo e a ativação dos 

interneurônios via mGluR5. Além do mais, a regulação distal da excitação córtico-

talâmica pode ser influenciada por neurônios do núcleo retino-talâmico mediado por 

mGluR2/3. Portanto, as múltiplas vias e mecanismos indicam que o glutamato via a 

ativação de mGluRs podem mediar significantemente a integração sináptica e 

modular informações em circuitos no NGL (Govindaiah e Cox, 2006). 

Já no tecto óptico de pintos, estudos incipientes mostram a participação dos 

mGluRs no encéfalo de pintos, principalmente em regiões do cerebelo (Takacs et al., 

1999). Um relato na literatura evidencia no TeO a expressão de mGluRs ligados a 

adenilato ciclase, após o uso de agonistas (L-AP3) para esses receptores, quando 

observaram inibição de adenosina induzida pelo acúmulo de AMPc em cortes do 
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TeO (Tasca et al., 1999). Na retina de pintos já foram encontrados os vários grupos 

dos mGluRs; estudos de Hoffpauir e Gleason (2002) indicaram que a ativação do 

mGluR5 aumenta correntes pós-sinápticas em culturas de células amácrinas 

GABAérgicas de pinto.

Diferentes grupos de mGluRs tem uma variedade de efeitos complexos e de 

distintas modulações em alguns tipos de estímulos visuais. Isso pode evocar uma 

ampla variedade de respostas fisiológicas, envolvendo outros sistemas de 

neurotransmissão que resultam na modulação de respostas comportamentais em 

eventos sensoriais (Cirone et al., 2002a). Além disso, esses vários receptores 

podem promover modulações distintas em processos patológicos. 

1.6 RECEPTORES METABOTRÓPICOS DE GLUTAMATO E PLASTICIDADE 

NEURONAL

Os modelos animais e humanos de lesões químicas ou mecânicas no 

encéfalo ou na medula espinhal, traumas, isquemias já estão bem estabelecidos 

(Chong et al., 2003; Lea e Faden, 2003). Há vários relatos sobre a distribuição dos 

mGluRs e há evidências funcionais da participação em eventos plásticos no SNC. A 

relação entre o sistema glutamatérgico e a plasticidade neuronal foram corroboradas 

nos fenômenos já bem conhecidos de potenciação em longo prazo (LTP, do inglês 

long-term potentiation) e depressão em longo prazo (LTD, do inglês long-term 

depression) (Ito, 1989; Siegelbaum e Kandel, 1991). Em linhas gerais, na LTP a 

ativação dos receptores de glutamato em neurônios pós-sinápticos ativa vias de 

sinalização intracelular; subseqüentemente, ocorrerá uma intensa produção gênica e 

ativação de outros moduladores que, por sua vez, agirão em neurônios pré-

sinápticos, liberando assim mais neurotransmissores cuja conseqüência é uma 

maior eficiência sináptica. Nesses processos há intensa participação de receptores 

do tipo NMDA, AMPA e dos mGluRs. O mecanismo que envolve o LTP em 

neurônios da região do CA1 do hipocampo a LTD nas fibras paralelas dos neurônios 

de Purkinje no cerebelo tem sido extensivamente estudado, por serem estes 

mecanismos envolvidos com memória e aprendizado (Pin e Duvoisin, 1995) . 

Estimulações com freqüências altas nas fibras colaterais de Schaffer, ou a ativação 

concomitante dessa via neuronal com a despolarização de neurônios piramidais 
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levam a ativação dos receptores NMDA e conseqüentemente despolarização pós-

sináptica. Essa ativação é acompanhada pela remoção do íon Mg2+ associado a este 

canal. O influxo de Ca2+, promovido pela abertura dos canais de NMDA, ativa 

enzimas sensíveis a Ca2+, que potencializa a eficiência sináptica, provocando 

mudanças morfofuncionais nos neurônios pré e pós-sinápticos. Os mGluRs do grupo 

I (Naie et al., 2007), acoplados à fosfolipase C aumenta a atividade do receptor 

NMDA, despolariza neurônios e favorece ainda mais a LTP (Siegelbaum e Kandel, 

1991; Pin e Duvoisin, 1995). Os do grupo III estão envolvidos essencialmente na 

LTD no giro denteado do hipocampo; antagonistas para este subtipo impedem a 

LTD , variando entre 2h a 2 dias (Klausnitzer et al., 2004; Altinbilek e Manahan-

Vaughan, 2007). 

Em contrapartida, as mudanças da atividade sináptica nas conexões 

neuronais, que são consideradas críticas em muitas funções do encéfalo, variam 

desde a plasticidade sináptica durante o desenvolvimento, na formação de memória, 

como também em aspectos fisiopatológicos na recuperação da função após um 

trauma e neurodegeneração. A plasticidade sináptica pode resultar em alterações 

nos componentes da sinapse, mediar mudanças na excitabilidade dendrítica e 

axonal e até mesmo alterar a expressão gênica em neurônios pré e pós-sinápticos. 

Contudo, a plasticidade sináptica pode interferir ainda nas interações neurônio-glia 

ou alterações vascular-neuronal (Lee, 2006). É fato que no SNC há habilidade dos 

neurônios em alterar o número, a sensibilidade dos neurotransmissores e dos seus 

receptores mediante mudanças no estado funcional da célula. Os componentes da 

sinapse, tais como os receptores de membrana, apresentam sítios de 

reconhecimento pelos quais sinais extracelulares podem ser traduzidos e 

amplificados em sinais biológicos intracelulares (Chalmers e Mcculloch, 1991a; b). 

Ajustes nos receptores podem ser um dos mecanismos pelos quais a atividade 

neuronal pode ser controlada e restabelecer as funções das áreas afetadas (Chang 

et al., 1980; Mantyh e Hunt, 1986). Além disso, pode haver também a participação 

da glia nesses processos, uma vez que há presença de receptores de glutamato e 

outros sistemas de neurotransmissão. A gliose reativa parece ter duas principais 

funções dentre as inúmeras desconhecidas, dentre elas a de isolar e de ocupar o 

local lesionado, permitindo assim o crescimento e o favorecimento das sinapses 

(Lenz et al., 1997). A imunorreatividade para GFAP tem sido utilzada como 
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instrumento de localização da reorganização morfológica no modelo de enucleação 

(Hailer et al., 2001; Petzold et al., 2003). 

Por muitos anos, os modelos de axotomia, levando a privação de 

neurotransmissores em diferentes sistemas foram alvos de vários estudos em ratos 

(Al-Abdulla et al., 1998; Ginsberg e Martin, 2002; Chong et al., 2003; Lea e Faden, 

2003), camundongos (Torvik e Skjorten, 1971; Prusky et al., 2006) e em pintos 

(Lieberman, 1971; O'connor e Wyttenbach, 1974; Chu-Wang e Oppenheim, 1978; 

Pires et al., 2000; Luksch e Poll, 2002). Diversos fatores influenciam a progressão da 

lesão neuronal provocado pela axotomia e a probabilidade subseqüente de morte ou 

sobrevivência neuronal dependerá da idade do animal, o local do trauma e o tipo de 

lesão (Lieberman, 1971; Fry e Cowan, 1972; Martin et al., 1998). Além do mais, 

dependendo do tipo e extensão da lesão, pode haver uma liberação excessiva de 

fatores neurotóxicos, como também, ativar fatores como lipases, proteases, radicais 

livres, aminoácidos excitatórios, incluindo o glutamato, como outros 

neuromediadores. Esses fatores e os neuromediadores, por sua vez, medeiam vias 

intracelulares que podem ativar processos como apoptose ou necrose (Lea e Faden, 

2003). Pode haver ainda perda da homeostase iônica e indução de respostas 

inflamatórias e imunológicas, entre outros processos. Cada vez mais estudos in vitro

e in vivo mostram que a liberação excessiva de glutamato e subseqüente ativação 

dos seus receptores levaria a uma aumento na excitabilidade neuronal, ocasionando 

conseqüentemente a ativação de proteases e fosfatases, que ativam vias intrínsecas 

das caspases (Eldadah e Faden, 2000; Lea e Faden, 2003).  

No sistema nervoso imaturo a axotomia em neurônios, dependendo do tipo, 

promove freqüentemente morte celular, entretanto no sistema nervoso adulto os 

neurônios provavelmente podem recuperar sua função (Lieberman, 1971; Martin et 

al., 1998). Por exemplo, a transecção neonatal do VII nervo cranial ou do nervo 

isquiático em roedores causa perda neuronal no núcleo facial. Em contraste, lesões 

similares nos adultos não produzem nenhuma perda nos neurônios motores 

(Prestige e Willshaw, 1975; Decker, 1978; Martin et al., 1998). A axotomia em 

neurônios motores no SNC imaturo pode induzir degeneração, baseando-se em 

evidências morfológicas no encéfalo de camundongos (Romanes, 1946) e pintos 

(O'connor e Wyttenbach, 1974; Chu-Wang e Oppenheim, 1978).Os receptores de 

glutamato podem participar de mecanismos excitotóxicos nesses modelos, 

provocando morte neuronal após axotomia em neonatos, pois a suscetibilidade à 
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toxicidade provocada pela ativação dos receptores de NMDA ou não-NMDA nos 

neurônios motores da medula é maior nesse período (Greensmith et al., 1994). O 

bloqueio de receptores NMDA (Mentis et al., 1993) ou não-NMDA (Iwasaki et al., 

1995) podem preservar os neurônios motores na medula de animais neonatos após 

axotomia (Martin et al., 1998). Outra relação entre a ativação de receptores de 

glutamato e a indução de apoptose e necrose no encéfalo de ratos adultos foi 

demonstrada nos estudos de Portera-Cailliau et al. (1997), através da aplicação de 

agonista de NMDA e cainato. Resultados semelhantes foram observados em ratos 

neonatos (Van Lookeren Campagne et al., 1995a; Van Lookeren Campagne et al., 

1995b; Portera-Cailliau et al., 1997). Bloqueadores do receptor de NMDA impedem a 

apoptose das células ganglionares da retina (Bunch e Fawcett, 1993). Além do mais, 

alterações, como lesões indiretas e/ou diretas com ácido caínico no corpo estriado 

promovem alterações na substância P (Chang et al., 1980; Mantyh e Hunt, 1986) ou 

em receptores GABA (Chang et al., 1980). Todas observações demonstram que 

neurônios podem sobreviver a lesões em diferentes áreas do encéfalo e os 

mecanismos que envolvem essas interações são complexas. 

Estudos in vivo e in vitro com utilização de agonistas específicos para mGluRs 

suportam a hipótese do papel destes receptores na neuroproteção. As pesquisas 

incluíram lesões no sistema nervoso como isquemia (Bond et al., 1998; Bond et al., 

2000), lesões celulares in vitro induzindo trauma (Faden et al., 1997; Allen et al., 

1999), lesões no estriado provocado por ativação de NMDA (Gasparini et al., 1999), 

toxicidade por glutamato (Buisson e Choi, 1995; Lafon-Cazal et al., 1999) ou óxido 

nítrico (Maiese et al., 1995; Maiese et al., 1996). Alguns mecanismos de 

neuroproteção mediado por estimulação dos mGluRs têm sido propostos, como a via 

de inibição direta da transmissão excitatória (Bonci et al., 1997) ou por inibir a 

atividade nos receptores NMDA (Lafon-Cazal et al., 1999). Essas investigações têm 

identificado a capacidade dos mGluRs de regular vias intracelulares específicas e 

alvos moleculares que podem determinar o destino da célula (Chong et al., 2003). As 

vias incluem a indução de apoptose, atividade de proteínas quinases, pH 

intracelular, atividade de endonucleases e geração de cisteínas (Maiese et al., 

2005).  

Além da busca em descobrir qual o papel dos mGluRs no SNC, a sua 

distribuição no sistema nervoso em geral também tem sido estudada extensivamente 

em roedores. Entretanto, ainda há raros trabalhos na literatura demonstrando a 
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avaliação funcional da alteração de receptores metabotrópicos de glutamato após a 

enucleação ocular e suas implicações no processamento de informações no sistema 

visual de ratos adultos e pintos em um modelo polissináptico. 
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2. OBJETIVOS

As várias evidências na literatura sobre a ativação dos receptores 

metabotrópicos de glutamato em processos fisiológicos, especificamente no sistema 

visual de vertebrados, sugerem uma importante função na modulação sináptica. 

Outros dados demonstram a sua participação em processos patológicos. As 

possíveis lesões em um sistema polissináptico como, no caso do sistema visual 

primário, podem promover mudanças morfofuncionais e esses receptores podem 

participar da plasticidade neuronal. Sabe-se ainda que as projeções retinianas 

utilizam o glutamato como neurotransmissor. 

 Diante disso, temos como objetivos: 

Geral:

• Avaliar a expressão dos receptores metabotrópicos de glutamato após 

enucleação ocular em áreas visuais primárias, como o colículo superior e 

núcleo geniculado lateral de ratos e tecto óptico de pintos. 

Específicos:

• Observar se há morte celular por apoptose após enucleação ocular; 

• Avaliar a degeneração de fibras neuronais após enucleação ocular; 

• Analisar se há aumento de gliose reativa após enucleação ocular; 

• Avaliar a expressão gênica dos receptores metabotrópicos de glutamato após 

enucleação ocular; 

• Quantificar a expressão protéica dos receptores metabotrópicos de glutamato 

após enucleação ocular; 

• Avaliar a distribuição de terminais axonais após enucleação ocular. 
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3. MATERIAL E MÉTODOS

3.1 ANIMAIS E PROCEDIMENTOS GERAIS

Foram utilizados ratos (Wistar) e pintos (Gallus gallus), com peso corporal, 

respectivamente, variando entre 200-320 g e 100-120g, fornecidos pelo Biotério do 

Instituto de Ciências Biomédicas da USP. Os animais foram mantidos em gaiolas em 

uma sala apropriada sob condições de umidade e temperatura controladas, com 

água e comida ad libitum e período de claro/escuro de 12/12 h. Todos os 

procedimentos foram realizados de acordo com o protocolo gravado pelo Colégio 

Brasileiro de Experimentação Animal (COBEA) e pela Comissão de Ética em 

Experimentação Animal (CEEA) (protocolo nº 072/2005). 

3.1.1 ENUCLEAÇÃO OCULAR

Para procedimentos cirúrgicos, os animais foram anestesiados com 

quetamina na dose de 5 mg/100g de peso e xilazina na dose de 1 mg/100g de peso 

por via intramuscular. Após aplicação de lidocaína na região peri-orbital e intra-

orbital no globo ocular direito no animal anestesiado, realizamos a enucleação 

daquele olho. Uma fração de esponja de gelatina absorvível (Gelfoam, Upjohn), que 

contém propriedades coagulantes e retém eventuais sangramentos, foi colocada na 

fossa ocular. Após esses procedimentos, as pálpebras foram suturadas com fio 

cirúrgico e os animais foram colocados novamente em suas respectivas gaiolas. 

Após esses procedimentos, as pálpebras foram suturadas com fio cirúrgico e os 

animais foram levados de volta as suas gaiolas. Dependendo do experimento a ser 

realizado, após tempos de sobrevida variados, os animais foram anestesiados 

profundamente e perfundidos com fixador, ou sacrificados rapidamente por 

deslocamento cervical e/ou decapitação. Cabe mencionar que foram utilizados 5 

animais para cada tempo de sobrevida. 

O lado ipsolateral do encéfalo foi usado como controle, já que as vias visuais 

são quase completamente cruzadas em roedores e aves.  
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De acordo com os tempos de sobrevidas escolhidos, constituíram-se os 

grupos experimentais: 1, 7, 15 e 30 dias pós-lesão. No caso da análise de 

fragmentação do DNA, observamos também 1 e 3 horas e o 60º dia pós-lesão. 

3.2 DETECÇÃO DAS CÉLULAS COM FRAGMENTAÇÃO DE DNA

 Para avaliarmos se houve morte celular por apoptose após enucleação ocular 

nos vários tempos de sobrevidas estudados, utilizamos um dos métodos de 

detecção de células com fragmentação de DNA, TUNEL (do inglês, terminal 

deoxynucleitidyl transferase dUTP nick end labeling; (Gavrieli et al., 1992), 

utilizando-se “In situ cell death detection kit, Fluorescein” (Indianapolis, IN, USA).  

O procedimento foi realizado após tempos de sobrevidas de 1 e 3 horas e 1, 

7, 15, 30 e 60 dias. Os ratos e/ou pintos enucleados foram anestesiados e 

submetidos à perfusão transcardíaca com salina tamponada e paraformaldeído 

(PFA) a 4% em tampão fosfato 0,1 M (PB, pH 7,4). Os encéfalos foram retirados da 

caixa craniana e mantidos por um período de 30 minutos de pós-fixação e logo após 

foram transferidos para uma solução de sacarose a 30% em PB para crioproteção 

por um período de 48h. Os encéfalos foram cortados no plano coronal em uma 

espessura de 30 µm em um micrótomo deslizante de congelamento. Os cortes foram 

montados em lâminas gelatinizadas e deixados por aproximadamente 24 h em uma 

placa de aquecimento a 37º C para melhor adesão dos cortes nas lâminas. Em 

seguida, foram então submetidos ao método do TUNEL; utilizamos três cortes de 

encéfalos de ratos e de pintos para cada tempo de sobrevida. Cabe mencionar que 

utilizamos 2 animais para cada sobrevida. Logo em seguida, montamos os cortes em 

lâminas gelatinizadas, colocadas a seguir em placa quente por 12h. Após esse 

período, incubamos as lâminas em solução permeabilizante, contendo 0,1% de 

Triton-X 100 e 0,1% de citrato de sódio em PBS (0,05M) por 2 minutos em gelo. 

Depois da incubação, lavamos as lâminas 2 vezes por 5 minutos em PBS (0,1M). No 

passo seguinte, preparamos a solução contendo a enzima e o nucleotídeo do kit. 

Incubamos então as lâminas por 60 minutos a 37ºC com a enzima transferase (TdT) 

e os nucleotídeos marcados com fluoresceína, que são incorporados aos terminais 

da molécula de DNA fragmentado. A proporção utilizada da enzima e nucleotídeo foi 

de 1:6. Logo em seguida, lavamos o material 2 vezes por 5 minutos em PBS (0,1M). 
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Após as lavagens, as lâminas foram cobertas com lamínulas, usando Vectashield 

(Vector Labs, Burlingame, CA, USA), e vedadas com esmalte. Utilizamos como 

controle negativo do experimento a omissão da enzima, e como controle positivo 

uma lâmina contendo cortes de retina de camundongo que foi submetida a 

neurodegeneração por luz (Belmonte et al., 2006). Os cortes foram analisados ao 

microscópio de fluorescência. 

3.3 DETECÇÃO DE DEGENERAÇÃO DE FIBRAS NEURONAIS

 Utilizamos o método de Fluoro-Jade B, um modelo de fluorocromo, que pode 

detectar degeneração neuronal. Há uma alta afinidade do traçador com processos 

neuronais, incluindo dendritos distais, axônios e terminais (Schmued e Hopkins, 

2000). O método é bastante utilizado na detecção da degeneração de áreas 

encefálicas que foram submetidas a lesões com ácido caínico (Olney et al., 1973; 

Chang et al., 2007; Riljak et al., 2007).  

 Utilizamos esse método para detectar neurodegeneração no CS, NGL e TeO 

no 1º, 7º, 15º e 30º dias pós-lesão em cortes de encéfalos de ratos e pintos. 

Utilizamos dois animais para cada tempo de sobrevida. Para isso utilizamos seções 

de cortes com espessura de 30 µm, que foram montados em lâminas gelatinizadas e 

deixadas por aproximadamente 24 h em uma placa de aquecimento. As lâminas 

foram então colocadas em seqüência de soluções: álcool a 80%, contendo 1% de 

NaOH por 5 minutos, em seguida, em álcool a 70% por 2 minutos e em água 

destilada por 2 minutos. Após esse processo de reidratação os cortes foram 

incubados em uma solução de 0,06% de permanganato de potássio por 10 minutos, 

sob agitação. Após esse processo, as lâminas foram lavadas com água destilada por 

2 minutos e incubadas em solução de Fluoro-Jade B (Chemicon) e ácido acético por 

20 minutos. Logo após, as lâminas foram lavadas três vezes de 2 minutos 

novamente em água destilada e em seguida foram deixados em estufa por 20 

minutos para secar. Daí, as lâminas foram mergulhadas em xilol 2 vezes de 3 

minutos e cobertas com lamínulas, aderidas com DPX (Fluka, Milwukee, WI, USA). 

Em seguida o material foi analisado ao microscópio de fluorescência. 
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3.4 ALTERAÇÃO DE NEURÓPILA NO COLÍCULO SUPERIOR DE RATOS POR 

INJEÇÃO DE BDA

Utilizamos o traçador anterógrado amino-dextrana biotinilada (do inglês, 

biotinylated dextran amine - BDA) para observarmos possíveis modificações em 

terminais córtico-coliculares no colículo superior após uma enucleação ocular.  

Para realizarmos a injeção de BDA nas camadas V e VI do córtex visual, 

anestesiamos dois ratos que foram inicialmente submetidos a enucleação ocular, 

sobrevida de 15 dias, e colocamos os animais em um aparelho estereotáxico (David 

Kopf). Em seguida, medimos as coordenadas com o aparelho estereotáxico, tendo 

como base de localização um atlas anatômico (Paxinos e Watson, 2005). Expomos 

os crânios dos animais e foi feita uma pequena janela para introdução de uma 

micropipeta, a fim de atingirmos as camadas V e VI do córtex visual, referências: 

interaural 3,48 mm e bregma 5,52 mm (Paxinos e Watson, 2005). Após a penetração 

da micropipeta no córtex, foram realizadas 3 pulsos de pressão de ar para injeção do 

traçador (2µl) em cada hemi-córtex. Após esse procedimento, esperamos durante 5 

minutos, retiramos a micropipeta e preenchemos o espaço aberto no crânio com um 

material sintético de fibrina (Gelfoam, Upjohn) para uma evitar sangramentos. Em 

seguida, suturamos a pele do animal. 

Quinze dias após a injeção, os ratos foram submetidos à perfusão 

transcardíaca, como descrito anteriormente e seus encéfalos foram crioprotegidos 

por 48 h, cortados e coletados em PB. Em seguida incubamos seções de cortes em 

uma solução de avidina-biotina-peroxidase (ABC Elite, Vector Labs.) por 2 horas. 

Após 3 lavagens de 10 minutos, os cortes foram imersos em reação com 0,05% de 

3-3'-diaminobenzidina (DAB) e uma solução 0,01% de peróxido de hidrogênio em 

PB. Após montagem dos cortes em lâminas gelatinizadas, as mesmas foram 

colocadas em placa quente por 12-18h e submetidas a uma solução de 0,05% de 

tetróxido de ósmio a fim de intensificar a marcação do traçador. As lâminas contendo 

os cortes reagidos foram desidratadas em uma série de álcoois e xilol e cobertas 

com lamínula usando-se Permount (Fisher). Os cortes foram analisados ao 

microscópio de luz. 
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3.5 QUANTIFICAÇÃO DA EXPRESSÃO GÊNICA DE mGLURS POR RT-PCR EM 

TEMPO REAL

A extração do RNA total de cada colículo superior (n=20) foi realizada pelo 

método do TRIzol, seguindo as instruções do fabricante. A seguir, efetuamos o 

protocolo padrão de transcrição reversa, utilizando a enzima SuperScript III. Para os 

estudos de quantificação de expressão gênica realizamos experimentos utilizando o 

PCR Real-Time (Applied Biosystems-GeneAmp 5700). Neste sistema, a 

amplificação da seqüência alvo é detectada em tempo real pela emissão de 

fluoróforo, que ocorre quando há formação de dupla fita na região codificada pelo 

par de primers. A quantificação da amplificação é feita pela fluorescência captada 

pela unidade óptica do aparelho (Figura 5). Pelas características do sistema, no 

PCR Real-Time é possível determinar todo o perfil de amplificação, o que 

representa uma de suas vantagens metodológicas (Schmittgen et al., 2000; Kihara 

et al., 2005). 

O PCR Real-Time pode ser realizado por meio dos sistemas TaqMan ou 

SYBR Green. No sistema SYBR Green, que utilizamos aqui, o fluoróforo se 

encontra no tampão do PCR: em cada fase de anelamento, o fluoróforo se intercala 

na dupla fita, liberando a fluorescência que é proporcional ao número de cópias. 

Neste sistema, a validação do resultado passa por um processo chamado de curva 

Figura 5. Experimento com diferentes quantidades de cDNA (5, 10, 20 e 40 ng) utilizando primers para 
mGluRs. As curvas representam a fluorescência detectada pelo sistema (ordenada) em função do número 
de ciclos (abcissa). Quanto menor a quantidade inicial de cDNA maior o número de ciclos necessários 
para se atingir o mesmo nível de fluorescência normalizada, ou seja, o mesmo número de cópias do 
fragmento amplificado (amplicon).
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de dissociação: o produto do PCR é aquecido de 60º até 90ºC, o que leva à 

separação da dupla fita, com conseqüente diminuição da fluorescência. Com a 

curva de dissociação, é possível determinar a especificidade da amplificação (Figura 

6).  

A)      B)

A extração do RNA do colículo superior foi realizada isoladamente para cada 

amostra. Após a coleta, o material foi manualmente macerado em 1ml do Reagente 

Tri (TRIzol, Life Technology, EUA). Ao macerado foram adicionados 200µl de 

clorofórmio, seguido de agitação durante 15 segundos. Após este período, as 

amostras foram centrifugadas (12000 rpm, 40C) durante 15 min. A fase aquosa 

resultante foi transferida para um eppendorf e a este adicionados 500µl de 

isopropanolol. O material foi incubado durante 10 min., à temperatura ambiente. As 

amostras foram então centrifugadas por 10 min. (12000 rpm, 40C) e o sobrenadante 

descartado. O precipitado contendo o RNA foi lavado com 1ml de etanol 75% e 

centrifugado novamente por 10 min (7500 rpm). O sobrenadante foi descartado e o 

precipitado ressuspendido em 18µl de água livre de RNAse (Promega, EUA). A 

concentração de mRNA foi quantificada por espectrofotômetro em 260nm. Para cada 

uma das amostras analisadas, 2 µg de RNA obtidos foram adicionados a uma 

solução contendo tampão de transcrição reversa (10mM de Tris-HCL, 50 mM de KCl 

e 0,1% de Triton X-100). A expressão dos mRNAs dos genes mGluR1, mGluR2, 

mGluR3, mGluR5 e mGluR7 foi realizada por reação de transcrição reversa seguida 

de amplificação por PCR em tempo real utilizando o equipamento automatizado ABI 

Prism 5700 (Applied Biosystems, Foster City, CA, USA). Para a quantificação da 

expressão gênica foi utilizado o método de quantificação relativa, utilizando o gene 

constitutivo da gliceraldeído-3-fosfato desidrogenase (GAPDH) como referência. A 

Figura 6. Curva de dissociação com (A) e sem (B) produtos inespecíficos. A ordenada corresponde à 
derivada da fluorescência detectada e a abscissa à temperatura. (A) os picos em 2 temperaturas indicam 
que pelo menos 2 produtos foram gerados na amplificação do PCR; em (B), o pico único indica a produção 
de apenas um produto, que coincide com o Tm teórico do amplicon esperado. 
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reação de real-time tanto para o gene GAPDH como para os mGluRs estudados foi 

realizada a partir de 250 nM de cada primer, 50 ng de cDNA e 1X SYBR® Green 

PCR Master Mix (Applied Biosystems, Foster City, CA, USA). As condições de 

reação de amplificação foram: após um ciclo inicial a 50ºC por 2 min e 95oC por 10 

min, foram realizados 40 ciclos de 95oC por 15 s e 60oC por 1 min. Para realização 

da curva de dissociação, ao final dos ciclos, a temperatura foi elevada de 60oC, com 

incremento de 1oC a cada 5 s, até 90 oC. Os seguintes pares de primers para 

mGluR1, mGluR2, mGluR3, mGlur5 e mGluR7 (Ghasemzadeh et al., 1996) e 

GAPDH que foram utilizados na reação estão descritos na Tabela 2. Os primers

específicos para esses receptores foram desenhados por meio do programa Primer 

Express (Applied Biosystems), sintetizados e purificados por HPLC (Invitrogen).  

Primer Forward Reverse 

mGluR1 CCAACGGAGGGATCACAATAA TCCAGCCTCAGCTTCAGGAA 

mGluR2 TGGCACAGGCAAGGAGACA CGGTGGTTACAGCGCAATG 

mGluR3 TGCCTCTGAGGGTGACTATGG ATGTTACGCAGCCGTGCTT 

mGluR5 TTGTGGCAGCGACTGTCTGT TCTTGGGAAAGGGTTTGATGA 

mGluR7 GGCCGTCGTGATTTTTGC TGGCCTACTTGGTCAGCTCTTT 

GAPDH GATGCTGGTGCTGAGTATGTCG GTGGTGCAGGATGCATTGCTGA 

Tabela 2. Primers desenhados para estudo dos mGluRs (de ratos) e primer do gene constitutivo de 

referência GAPDH. 

A quantificação relativa da expressão do gene alvo foi executada utilizando o 

método comparativo de limiar de ciclos (CT) como anteriormente descrito (Medhurst 

et al., 2000). O valor de ∆CT foi determinado subtraindo o alvo CT de cada amostra 

do valor respectivo de GAPDH. O cálculo de ∆CT envolveu o valor médio de ∆CT do 

grupo controle como uma constante arbitrária para subtrair de todos valores médios 

restantes de ∆CT.  

3.6 QUANTIFICAÇÃO DE PROTEÍNAS mGluRs POR IMMUNOBLOTTING

Após tempos de sobrevida distintos os animais, cinco para cada sobrevida, 

foram sacrificados por deslocamento cervical e as áreas visuais primárias, CS e 

complexo geniculado lateral, foram rapidamente coletadas e homogeneizadas a 4°C 

em tampão de extração (Tris pH 7,4 100 mM, EDTA 10 mM, PMSF 2 mM e 
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aprotinina 0,01 mg/ml) com um homogenizador do tipo Turratec modelo MA-102/mini 

(Marconi; São Paulo, Brasil). As amostras foram centrifugadas por 20 minutos a 

12.000 rpm em uma microcentrífuga refrigerada modelo CT 14000 DR (Cientec, São 

Paulo, Brasil). O sobrenadante foi separado do “pellet” e reservado. O conteúdo 

protéico do material isolado foi determinado pelo método de Bradford (Amresco, 

USA) (Bradford, 1976), utilizando um kit para ensaio de proteínas (Bio-Rad; 

Hercules, CA, USA). As amostras dos homogenatos (75 µg de proteína) tratados 

com tampão Laemmli contendo DTT 100mM foram submetidas à eletroforese em 

géis de acrilamida a 6,5% contendo dodecil sulfato de sódio (SDS) utilizando uma 

cuba para mini-gel (Mini-Protean 3; Bio-Rad do Brasil; Rio de Janeiro, Brasil). Após a 

separação eletroforética, as proteínas foram eletro-transferidas para membranas de 

nitrocelulose (0,45µm de diâmetro) utilizando-se um sistema de transferência (Trans-

Blot cell system; Bio-Rad), em tampão contendo SDS. Após a transferência, as 

membranas foram incubadas em solução de bloqueio contendo 5% de leite 

desnatado em salina tamponada contendo Tween 20 (TTBS; 0,01 M de Tris-HCl, pH 

7,4, 0,15 M de NaCl, 0,05% de Tween 20) durante pelo menos quatro horas, sob 

agitação leve. Após esse período, as membranas foram lavadas 3 vezes de 10 

minutos com TTBS e incubadas a 4°C, sob leve agitação, durante toda a noite, com 

os mesmo anticorpos específicos para os mGluRs utilizados nos experimentos de 

imuno-histoquímica. Como controle interno dos experimentos utilizamos a β-actina 

(diluição do anticorpo, 1:1000). Em seguida, as membranas foram lavadas 3 vezes 

de 10 minutos em TTBS e posteriormente incubadas por 2 horas com um anticorpo 

secundário marcado com peroxidase (Amersham; Little Chalfont, Buckinghamshire, 

UK) diluído a 1:10000 em solução para incubação contendo 1% de leite desnatado 

em TTBS. Novamente as membranas foram lavadas em TTBS por 3 vezes de 10 

minutos e a ligação específica do anticorpo com a proteína revelada utilizando o kit 

quimioluminescente ECL (Amersham Biosciences, NJ, EUA).  

3.7 ANÁLISE DA EXPRESSÃO DOS mGluRs E DA GLIOSE REATIVA POR IMUNO-

HISTOQUÍMICA

Após tempos pós-lesão de 1, 7, 15, 30 dias, os ratos (n=20) e/ou os pintos 

lesionados (n=20) foram anestesiados e submetidos à perfusão transcardíaca com 
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salina tamponada e paraformaldeído (PFA) a 2% em tampão fosfato 0,1 M (PB, pH 

7,4). Os encéfalos foram retirados da caixa craniana e mantidos por um período de 

30 minutos de pós-fixação e logo após foram transferidos para uma solução de 

sacarose a 30% em PB para crioproteção por um período de 48h. Os encéfalos 

foram cortados no plano coronal em uma espessura de 30 µm em um micrótomo 

deslizante de congelamento. Os cortes foram submetidos à metodologia imuno-

histoquímica para a detecção dos receptores metabotrópicos: mGluR1, mGluR5, 

mGluR2/3 e mGluR 7. Salientemos que para mGluR2 e mGluR3, o anticorpo 

reconhece um sítio de ligação nesses dois receptores. Detectamos também a 

proteína acídica fibrilar glial (GFAP) encontrada em astrócitos, para a verificação da 

extensão da lesão. 

Resumidamente, esses cortes foram incubados com anticorpos policlonais 

anti-mGluR1, mGluR5 e mGluR7 (1:1000) e mGluR2/3 (1:500) (Chemicon) feitos em 

coelho diluídos em PB contendo 0,3% de Triton X-100. Para o anti-GFAP, feito em 

camundongo, utilizamos a concentração de 1:1000. As incubações com os 

anticorpos primários foram feitas por períodos de 14 a 18 horas. Como controle 

negativo, incubamos uma seção de cortes omitindo o primário de cada proteína 

avaliada. Em seguida, realizamos 3 lavagens (10 minutos cada) em PB e a seguir, 

os cortes foram incubados com anticorpos secundários, biotinilados (Vector Labs., 

Burlingame, CA) diluídos a 1:200 em PB por aproximadamente 2 horas à 

temperatura ambiente, novamente lavados como anteriormente em PB e incubados 

com uma solução de avidina-biotina-peroxidase (ABC Elite, Vector Labs.) por 2 

horas. Em seguida a essa etapa, os cortes foram imersos em reação com 0,05% de 

3-3'-diaminobenzidina (DAB) e uma solução 0,01% de peróxido de hidrogênio em 

PB. Após montagem dos cortes em lâminas gelatinizadas, as mesmas foram 

colocadas em placa quente por 12-18h e submetidas a uma solução de 0,05% de 

tetróxido de ósmio a fim de intensificar a imunorreatividade para os mGluRs. As 

lâminas contendo os cortes reagidos foram desidratadas em uma série de álcoois e 

xilol e cobertas com lamínula usando-se Permount (Fisher). A imunorreatividade no 

colículo superior (CS), núcleo geniculado lateral (NGL) e Tecto Óptico (TeO) foi 

analisada ao microscópio de luz e quantificações foram realizadas com o programa 

Image (NIH-USA). 
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3.7.1 IDENTIFICAÇÃO DE NEURÓPILA EM PINTOS POR INJEÇÃO DE BIOCITINA “IN 

VITRO”

Utilizamos um traçador neuronal, a biocitina, nos núcleos Imc e Ipc que se 

projetam para as camadas superficiais do TeO, para identificarmos os terminais 

neuronais que continham um possível subtipo de mGluRs em áreas superficiais do 

TeO de pintos. Assim, utilizamos três pintos que foram anestesiados e em seguida 

decapitados. Os encéfalos foram removidos rapidamente da caixa craniana e 

colocados em uma placa de vidro contendo solução artificial de sacarose 

previamente oxigenada (solução 1: 240 mM de sacarose, 3 mM de KCL, 3mM de 

MgCl2, 23 mM NaHCO3, 1,2 mM NaH2PO4, 11mM de D-glicose). A seguir a região 

do TeO foi seccionada no plano apropriado entre 1000µm-2000µm com auxílio de 

uma lupa e de um atlas estereotáxico. Os cortes foram coletados contendo outra 

solução (solução 2: 119 mM de NaCl, 2,5 mM de KCl, 1,3 mM de Mg2SO4, 1 mM de 

NaH2PO4, 1 mM de NaH2PO4, 26,2 mM NaHCO3, 11 mM de D-glicose, 2,5 mM de 

CaCl2) à temperatura ambiente e continuamente oxigenada com carbogênio (95% de 

O2, 5% de CO2). 

Após o preparo inicial, depositamos cristais de biocitina (Sigma, St. Louis, 

MO) no Ipc e Imc e aguardamos por 2 minutos. Em seguida colocamos os cortes 

contendo o traçador em tubo contendo a solução 2 e mantivemos oxigenando-os por 

4 horas à temperatura ambiente. Subseqüentemente, os cortes foram fixados em 

paraformaldeído a 4% em PB por 2h e transferidas para sacarose a 30% em PB por 

um período de 48h. Em seguida, o material foi seccionado no plano coronal em uma 

espessura de 30 µm em um micrótomo deslizante de congelamento e os cortes 

coletados em PB. Realizamos uma pré-incubação nos cortes com 0,03% de 

peróxido de hidrogênio (H2O2) por 10 minutos, para bloqueio de peroxidase 

endógena e lavamos em seguida. Algumas seções foram incubadas com anticorpos 

primários contra mGluR2/3 diluídos em Triton X-100 a 0,3% em PB em uma 

concentração de 1:100 por 12-24 h à temperatura ambiente. A seguir, os cortes 

foram lavados 3 vezes por 10 minutos em PB. A seguir, incubamos essas mesmas 

seções com estreptavidina por 2 horas diluídas em Triton X-100 a 0,3% em PB. 

Após esse procedimento, os cortes foram incubados com anticorpos secundários 

(Jackson Labs.) marcados com diferentes fluoróforos: isotiocianato de fluoresceína 
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(FITC), para visualizamos o traçador, e tetrametil isotiocianato de rodamina (TRITC), 

para visualizarmos o mGluR2/3, dirigidos contra a IgG dos animais onde os 

anticorpos primários foram produzidos. Esses anticorpos secundários foram diluídos 

a 1:50 em PB, mantidos por 2 h à temperatura ambiente. A seguir, os cortes foram 

lavados 3 vezes em PB e montados em lâminas gelatinizadas. Após a montagem, as 

lâminas foram mantidas à temperatura ambiente e protegidas da luz por 20 minutos, 

para os cortes aderirem à lâmina. Em seguida, as mesmas foram cobertas com 

glicerol e tampão carbonato e lamínulas. O material processado foi observado em 

microscopia de fluorescência com os filtros apropriados e a imagens digitais 

coletados em microscópio confocal. 

3.8 COLORAÇÃO DE GIEMSA

Para visualização da citoarquitetura, alguns cortes foram submetidos à 

coloração com Giemsa. Após colocação dos cortes em lâminas gelatinizadas, essas 

foram deixadas por aproximadamente 24 h em uma placa de aquecimento a 37º C 

para melhor adesão dos cortes nas lâminas.  

As lâminas foram então colocadas por 1 hora em uma solução de clorofórmio 

e álcool etílico 95%. Em seguida, o tecido foi reidratado numa bateria de álcoois 

90%, 70% e finalmente água deionizada com duração, em cada etapa, de cinco 

minutos. As lâminas foram colocadas na solução de Giemsa previamente aquecida a 

60 ºC por 7 minutos e a seguir foram lavadas rapidamente em PBS 0,1 M. Após 

esses procedimentos, as lâminas foram colocadas em uma solução de 1% de 

molibdato de amônia por 5 minutos, fixando a marcação. Em seguida, as lâminas 

foram lavadas com água deionizada, passando em seguida por uma bateria de 

desidratação em álcoois e por um solvente clareador (Hemo-De, Fisher) com 

duração de 5 minutos em cada estágio como foi anteriormente descrito e, por fim, as 

lâminas com os cortes foram cobertas com lamínulas. 

3.9 ANÁLISE DE DADOS

Como descrito anteriormente utilizamos a quantificação relativa da expressão 

do gene alvo. O valor de ∆CT foi determinado subtraindo o alvo CT de cada amostra 
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do valor respectivo de GAPDH. O cálculo de ∆CT envolveu o valor médio de ∆CT do 

grupo controle como uma constante arbitrária para subtrair de todos valores médios 

dos ∆CT dos genes estudados. Utilizamos a regressão linear das curvas geradas 

por diluições seriadas de cDNA, variando de 2 a 16ng de cDNA, para observar a 

amplificação linear para o controle interno, o GADPDH. 

 As bandas obtidas com o procedimento de immunoblotting foram analisadas 

densitometricamente com o programa NIH-Scion Image 4.0.2 (Scion Corporation; 

Frederick, MD, USA). A densidade encontrada foi considerada 100% para a análise 

comparativa entre o lado controle e o experimental. Quantificamos também as 

bandas do controle interno por meio de densidade óptica, observando se houve 

variação protéica entre o controle e experimental. Os resultados descritos estão 

representados em gráficos para cada dia analisado e ilustrados por imagens das 

bandas específicas. 

A imunorreatividade foi analisada por meio de microscópio de luz (Leitz) 

acoplado a um sistema de imagens composto de câmera de vídeo e computador 

Macintosh com placa de aquisição de vídeo e o programa Image (NIH). Em seguida, 

fez-se uma comparação qualitativa entre os lados controle e experimental, a fim de 

avaliar a imunorreatividade para os mGluRs no colículo superior e no complexo 

geniculado lateral em cada animal nos diferentes tempos de sobrevida estudados.  

 Com auxílio deste programa foram feitas as quantificações após captura da 

imagem e delimitação da região do CS e NGL em ratos e TeO em pintos que 

continham imunorreatividade para os receptores estudados. Foram considerados 

imunorreativos apenas a neurópila e os pericários que se destacavam bastante do 

ruído de fundo produzido pelo método da imunoperoxidase. Foram feitas contagens 

de densidade de neurópila imunorreativa para mGluR1 e mGluR5 e de quantidade 

de pericários imunorreativos para mGluR7 na zona marginal e camada cinzenta 

superficial do CS e no complexo geniculado lateral dorsal e lateral em ratos. 

Realizamos as contagens em quatro cortes do encéfalo de cada animal. 

Delimitamos as áreas numericamente iguais em 5 campos que envolveram as 

camadas superficiais do CS, tanto para o lado controle como para o experimental. 

Ao delimitar a mesma área, quantificávamos a densidade óptica da neurópila. Para 

análise, consideramos apenas as médias de cada animal. Para determinar o número 

de células imunorreativas por milímetro quadrado, calculamos a densidade relativa 

através da fórmula: 
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Para a análise comparativa da densidade óptica e número de pericários 

imunorreativos, consideramos 100% para o controle de cada estágio estudado. Os 

gráficos representam as variações experimentais com base no eixo da abscissa, que 

corresponde ao controle. 

Para documentação, imagens digitais foram obtidas por meio de uma câmera 

acoplada a um microscópio Nikon; em seguida, as imagens foram transferidas para 

o computador e organizadas no programa Adobe Photoshop. 

3.9.1 Estatística

As análises estatísticas da expressão gênica, da densidade das bandas, da 

densidade de marcação na neurópila e de densidade relativa de células 

imunorreativas no CS, NGL e TeO foram realizadas com o test “t” pareado, sendo a 

densidade da marcação ou o número de células imunorreativas a variável 

dependente. Para realizarmos os testes utilizamos o programa GraphPad Prism

Versão 4.0. A significância estatística foi considerada admitindo-se um nível crítico 

de p<0,05 para rejeição da hipótese nula. 

D = número de células marcadas por 
mm2

n = número de células marcadas 
A = área delimitada para a contagem 
de célula em µm2

D= (n.1000000)/ A (µm2 )
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4. RESULTADOS DA ENUCLEAÇÃO OCULAR EM RATOS E PINTOS

A Figura 7 ilustra as camadas do CS no qual observamos a zona marginal 

(Zo), camada cinzenta superficial (SuG), camada óptica (Op), camada cinzenta 

intermediária (InG), e camada branca intermediária do colículo superior (InWh). 

Segundo a terminologia de (Langer e Lund, 1974), a camada superficial do colículo 

superior de mamíferos, conhecida como camada SuG, contém predominância de 

neurópila e pericários das células marginais, horizontais, verticais e piriformes. As 

camadas mais superficiais recebem projeções da retina e do córtex occipital e 

contêm células que se projetam para o núcleo geniculado do tálamo. Já as camadas 

profundas fazem conexões com várias estruturas do mesencéfalo e recebem 

aferências não-visuais (Sefton, 2004). Podemos observar ainda o complexo 

geniculado lateral dorsal (NGLd) e ventral (NGLv) que recebem aferências retinianas 

do olho contralateral e projeções do colículo superior.  
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Figura 7. Ilustração de cortes coronais de encéfalo de ratos, mostrando o colículo superior (A) e suas 
camadas e o núcleo geniculado lateral (B). Zo: zona marginal; SuG: camada cinzenta superficial; Op: 
camada óptica; InG: camada cinzenta intermediária; InWh: camada branca intermediária do colículo 
superior. NGLd: núcleo geniculado dorsal; NGLv: núcleo geniculado ventral; IG: núcleo 
intergeniculado (Paxinos e Watson, 2005). 
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4.1 MORTE CELULAR E ENUCLEAÇÃO OCULAR EM RATOS E PINTOS

No que se refere à morte celular nesse modelo, constatamos a ausência de 

células com fragmentação de DNA em todos os tempos de sobrevidas (1e 3 horas e 

1, 7, 15, 30 e 60 dias pós-lesão) estudados no CS (imagens mostradas apenas do 1º 

e 30º dias de sobrevida, Figura 8B) e no NGL (imagens não mostradas) de ratos e 

no TeO (imagens mostradas apenas do 1º e 30º dias de sobrevida, Figura 9B) de 

pintos. As células TUNEL-positivas apenas estavam presentes no nosso controle 

positivo, que envolvem células da retina que foram submetidas a intensa exposição 

à luz. Apoptose é característica deste modelo de degeneração (Figuras 8A e 9A). 
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Figura 8. Imagens digitais de cortes coronais de encéfalo de rato, ilustrando o padrão de marcação por 
TUNEL na retina de camundongo, camada nuclear externa - ONL (A), após indução de degeneração e 
ausência de células reativas no CS após 1 e 30 dias pós-enucleação ocular (B). 
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Figura 9. Imagens digitais de cortes coronais de encéfalo de pinto, ilustrando o padrão de marcação 
por TUNEL na retina de camundongo, camada nuclear externa – ONL (A), após indução de 
degeneração e ausência de células reativas no TeO após 1 e 30 dias pós-enucleação ocular (B). 
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4.2 DEGENERAÇÃO DE FIBRAS APÓS ENUCLEAÇÃO OCULAR EM RATOS E 

PINTOS

Nossos dados com Fluoro-Jade em ratos mostraram que há degeneração de 

fibras após a enucleação ocular a partir do 7º, 15º e 30º dias de sobrevida. A 

marcação no CS e NGL mostrou-se com um aspecto puntiforme (Figuras 10 e 11), 

podendo indicar apenas degeneração em fibras devido ao tipo de lesão que 

realizamos. Houve uma degeneração progressiva no decorrer dos dias avaliados. No 

7º dia, o aumento foi observado nas camadas óptica (Op) e superficial cinzenta 

(SuG). À medida que o tempo de sobrevida foi aumentando, visualizamos mais 

terminais no lado experimental, permeando a SuG e Zo (Figura 10). O mesmo 

resultado foi observado no NGLd (Figura 11) e em menor proporção no NGLv 

(imagem não mostradas).  

Em pintos, observamos raras fibras em degeneração nas camadas 

retinorrecipientes; visualizamos um grande contingente de fibras no nervo óptico nos 

dias 15 e 30 após a enucleação ocular (Figura 12). No 30º de lesão observamos 

fibras em degeneração nas camadas 1, 2 e 3 do TeO na região ventro-medial. 

A marcação por Fluoro-Jade B foi observada também no lado controle, sendo 

que houve raros pontos marcados, provavelmente provenientes das pouquíssimas 

projeções ipsolaterais encontradas em ratos e em pintos. 
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Figura 10. Imagens digitais de cortes coronais de encéfalo de rato, mostrando a marcação puntiforme 
(setas) de Fluoro-Jade em fibras em degeneração nas camadas superficiais do CS no 7º, 15º e 30º dias 
pós-lesão. 
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Figura 11. Imagens digitais de cortes coronais de encéfalo de ratos, mostrando a marcação puntiforme 
(setas) de Fluoro-Jade em fibras em degeneração no NGLd nos 7º, 15º e 30º dias pós-lesão. 
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Figura 12. Imagens digitais de cortes coronais de encéfalo de pintos, mostrando a marcação (setas) 
de Fluoro-Jade em fibras em degeneração no nervo óptico após 15 dias após enucleação. TrO: 
tracto óptico; VMN: núcleo ventromedial hipotalâmico. 

50 µm
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4.3 MODIFICAÇÕES NA ORGANIZAÇÃO SINÁPTICA NO COLÍCULO SUPERIOR DE 

RATOS

 Após o período de 30 dias pós-lesão, encontramos modificações na 

organização dos terminais axonais nas camadas Zo, SuG, Op e InG após injeção do 

traçador BDA no nas camadas V e VI do córtex visual. Observamos um aumento de 

fibras nas camadas superficiais do CS no lado experimental, sendo que a marcação 

se restringiu a fibras neuronais (Figura 13). Nossos dados indicam aumento de 

prolongamentos e rearranjos em fibras neuronais dos terminais córtico-coliculares 

após uma enucleação ocular em longo prazo.  

Figura 13. Imagens digitais de cortes coronais de encéfalo de rato, mostrando o aspecto da marcação e 
o aumento de neurópila nas camadas superficiais do CS, após injeção do BDA no córtex de ratos. 
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4.4 REAÇÃO GLIAL APÓS ENUCLEAÇÃO OCULAR

Observamos na Figura 14 a expressão de GFAP no CS e na Figura 15, no 

TeO. A presença de células gliais pode indicar a intensidade da lesão pelo número 

de células gliais e aumento de processos na área afetada. A gliose reativa parece ter 

duas principais funções dentre as inúmeras desconhecidas, dentre elas a de isolar e 

de ocupar o local lesionado, permitindo assim o crescimento e o favorecimento das 

sinapses (Lenz et al., 1997). Em nossos dados, visualizamos a reação glial que foi 

proporcional à sobrevida da lesão no lado experimental, no qual o maior aumento foi 

no 30º dia pós-lesão. A reação glial foi observada tanto no CS (Figura 14) e NGL de 

ratos, como no TeO de pintos (Figura 15). 
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Figura 14. Imagens digitais de cortes coronais de encéfalo de rato em dois aumentos, ilustrando o 
padrão de marcação para GFAP no colículo superior em rato normal (A e A1), e após 15 dias de 
sobrevida da lesão. Os colículos à esquerda em B e B1 representam o lado experimental com aumento 
da imunorreatividade para astrócitos. 
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Figura 15. Imagens digitais de cortes coronais de encéfalo pintos, ilustrando o padrão de marcação 
para GFAP no TeO após 1 e 15 dias de sobrevida da lesão. Os TeO à esquerda representam o lado 
experimental com aumento da imunorreatividade para astrócitos. 

15 dias

1 dia
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4.5 AVALIAÇÃO DA EXPRESSÃO GÊNICA, PROTÉICA E DA DISTRIBUIÇÃO DOS 

mGluRs NO COLÍCULO SUPERIOR DE RATOS

A técnica de reação em cadeia de polimerase (RT-PCR) foi utilizada para 

detectar a expressão dos mRNAs de mGluR1, mGluR2, mGluR3, mGluR5 e mGluR7 

no colículo superior de ratos após os períodos de sobrevida estudados. Como 

controle endógeno, utilizamos o GAPDH. Nossos resultados, que estão 

representados nos gráficos em indução (2X), indicaram que houve alterações 

significativas nos níveis de transcrição gênica de alguns mGluRs no colículo superior 

após enucleação ocular (Figuras 16B, 21B, 25B e 28B).

Referente aos experimentos de immunoblotting, a análise do controle interno 

do experimento por meio da densitometria das bandas da β-actina não apresentou 

diferença estatística no colículo superior (Figura 17). A análise quantitativa dos 

dados confirmou que os anticorpos utilizados neste estudo contra mGluR1 (Figura 

18A), mGluR5 (Figura 22A), mGluR2/3 (Figura 26A) e mGluR7 (Figura 29A) 

reconhecem bandas em torno de 140kD, 130kD, 100kD e 129kD, respectivamente, 

tanto para o lado controle quanto para o experimental.  

 Em nossos dados pudemos observar a imunorreatividade para mGluR1 

(Figura 20), mGluR5 (Figura 24), mGluR2/3 (Figura 27) em neurópila e mGluR7 

(Figura 31), em pericários, nas camadas superficiais e profundas do colículo 

superior. Constatamos assim, a presença destes em estruturas visuais primárias. 

A seguir, os resultados quantitativos e qualitativos serão mostrados 

seqüencialmente segundo os grupos dos receptores metabotrópicos estudados. 

Descreveremos inicialmente a expressão gênica e protéica, e posteriormente 

mostraremos os dados qualitativos de imuno-histoquímica observados no colículo 

superior de ratos. 

4.5.1 Grupo I

4.5.1.1 mGluR1 

 EXPRESSÃO GÊNICA

A regressão linear das curvas geradas por diluições seriadas de cDNA, 

variando de 2 a 16ng de cDNA, indicou uma amplificação linear para GAPDH e 

mGluR1 (R2>0,99). 
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Foi observado aumento significativo na expressão gênica de mGluR1 desde o 

1º dia até o 30º dia pós-lesão (1º dia 106%; 7º dia: 80%; 15º dia: 79% e 30º dia: 

44%, todos com p<0,05) (Figura 16B).  

Figura 16. Expressão gênica de mGluR1 no CS após enucleação ocular pelo método de RT-PCR em 
tempo real. Os gráficos representam a regressão linear da curva de amplificação gerada por diluições 
seriais de cDNA indicando amplificação linear (A) e a variação da expressão gênica para este gene 
(B). *p<0,05 

 EXPRESSÃO PROTÉICA

Os dados indicam que houve uma modulação da expressão de mGluR1 e não 

houve variação na expressão da β–actina entre o controle e o experimental (Figura 

17).

Para mGluR1, a análise densitométrica no colículo superior não apresentou 

nenhuma diferença no 1º dia (17,2% ± 9,00, p= 0,07), nem no 7º dia (13,90% ± 6,50, 

p=0,07) e nem no 15º dia pós-lesão (17,90% ± 5,90, p=0,17). Encontramos um 

aumento nos níveis da proteína com diferença significativa apenas no 30º dia 

(31,20% ± 5,20, p<0,05), Figuras 18A e B. Esses dados são semelhantes aos 

resultados encontrados na imuno-histoquímica no colículo superior, nos quais 

pudemos observar um aumento na imunorreatividade para mGluR1 no 30º dia pós-

lesão.  

A) B)
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Figura 17. Análise densitométrica das bandas marcadas com anti β-actina no colículo superior. Não 
houve diferença significativa entre o controle e experimental. 

A) 

B)

Figura 18. Efeito da enucleação ocular sobre a expressão de mGluR1 no colículo superior (A e B) de 
ratos nos intervalos de 1, 7, 15 e 30 dias pós-lesão. Os dados estão representados por bandas (A) e em 
média da densidade óptica de bandas imunorreativas (B) para mGluR1. Os gráficos representam a 
porcentagem da densidade óptica no grupo experimental em relação ao controle, tomado como 100%. 
** p<0,05. 
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IMUNORREATIVIDADE

A expressão de mGluR1 após enucleação ocular foi alterada no 15º e 30º dias 

pós-lesão no lado contralateral (experimental) do colículo superior (Figura 19). A 

análise de densidade óptica da imunorreatividade para mGluRs mostrou que para 

mGluR1 nas camadas Zo e SuG do lado contralateral do colículo superior a 

densidade permaneceu igual no 1º dia pós-lesão (3,98% ± 22,18, p=0,57) e no 7º dia 

(3,46% ± 31,20, p=0,67), apresentando um aumento com diferença estatisticamente 

significativa no 15º pós-lesão (16,03% ± 13,05, p<0,0001) e 30º dia (22,78% ± 29,78, 

p<0,0001) comparado ao controle (Figura 19).  

A análise da expressão de mGluR1 revelada por imunoperoxidase em cortes 

coronais de encéfalos de ratos mostrou que há apenas neurópila marcada nas 

camadas Zo e SuG, neurópila (Figuras 20A) e pericários na camada Op (Figura 

20B), como também nas camadas mais profundas, tais como a InG, camada não-

visual do colículo superior. A Figura 20C mostra o aumento da imunorreatividade 

para mGluR1 nas camadas superficiais do colículo superior. 

Figura 19. Gráfico representando a porcentagem da densidade óptica para mGluR1 nas camadas 
superficiais do CS, após diferentes tempos de sobrevida de lesões: 1, 7, 15 e 30 dias. Para a análise 
comparativa entre o animal controle e o experimental foi considerada referencial o eixo da abscissa 
sendo 100%. ***p<0,0001, **p<0,05. 
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Figura 20. Imagens digitais de cortes coronais de encéfalo de ratos, ilustrando o padrão de marcação 
para o mGluR1 no colículo superior sem lesão (A), pericários e neurópilas imunorreativas (B) e após 
diferentes tempos de sobrevida de lesões: 1, 7, 15 e 30 dias (C). O colículo à esquerda de cada imagem 
representa o lado experimental, apresentando aumento da imunorreatividade para mGluR1. 
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4.5.1.2 mGluR5 

EXPRESSÃO GÊNICA

Para o outro subtipo do grupo I, a regressão linear das curvas geradas por 

diluições seriadas de cDNA indicou uma amplificação linear para GAPDH e mGluR5 

(R2>099), Figura 21A. A expressão gênica aumentou apenas no 30º dia pós-lesão 

(80%, p<0,05) Figura 21B. 

Figura 21. Expressão gênica do mGluR5 no CS após enucleação ocular pelo método de RT-PCR em 
tempo real. Os gráficos representam a regressão linear da curva de amplificação gerada por diluições 
seriais de cDNA indicando amplificação linear (A) e a variação da expressão gênica para este gene 
(B). *p<0,05 

 EXPRESSÃO PROTÉICA

Nos resultados para mGluR5, também pertencente ao grupo I de receptores 

metabotrópicos, observamos uma aumento com diferença significativa no 30º dia 

pós-lesão (31,60% ± 3,10, p<0,05) no colículo superior; para os outros dias os 

resultados foram: no 1º dia pós-lesão cerca de 2% (1,70% ± 6,00, p=0,71); no 7º dia, 

11% (11,30% ± 7,70, p=0,19) e no 15º dia, 15% (14,70% ± 10,55, p=0,13) acima do 

controle, mas sem diferença significativa (Figuras 22A e B).  

B)A)
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 IMUNORREATIVIDADE

Em uma análise da densidade imunorreativa para mGluR5, observamos um 

aumento com diferença estatisticamente significativa da imunorreatividade na 

neurópila na camada Zo a partir do 7º dia pós-lesão. Na análise por densidade 

óptica, a imunorreatividade para o 1º dia pós-lesão foi de 10% (10,14 ± 24,19, 

p=0,24) sem diferir do controle, mas a partir do 7º dia o aumento foi de 

aproximadamente 20% (19,50 ± 17,29, p<0,05), no 15º dia foi de 32% (31,51% ± 

29,26, p<0,05) e no 30º dia foi de 54% (53,76% ± 16,59, p<0001) (Figura 23).  

A imunorreatividade ficou restrita à neurópila da camada Zo e em menor grau 

de imunorreatividade na camada SuG (Figura 24 B e C). Pode-se observar neurópila 

marcada em um maior aumento na camada Zo, Figura 24 B e os aumentos da 

imunorreatividade após a encucleação ocular para esse receptor na Figura 24C. 

Figura 22. Efeito da enucleação ocular sobre a expressão de mGluR5 no colículo superior (A e B) 
de rato nos intervalos de 1, 7, 15 e 30 dias pós-lesão. Os dados estão representados por bandas (A) e 
em média da densidade óptica de bandas imunorreativas (B) para mGluR5. Os gráficos representam 
a porcentagem da densidade óptica no grupo experimental em relação ao controle, tomado como 
100%. ** p<0,05. 
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Figura 23. Gráfico representando a porcentagem da densidade óptica para mGluR5 nas camadas 
superficiais do CS, após diferentes tempos de sobrevida de lesões: 1, 7, 15 e 30 dias. Para a análise 
comparativa entre o animal controle e o experimental foi considerada referencial o eixo da abscissa 
sendo 100%. **p<0,05. 
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Figura 24. Imagens digitais de cortes coronais de encéfalo de ratos, ilustrando o padrão de marcação 
para o mGluR5 no colículo superior sem lesão (A e B) e após diferentes tempos de sobrevida de 
lesões: 1,7, 15 e 30 dias (C). O colículo à esquerda de cada imagem representa o lado experimental, 
apresentando o aumento da imunorreatividade para mGluR5. As setas indicam neurópila 
imunorreativa na camada Zo e SuG.  
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mGluR3 

4.5.2 Grupo II

4.5.2.1 mGluR2/3 

 EXPRESSÃO GÊNICA

A regressão linear das curvas geradas por diluições seriadas de cDNA indicou 

uma amplificação linear para GAPDH, mGluR2 (R2>0,99) e mGluR3 (R2>0,94). 

No caso da expressão gênica observamos os genes separadamente; para o 

subtipo mGluR2 os níveis de transcrição gênica não foram alterados nos referentes 

dias após a lesão (Figura 25A). Em contrapartida, para o mGluR3 houve uma 

redução nos níveis apenas no 1º dia (37%, p<0,05) e 7º dia pós-lesão (47%, p<0,05) 

quando comparado ao controle (Figura 25B). 

Figura 25. Expressão gênica de mGluR2 (A) e mGluR3 (B) no CS após enucleação ocular pelo 
método de RT-PCR em tempo real. Os gráficos representam a regressão linear da curva de 
amplificação gerada por diluições seriais de cDNA indicando amplificação linear e a variação da 
expressão gênica para estes genes. *p<0,05 
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 EXPRESSÃO PROTÉICA

Para mGluR2/3 não houve diferença estatística na expressão protéica nos 

dias avaliados, nem no colículo superior, nem no complexo geniculado lateral, 

confirmando os resultados da imuno-histoquímica. Os dados do colículo superior 

foram: no 1º dia, 4,10% ± 6,70, p=0,63; 7º dia, 4,50% ± 8,50, p=0,50 a menos que o 

controle e no 15º dia, 13,00% ± 7,50, p=0,35 e no 30º dia pós-lesão, 6,40% ± 9,00, 

p=0,80 (Figuras 26A e B).  

A) 

B)

 IMUNORREATIVIDADE

O padrão de marcação para mGluR2/3 é visualizado na neurópila das 

camadas Zo, SuG e Op do colículo superior (Figura 27A e B). O interessante é que 

para este receptor pudemos observar também aglomerados de neurópila na camada 

SuG, como ilustrado na Figura 26B.  

Quando analisamos a imunorreatividade para mGluR2/3, a expressão não 

apresentou diferença em neurópila nas camadas do CS nos tempos de sobrevida 

estudados (Figura 27C). 

Colículo Superior – mGluR2/3 

Figura 26. Efeito da enucleação ocular sobre a expressão de mGluR2/3 no colículo superior (A e B) 
de ratos nos intervalos de 1, 7, 15 e 30 dias pós-lesão. Os dados estão representados por bandas (A) e 
em média da densidade óptica de bandas (B) para mGluR2/3. Os gráficos representam a porcentagem 
da densidade óptica no grupo experimental em relação ao controle, tomado como 100%. 
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Figura 27. Imagens digitais de cortes coronais de encéfalo de ratos, ilustrando o padrão de marcação 
para mGluR2/3 no colículo superior sem lesão (A e B) e após diferentes tempos de sobrevida de 
lesões: 1 e 30 dias (C). O colículo à esquerda de cada imagem representa o lado experimental, não 
apresentando diferença da imunorreatividade para mGluR2/3. As setas na figura B indicam os 
aglomerados de neurópila na SuG. 
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4.5.3 Grupo III

4.5.3.1 mGluR7 

 EXPRESSÃO GÊNICA

A regressão linear das curvas geradas por diluições seriadas de cDNA indicou 

uma amplificação linear para GAPDH e mGluR7 (R2>0,99), Figura 28A. Para esse 

gene, houve aumento significativo do mGluR7 logo no 1º dia pós-lesão (596%, 

p<0,05). Esse aumento persistiu no 7º dia, com níveis gênicos de 416% em relação 

ao controle. Os níveis normalizaram-se no 15º e 30º dias pós-lesão (Figura 28B). 

 EXPRESSÃO PROTÉICA

Da mesma forma, encontramos um aumento significativo na expressão 

protéica para mGluR7 no 1º dia (27,10% ± 4,00, p<0,05). Esse aumento foi mais 

expressivo no 7º dia (36,00% ± 6,90, p<0,05), igualando-se aos níveis do controle no 

15º dia pós-lesão (13,00% ± 14,40, p=0,50) e no 30º dia pós-lesão (9,20% ± 12,00, 

p=0,66); Figuras 29A e B. 

Os resultados estão representados em gráficos para cada dia analisado e 

ilustrados por imagens das bandas. A densidade média foi sempre considerada 

100%. 

Figura 28. Expressão gênica de mGluR7 no CS após enucleação ocular pelo método de RT-
PCR em tempo real. Os gráficos representam a regressão linear da curva de amplificação gerada 
por diluições seriais de cDNA indicando amplificação linear (A) e a variação da expressão 
gênica para este gene (B). *p<0,05 
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 IMUNORREATIVIDADE

Para mGluR7 observamos um aumento do número de pericários e 

imunorreatividade na neurópila desde o 1º dia pós-lesão, voltando os níveis normais 

no 30º dia pós-lesão (Figura 30 e 31C). A quantificação do número de pericários 

imunorreativos nas camadas Zo e SuG mostrou diferença estatística para o 1º, 7º e 

15º dias pós-lesão com aumento de aproximadamente 38% (38,06% ± 0,17, 

p<0,0001), 72% (72,00% ± 0,13, p<0,0001) e 54% (54,38% ± 0,26, p<0,0001), 

respectivamente. No 30º dia pós-lesão, a porcentagem do número de pericários foi 

de 5,4% (5,39% ± 0,14, p=0,10) a menos em relação ao controle, assim não 

apresentando diferença (Figura 30). 

Para mGluR7, observamos neurópila marcada na camada Zo, pericários e 

neurópila imunorreativos na camada SuG e Op, como também na InG (Figura 31B). 

A marcação para este receptor pode ser observada em regiões margeando a 

Colículo Superior – mGluR7 

130 kD 
129 kD 
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Figura 29. Efeito da enucleação ocular sobre a expressão de mGluR7 no colículo superior (A e B) de 
ratos nos intervalos de 1, 7, 15 e 30 dias pós-lesão. Os dados estão representados por bandas (A) e em 
média da densidade óptica de bandas (B) para mGluR7. Os gráficos representam a porcentagem da 
densidade óptica no grupo experimental em relação ao controle, tomado como 100%. 
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membrana citoplasmática dos pericários. O aumento do número de células no 1º, 7º 

e 15º dias de sobrevida pode ser observado na Figura 31C. Não observamos 

alterações em camadas profundas do CS. 

Figura 30. Gráfico representando a porcentagem da densidade relativa do número de células 
imunorreativas para mGluR7 nas camadas superficiais do CS, após diferentes tempos de 
sobrevida de lesões: 1, 7, 15 e 30 dias. Para a análise comparativa entre o animal controle e o 
experimental foi considerada referencial o eixo das abscissas sendo 100%. ***p<0,0001, 
**p<0,05. 
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Figura 31. Imagens digitais de cortes coronais de encéfalo de ratos, ilustrando o padrão de marcação 
para mGluR7 no colículo superior sem lesão (A e B) e após diferentes tempos de sobrevida de lesões: 
1, 7, 15 e 30 dias. O colículo à esquerda de cada imagem representa o lado experimental, apresentando 
o aumento da imunorreatividade para mGluR7. As setas indicam pericários imunorreativos na camada 
Zo e SuG.  
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4.6 RESUMO DOS RESULTADOS PARA O COLÍCULO SUPERIOR

Tabela 3. Resultados resumidos das análises da expressão gênica, protéica e da 
imunorreatividade para mGluR1, mGluR5, mGluR2/3 e mGluR7 no colículo superior de ratos 
no 1º, 7º, 15º e 30º dias após a enucleação ocular. 

RT= RT-PCR; B= immunoblotting; Ir=imunorreatividade 
 = não há diferença entre o colículo experimental e controle; + maior intensidade de marcação 
na neurópila no lado experimental e no caso do mGluR7 maior número de células.
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4.7 AVALIAÇÃO DA EXPRESSÃO PROTÉICA E DA DISTRIBUIÇÃO DOS mGluRs

NO NÚCLEO GENICULADO LATERAL DE RATOS

A análise quantitativa dos dados com os experimentos de immunoblotting

também confirmou que os anticorpos utilizados neste estudo contra mGluR1 (Figura 

32), mGluR5 (Figura 35), mGluR2/3 (Figura 38) e mGluR7 (Figura 41) reconhecem 

bandas em torno de 140kD, 130kD, 100kD e 129kD, respectivamente, tanto para o 

lado controle quanto para o experimental.  

Os resultados mostraram que há imunorreatividade para mGluR1 (Figuras 33 

e 34), mGluR5 (Figuras 36 e 37), mGluR2/3 (Figuras 39 e 40) em neurópila e 

mGluR7 (Figuras 42 e 43), em pericários, no núcleo geniculado lateral. Constatamos 

assim, a presença destes em estruturas visuais primárias. 

A seguir, os resultados quantitativos e qualitativos serão mostrados 

seqüencialmente segundo os grupos dos receptores metabotrópicos estudados. 

Descreveremos inicialmente a expressão protéica e posteriormente mostraremos os 

resultados da imunorreatividade no núcleo geniculado lateral. 

4.7.1 Grupo I

4.7.1.1 mGluR1 

 EXPRESSÃO PROTÉICA

No complexo geniculado lateral os resultados não apresentaram diferença 

estatisticamente significativa nos dias pós-lesão avaliados para mGluR1 (1º dia: 

7,00% ± 14,70, p=0,76; 7º dia: 21,00% ± 11,60, p=0,14; 15º dia: - 11,00% ± 7,70, 

p=0,41 e de 1,60% ± 5,80, p=0,85 no 30º dia) (Figuras 32 A e B). 
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A)

B)

 IMUNORREATIVIDADE

 A imunorreatividade para mGluR1 no complexo geniculado lateral de ratos foi 

observada na neurópila tanto na região dorsal quanto na ventral, apresentando 

marcações bem difusas e difícil distinção do ruído de fundo (Figuras 33 e 34). Além 

disso, para mGluR1 observamos neurópila imunorreativa principalmente no núcleo 

geniculado ventral (Figura 34). 

 A expressão de mGluRs no complexo geniculado lateral talâmico não 

apresentou diferença na expressão no lado contralateral (experimental) após 

enucleação ocular. Esses resultados foram observados nos quatro tempos de 

sobrevida estudados, apesar de haver imunorreatividade para esses receptores no 

complexo geniculado (Figuras 33 e 34). 
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Figura 32. Efeito da enucleação ocular sobre a expressão de mGluR1 no complexo geniculado lateral
(A e B) de ratos nos intervalos de 1, 7, 15 e 30 dias pós-lesão. Os dados estão representados por 
bandas (A) e em média da densidade óptica de bandas (B) para mGluR2/3. Os gráficos representam a 
porcentagem da densidade óptica no grupo experimental em relação ao controle, tomado como 100%. 



_________________________________________________________________ RESULTADOS

88

Figura 33. Imagem digital de corte coronal de encéfalo de ratos sem enucleação ocular, ilustrando o 
padrão de marcação para mGluR1 no NGL sem lesão (A) e após o 1º e 30º dias pós-lesão (B). O 
NGLd à esquerda de cada imagem representa o lado experimental, sem diferença da imunorreatividade 
para mGluR1. A figura em A mostra neurópila imunorreativa para mGluR1 no NGLd e NGLv.
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Figura 34. Imagem digital de corte coronal de encéfalo de ratos sem enucleação ocular, ilustrando o 
padrão de marcação para mGluR1 no NGL sem lesão (A) e após o 1º e 30º dias pós-lesão (B). O 
NGLv à esquerda de cada imagem representa o lado experimental, sem diferença da imunorreatividade 
para mGluR1. A figura em A mostra neurópila imunorreativa para mGluR1 no NGLd e NGLv.
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4.7.1.2 mGluR5 

 EXPRESSÃO PROTÉICA

Já no complexo geniculado não observamos diferença significativa nos dias 

de sobrevidas estudados; os resultados foram: no 1º dia pós-lesão cerca de 9% 

(8,70% ± 5,00, p=0,28); no 7º dia, 5% (5,10% ± 5,80, p=0,39) e 30º dia, 2% (1,80% ± 

11,10, p=0,50) a menos que o controle e no 15º dia, cerca de 7% a mais (6,80% ± 

11,10, p= 0,50), ou seja, os resultados praticamente igualaram-se ao controle 

(Figuras 35A e B).  

A) 

B)

 IMUNORREATIVIDADE

 A imunorreatividade para mGluR5 no complexo geniculado lateral de ratos foi 

observada na neurópila tanto na região dorsal quanto na ventral, apresentando 

marcações bem difusas e difícil distinção do ruído de fundo. Não observamos 

diferença na imunorreatividade para esse receptor após enucleação em nenhum dos 

dias estudados (Figuras 36 e 37). 
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Figura 35. Efeito da enucleação ocular sobre a expressão de mGluR5 no complexo geniculado lateral
(A e B) de ratos nos intervalos de 1, 7, 15 e 30 dias pós-lesão. Os dados estão representados por 
bandas (A) e em média da densidade óptica de bandas (B) para mGluR2/3. Os gráficos representam a 
porcentagem da densidade óptica no grupo experimental em relação ao controle, tomado como 100%. 
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Figura 36. Imagem digital de corte coronal de encéfalo de ratos sem enucleação ocular, ilustrando o 
padrão de marcação para mGluR5 no NGL sem lesão (A) e após o 1º e 30º dias pós-lesão (B). O 
NGLd à esquerda de cada imagem representa o lado experimental, sem diferença da imunorreatividade 
para mGluR5. A figura em A mostra neurópila imunorreativa para mGluR5 no NGLd e NGLv.
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Figura 37. Imagem digital de corte coronal de encéfalo de ratos sem enucleação ocular, ilustrando o 
padrão de marcação para mGluR5 no NGL sem lesão (A) e após o 1º e 30º dias pós-lesão (B). O 
NGLv à esquerda de cada imagem representa o lado experimental, sem diferença da imunorreatividade 
para mGluR5. A figura em A mostra neurópila imunorreativa para mGluR5 no NGLd e NGLv.
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4.7.2 GrupoII

4.7.2.1 mGluR2/3 

 EXPRESSÃO PROTÉICA

No complexo geniculado, os dados foram: no 1º dia pós-lesão foi de 6,50% ± 

10,10, p=0,73 a menos que o controle e nos demais dias de sobrevida foram 1,50% 

± 8,70, p=0,73 no 7º dia; 8,80% ± 5,20, p=0,52 no 15º dia e 5,00% ± 6,60, p=0,36 no 

30º dia (Figuras 38A e B). 

A) 

B)

 IMUNORREATIVIDADE

Para mGluR2/3 visualizamos neurópila imunorreativa no núcleo geniculado 

dorsal e ventral, como também pudemos observar pericários imunorreativos (Figuras 

39 e 40). Não encontramos diferença em nenhum dos dias avaliados no núcleo 

geniculado lateral (Figuras 39 e 40). 
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Figura 38. Efeito da enucleação ocular sobre a expressão de mGluR1 no complexo geniculado lateral
(A e B) de ratos nos intervalos de 1, 7, 15 e 30 dias pós-lesão. Os dados estão representados por 
bandas (A) e em média da densidade óptica de bandas (B) para mGluR2/3. Os gráficos representam a 
porcentagem da densidade óptica no grupo experimental em relação ao controle, tomado como 100%. 
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Figura 39. Imagem digital de corte coronal de encéfalo de ratos sem enucleação ocular, ilustrando o 
padrão de marcação para mGluR2/3 no NGL sem lesão (A) e após o 1º e 30º dias pós-lesão (B). O 
NGLd à esquerda de cada imagem representa o lado experimental, sem diferença da imunorreatividade 
para mGluR2/3. A figura em A mostra neurópila imunorreativa para mGluR2/3 no NGLd e NGLv.
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Figura 40. Imagem digital de corte coronal de encéfalo de ratos sem enucleação ocular, ilustrando o 
padrão de marcação para mGluR2/3 no NGL sem lesão (A) e após o 1º e 30º dias pós-lesão (B). O 
NGLv à esquerda de cada imagem representa o lado experimental, sem diferença da imunorreatividade 
para mGluR2/3. A figura em A mostra neurópila imunorreativa para mGluR2/3 no NGLd e NGLv.
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4.7.3 GrupoIII

4.7.3.1 mGluR7 

 EXPRESSÃO PROTÉICA

Também para o mGluR7, a expressão protéica no complexo geniculado não 

apresentou diferença significativa nos tempos de sobrevida estudados (1º dia pós-

lesão: redução de 3,60% ± 8,60, p=0,81; um leve aumento no 7º dia: 17,10% ± 6,70, 

p=0,28; no 15º dia: redução de 8,60% ± 4,00, p=0,37 e no 30º dia foi de 6,10% ± 

16,00, p=0,48); Figuras 41A e B. 

A) 

B)

Figura 41. Efeito da enucleação ocular sobre a expressão de mGluR7 no complexo geniculado lateral 
(A e B) de ratos nos intervalos de 1, 7, 15 e 30 dias pós-lesão. Os dados estão representados por 
bandas (A) e em média da densidade óptica de bandas (B) para mGluR7. Os gráficos representam a 
porcentagem da densidade óptica no grupo experimental em relação ao controle, tomado como 100%. 

 IMUNORREATIVIDADE

Entretanto, para mGluR7 visualizamos neurópila imunorreativa nos núcleos 

geniculados dorsal e ventral, como também pudemos observar pericários 

imunorreativos (Figuras 42 e 43). Também não encontramos diferença na 

imunorreatividade para essa proteína (Figuras 42 e 43). 

Complexo Geniculado Lateral – mGluR7 
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Figura 42. Imagem digital de corte coronal de encéfalo de ratos sem enucleação ocular, ilustrando o 
padrão de marcação para mGluR7 no NGL sem lesão (A) e após o 1º e 30º dias pós-lesão (B). O 
NGLd à esquerda de cada imagem representa o lado experimental, sem diferença da imunorreatividade 
em neurópila e em pericários para mGluR7.
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Figura 43. Imagem digital de corte coronal de encéfalo de ratos sem enucleação ocular, ilustrando o 
padrão de marcação para mGluR7 no NGL sem lesão (A) e após o 1º e 30º dias pós-lesão (B). O 
NGLv à esquerda de cada imagem representa o lado experimental, sem diferença da imunorreatividade 
em neurópila e em pericários para mGluR7.
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4.8 RESUMO DOS RESULTADOS PARA O NÚCLEO GENICULADO LATERAL

Tabela 4. Resultados resumidos das análises da expressão gênica, protéica e da 
imunorreatividade para mGluR1, mGluR2/3, mGluR5 e mGluR7 complexo geniculado lateral 
de ratos no 1º, 7º, 15º e 30º dias após a enucleação ocular. 

RT= RT-PCR; B= immunoblotting; Ir=imunorreatividade 
 = não há diferença entre o geniculado lateral experimental e controle.

Receptores 1 dia
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4.9 AVALIAÇÃO DA EXPRESSÃO PROTÉICA E DA DISTRIBUIÇÃO DOS mGluRs

NO TECTO ÓPTICO DE PINTOS

No TeO de pintos, a análise quantitativa dos resultados obtidos com ensaios 

de immunoblotting confirmou que os anticorpos utilizados neste estudo, contra 

mGluR1, mGluR5 e mGluR2/3 reconhecem bandas em torno de 140kD, 130kD e 

100kD, respectivamente, tanto para o lado controle quanto para o experimental. 

Referente ao controle interno do experimento, a análise densitométrica das bandas 

da β-actina não apresentou diferença estatística no TeO (Figura 44). Os dados 

mostram que houve uma modulação na expressão das proteínas correspondentes a 

mGluR1 (Figuras 45), mGluR2/3 (Figuras 49) e mGluR5 (Figuras 52) no TeO.  

Na Figura 46 visualizamos as camadas do tecto óptico (TeO). A nomenclatura 

de Cajal (1911) descreve que o TeO possui 15 camadas facilmente identificáveis; os 

terminais axônicos das células ganglionares da retina atingem as camadas 2, 3, 4, 5 

e 7. Além disso, o TeO também é alvo de aferências provenientes de várias 

estruturas do telencéfalo, diencéfalo e mesencéfalo (Luksch e Poll, 2002) (Figura 

46). Nessas camadas e nas profundas, em nossos dados, pudemos observar 

imunorreatividade para mGluR1, mGluR5 e mGluR2/3. Constatamos assim, a 

presença destes receptores em estruturas visuais primárias de pintos. Além disso, 

observamos que os terminais provenientes do núcleo do istmo parvocelular (Ipc) e 

núcleo istmo magnocelular (Imc) contêm poucos receptores do grupo II. (Figura 55) 

A seguir, os resultados quantitativos e qualitativos serão mostrados 

seqüencialmente segundo os grupos dos receptores metabotrópicos estudados. 

Descreveremos inicialmente a expressão protéica e posteriormente mostraremos a 

imunorreatividade para os mGluRs no TeO. 

4.9.1 GrupoI

4.9.1.1 mGluR1 

 EXPRESSÃO PROTÉICA

Não houve diferença na expressão de β-actina entre o controle e o 

experimental em nenhum dos dias avaliados (Figura 44), indicando que a diferença 

na expressão protéica dos mGluRs encontrada foi devida a lesão. 
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Para mGluR1, a análise densitométrica no TeO apresentou aumento no 1º 

(18,60% ± 4,90, p<0,05), 15º (20,30% ± 6,80, p<0,05) e 30º (18,30% ± 2,80, p<0,05) 

dias pós-lesão e esses níveis não foram significativos no 7º dia (16,00% ± 7,10, 

p=0,19); Figuras 45A e B. 

A) 

B)

Figura 44. Análise densitométrica das bandas marcadas com anti β-actina no tecto óptico de pintos. 
Não houve diferença significativa entre o controle e experimental. 

A) 

B)

Figura 45. Efeito da enucleação ocular sobre a expressão de mGluR1 (A e B) no TeO de pintos nos 
intervalos de 1, 7, 15 e 30 dias pós-lesão. Os dados estão representados por bandas (A) e em média da 
densidade óptica de bandas imunorreativas (B). Os gráficos representam a porcentagem da densidade 
óptica no grupo experimental em relação ao controle, tomado como 100%. * p<0,05. 
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IMUNORREATIVIDADE

A análise da expressão de mGluR1 revelada por imunoperoxidase em cortes 

coronais de encéfalos de pintos mostrou que há neurópila marcada nas camadas 2, 

5, 6, 8 e pericários na camada 13 (Figura 47). A expressão de mGluR1 após 

enucleação ocular foi alterada a partir do 1º dia pós-lesão no lado contralateral 

(experimental) do TeO. Entretanto, esses aumentos foram observados 

principalmente em tempos de sobrevidas maiores (Figuras 47 e 48). Em relação aos 

pericários imunorreativos para esse subtipo não houve diferença após a enucleação 

ocular. 

Figura 46. Imagem digital de corte coronal de encéfalo de pinto corado pelo método de Giemsa, 
mostrando as 13 camadas mais superficiais do TeO. 
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Figura 47. Imagens digitais de cortes coronais de encéfalo de pintos sem enucleação ocular, ilustrando 
o padrão de marcação para mGluR1 no tecto óptico (A). As setas em B indicam pericários marcados 
na camada 13 do TeO. Os números em A indicam as camadas. 
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Figura 48. Imagens digitais de cortes coronais de encéfalo de pintos, ilustrando o padrão de marcação 
para mGluR1 no TeO em diferentes tempos de sobrevida de lesões: 1, 7, 15 e 30 dias. O TeO à 
esquerda de cada imagem representa o lado experimental com aumento da imunorreatividade para 
mGluR1. 
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4.9.1.2 mGluR5 

 EXPRESSÃO PROTÉICA

Nossos resultados de immunoblotting para o outro subtipo do grupo I, o 

mGluR5, apresentaram um aumento significativo nos níveis protéicos de 13% 

(12,50% ± 6,10, p<0,05) no 1º dia pós-lesão, de 19% (19, 00% ± 7,00, p<0,05) no 7º 

dia, de 21% (20,60% ± 5,70, p<0,05) no 15º dia e no 30º dia de 19% (18,70% ± 8,60, 

p<0,05), Figuras 49A e B. 

A) 

B)

IMUNORREATIVIDADE

Já para mGluR5, a marcação ficou restrita à neurópila das camadas 2, 3, 5, 6 

e 8 (Figura 50), mas intensa apenas nas camadas 2-3. Houve uma maior 

imunorreatividade nas camadas 2-3 após a lesão (Figura 51). Para mGluR5, o 

aumento foi observado desde o 1º dia pós enucleação ocular. Entretanto, esses 

aumentos foram observados principalmente em tempos de sobrevidas maiores 

(Figura 51). 

Figura 49. Efeito da enucleação ocular sobre a expressão de mGluR5 (A e B) no TeO de pintos 
nos intervalos de 1, 7, 15 e 30 dias pós-lesão. Os dados estão representados por bandas (A) e em 
média da densidade óptica de bandas imunorreativas (B) para esse mGluR. Os gráficos 
representam a porcentagem da densidade óptica no grupo experimental em relação ao controle, 
tomado como 100%. * p<0,05. 
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Figura 50. Imagens digitais de cortes coronais de encéfalos de pintos sem enucleação ocular, 
ilustrando o padrão de marcação para mGluR5 no tecto óptico. Os números em A indicam as camadas. 
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Figura 51. Imagens digitais de cortes coronais de encéfalo de pintos, ilustrando o padrão de marcação 
para mGluR5 no TeO em diferentes tempos de sobrevida de lesões:1, 7, 15 e 30 dias. O TeO à 
esquerda de cada imagem representa o lado experimental com aumento da imunorreatividade para 
mGluR5. 
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4.9.2 GrupoII

4.9.2.1 mGluR2/3 

 EXPRESSÃO PROTÉICA

Os resultados de immunoblotting mostraram que para o grupo II, mGluR2/3, 

encontramos níveis protéicos semelhantes ao controle nos 1º (9,90% ± 10,00, 

p=0,33) e 7º (11,00% ± 7,80, p=0,12) dias pós-lesão e uma diminuição significativa 

nos 15º (13,60% ± 7,00, p<0,05) e 30º dias (17,60% ± 4,40, p<0,05); Figuras 52A e 

B, dados estes que diferem daqueles encontrados no CS de ratos. 

A) 

B)

IMUNORREATIVIDADE

Para mGluR2/3, o padrão de marcação é visualizado na neurópila das 

camadas 4, 5, 6 e 8 do TeO. Para esses receptores, pudemos observar também 

aglomerados de neurópila nas camadas 5-6 como ilustrado na Figura 53. Após a 

lesão, houve uma diminuição na expressão em neurópila; a partir do 7º dia, 

Figura 52. Efeito da enucleação ocular sobre a expressão de mGluR2/3 (A e B) no TeO de 
pintos nos intervalos de 15 e 30 dias pós-lesão. Os dados estão representados por bandas (A) e 
em média da densidade óptica de bandas imunorreativas (B) para esse mGluR. Os gráficos  
representam a porcentagem da densidade óptica no grupo experimental em relação ao controle, 
tomado como 100%. * p<0,05. 

TeO – mGluR2/3 

130 kD 

100 kD 

C E C E C E C E
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pudemos observar também que houve alteração do seu padrão de marcação, que 

se apresentou contínuo e não mais em forma de grumos (Figura 54).  

Para o mGluR7 não houve imunorreatividade com o anticorpo utilizado. 

Em relação aos resultados com o biocitina, ao injetarmos o traçador neuronal 

nos núcleos Ipc e Imc em pintos, observamos que o perfil dos terminais provenientes 

desse núcleo contém poucos receptores do tipo mGluR2/3. Não observamos a 

presença desse subtipo nos terminais em forma de escova, embora raros pontos de 

co-localização estejam presentes (Figura 55). 
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Figura 53. Imagens digitais de cortes coronais de encéfalo de pintos sem enucleação ocular, ilustrando 
o padrão de marcação para mGluR2/3 no tecto óptico. As setas nas figuras B indicam os aglomerados 
de neurópila nas camadas 5 e 6 do TeO. 
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Figura 54. Imagens digitais de cortes coronais de encéfalo de pintos, ilustrando o padrão de marcação 
para o mGluR2/3 no TeO em diferentes tempos de sobrevida de lesões: 1, 7, 15 e 30 dias. O TeO à 
esquerda de cada imagem representa o lado experimental com diminuição da imunorreatividade para 
mGluR2/3. 
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Figura 55. Imagens digitais de cortes coronais de encéfalo de pintos sem enucleação ocular, ilustrando 
o padrão de marcação para mGluR2/3 (em vermelho) na camada 5b do tecto óptico e das aferências do 
Ipc (em verde). Em A mostra a imunorreatividade para mGluR2/3 e os terminais provenientes do Ipc 
nas camadas superficiais do TeO (2, 3, 4, 5). Em B podemos observar raros pontos de co-localização 
com os terminais (C) e em D, os aglomerados de neurópila nas camadas 5 e 6. 

1
2
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4.10 RESUMO DOS RESULTADOS PARA O TECTO ÓPTICO

Tabela 5. Resultados resumidos das análises da expressão protéica e da imunorreatividade 
para mGluR1, mGluR2/3 e mGluR5 no TeO de pintos no 1º, 7º, 15º e 30º dias após a 
enucleação ocular. 

Tecto Óptico 

Receptores 1 dia 30 dias15 dias7 dias

mGluR1

mGluR5 

mGluR2/3 

+

+

=

+

+

-

+

+

-

+

+

-

BIm

+

+

=

=

=

=

BIm BIm

+

+

-

BIm

+

+

-

RT= RT-PCR; B= immunoblotting; Ir=imunorreatividade 
= não há diferença entre o TeO experimental e controle; + maior intensidade de marcação na 
neurópila no lado experimental
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5. DISCUSSÃO

Os nossos resultados de imunorreatividade para mGluR1, mGluR2/3, mGluR5 

e mGluR7 evidenciam a presença destes receptores em estruturas visuais primárias 

de ratos e pintos. Os dados podem fornecer indícios do envolvimento de alguns 

receptores metabotrópicos de glutamato na modulação sináptica no colículo superior  

de ratos e tecto óptico de pintos, visto que houve alterações na expressão destes 

após a enucleação ocular. Tanto a expressão diferencial dos mGluRs encontrada, 

quanto as alterações nos terminais no CS observadas após o uso de traçadores 

neuronais, nos reporta a hipótese da participação desses subtipos em processos 

plásticos no sistema visual. Os dados de distribuição dos mGluRs concordam com 

estudos que revelaram a expressão de mGluRs no colículo superior (Cirone e Salt, 

2001; Cirone et al., 2002b), em núcleos talâmicos e no córtex de ratos, utilizando 

métodos de imuno-histoquímica e eletrofisiologia (Pin e Duvoisin, 1995; Conn e Pin, 

1997; White et al., 2003) e com os realizados no TeO de pintos (Tasca et al., 1999; 

Zhang e Schmidt, 1999). É importante ressaltar também que a conservação de 

algumas funções dos sistemas de neurotransmissão em diferentes espécies, como 

em ratos e pintos, podem ajudar a compreender funções dos receptores 

glutamatérgico no processamento sináptico do sistema visual maduro com ou sem 

lesão, uma vez que o estímulo visual desencadeia respostas sensoriais no CS e 

TeO utilizando principalmente o glutamato como neurotransmissor (Ortega et al., 

1995; Conn e Pin, 1997; Tasca et al., 1999; Cirone et al., 2002b). 

Alguns estudos mostram a participação dos mGluRs em processos de 

neurodegeneração associados a epilepsia, em acidentes vasculares, e até mesmo 

em lesões, por exemplo, a enucleação ocular (Sefton et al., 1987; Kim e Jeon, 1999), 

podendo causar desajustes no sistema de neurotransmissão (Conn, 1994). Nestes 

processos, evidências da literatura atribuem ao glutamato um papel de 

neuromediador chave em processos de neurodegeneração, por produzir excitação e 

toxicidade em neurônios. A excitação excessiva, proveniente dos terminais pré-

sinápticos e dos astrócitos no espaço extracelular, pode causar então elevação de 

cálcio intracelular e lesão neuronal (Zipfel et al., 2000; Chong et al., 2003). Assim, há 

ativação de receptores, ocasionando mudanças na permeabilidade da membrana e 

a combinação de maior volume intracelular e um alto influxo de Ca++ podem induzir 
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disfunções metabólicas, perda de organelas e falência da membrana plasmática 

(Choi, 1988) podendo induzir a morte celular por necrose ou apoptose (Zipfel et al., 

2000).  

Referente ao modelo de enucleação ocular, há morte celular? A maioria dos 

estudos sobre enucleação ocular relacionando estudos da morfologia, densidade 

neuronal (Tsang, 1937), e proporção entre diferentes tipos de contato sinápticos 

(Lund e Lund, 1971b; a) em camadas retinorrecipientes de ratos e camundongos 

relatam as alterações em animais muito jovens, logo após o nascimento. Poucos 

relatam o efeito da degeneração transneuronal acerca do número de células nos 

vários centros visuais (Tsang, 1937; Lund e Lund, 1971b; a; Smith e Bedi, 1997). 

Outros poucos estudos evidenciaram que a neurodegeneração causada por ablação 

do córtex em ratos adultos induz a morte neuronal no NGLd, por provocar uma 

degeneração retrógrada (Lashley, 1934; Matthews, 1973). Resultados semelhantes 

também foram encontrados em células ganglionares da retina após axotomia do 

nervo óptico de ratos adultos, causando morte celular por apoptose (Lashley, 1934; 

Berkelaar et al., 1994; Quigley et al., 1995). Entretanto, dados de Smith & Bedi 

(1997) mostraram que a enucleação em ratos adultos resultou na redução do 

número total de neurônios na camada SuG do colículo superior contralateral à lesão, 

após 60 dias de sobrevida. Esses dados sugerem que a perda de células pode estar 

relacionada com o tempo de sobrevida da enucleação. 

Em contrapartida, nossos dados de TUNEL comprovam que não há morte 

celular por apoptose no CS e NGL de ratos e nem em camadas retinorrecipientes e 

profundas do TeO de pintos nos diferentes tempos de sobrevida estudados. Esses 

resultados sugerem que a enucleação ocular não causa perda celular nas 

sobrevidas estudadas, indicando que esse modelo de sistema polissináptico nos 

permite examinar a relação entre a função de sistemas de neuromodulação e a 

plasticidade neural. Além disso, a sobrevivência dos neurônios nas camadas do 

colículo superior após enucleação pode ser suprida por conexões sinápticas 

provenientes do córtex de ratos (Lund e Lund, 1971b; a; Ortega et al., 1995) e de 

núcleos mesencefálicos nas camadas retinorrecipientes do TeO de pintos (Morino et 

al., 1991), além dos próprios neurônios intrínsecos às áreas. Essa idéia pode ser 

apoiada no trabalho realizado por Ortega et al. (1995), que estudaram o padrão de 

marcação para o glutamato em camadas superficiais do colículo, que é dependente 

da presença dos terminais provenientes da retina e do córtex, confirmando 
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resultados de trabalhos anteriores (Lund e Lund, 1971b; Mathers, 1977; Hofbauer e 

Hollander, 1986). Eles fizeram enucleação ocular por aspiração e observaram que a 

lesão, após 10 dias, provocou uma redução da imunorreatividade para glutamato em 

terminais das camadas superficiais no colículo superior. A lesão dupla com ablação 

cortical mostrou que há uma perda maciça dos terminais imunorreativos para 

glutamato nas camadas Zo, SuG e Op, demonstrando que essas aferências são as 

grandes fontes de glutamato. 

Outra característica que pode ser observada na axotomia, nesse caso a 

enucleação ocular, é a degeneração de fibras provenientes das projeções retinianas 

em estruturas visuais primárias. Estudos de identificação de neurotransmissores 

envolvidos na degeneração de fibras eferentes do CS e NGL de ratos no modelo de 

enucleação ocular demonstraram que há degeneração axonal e perda de terminais 

axonais. No aspecto histológico, ocorre perda de fibras mielinizadas do trato óptico e 

perda de terminais axonais no CS e NGLd contralateral de ratos após 10 dias de 

sobrevida (Lund, 1972; Lund e Cunningham, 1972). Gray e Hamlyn (1962), em

pesquisas com microscopia eletrônica, analisaram as características sinápticas no 

TeO de pintos nos dias 3, 6, 7 e 30 dias após enucleação ocular. Eles observaram 

que há degeneração de axônios retinianos e dos seus terminais e que as mudanças 

na orientação dos neurofilamentos, no arranjo da mielina e na degeneração 

mitocondrial vão acontecendo progressivamente com o tempo da lesão. No trigésimo 

dia há mudanças drásticas praticamente em todos axônios mielinizados do trato 

óptico nas camadas retinorrecipientes. Há uma perda de neurofilamentos e a 

superfície da membrana pré-sináptica não é mais distinguível. Já na membrana pós-

sináptica ocorre mudança em sua espessura quando há uma substituição dos 

terminais pré-sinápticos por glia, sugerindo assim mudanças transneuronais. Essas 

observações suportam os nossos dados revelados com Fluoro-Jade B, com o qual 

observamos degeneração dos terminais axonais nas camadas superficiais do CS, de 

fibras do nervo óptico e poucos terminais nas camadas superficiais do TeO de 

pintos. As mudanças ocorreram também em terminais da via córtico-colicular com o 

aumento de fibras nas camadas SuG e Op do CS após injetarmos o BDA, 

levantando indícios da plasticidade neuronal após e enucleação ocular. 

A axotomia não só provoca reações em neurônios como também em células 

gliais. A função da glia, por muito tempo, restringiu-se à nutrição, sustentação e 

proteção, mas atualmente as células gliais reconhecidamente participam da 
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comunicação neuronal (Tsacopoulos, 2002). Vários estudos têm descrito que 

cicatrizes gliais não são permissivas para o crescimento axonal (Hatten et al., 1991; 

Giulian e Corpuz, 1993), e que durante o desenvolvimento os astrócitos guiam a 

migração neuronal e axonal (Shao e Mccarthy, 1994). As respostas gliais a lesões 

parecem ser heterogêneas, dependendo da área afetada e do tipo e intensidade da 

lesão (Lenz et al., 1997). Astrócitos podem apresentar alterações morfológicas, 

como aumento no tamanho e na quantidade de processos. Niquet et al. (1994) 

mostraram que astrócitos presentes em regiões que apresentam intensa morte 

neuronal apresentaram proliferação e hipertrofia, enquanto que astrócitos presentes 

em regiões de pouca morte neuronal somente apresentaram alterações hipertróficas.  

Além disso, a organização glial pode sofrer alterações também por lesões que 

ocorram em regiões do sistema nervoso, a exemplo do nosso modelo. Essa reação

permite observarmos também a extensão da neurodegeneração causada em áreas 

visuais. Em nossos dados observamos um aumento da imunorreatividade para 

GFAP no colículo superior causada pela enucleação ocular, sendo que esse 

processo aumentou proporcionalmente aos tempos de sobrevidas estudados. 

Nossos dados estão de acordo com o trabalho de Sefton (1969), em que é 

observado também uma aumento de GFAP no CS em 1, 2 e 8 dias pós-lesão. Esse 

aumento pode indicar que há uma proliferação de células gliais no colículo superior 

ocasionado pela enucleação ocular e uma indicação que está ocorrendo o 

estabelecimento de outros contatos sinápticos, ajustes metabólicos nas células e 

ajustes no sistema de neurotransmissão glutamatérgica. Os mecanismos pelos quais 

lesões em axônios levam à ativação de células gliais ainda são pouco claros. Uma 

hipótese de Aldskogius e Kozlova (1998) sugere que neurônios do sistema nervoso

periférico lesados interajam com astrócitos adjacentes e as respostas gliais sejam 

amplificadas por mecanismos parácrinos e autócrinos, envolvendo a presença de 

citocinas, conexinas e receptores de glutamato. Essas propriedades funcionais de 

ativação glial podem determinar sua influência na sobrevivência neuronal, 

regeneração axonal e plasticidade sináptica. 

As alterações que ocorrem não só na morfologia de neurônios e células gliais, 

mas também em sua função, podem ser observadas nas modificações nos sistemas 

de neurotransmissão após a enucleação ocular. De fato, os terminais retinianos e 

terminais corticais utilizam o glutamato como neurotransmissor. Estudos 

demonstram que a ablação cortical e lesão unilateral da retina diminuem 
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drasticamente os níveis de glutamato nos terminais axonais e corticais no CS após 

10 dias de sobrevida (Sakurai et al., 1990; Ortega et al., 1995). Outros trabalhos 

evidenciam a diminuição da liberação de glutamato no 4º dia pós lesão, porém os 

níveis são normalizados após o 7º dia pós-lesão (Li et al., 1996). Baseados em 

dados da literatura, em fases iniciais da enucleação ocular pode haver uma intensa 

liberação de glutamato nos terminais em degeneração nas camadas superficiais do 

colículo superior (Choi, 1988, Pires et al., 1998). Essa maciça liberação pode induzir 

mudanças nas vias transcricionais e metabólicas das células pós-sinápticas (Choi, 

1988; Pires et al., 1998). 

Em trabalhos anteriores do laboratório, foi avaliado o efeito da lesão retiniana 

sobre a plasticidade de receptores de glutamato. A expressão dos receptores 

ionotrópicos de glutamato do tipo AMPA sofrem um efeito bifásico após a lesão. As 

subunidades GluR1 e GluR2/3 diminuíram até dois dias após a enucleação no lado 

experimental do TeO de pintos. Após o 7º dia houve um aumento na expressão 

dessas subunidades (Pires et al., 1998). Em ratos, foi observado também uma 

expressão diferencial dessas subunidades (Batista, 2006) e da enzima de síntese do 

óxido nítrico no CS e NGLd após enucleação ocular (Batista, 2006; Chacur et al., 

2006). Em experimentos com lesão dupla, ablação cortical e enucleação ocular, os 

níveis de expressão diminuíram no CS de ratos (Batista, 2006) e camundongos 

(Brito, 2006). A modulação diferencial dos receptores ionotrópicos de glutamato e de 

outros moduladores após ter sido removido o aporte glutamatérgico em animais 

adultos pode sugerir a participação desses subtipos no restabelecimento de 

conexões sinápticas após a lesão no sistema visual. Ainda, pode ser feita uma 

correlação com a consolidação sináptica durante o desenvolvimento, onde ocorre 

uma intensa plasticidade neuronal, porém sem processos típicos desse período, 

como a apoptose. Além disso, nossos dados sugerem uma modulação feita também 

por sinapses consideradas mais lentas, que envolve uma ativação de segundos 

mensageiros, os mGluRs, e interação com os outros receptores de glutamato e de 

outros neurotransmissores. 

Os nossos resultados de RT-PCR em tempo real, immunoblotting e imuno-

histoquímica demonstraram que houve uma resposta à enucleação. Levando em 

consideração o fato de haver uma intensa liberação de glutamato nas fases iniciais 

da lesão, isso pode ter acarretado a ativação dos mGluRs. Essa indução pode ter 

ativado vias de sinalização e provocado uma mudança na transcrição gênica da 
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célula, aumentando a expressão do gene mGluR1 já no 1º dia pós-lesão, mantendo 

esses níveis nas outras sobrevidas estudadas. Para o outro subtipo do grupo I, o 

mGluR5, só houve aumento em sua expressão gênica no 30º dia. Entretanto os 

níveis protéicos e a imunorreatividade foram aumentadas antes desse período. 

Essas diferenças entre a expressão gênica e protéica podem ser explicadas pela 

possível estabilidade diferente dos mRNA e na eficiência da tradução para esses 

genes, como talvez por outros mecanismos transcricionais e ou translacionais. 

Mesmo que esses genes pertençam à mesma família, eles podem exercer funções 

celulares distintas, e até mesmo em processos patológicos podem atuar 

diferentemente (Kihara et al., 2005; Striedinger et al., 2005; Chacur et al., 2006). 

Além disso, as diferenças encontradas entre a expressão dos mRNA e a presença 

de imunorreatividade das suas proteínas correspondentes no CS, como para 

mGluR1, mGluR5 e mGluR2/3, sugerem que os níveis de mRNA podem não refletir 

a presença funcional do produto protéico. 

A ativação de vias de sinalização que envolve os mGluRs do grupo I e os 

fatores de transcrição desempenha uma importante função no controle da excitação 

celular. Uma vez ativo, em resumo, os mGluRs do grupo I ativam segundos 

mensageiros como trifosfato inositol (IP3) e induzem a mobilização de Ca++ 

intracelular; entretanto, há uma diferença na cinética entre os dois subtipos. O 

mGluR1 induz simples picos de resposta ao Ca++, mas a ativação de mGluR5 

promove aumentos oscilatórios de Ca++ citosólico livre, ambos dependentes da 

fosforilação de PKC (Kawabata et al., 1996). A função de cada subtipo pode ter 

atuações distintas em cada período da lesão para que possam atuar na 

reorganização sináptica, talvez inibindo outros processos lesivos para a célula, ou 

auxiliando outros mecanismos de plasticidade. 

Outro ponto importante é a localização dos mGluRs do grupo I, que podem 

estar presentes em terminais sinápticos, principalmente, podendo assim regular a 

liberação de transmissores excitatórios (Flor et al., 2002). Embora não tenhamos 

analisado vias de proteção neuronal, o aumento observado na imunorreatividade 

nas camadas retinorrecipientes tanto do CS e TeO pode sugerir uma forma de 

proteção neuronal, suprimindo assim a excitabilidade neuronal e impedindo 

possíveis lesões em células vizinhas. As funções do grupo I em processos 

neurodegenerativos ainda são controversas. Na literatura, alguns trabalhos 

demonstraram neurotoxicidade após injeção de agonista do grupo I, o 1S,3R-1-
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amino-ciclopentil-1,3-dicarboxilato, no hipocampo de ratos adultos (Mcdonald e 

Schoepp, 1992; Sacaan e Schoepp, 1992). Em contraste, esse agonista reduziu a 

morte celular induzida por NMDA em culturas corticais (Opitz e Reymann, 1993; 

Pizzi et al., 1996a; Pizzi et al., 1996b; Schroder et al., 1999). No estudo de

Watanabe et al. (2002) mostrou-se que a ativação do grupo I pode suprimir a 

excitação através de inibição da liberação de glutamato em células do hipocampo. É 

importante ressaltar que a proteção celular via ativação do sistema de mGluRs vai 

depender da natureza e extensão da lesão, bem como o estado da célula para 

determinar se ocorrerá ativação ou inibição desses receptores (Maiese et al., 2005). 

Interessante observar que resultados semelhantes dos níveis protéicos para o 

grupo I após a enucleação ocular são conferidos nos nossos resultados no TeO de 

pintos, sugerindo que esse grupo pode exercer a mesma função em espécies 

diferentes.  

Em contrapartida, a expressão gênica para o grupo II dos mGluRs não 

apresentou regulação do gene mGluR2, nos tempos avaliados. Porém houve uma 

diminuição da expressão para o gene mGluR3, apenas nos 1º e 7º dias pós-lesão no 

CS de ratos, voltando aos níveis normais nos outros tempos de sobrevida. 

Verificamos também que a expressão protéica de mGluR2/3 após a enucleação 

ocular foi menor no TeO de pintos e inalterada no colículo superior. Um estudo da 

literatura relata que há redução da imunorreatividade para mGluR2/3 entre 20 e 60 

dias pós-lesão no colículo superior de camundongos (Kim e Jeon, 1999). A 

diminuição da expressão gênica em fases iniciais da lesão pode ser resultado da 

interrupção do metabolismo e/ou atrofia das células em contato com terminais 

retinianos em degeneração. Além disso, consideramos o fato que há perda da 

maquinaria protéica, como fatores de transcrição, das aferências retinianas e perda 

do aporte protéico nos terminais neuronais em degeneração no colículo superior. Por 

exemplo, remoção unilateral de áreas corticais visuais leva a redução de glutamato 

na neurópila e pericários no CS de gatos, provavelmente interferindo em processos 

neuroquímicos das células do CS (Jeon et al., 1997a; Jeon et al., 1997b). 

Entre os mGluRs, os receptores dos grupos II e III atuam em terminais pré-

sinápticos, principalmente, e diminuem a liberação de glutamato dependente de 

Ca2+, sendo também considerados como neuroprotetores. A ativação do grupo II, 

similarmente, pode inibir a liberação de glutamato no giro denteado através de 

mecanismos que envolvem canais voltagem-dependentes de cálcio em terminais 
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pré-sinápticos (Dietrich et al., 2002). Bruno et al. (1997) sugeriram que o papel 

desses receptores contra a excitoxicidade induzida por NMDA requer a síntese de 

novas proteínas e envolve também uma interação entre neurônio e glia e, portanto, a 

atuação do subtipo mGluR3 que está presente em astrócitos (Flor et al., 2002). Além 

disso, o acúmulo de glutamato extracelular em tecido isquêmico é causado em parte 

por regulação negativa de transportadores de glutamato (Calabresi et al., 2000). Isso 

sugere que mecanismos de ação pré-sináptica dos mGluRs podem limitar sua 

efetividade como neuroprotetores. Entretanto, a liberação excessiva de glutamato na 

fenda sináptica após a degeneração pelos terminais axonais da retina pode interferir 

na regulação celular desses receptores, impedindo inicialmente que ele tenha uma 

função neuroprotetora. 

Comparado a outros subtipos de mGluRs, a afinidade do glutamato pelos 

receptores mGluR7, do grupo III, é relativamente baixa. Isso sugere que o mGluR7 é 

ativado com altas concentrações de glutamato, que podem ser causadas, por 

exemplo, por altas freqüências de potenciais de ação (Enz, 2006). Assim, ele pode 

suprimir a liberação de glutamato em terminais pré-sinápticos, inibindo assim as 

correntes excitatórias em neurônios pós-sinápticos (Hirasawa et al., 2002; Enz, 

2007). Talvez esse mecanismo possa refletir o aumento na imunorreatividade em 

pericários encontrado nos 1º e 7º dias pós-lesão, diminuindo um pouco no 15º e se 

igualando ao controle no 30º dia. Tanto a sua expressão gênica como a protéica 

refletiram esse aumento observado nos pericários nas camadas superficiais do 

colículo superior. 

As quantificações analisadas com o método de immunoblotting e 

imunorreatividade para a expressão dos mGluRs no colículo superior de ratos e no 

TeO de pintos confirmaram a expressão diferencial também da proteína. Com os 

dados da expressão protéica para os grupos I e III, observamos um aumento nas 

sobrevidas estudadas, exceto do grupo III em pintos, onde não encontramos 

imunorreatividade para mGluR7. Em ratos, esses aumentos foram em estágios 

iniciais à lesão para o mGluR7 e para mGluR1 e mGluR5 em estágios iniciais e 

tardios da lesão. Nesse último caso, incluímos também os resultados obtidos no TeO 

de pintos. No grupo II, por outro lado, não houve diferença no rato, porém houve 

diminuição no 15º e 30º dias pós-lesão. Considerando que os subtipos de mGluRs 

podem exercer uma função mais excitatória ou inibitória nas sinapses e que essa 

regulação diferencial foi observada em fases distintas da lesão, podemos inferir que 
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os subtipos ditos inibitórios podem atuar mais em estágios iniciais da lesão. Nesse 

caso seria o mGluR7 que inibe a produção de AMPc, atenuando assim a disparos 

excitatórios nas células envolvidas na lesão. Os níveis gênicos e protéicos 

diminuídos podem estar ligados à degeneração dos terminais que os contêm. Em 

contrapartida, os considerados mais excitatórios, no caso o mGluR1 e mGluR5, 

teriam uma maior atuação em estágios mais tardios da lesão, provavelmente 

incidindo mais na reorganização sináptica de longo prazo. 

Alguns aspectos da plasticidade neuronal e outros rearranjos sinápticos 

podem ser observado nos resultados com mGluR2/3 no TeO de pintos. O aspecto 

em grumos da marcação na camada 5 foi remodelada após a enucleação ocular, 

apareceram mais contínuas ao longo da camada. Isso pode sugerir que as fibras 

que anteriormente faziam sinapses com os as projeções provenientes da retina 

refizeram sua organização sináptica. A identificação desses terminais não foi 

resolvida com os nossos dados com biocitina, uma vez que a co-localização do 

mGluR2/3 e terminais do Ipc e Imc não foram observadas no TeO de pintos. Pode 

ser que esses terminais sejam de células oriundas das camadas mais profundas do 

TeO.

É importante ressaltar que há raros trabalhos na literatura envolvendo os 

receptores de glutamato no encéfalo de pintos. A maioria dos trabalhos, que envolve 

a enucleação ocular em ratos, foi realizado durante o desenvolvimento, e as 

possíveis variações produzidas, aparentemente, podem ser mais facilmente 

detectadas nesse modelo. Embora a variação da expressão de receptores possam 

ser menos evidentes em animais adultos, essa regulação na expressão dos 

receptores, ou seja, a plasticidade neuronal, pode ser observada em nossos dados, 

bem como em trabalhos anteriores do nosso laboratório. 

A análise da imunorreatividade para mGluRs no complexo geniculado lateral 

do tálamo indicou que não houve alteração nesse complexo nuclear após 

enucleação ocular em nenhum dos tempos de sobrevidas estudados. Uma das 

explicações para esse resultado é o fato de anatomicamente a via retino-talâmica 

ser distribuída em proporções menores quando comparado à via retino-colicular em 

roedores. Em ratos, cerca de 65% das projeções retinianas se direcionam para o 

colículo superior e 15% vão para o núcleo geniculado talâmico (Sefton et al., 1987). 

Dessa forma, a degeneração que ocorre nos terminais axonais da retina no núcleo 

geniculado podem exercer uma menor influência na expressão dos mGluRs nessa 
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estrutura, apesar de ela conter mGluRs em interneurônios do núcleo geniculado 

lateral dorsal modulando a retransmissão no tálamo (Govindaiah e Cox, 2006). Ainda 

há raros trabalhos demonstrando a presença destes receptores no NGL. A ausência 

da interferência da enucleação ocular sobre os receptores de glutamato, 

ionotrópicos foi detectada em estudos semelhantes no NGL de camundongos (Brito, 

2006). 

Porém, considerando outros tipos de receptores ou enzimas, essa influência 

pode ser maior, a exemplo do trabalho de Batista (2006), que mostrou que há 

diminuição da subunidade GluR1 do tipo AMPA após enucleação ocular no NGLd de 

ratos. Outros estudos, com lesão dupla, ablação cortical e lesão retiniana, 

demontram diminuição da enzima de síntese do glutamato no NGLd de gatos 

(Arckens et al., 1998) e macacos adultos (Hendry, 1991), como também observaram 

alterações em proteínas associadas ao crescimento encontradas em neurônios, 

GAP-43, e proteínas sinápticas, demonstrando que há uma reorganização sináptica 

no NGLd de gatos adultos (Baekelandt et al., 1994).  

Apesar de não haver morte celular por apoptose no colículo superior nos 

tempos de sobrevidas estudados neste trabalho e nem termos avaliado os efeitos da 

enucleação sobre eventos da neuroproteção, podemos sugerir que os mGluRs 

podem ter participação nesse processo, uma vez que a ativação desses receptores 

pode ativar segundos mensageiros que estão envolvidos no processo de proteção 

celular, inibindo vias que vão ativar caspases, por exemplo (Maiese et al., 2005). 

Sabe-se que níveis moderados de agonistas de receptores de glutamato podem 

proteger neurônios de danos causados por excitotoxicidade. Estudos recentes 

mostram que a estimulação dos mGluRs é crucial para a neuroproteção, 

particularmente contra a morte celular em um tecido isquêmico (Sagara e Schubert, 

1998; Kalda et al., 2000) e contra vários tipos de lesão celular, como trauma, por 

exemplo (Vos et al., 2000).  

Em vista da localização dos receptores (pré- e pós sinápticos), sua função 

fisiológica (inibição ou excitação), sua influência em eventos transsinápticos e a 

interação com outros moduladores mediante uma lesão, observa-se a complexidade 

dos ajustes necessários para promover a reorganização sináptica. Não podemos 

deixar de ressaltar que a modulação que ocorre nesse processo de lesão pode 

interferir também em outros sistemas de neurotransmissão. Muitas moléculas 

neuroativas estão associadas aos circuitos intrínsecos e extrínsecos do CS de 
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mamíferos e TeO de pintos, e toda a influência da complexidade vísuo-motora 

provavelmente provém da modulação dessas substâncias. Assim, o sistema dos 

mGluRs pode influenciar outros moduladores, assim como pode sofrer modulação 

por outros sistemas (Harvey et al., 2001).  

Não podemos também excluir a possibilidade de que essas mudanças podem 

ser influenciadas também por fatores neurotróficos, mas são necessários outros 

trabalhos para avaliar esses aspectos. 

Assim, apesar de haver poucos trabalhos na literatura envolvendo enucleação 

monocular e expressão dos receptores metabotrópicos de glutamato no sistema 

visual em animais adultos, os nossos resultados podem indicar uma importante 

função dos mGluRs na plasticidade neuronal e auxiliar no esclarecimento dos 

mecanismos envolvidos em processos de lesão desse sistema. Os dados obtidos no 

TeO de pintos sugere ainda que algumas funções dos sistemas desses receptores 

foram conservados, auxiliando na compreensão da plasticidade sináptica após uma 

lesão central. 
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6 CONCLUSÕES

Diante dos resultados obtidos nesse trabalho podemos concluir que: 

- Há expressão de vários subtipos de receptores metabotrópicos de glutamato 

no colículo superior, núcleo geniculado lateral de ratos e tecto óptico de pintos; 

- Não detectamos morte celular por apoptose nas estruturas visuais primárias 

do rato e pintos em nenhum tempo de sobrevida estudado; 

- Observamos fibras em degeneração em tempos de sobrevidas a partir do 

sétimo dia após enucleação ocular; 

- Houve aumento da gliose reativa nas áreas atingidas pela enucleação ocular 

progressivamente ao tempo de lesão; 

- Não encontramos uma regulação protéica diferencial dos receptores 

metabotrópicos de glutamato núcleo geniculado lateral após enucleação ocular; 

- Encontramos uma regulação gênica e protéica diferencial dos receptores 

metabotrópicos de glutamato no colículo superior e tecto óptico após enucleação 

ocular em todos os tempos de sobrevidas avaliados. 
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