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RESUMO 

 

ABDALA, F. C. M. Avaliação morfoquantitativa do efeito da inibição da aromatase 
no hipocampo de ratos Wistar ( Rattus norvegicus). 2019. 45 f. Dissertação 
(Mestrado em Ciências) – Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, 
Universidade de São Paulo, São Paulo, 2019. 
 

Sabe-se que as mulheres possuem maior susceptibilidade ao desenvolvimento da 

doença de Alzheimer se comparado aos homens em idade avançada, tal predileção 

pode estar relacionada à deficiência crônica de estrógenos em virtude da menopausa, 

pois este hormônio é sabidamente de grande relevância para a proteção e modulação 

do sistema nervoso central; a deficiência desse hormônio pode influenciar a 

capacidade das células da micróglia em degradar β-amilóides no cérebro. Sabendo-

se que o hipocampo é uma das regiões alvo da doença de Alzheimer e está 

relacionado aos déficits de memória e aprendizagem. Objetivou-se avaliar o efeito da 

inibição de estradiol sobre o volume do hipocampo de ratos Wistar (Rattus norvegicus) 

submetidos a déficits deste hormônio em um período de 120 dias, já que a atrofia do 

hipocampo representa um importante marcador para o diagnóstico da doença de 

Alzheimer. Para tanto, técnicas histológicas para o encéfalo e ferramentas de 

quantificação baseadas na Estereologia foram aplicadas sobre o encéfalo de fêmeas 

de ratos Wistar submetidas a extirpação gonadal, bem como inibição da aromatase 

pela administração de letrozol. 

 

Palavras-chave: Alzheimer. Estereologia. Estrógeno. Letrozol 

 

 

 

 

 



  

ABSTRACT 

 

ABDALA, F. C. M. Morphoquantitative evaluation of the effect of aro matase 
inhibition on the hippocampus of Wistar rats ( Rattus norvegicus). 2019. 45 f. 
Dissertação (Mestrado em Ciências) – Faculdade de Medicina Veterinária e 
Zootecnia, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2019. 
 

It is known that women are more susceptible to the development of Alzheimer's 

disease when compared to men of advanced age; this predilection may be related to 

chronic estrogen deficiency due to menopause, since this hormone is known to be of 

great relevance for the protection and modulation of the central nervous system; 

deficiency of this hormone may influence the ability of microglial cells to degrade β-

amyloids in the brain. The hippocampus is one of the target regions of Alzheimer's 

disease and is related to memory and learning deficits. The aim of this study was to 

evaluate the effect of the inhibition of estradiol on the total volume of Rattus norvegicus 

hippocampus submitted to deficits of this hormone in a period of 120 days, since 

hippocampal atrophy represents an important marker for the diagnosis of Alzheimer's 

disease. For this, histological techniques for the brain and stereological quantification 

tools were applied to the brain of female Wistar rats submitted to gonadal extirpation, 

as well as inhibition of aromatase by the administration of letrozole. 

 

Keywords: Alzheimer. Stereology. Estrogen. Letrozole  
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1. INTRODUÇÃO 

 

 A aromatase é uma enzima com capacidade de sintetizar estrógenos de 

precursores andrógenos, também conhecida como P450ROM estrógeno sintetase, 

sendo um produto do gene CYP19A1. Desta forma é a responsável pela produção de 

estradiol no cérebro, mais especificamente nos neurônios e subpopulações de 

astrócitos (AZCOITIA et al., 2003), sendo o 17b-estradiol (E2) de grande importância 

para o hipocampo, devido ao seu papel na regulação da estrutura, função (HARA et 

al., 2015), plasticidade sináptica, aprendizagem espacial e memória (KRETZ et al., 

2004). 

 Sabendo-se que o estrógeno possui funções que protegem e modulam o 

sistema nervoso central (MANTHEY; BEHL, 2006; SMEJKALOVA; WOOLLEY, 2010; 

HERRERA et al., 2011) estudos apontam a deficiência de estrógeno como possível 

hipótese para esta maior incidência de doenças neurodegenerativas (YUE, X. et al., 

2005; MANAYE et al., 2011; MORINAGA et al., 2011). Assim, as mulheres aparentam 

ser o gênero mais afetado pela doença de Alzheimer. É relatado em camundongos 

com déficit crônico de estrógeno, a incapacidade das células da micróglia em degradar 

os depósitos de β-amilóide (Aβ) (WALKER; LUE, 2005; YUE, X. et al., 2005) e mesmo 

sabendo que outras células possam contribuir com a depuração de (Aβ), como os 

astrócitos e neurônios, permanece a micróglia como a principal linhagem responsável 

pela fagocitação e degradação de (Aβ) (MANDREKAR et al., 2009). 

A doença de Alzheimer afeta milhares de pessoas em todo o mundo, sendo a 

forma mais comum de demência, levando pacientes afetados a morte em até nove 

anos após o seu diagnóstico (QUERFURTH; LAFERLA, 2010), tendo incidência até 

duas vezes maior após os 65 anos de idade, apresentando anualmente para cada 

100.000 idosos com mais de 65 anos 1275 casos novos (HIRTZ et al., 2007). É uma 

doença relacionada a pessoas de idade avançada, porém não é uma consequência 

do envelhecimento (DEN DUNNEN et al., 2008). Muitas proteínas são indicadas como 

responsáveis pelo envelhecimento cerebral, levando regiões cerebrais a distúrbios 

energéticos e disfunções sinápticas devido aos processos oxidativos e inflamatórios 

(QUERFURTH; LAFERLA, 2010), sendo o acúmulo de proteína β-amilóide (Aβ) a 

principal proteína responsável nesta enfermidade (WALKER; LUE, 2005; YUE, XU et 

al., 2005; MANDREKAR et al., 2009). 
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Assim, objetiva-se com o presente estudo avaliar o efeito da inibição de 

estrógeno sobre o volume total do hipocampo de ratas, tanto de origem gonadal, bem 

como pela aplicação do letrozol. Desta forma, este trabalho poderá contribuir para 

elucidar a ação deste hormônio sobre a organização estrutural do hipocampo. 

 

2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 SISTEMA NERVOSO CENTRAL 

 

2.1.1 HIPOCAMPO: ESTRUTURA E FUNÇÃO 

 

O hipocampo, também conhecido como corno de Ammon e o giro dentado 

possuem cada um a forma de U, que se encaixam um ao outro respectivamente, 

dando origem a formação hipocampal (DUVERNOY, 1988). 

Segundo DUVERNOY (1988); LEAL; YASSA (2015) o hipocampo está 

localizado no lobo temporal médio, sendo composto por diferentes subcampos, tais 

como o CA1, CA2, CA3, CA4, giro dentado, subículo, entorrinal, perirrinal e córtex 

parahipocampal. Apresenta ainda seis camadas, sendo estas da mais superficial à 

mais profunda na região do córtex: alveus, stratum oriens, stratum pyramidale, stratum 

radiatum, stratum lacunosum, stratum moleculare (DUVERNOY, 1988). Dentre as 

diferentes células presentes nos diferentes subcampos, pode-se observar neurônios 

piramidais, neurônios granulares e células glias, tais como astrócitos, micróglia e 

oligodendrócitos (ZHU et al., 2015) 

O hipocampo é fundamental ao comportamento, sendo esta característica 

derivada do alto grau de plasticidade desta estrutura. No entanto, acredita-se que esta 

característica plástica seja dicotômica já que essa pode estar envolvida em processos 

de reparação, quanto na vulnerabilidade a isquemia, epilepsia, estresse crônico e 

neurodegeneração  (BARTSCH; WULFF, 2015). 
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2.1.2 ESTRÓGENO NO SNC - HIPOCAMPO 

 

As células de grânulos do giro dentado e piramidal na região CA1 do hipocampo 

masculino e feminino expressam a enzima aromatase, responsável por converter 

hormônios precursores em 17β -estradiol (E2), um importante esteroide (KIMOTO et 

al., 2001; HOJO et al., 2004). Segundo WIDE et al. (2004); LIU et al. (2008); BARHA; 

DALTON; GALEA (2010); FOSTER (2012) o hormônio 17β-estradiol por meio de 

alterações morfológicas e funcionais nos circuitos cerebrais de roedores, pode 

influenciar o desempenho da aprendizagem e da memória. Os principais receptores 

de membrana para este hormônio no hipocampo são os receptores de estrógeno (ER), 

sendo encontrados dois receptores distintos, como o receptor de estrógeno alfa (ERα) 

e receptor de estrógeno beta (ERβ), através destes que se traduz os efeitos do (E2) 

no hipocampo (HUANG, G. Z.; WOOLLEY, 2012; OOISHI et al., 2012) estando estes 

localizados nas espinhas dendríticas de células de grânulos do giro dentado (MILNER 

et al., 2005; MUKAI et al., 2007). A concentração de (E2) tem se demonstrado 

importante na direção da modulação na maioria das células granulares dentadas, 

sendo estas então de caráter bidirecional, podendo hora estimular os receptores N-

metil D-aspartato (NMDA) via (ERα) em baixas concentrações e inibir os receptores 

(NMDA) via (ERβ) em altas concentrações (TANAKA; SOKABE, 2013). 

Em síntese do que já foi mencionado e evidenciado em diversos trabalhos, o 

estradiol possui efeito modulador sobre o sistema nervoso central, especialmente no 

tocante à cognição e neuroproteção do sistema nervoso (LUINE, 2014). 

 

2.1.3 AROMATASE:  AROMATASE NO SNC - HIPOCAMPO 

 

A enzima citocromo P450 (P450arom), responsável por catalisar andrógenos 

em estrógenos, está presente em diversos tecidos corporais, tanto em homens quanto 

em mulheres, como no tecido gonadal, cerebral, placentário e gorduroso, além de 

outros (CONLEY; HINSHELWOOD, 2001), sendo sua expressão fundamental para o 

desenvolvimento sexual, inclusive da fertilidade (SIMPSON, 2000). Porém, estudos 

vem demonstrando que a hiper-expressão ou hipo-expressão pode ser o gatilho para 

o desenvolvimento de diversas doenças (BULUN et al., 1997). 
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No caso específico do sistema nervoso central, a formação de estrógenos tem 

sido relacionada à plasticidade, diferenciação e regeneração de neurônios 

(HUTCHISON, 1991; LEPHART, 1996), como demonstrado por GARCIA-SEGURA et 

al. (1999) onde lesões cerebrais induzidas aumentaram a expressão da enzima 

aromatase e consequentemente a produção de estrógeno pelas células da glia, mais 

especificamente os astrócitos, o que torna evidente a importância deste hormônio no 

processo de reparação do sistema nervoso central. 

 

2.1.4 DOENÇAS NEURODEGENERATIVAS E ESTRÓGENO 

 

Faz-se interessante notar os aspectos da interação e programação que os 

hormônios sexuais atuam sobre o sistema nervoso e na maior casuística de 

determinada enfermidade por determinado gênero, como é observado uma maior 

predileção de homens a desenvolver a doença de Parkinson e esquizofrenia, ao passo 

que as mulheres a doença de Alzheimer (GILLIES; MCARTHUR, 2010). 

Os hormônios esteroidais, como a progesterona e andrógenos fazem parte da 

regulação do gene que transcreve a neprisilina (NEP) (SHEN et al., 2000), sendo 

observada a diminuição da atividade da enzima (NEP) em animais com déficits destes 

hormônios e sendo o inverso verdadeiro por meio da terapia com estrógeno (HUANG, 

J. et al., 2004). 

Segundo QIU et al. (1998); MUKHERJEE et al. (2000); YUE, X. et al. (2005) a 

enzima que degrada insulina (IDE), bem como a que (NEP) estão envolvida na 

degradação e depuração de β-amilóides no cérebro. Segundo estudos, a neprisilina 

parece ser a principal enzima com capacidade de degradação de β-amilóides, sendo 

esta uma glicoproteína de membrana plasmática (IWATA et al., 2000; MARR et al., 

2003), expressa em neurônios (YASOJIMA et al., 2001). 

Níveis de RNAm para aromatase são significativamente menos expressos em 

cérebros de indivíduos acometidos pela doença de Alzheimer em relação a indivíduos 

que não possuem a doença, podendo ser implicado a importância do estrógeno 

extragonadal como neuroprotetor, sendo o inverso favorável ao depósito de β-

amilóides (YUE, X. et al., 2005). 
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2.2 DOENÇA DE ALZHEIMER 

 

A doença de Alzheimer (AD) apresenta-se como a principal forma de demência 

em pessoas de meia idade a avançada, sendo ainda uma doença progressiva, que 

causa um definhamento físico, neurológico que culmina com a  morte do indivíduo 

(CAVANAUGH, 2014). Em 1907 esta doença foi relata pela primeira vez por Alois 

Alzheimer (1864 a 1915) um neuropatologista alemão, que dedicou sua vida à 

investigação de alterações anatômicas na demência (WILKINS; BRODY, 1969). 

Segundo CAVANAUGH (2014) o custo médico anual para esta enfermidade 

ultrapassa 600 bilhões em todo mundo, tendo um número de 36 milhões de enfermos 

e com a perspectiva deste número triplicar até 2050. No decorrer da doença o 

indivíduo acometido começa a ter perdas graves de memória, dificuldade para 

expressar-se, incoordenação motora com perda do controle motor fino e até mesmo 

dificuldade visuais e espaciais (OBERMEYER et al., 2012), apresentando-se ainda 

agitado, muitas vezes agressivo, com distúrbios do sono e vigília, depressivo, ansioso 

e confusão mental, não discernindo a realidade da fantasia (FERRI et al., 2004; DE 

VUGT et al., 2005; OBERMEYER et al., 2012). Segundo FITZPATRICK et al. (2005) 

e  GANGULI et al. (2005) sendo esperado após o diagnóstico uma expectativa de vida 

de 5 a 7 anos. 

 

2.2.3 ETIOPATOGÊNIA 

 

Associações da doença de Alzheimer com formações de placas beta-amilóide 

(Aβ) e emaranhados neurofibrilares (NFT) ao redor dos neurônios do sistema nervoso 

central ao nível celular são realizados (KOSIK; JOACHIM; SELKOE, 1986; WOOD et 

al., 1986). No entanto as placas beta-amilóide (Aβ) são formados por uma proteína 

encontrada com frequência em cérebros saudáveis, sendo esta derivada da proteína 

precursora de beta-amilóide (AβPP) (SHOJI et al., 1992). A (AβPP) é quebrada por 

uma beta-secretase (BACE1) nos aminoácidos 1 e 11 (CAI et al., 2001). Sendo assim, 

uma segunda clivagem na terminação carboxi é realizada pela enzima gama-

secretase (WOLFE, 2006). O resultado desta última clivagem é a formação de duas 

isoformas de (Aβ), sendo estas respectivamente (Aβ1-40) ou (Aβ1-42), sendo esta 

última incriminada em maior oligomerização, formando mais facilmente os agregados 
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proteicos presentes na doença de Alzheimer (CAI et al., 2001; SCHROETER et al., 

2003), resultando em inflamação decorrente desta deposição de (Aβ) devido a danos 

neuronais e ativação de astrócitos e micróglia (ROSENBERG, 2005; VEERHUIS, 

2011). 

Já a formação de emaranhados neurofibrilares (NFT) resultam em acúmulo da 

proteína tau hiperfosforilada, relacionada ao crescimento axonal e plasticidade 

cerebral (WOOD et al., 1986; SPILLANTINI; GOEDERT, 2013). No entanto deve-se 

salientar que tanto a formação da proteína beta-amilóide, quanto a formação de 

emaranhados neurofibrilares não são específicas da doença de Alzheimer, sendo 

encontrada também em indivíduos com outras doenças, bem como em cérebros 

normais (MASTERS et al., 1985; ROSS; POIRIER, 2004). Não sendo compreendido 

ainda o que ocasiona a formação destas placas (Aβ) e (NFT), bem como seu real 

papel na doença de Alzheimer (CAVANAUGH, 2014). 

 

3. HIPÓTESE 

 

A deficiência de estrógeno, tanto de origem gonadal quanto de origem extra-

gonadal podem ser fatores predisponentes para a doença de Alzheimer e ter influência 

direta sobre o hipocampo, alterando a sua morfologia. 

 

4. OBJETIVOS  

 

4.1 OBJETIVO GERAL 

 

Analisar de modo quantitativo o volume pertencente as diferentes regiões do 

hipocampo, como a CA1, CA3 e giro denteado, bem como o volume total do 

hipocampo em modelos de ratos induzidos ao déficit de estrógeno. Para tanto, 

técnicas histológicas e estereológicas serão utilizados em encéfalos de ratas. 

 

 

 



22 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

4.2.2 ESTUDO QUANTITATIVO 

 

• Quantificar o estrógeno sérico de Rattus norvegicus; 

• Estimativa do volume total do hipocampo; 

• Estimativa dos volumes das camadas CA1, CA3 e giro denteado do 

hipocampo.  

 

5. MATERIAIS E MÉTODOS  

 

5.1 OBTENÇÃO DAS AMOSTRAS 

 

Para esta pesquisa foram utilizadas 15 fêmeas de ratos Wistar (Rattus 

norvegicus), obtidos com 60 dias e eutanasiados aos 180 dias, tendo 

aproximadamente 250 a 350 gramas. Estes animais foram adquiridos do biotério de 

produção de ratos do Instituto de Ciências Biomédicas da USP ICB/USP, e mantidos 

no biotério do Núcleo de Terapia Celular e Molecular (NUCEL), da Faculdade de 

Medicina da Universidade de São Paulo – FM/USP. Estes animais foram eutanasiados 

de acordo com os protocolos estabelecidos pelo “Conselho Nacional de Controle da 

Experimentação Animal - (CONCEA), sob CEUA número: 6309161017 e analisadas 

no Setor de Anatomia dos Animais Domésticos e Silvestres da Faculdade de Medicina 

Veterinária e Zootecnia da Universidade de São Paulo. Apenas os animais do grupo 

II e III passaram por experimentação, respectivamente ovariosalpingohisterectomia 

aos 60 dias para os animais do grupo II e III e administração de letrozol apenas para 

grupo III aos 150 dias, a cada 24 horas, durante 30 dias (figura 1).  

 

• Grupo I – Controle: (N = 05) 

• Grupo II – Ovariosalpingohisterectomia: (N = 05) 

• Grupo III – Ovariosalpingohisterectomia + Letrozol: (N = 05) 
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Figura 1 - Design experimental 
 

 

Fonte: ABDALA, (2019). 
Legenda: Grupo 1) grupo controle – eutanásia aos 180 dias; Grupo 2) grupo experimental – 
ováriosalpingohisterectomia aos 60 dias e eutanásia aos 180 dias; Grupo 3) grupo experimental 
– ováriosalpingohisterectomia aos 60 dias, intervalo de 90 dias, experimentação com letrozol 
durante 30 dias e eutanásia aos 180 dias. 
 

5.2 PROCEDIMENTO CIRÚRGICO 

 

Foi realizado no grupo II e no grupo III a ovariosalpingohisterectomia em 

conformidade com o comitê de ética animal da FMVZ-USP, seguindo o protocolo de 

(BOUTAS et al., 2017), mantendo os animais em conforto térmico (temperatura, 20 ± 

1 °C) e fotoperíodo controlado (12h de luz/dia), realizando jejum de 12 horas de 

sólidos. Desta forma preconizou-se como medicação pré-anestésica morfina [3 mg/kg 

– (Dimorf® - 0,1 mg/ml – Cristália Produtos Químicos Farmacêuticos LTDA – Brasil)] 

pela via intramuscular e indução anestesia inalatória utilizando-se para tanto 

isofluorano em vaporizador calibrado para isofluorano em taxa de vaporização a 1% 

e manutenção anestésica com a mesma taxa de vaporização. Sendo assim, foi 

realizado tricotomia ampla e assepsia cirúrgica com solução alcoólica de digluconato 

de clorexidinada 0,5% Riohex®; Ind. Farmacêutica Rioquimica LTDA) sobre a região 
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abdominal ventral e incisão retro umbilical, expondo o tecido subcutâneo, músculo 

reto abdominal e linha alba, sendo realizado punço incisão da linha alba para acesso 

aos órgãos abdominais da cavidade região pélvica. Realizou-se então dupla ligadura 

em ambos os pedículos ovarianos, bem como sobre a região de corpo uterino para 

posteriormente realizar as secções e desta forma promover a extirpação dos ovários, 

cornos uterinos e corpo uterino, promovendo-se desta forma a cirurgia de 

ováriosalpingohisterectomia. Uma vez não havendo focos hemorrágicos foi promovido 

a síntese do músculo reto abdominal utilizando-se suturas em padrão sultan e da pele 

em padrão simples separado. Tanto para as ligaduras, bem como para a síntese 

preconizou-se a utilização de fio nylon monofilamentar estéril – 3-0 (PROCARE®, 

Reg. MS: 10237580074, China) (figura 2). 

Após a ováriosalpingohisterectomia, os animais permaneceram monitorados 

quanto a frequência cardíaca, frequência respiratória, pulso e reflexo pupilar até a 

completa recuperação anestésica, sendo esta realizada em ambiente com 

temperatura controlada, bem como incidência de luz controlada como já descrito 

anteriormente.  

Estes animais foram submetidos a tratamento antibiótico profilático utilizando-

se enrofloxacino – 2,5% na dose de [5mg/kg – (Flotril® - MSD Saúde Animal – Brasil)], 

pela via subcutânea em dose única. O tratamento da dor foi realizado com opioide, 

utilizando-se para tanto morfina [3 mg/kg – (Dimorf® - 0,1 mg/ml – Cristália Produtos 

Químicos Farmacêuticos LTDA – Brasil) a cada 4 horas] pela via subcutânea durante 

3 dias, associado ao anti-inflamatório não esteroidal ibuprofeno [20 mg/kg – Medley® 

- 50 mg/ml – Brasil) a cada 4 horas] pela via oral, durante 3 dias. O tratamento para 

dor é iniciado no pré-cirúrgico e continuado conforme os intervalos já mencionados 

acima (NEVES et al., 2013). 

Os ovários foram avaliados ao estereomicroscópio, microscopia eletrônica de 

varredura e cortes histológico analisados em microscópio óptico para confirmação da 

puberdade das fêmeas. 
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Figura 2 - Ovariosalpingohisterectomia em Rattus norvegicus 

 
Fonte: ABDALA, (2019). 
Legenda: Observa-se em A) animal posicionado em decúbito dorsal e (*) campo cirúrgico estéril 
posicionado com sutura simples; B) em (ip) incisão de pele e subcutâneo e (<) linha alba; C) nota-se 
(mj) massa jejunal sobrepondo órgão abdominais bem como os ovários, cornos uterino e corpo do 
útero; D) em (>) nota-se o ovário direito e (cu) o corpo do útero; E) exposição de ambos (cu) cornos 
uterinos, podendo observar ainda (>) ovário esquerdo e (cU) corpo do útero; F) em (po) observa-se 
pedículo ovariano após dupla ligadura; G) nota-se em (rm) rafia do músculo reto abdominal; H) em (rp) 
rafia da pele. 
 

5.3 TRATAMENTO COM LETROZOL 

 

O letrozol, obtido da Novartis Pharma (Istambul, Turquia) foi administrado 

apenas no grupo III na dose de 1 mg/kg (KUMRU et al., 2007). Para tanto foi diluído 

1g de letrozol [Novartis Pharma (Istambul, Turquia)] em 10 ml de óleo de canola, 

obtendo-se solução “mãe” de letrozol de 100 mg/ml. Posteriormente foi aspirado 10 

unidades internacionais desta solução para ser diluída em 5 ml de óleo de canola, 

tendo-se então solução de letrozol à 2 mg/ml, sendo administrado aproximadamente 

0,2 ml a cada 24 horas, pela via oral ao grupo III, durante 30 dias (BERGER; CONLEY, 

2014), já que a média de peso entre os animais foi de 300 gramas. 
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5.4 DOSAGEM DE ESTRÓGENO, ANÁLISE DOS OVÁRIOS E HIP OCAMPO 

 

A dosagem de estrógeno sérico foi realizada após a eutanásia dos grupos I, II 

e III. Para tanto, foi administrada dose elevada de pentobarbital sódico (200 mg/kg) 

via intraperitoneal e imediatamente após constatação do óbito foi realizado 

toracotomia e coleta de sangue do átrio direito, perfazendo aproximadamente um 

volume de 4 ml de sangue, que foi acondicionados em tubos secos sem gel (BD 

Vacutainer, Becton Dickinson), os quais permaneceram em temperatura ambiente 

durante 4 horas para formação de coágulo e posteriormente levados à centrifuga a 

1500 rpm durante 5 minutos para subsequente armazenamento do soro em 

eppendorf, totalizando um volume final de soro de 1000 µl. Estes foram congelados à 

- 80 °C até o momento das dosagens. Foi realizado ainda perfusão via ventrículo 

esquerdo, de tampão fosfato salino a 0,1 M - (PBS 1x) para a lavagem do sistema 

vascular. Em seguida, perfusão com paraformaldeído 4% em (PBS 1x). 

Após a fixação por 24 horas, craniectomia foi realizada para remoção do 

encéfalo, sendo assim os encéfalos foram imersos em paraformaldeído 4% durante 

72 horas e posteriormente em solução crioprotetora (solução de sacarose 30%) por 

mais 24 horas à temperatura de 4 à 8 °C, sendo então incluídos em Tissue Tek 

(Tissue-Tek O.C.T. Compound, Sakura) e congelados em nitrogênio líquido (- 180 °C). 

Após a confecção dos blocos, cortes coronais seriados de 30 µm de espessura foram 

realizados em criostato (Leica Biosystems – CM1850). Para os cortes seriados, foi 

amostrado 6 secções, e descartado 6 secções, seguindo este padrão até o término 

do hipocampo. As lâminas geradas foram coradas com azul de toluidina e analisadas 

em software estereológico CAST (versão 3.4.1.0 - Visiopharm). Sendo assim, para 

cada animal amostrado gerou-se em média 6 lâminas contendo 3 cortes por lâmina 

(figura 3). 

 Dos cortes amostrados foi selecionado o hipocampo direito ou o esquerdo de 

forma aleatória, através de uma tabela numérica randomizada. Após a seleção do 

hipocampo a ser quantificado, fração de ½ (meio) foi aplicado sobre todas as secções, 

para determinar o número de secções a serem analisadas. 

 Sendo assim, é colocado sobre as secções a serem analisados, um sistema de 

pontos, cuja área por ponto foi de 72.991,72 µm2, foi sobreposto nas secções do 

hipocampo (figura 4 e 5). 
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Figura 3 – Esquema amostragem por secções 

 

 
Fonte: ABDALA, (2019). 
Legenda: Para cada encéfalo gerou-se cortes seriados que foram agrupados de forma 

sequencial, sendo descartado a cada 6 cortes, outros 6 cortes. AT): Azul de toluidina; GFAP): 

anti células da glia; CD11b): anti células da glia; Beta III tubulina) anti células neuronais; 

Controle -): controle negativo.  

 

Figura 4 – Camadas do hipocampo 

 

Fonte: ABDALA, (2019) 
Legenda: Pode-se observar as diferentes camadas que compõem o hipocampo, como a 
camada CA1, CA3 e giro denteado (GD). 
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Figura 5 – Hipocampo (Rattus norvegicus) 

 

Fonte: ABDALA, (2019). 
Legenda: Sistema de pontos para estimativa do volume total do hipocampo e das camadas 
CA1, CA3 e giro denteado. 
 

Já os ovários foram fixados em paraformaldeído 4% durante 72 horas e 

incluídos em parafina para cortes de 5 µm de espessura realizados em micrótomo 

(Leica Biosystems – RM2125 RTS), as lâminas geradas coradas com eosina e 

hematoxilina. 

A mensuração sérica de estrógeno foi realizada pelo Laboratório de 

Reprodução Animal – FMVZ - USP. Para tanto análise e dosagem em duplicidade 

pela metodologia de radioimunoensaio (RIE), utilizando equipamento (WIZARD – 

Perkin Elmer – Massachusetts, EUA). Todos os parâmetros de qualidade dos ensaios 

foram realizados de acordo com o preconizado pela comunidade científica 

internacional. 
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5.5 ANÁLISE DOS OVÁRIOS PELA TÉCNICA DE MESOSCOPIA E MICROSCOPIA 

ELETRÔNICA DE VARREDURA (MEV) 

 

Pela análise mesoscópica dos ovários, foi possível avaliar a estrutura física e 

arquitetônica em pequeno aumento, análise esta que antecedeu a microscopia 

eletrônica de varredura (MEV). Através desta técnica foi possível analisar a 

preservação dos ovários, seu aspecto morfológico, além da visualização da cadeia 

vascular, folículos ovarianos e desta forma avaliar se a superfície tecidual se encontra 

adequada para a realização de técnica mais elaborada, como a (MEV). Sendo assim, 

pela microscopia eletrônica de varredura foi realizada a avaliação mais refinada do 

tecido, podendo analisar tanto a superfície do órgão como um todo, a superfície celular 

e a estrutura física e arquitetônica dos tecidos e células ovarianas, permitiindo 

avaliação do arranjo 3D dos folículos e tecidos adjacentes. Para tanto, os ovários 

foram fixados em paraformaldeído 4%, sendo então lavados em água destilada em 3 

ciclos de 5 minutos em agitação para então passar por processo de desidratação 

crescente em alcool (70, 80, 90, 100 e 100%), tendo permanência de 30 minutos em 

cada alcool (MS Orbital Shaker – Prismatec), sendo pós-fixados em tetróxido de ósmio 

a 1%, seguido de desidratações a seco em ponto crítico (Balzers CPD 020). 

Posteriormente o material foi colocado em um suporte metálico para revestimento em 

ouro (“sputtering” Emitech K550) e analisado em microscópio eletrônico ME Leo 435 

VP (figura 6). 
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Figura 6 - Mesoscopia, microscopia eletrônica de varredura e microscopia de luz em hematoxilina e 
eosina respectivamente – Rattus norvegicus 

 
Fonte: ABDALA, (2019). 
Legenda: Observa-se em (fl) folículo ovariano e em (O) irrigação folicular; B) microscopia eletrônica de varredura 
(fl) folículo ovariano; C) miscroscopia de luz (cl) corpo lúteo, (fl2) folículo ovariano secundário e (fl3) folículo 
ovariano terciário – hematoxilina e eosina. 
 

 
5.6 DETERMINAÇÃO DA FASE DO CICLO ESTRAL PELA TÉCNI CA DE LAVADO 

VAGINAL 

 

 O ciclo estral completo das ratas possui duração de 4 dias, sendo o mesmo 

compreendido pelo diestro I e II, proestro e estro (ALLEN, 1922; LONG; EVANS, 

1922). A citologia vaginal é uma técnica de suma importância pelo fato de não ser 

invasiva e determinar as fases do ciclo estral pelos diferentes tipos celulares 

encontrados, podendo assim além de determinar o ciclo estral, manter grupos de 

pesquisa homogêneos (COOPER, 1993; MARCONDES; BIANCHI; TANNO, 2002). 

Desta forma, foi realizado citologia vaginal através da técnica do lavado vaginal com 

PBS 0,1 M estéril nos animais do grupo I, II e III a cada 15 dias até o final da 

experimentação aos 180 dias, com o intuito de avaliar todo o ciclo estral destes 

animais durante toda a experimentação. Sendo assim, todas as ratas foram contidas 

manualmente e desta forma aplicado 10 µl de PBS 0,1 M estéril com micropipeta 

monocanal de volume fixo (KASV – Modelo K1-10f) e resgatado imediatamente 

volume semelhante para deposito em lâminas histológicas (Global Glass). Estas foram 

secadas à temperatura ambiente e fixadas em álcool 70%, para posteriormente serem 

coradas em eosina e hematoxilina (figura 7). 
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Figura 7 – Citologia vaginal 

 
Fonte: ABDALA, (2019). 
Legenda: Observa-se de forma sobreposta grande quantidade de células anucleadas, sem a presença 
de hemácias e leucócitos, sendo característico a fase de estro. 

 

5.7 QUANTIFICAÇÃO 

 

5.7.1 ESTIMATIVA DO VOLUME TOTAL DO HIPOCAMPO (Vref  H) 

 

O Volume total do hipocampo de ratas Wistar foi estimado pelo método de 

Cavalieri. Das secções amostradas para a descrição morfológica foi sobreposto um 

sistema de pontos. Os pontos que tocaram o hipocampo foram contados e o volume 

estimado a partir da fórmula: 

Vref (H):= p x a(p) x t x k 

p: somatória de pontos que tocaram o hipocampo 

a(p): área por pontos = 72.991,72µm2 
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t: distância entre as secções coradas com azul de toluidina = 30µm 

k: distância entre as secções: 12 

 

5.7.2 ESTIMATIVA DOS VOLUMES DAS CA1, CA3 E GIRO DENTEADO  

 

Para a estimativa dos volumes totais das camadas do hipocampo foi calculado, 

inicialmente, o volume de fração de cada uma dessas camadas. Assim, das secções 

amostradas para a estimativa de Vref (H) também foi sobreposto um sistema de 

pontos. Foram contados os pontos que tocaram cada uma das camadas em relação 

ao total de pontos que tocaram todo o hipocampo, de acordo com a fórmula: 

 

Vv (CA1):= p(CA1)/ p(H) 

Vv (CA3):= p(CA3)/ p(H) 

Vv (GD):= p(GD)/ p(H) 

 

Para a estimativa do volume total de cada camada foi multiplicado Vv pelo Vref (H).  

 

V(CA1):= Vv (CA1) x Vref (H) 

V(CA3):= Vv (CA3) x Vref (H) 

V(GD):= Vv (GD) x Vref (H) 

 

5.7.3 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

• Para o método de Cavalieri foi calculado o erro da variância (CE) 

(NYENGAARD, 1999). 

• Teste de variância (ANOVA) (one-way). 

• Se p<0.05 é aplicado o teste de Tukey para múltiplas comparações. 
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6 RESULTADOS 

 

Os resultados obtidos neste estudo foram divididos em: análise de estradiol e 

estudo quantitativo. 

 

6.1 ANÁLISE DE ESTRADIOL 

   

A quantificação de estradiol para o grupo controle variou de 6,79 a 22,92 pg/ml 

(média = 16,29 pg/ml; CV=0,43). Para o grupo OSH houve variação de estradiol de 

5,06 a 6,22 pg/ml (média = 5,47 pg/ml; CV=0,10). Já para o grupo OSH + letrozol a 

variação de estradiol ficou entre 4,93 a 7,04 pg/ml (média = 6,01 pg/ml; CV=0,13) 

(gráfico 1) (tabela 1). Houve diferença significativa entre o grupo controle e os grupos 

tratados, OSH e OSH+ letrozol (p<0,05). 

 

Gráfico 1 – Dosagem de estrógeno 

 
 
Fonte: ABDALA, (2019). 
Legenda: Nota-se grande diferença dos valores de estrógeno do grupo controle em relação ao 
grupo OSH e OSH + letrozol. 

 
 
 
 
 
 
 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

Controle OSH OSH + letrozol

Dosagem estrógeno (pg/ml)

*
*



34 

 
 
 Tabela 1 – Valores médios de estrógeno 

GRUPO DOSAGEM ESTRÓGENO 
(pg/ml) 

Controle 16,28 (0,43) 

OSH 6,00 (0,10)* 

OSH + letrozol 5,47 (0,13)* 

 Fonte: ABDALA, (2019). 
Legenda: Valores médios da dosagem de estrógeno nos diferentes grupos. Diferença entre os 
grupos: *p<0,05. 
 

6.2 ANÁLISE QUANTITATIVA 

 

Neste estudo os resultados foram divididos em: volume total do hipocampo, 

volume total da camada CA1 do hipocampo, volume total da camada CA3 do 

hipocampo e volume total do giro denteado do hipocampo. 

 

6.2.1 VOLUME DO HIPOCAMPO E DAS CAMADAS CA1, CA3 E GIRO DENTEADO 

DO HIPOCAMPO 

  

O volume total do hipocampo para o grupo controle variou de 69,16 a 77,88 

mm³ (média = 72,24 mm³; CV=0,07). Para o grupo OSH o volume total variou de 61,17 

a 81,77 mm³ (média = 68,7 mm³; CV=0,17). Em relação ao grupo OSH + letrozol houve 

variação compreendida entre 43,3 a 73,26 mm³ (média = 62,75 mm³; CV=0,27). 

 O volume total da camada CA1 do hipocampo no grupo controle variou de 46,87 

a 60,12 mm³ (média = 51,57 mm³; CV=0,14). O volume total no grupo OSH variou de 

35,31 a 53,81 mm³ (média = 44,10 mm³; CV=0,21) e para o grupo OSH + letrozol 

apresentou volume total que variou de 27,01 a 52,65 mm³ (média = 42,70 mm³; 

CV=0,32). O volume total da camada CA3 do hipocampo para o grupo controle variou 

de 11,56 a 14,18 mm³ (média = 13,8 mm³; CV=0,15). O grupo OSH apresentou volume 
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total que variou de 10,40 a 15,13 mm³ (média= 12,05 mm³; CV=0,22). O volume total 

para o grupo OSH + letrozol variou de 9,56 a 12,92 mm³ (média= 11,14 mm³; 

CV=0,15). Em relação ao volume estimado do giro denteado do hipocampo, o grupo 

controle apresentou volume total que variou de 0,62 a 0,77 mm³ (média= 0,68 mm³; 

CV=0,12). Para o grupo OSH, o volume variou de 0,95 a 1,73 mm³ (média = 1,25 mm³; 

CV=0,33). Já o grupo OSH + letrozol apresentou valores estimados que variaram 

entre 0,67 a 1,03 mm³ (média = 0,89 mm³; CV=0,21) (gráfico 2). O CE do método de 

Cavalieri foi de 0,02, 0,06 e 0,09 respectivamente para os grupos controle, OSH e 

OSH + letrozol. Comparando-se os volumes totais entre os grupos para cada camada 

formadora do hipocampo, não houve diferença estatística.   

 
 
Gráfico 2 – Volume do hipocampo (mm³) 

 
Fonte: ABDALA, (2019). 
Legenda: Pode-se observar de forma dinâmica o volume total do hipocampo nos diferentes grupos 
amostrados, bem como de cada camada do hipocampo. 
 

7. DISCUSSÃO 

 

Sabe-se que o 17β-estradiol possui ação neuroprotetora sobre o hipocampo, 

podendo até mesmo retardar a progressão da doença de Alzheimer (DA) 

(GARCIA-SEGURA; AZCOITIA; DONCARLOS, 2001; BRANN et al., 2007; 

AREVALO; AZCOITIA; GARCIA-SEGURA, 2015; ZARATE; STEVNSNER; 
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GREDILLA, 2017), o inverso, ou seja, a diminuição de estrógeno poderia predispor a 

algum grau de diminuição do volume do hipocampo, já que a atrofia, diminuição de 

seu volume é considerado o principal marcador para a doença de Alzheimer (FOX et 

al., 1996; MORI et al., 2002; HENNEMAN et al., 2009). Há trabalhos, porém, que 

reportam que mulheres que receberam terapia hormonal apresentaram menores 

volumes de hipocampo quando comparadas com o grupo sem terapia hormonal ou 

que receberam placebo (COKER et al., 2009; LORD et al., 2010).  

Em mulheres, a redução do estrógeno cai drasticamente com a menopausa. 

MANLY et al. (2000) relataram que a manifestação da DA se inicia quando o nível 

deste hormônio reduz de 74% a 84%. Nossos resultados mostraram redução de 

estradiol na ordem de 63% a 66%, respectivamente para os grupos de ratas 

ovariectomizadas (OSH) e ovariectomizadas e inibição da aromatase (OSH + letrozol) 

quando comparados com o grupo controle.  

Essa redução de estradiol, no entanto, não alterou significativamente o volume 

total do hipocampo, bem como não alterou o volume das camadas CA1, CA3 e giro 

denteado (GD) do hipocampo, embora observou-se uma redução gradual do volume 

total de CA1 e CA3 e do hipocampo nos grupos OSH e OSH + letrozol ao comparar 

valores médios. Ao se observar os volumes de cada camada do hipocampo em todos 

os grupos, observou-se que CA1 é a que apresentou o maior volume, representando 

cerca de 78% do volume total do hipocampo, seguida da camada CA3, representando 

aproximadamente 20% do volume total e o GD aproximadamente 2%. De acordo com 

GALEA et al. (1999) o volume maior de CA1 está relacionado ao grande número de 

sinapses e espículas dendríticas dependente de hormônios sexuais como o estrógeno 

e progesterona. Na gestação, em ratas, observou-se aumento do volume das 

camadas CA1 e CA3, bem como das espículas dendríticas (GALEA et al., 1999; 

KINSLEY et al., 2006). 

Uma das razões da alteração da estrutura do hipocampo é a plasticidade 

neuronal. Em condições normais e fisiológicas, novas espículas dendríticas são 

formadas e sofrem regressão na camada CA1 ao longo do ciclo estral de ratas 

(WOOLLEY et al., 1990). Em condições patológicas, como na doença de Alzheimer, 

o número de neurônios da camada CA1 reduz acentuadamente. Em pacientes 

portadores da DA, o número de neurônios de CA1 foi de 4,40 x 106 ao passo que em 

pessoas idosas, sadias, este valor foi de 14,08 x 106 (WEST et al., 1994; PADURARIU 
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et al., 2012). Em nosso trabalho, no entanto, não avaliamos o número total de 

neurônios. 

Trabalhos evidenciam que a modulação da neuroplasticidade do hipocampo é 

mais dependente do estrógeno de ação local do que do estrógeno gonadal (ISHII et 

al., 2007; BIAN et al., 2014). Por ação da aromatase, uma enzima presente não só 

nas gônadas, mas também no sistema nervoso, o hipocampo é capaz de sintetizar o 

estrógeno a partir do colesterol (MUKAI et al., 2006).  Fêmeas de camundongos 

ovariectomizadas e tratadas com letrozol, um inibidor da aromatase, apresentaram 

redução significativa no número de sinapses quando comparadas com as fêmeas 

apenas ovariectomizadas (ZHOU et al., 2010).  

Em nosso trabalho, a redução de 63% a 66% do estrógeno nas fêmeas OSH e 

OSH + letrozol não alterou a estrutura do hipocampo para o parâmetro volume. Assim, 

esse percentual de queda de estrógeno, após 120 dias pós tratamento, não foi o 

suficiente para promover alterações no volume total do hipocampo no nosso 

experimento. Não sabemos, no entanto, se um período superior a 120 dias promoveria 

queda mais acentuada de estrógeno e consequentemente alterações estruturais no 

hipocampo, já que em mulheres os primeiros sinais da DA surgem quando há queda 

de estrógeno de 74% a 84% (MANLY et al., 2000). 

  

8. CONCLUSÃO 

 

 Pode-se concluir que para a redução de 63% a 66% do nível de estradiol em 

ratas, promovido tanto pela ovariosalpingohisterectomia como pela 

ovariosalpingohisterectomia seguida do tratamento com inibidor da aromatase, 

letrozol, não houve alteração do volume total do hipocampo.    
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