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RESUMO 

 

ORECHIO, D. Caracterização morfológica e celular da zona subventricular e da 
corrente rostral migratória em encéfalos de fetos caninos. [Morphological and 
cellular characterization of subventricular zone and rostral migratory stream in brains 
of canine fetuses]. 2016. 84 f. Dissertação (Mestrado em Ciências) – Faculdade de 
Medicina Veterinária e Zootecnia, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2016. 
 

 

Precursores neurais originados na zona subventricular (ZSV) de algumas espécies 

animais possuem uma rota de migração neuronal destinada ao bulbo olfatório 

principal (BOP), onde os neuroblastos migrantes se diferenciam em interneurônios. 

Esta corrente migratória é mantida na idade adulta. A compreensão de como se 

organiza na idade fetal é essencial para a compreensão geral e estabelecimento de 

novas terapias celulares. O objetivo deste estudo é caracterizar a composição 

celular e organização morfológica da ZSV e da corrente rostral migratória (CRM) em 

encéfalos de fetos caninos. A ZSV, CRM e BOP foram obtidos de fetos caninos de 

aproximadamente 57 dias de idade gestacional. O tecido foi analisado através de 

coloração de Nissl, método de imunohistoquímica de dupla marcação com 

duplacortina (DCX), fator de transcrição SOX2, proteína glial fibrilar ácida (GFAP), 

calbindina (CALB), calretinina (CALR) e tirosina-hidroxilase (TH). Foram feitas  a 

análise relativa da expressão da imunorreatividade e análise quantitativa de 

colocalização celular, além do método de  microscopia eletrônica de transmissão. Os 

resultados mostram que a ZSV dorsal possui células imunorreativas (ir) para o DCX 

ao longo da parede ventricular, dispostas tangencialmente e fileiras de células 

SOX2-ir foram encontradas na mesma orientação. A imunorreatividade de GFAP foi 

mais forte na ZSV dorsal e as células possuem fibras dirigidas tangencialmente 

adjacentes ao ventrículo lateral e fibras orientadas radialmente em direção ao córtex. 

A CRM de feto de cão tem início na ZSV anterior e segue caudalmente ao redor da 

cabeça do núcleo caudado e desce na vertical até se curvar rostralmente em direção 

ao BOP onde termina na camada de células granulares (CCG). A CRM tem 

aparência homogênea e densa e possui células positivas para o DCX nas porções 

iniciais e para SOX2 e GFAP por toda a extensão. Não houve células positivas para  

CALB, CALR e TH em nenhuma região da ZSV e CRM. No BOP, os resultados 

mostraram que a camada glomerular (CG) possui células imunorreativas a CALR, 



TH, SOX2 e GFAP. Na camada plexiforme externa (CPE) houve células 

imunorreativas a CALB, CALR, SOX2 e GFAP e na CCG, houve células 

imunorreativas a CALR, SOX2 e GFAP. Na análise de colocalização, foram 

encontrados na CG neurônios CALR  que colocalizam com células SOX2 e uma 

baixa colocalização de neurônios TH e células SOX2. Na CPE, foi observado um 

baixo número de colocalização de neurônios CALR e CALB e na CCG, as células 

SOX2 colocalizam com os neurônios CALR. As conclusões mostram que o feto de 

cão possui uma CRM em direção BOP, com imunorreatividade celular para DCX, 

SOX2 e GFAP na ZSV e CRM e para CALB, CALR, TH, SOX2 e GFAP nas 

principais camadas do BOP. 

 
 
Palavras-chave: Bulbo olfatório. Interneurônio. Neurogênese. Célula-tronco. 

 

  



ABSTRACT 

 

ORECHIO, D. Morphological and cellular characterization of subventricular 
zone and rostral migratory stream in brains of canine fetuses. [Caracterização 
morfológica e celular da zona subventricular e da corrente rostral migratória em 
encéfalos de fetos caninos]. 2016. 84 f. Dissertação (Mestrado em Ciências) – 
Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, Universidade de São Paulo, São 
Paulo, 2016. 
 

 

Neural precursors originated in the subventricular zone (SVZ) of some animal 

species have a migration route destined for main olfactory bulb (MOB), where 

migrants neuroblasts differentiate into olfactory interneurons. This migratory stream is 

maintained in adulthood. Understanding how it is organized in fetal age is essential 

for general understanding and establishment of new cell therapies. The aim of this 

study is characterize the cellular composition and morphological organization of the 

SVZ and rostral migratory stream (RMS) of brains of canine fetuses. The SVZ, RMS 

and MOB was obtained from canine fetuses of the approximately 57 gestacional 

days-old.  The tissue was analyzed by Nissl staining and by immunohistochemical 

methods  for double labelling with doublecortin (DCX), transcription factor SOX2, glial 

fibrillary acid protein (GFAP), calbindin (CALB), calretinin (CALR) and tyrosine-

hydroxylase (TH). Semiquantitative analysis of immunoreactivity and quantitative 

analysis of colocalization were realized, besides ultrastructural analysis by electron 

microscopy.   The results show that in dorsal SVZ, DCX immunoreactive cells were 

found along the ventricular wall, arranged tangentially and lines of SOX2 cells were 

also found in the same orientation. The GFAP immunostaining is stronger in dorsal 

SVZ with tangentially directed fibers near the lateral ventricle and radially oriented 

fibers toward the cortex. The RMS of dog fetus begins at anterior SVZ and follows 

caudally around the head of the caudate nucleus and vertically descends to bend 

rostrally into the MOB, where it ends in the granular cell layer (GCL).The RMS have 

SOX2 positive cells on entire length, showing a homogeneous appearance and high 

cell density. There is no positive CALB cells or CALR in any region of the SVZ and 

RMS. The results of the MOB show that the glomerular layer (GL) there were cells 

immunoreactive to CALR, TH, SOX2 and GFAP. In the external plexiforme layer 

(EPL) there were immunoreactive cells for CALR, CALB, SOX2 and GFAP and, the 

GCL, the prevalence is higher for CALR neurons, SOX2-ir and GFAP-ir cells. In 



colocalization analysis, they were found a some CALR positive neurons in GL that 

colabeled with SOX2 cells and a low colocalization of TH neurons and SOX2 cells. In 

EPL, was observed a low colocalization number of CALR and CALB neurons and in 

GCL, SOX2 cells colabeled with CALR neurons. The conclusions show that the dog 

fetus has a RMS directed to the MOB, with cellular immunoreactivity for DCX, SOX2 

and GFAP in the ZSV and RMS and cellular immunoreactivity for SOX2 CALB, 

CALR, TH and GFAP in main olfactory bulb layers.  

 
 
Keywords: Olfactory bulb. Interneuron. Neurogenesis. Stem cell. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

1.1 ASPECTOS GERAIS 

 

 

Apesar de a zona subventricular (ZSV) e a corrente rostral migratória (CRM) 

serem formadas durante o desenvolvimento intrauterino, foi a descoberta da 

neurogênese adulta, realizada no ano de 1960 por Joseph Altman, que deu fim ao 

antigo dogma da neurociência de que não há regeneração neuronal no cérebro 

adulto e despertou enorme interesse científico (ALTMAN; DAS, 1965). Uma das 

importantes descobertas foi que em caso de lesões encefálicas, os neuroblastos 

produzidos na ZSV migram para a área lesionada, atraídos por fatores secretados 

na região onde a lesão ocorreu (PARENT et al., 2002; LAN ZHANG et al., 2007; LIU; 

CHOPP, 2015). Tais descobertas contribuíram para possíveis terapias contra 

doenças neurodegenerativas ainda sem cura como o Mal de Parkinson, o Mal de 

Alzheimer, a Doença de Huntington, entre outras. Desde então, extensos estudos 

foram conduzidos com o objetivo de caracterizar a ZSV tanto em encéfalos normais, 

quanto em encéfalos com doenças neurodegenerativas (CURTIS; FAULL; 

ERIKSSON, 2007; BRAUN; JESSBERGER, 2014). 

 A importância de estudar o cão está no fato de que o cérebro do cão possui 

um sistema nervoso mais parecido com o do homem em organização e 

complexidade (WALTON; WOLFE, 2008). Além disso, o cão é um modelo natural 

para diversas doenças humanas, incluindo neuropatologias como o Mal de 

Alzheimer (CUMMINGS et al., 1993; ROFINA et al., 2006; HEAD, 2013), epilepsia 

(BORSCHENSKY et al., 2012) e deficiências cognitivas de aprendizagem e memória 

(HEAD, 2011). Uma análise dos modelos animais utilizados nos estudos da área 

neurológica entre os anos de 1975 a 2004, revelou que em cerca de 75% das 

publicações, os modelos utilizados eram ratos ou camundongos (MANGER et al., 

2008). Vale ressaltar que o cérebro do rato é cerca de 2000 vezes menor que o de 

um humano, enquanto o do cão é apenas cerca de 10 vezes menor (WALTON; 

WOLFE, 2008).  

 Cães também são importantes modelos no estudo do efeito da poluição 

ambiental nas estruturas anatômicas relacionadas à olfação e respiração, como o 
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epitélio olfatório e respiratório, bulbo olfatório principal (BOP) e córtex cerebral. O 

acúmulo de material particulado inalado causa inflamação do BOP em humanos, 

além de alterar a plasticidade neurogênica adulta da ZSV. Em cães que vivem nas 

grandes cidades, os danos causados naturalmente são semelhantes aos que 

acometem humanos (CALDERÓN-GARCIDUEÑAS et al., 2010, 2011). Estudar a 

origem dos neurônios que migram continuamente para compor as camadas do BOP 

torna-se relevante para entender a função dos neuroblastos. A migração contínua de 

neuroblastos para o BOP ainda é pouco esclarecida, porém em camundongos, um 

estímulo olfatório simples recruta preferencialmente neurônios granulares jovens, 

enquanto que a aprendizagem associativa mais complexa baseada em 

discriminação de odores utiliza neurônios granulares maduros (BELNOUE et al., 

2011). A produção de novos interneurônios originados na ZSV parece se relacionar 

com o aprendizado de novos cheiros. Tanto a privação do sentido da olfação quanto 

o enriquecimento odorífero são responsáveis pela diminuição e aumento, 

respectivamente, na incorporação de novos neurônios produzidos na ZSV de 

roedores (BONZANO et al., 2014). 

 Em filhotes neonatos de ratos com privação unilateral das narinas, um 

aumento de morte celular por apoptose na camada glomerular (CG) e na camada de 

células granulares (CCG) do BOP foi observado (NAJBAUER; LEON, 1995). Um 

estudo recente demonstra que uma diminuição de células DCX imunorreativas (ir) na 

ZSV e na zona subgranular (ZSG) de camundongos acarreta alterações 

comportamentais relacionadas à discriminação social, ansiedade e estresse 

(GARRETT et al., 2015). 

 

 

1.2 CARACTERIZAÇÃO DA ZONA SUBVENTRICULAR 

 

 

 Durante o desenvolvimento do sistema nervoso central (SNC), o tubo neural 

é revestido internamente pelo neuroepitélio, sendo responsável pela proliferação 

celular. Após uma série de divisões mitóticas, o neuroepitélio dá origem à glia radial 

(GR), células-tronco que originam primeiramente neurônios e posteriormente, células 

gliais.  A zona ventricular (ZV) situa-se adjacente aos ventrículos laterais, e nesta 

região, a glia radial atua como guia de migração dos neuroblastos para as camadas 
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corticais do encéfalo, e também tem a função de progenitora (Figura 1) (RAKIC, 

1971; BYSTRON; BLAKEMORE; RAKIC, 2008). 

 
 
Figura 1 - Neurogênese durante o desenvolvimento embrionário e no adulto 

 

Fonte: Adaptado de (KRIEGSTEIN; ALVAREZ-BUYLLA, 2009). 
Legenda: Células do neuroepitélio (NE) dão origem às células da glia radial, que se dividem 

assimetricamente para gerar neurônios ou células precursoras intermediárias (CPI). Mais 
tardiamente, astrócitos e oligodendrócitos também tem origem na glia radial. Ao final da 
gestação as células da glia radial se transformam em células ependimárias na zona 
ventricular (ZV) e células tipo B na zona subventricular (ZSV), que atuam como 
progenitoras neurais no adulto. ZM, zona marginal; MA, manto; CPIn, célula precursora 
intermediária neurogênica; CPIo, célula precursora intermediária oligodendrocítica; ZV, 
zona ventricular.   

 

 

À medida que ocorre o desenvolvimento do feto, a partir da metade da 

gestação, a glia radial perde gradativamente a função neurogênica e dá origem a 

células-tronco que possuem características de astrócitos. Estas células expressam a 

proteína glial fibrilar ácida (GFAP), e se encontram na ZSV, região adjacente à ZV 

(DE AZEVEDO et al., 2003). 

 Após o nascimento e durante a vida adulta, apenas duas áreas neurogênicas 

permanecem ativas no encéfalo dos mamíferos, a ZSG do giro denteado do 

hipocampo e a ZSV (ALTMAN, 1969; ALVAREZ-BUYLLA; SERI; DOETSCH, 2002). 

 A ZSV pós-natal contém os seguintes tipos celulares: células-tronco GFAP-ir, 

também chamadas de células tipo B; células precursoras intermediárias ou células 

tipo C; e neuroblastos migratórios, conhecidos também como células do tipo A. As 
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células do tipo B originam as células do tipo C, que após algumas divisões, se 

diferenciam em células do tipo A. As células ependimárias ou células do tipo E 

formam uma monocamada que reveste os ventrículos laterais e formam a ZV (Figura 

2) (DOETSCH; GARCÍA-VERDUGO; ALVAREZ-BUYLLA, 1997). 

 

 

Figura 2 - Organização do nicho celular da zona subventricular (ZSV)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de (LIM; ALVAREZ-BUYLLA, 2014). 
Legenda: As células-tronco neurais quiescentes (B1) se dividem em células B1 ativas (B1a). Células 

B1 ativas geram as células progenitoras intermediárias (C) que após 3 divisões mitóticas se 
transformam em neuroblastos migrantes (A). As células que revestem os ventrículos 
laterais são chamadas de células ependimárias (E). As células B1 entram em contato com 
o ventrículo e com o endotélio (Endo) de vasos sanguíneos.  Neurônios colinérgicos (ChAT) 
e dopaminérgicos (Dat) também são encontrados na região subventricular. 

 

 

Na ZSV há dois tipos celulares não diferenciados: as células-tronco neurais 

(CTN) e as células progenitoras neurais (CPN), ambos os tipos expressam o GFAP 

e o fator de transcrição SOX2 (MIYAGI et al., 2004; CASPER; MCCARTHY, 2006; 

ZHANG; JIAO, 2014). Parte destas CTNs e CPNs dão origem a neuroblastos que 

migram até o BOP, e lá se diferenciam em interneurônios na camada glomerular e 

na camada de células granulares (Figura 3) (LUSKIN, 1993). Os neuroblastos em 
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migração expressam duplacortina (DCX), uma proteína associada aos microtúbulos, 

marcadora de neurônios imaturos (BALENTOVA et al., 2015; MAHEU et al., 2015). 

 

 

Figura 3 - Formação de neuroblastos na zona subventricular (ZSV) e migração até o bulbo olfatório 
principal (BOP) através da corrente rostral rostral (CRM) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de (LLEDO; MERKLE; ALVAREZ-BUYLLA, 2008). 
Legenda: Os neuroblastos originados no nicho neurogênico da ZSV são incorporados funcionalmente 

à camada glomerular e camada de células granulares do BOP como interneurônios, após a 
migração. 

 

 

A migração celular que se origina na ZSV e vai até o BOP é chamada de 

CRM e foi descrita em diversas espécies de mamíferos, como: humano (CURTIS et 

al., 2007; WANG et al., 2011), macaco (MCDERMOTT; LANTOS, 1990; PENCEA et 

al., 2001), cão e gato (MALIK et al., 2012), coelho (PONTI; AIMAR; BONFANTI, 

2006) e furão (TAKAMORI et al., 2014). Entretanto, quando se comparam as 

características morfológicas e celulares da ZSV e CRM nas diferentes espécies 

notam-se importantes diferenças. Os astrócitos da ZSV localizam-se adjacentes à 

ZV em roedores adultos (DOETSCH; GARCÍA-VERDUGO; ALVAREZ-BUYLLA, 

1997), cães adultos (BLAKEMORE; JOLLY, 1972), primatas adultos (PENCEA et al., 

2001) e fetos humanos (GUERRERO-CAZARES et al., 2011). Já em humanos 

adultos, há uma camada entre a ZV e a ZSV com baixo número de astrócitos, 

denominada gap hipocelular (SANAI et al., 2004; QUIÑONES-HINOJOSA et al., 

2006). 
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Na neurogênese adulta de roedores, coelhos e primatas, os neuroblastos 

migram em cadeias cercadas por tubos gliais compostos por astrócitos (PERETTO 

et al., 1996; KORNACK; RAKIC, 2001; LUZZATI et al., 2003). Em roedores, os tubos 

gliais se formam somente a partir da terceira semana pós-natal e a existência de 

tubos gliais em humanos ainda é controversa (PERETTO et al., 2005; KAM et al., 

2009; WANG et al., 2011). 

 

 

1.3  CARACTERIZAÇÃO DA CORRENTE ROSTRAL MIGRATÓRIA E DO 

BULBO OLFATÓRIO PRINCIPAL 

 

 

A corrente rostral migratória divide-se nas seguintes partes: funil, membro 

descendente, joelho e membro rostral. O funil compreende a parte da CRM 

localizada imediatamente após a ZSVa, que é também considerada uma parte 

expandida da CRM (PENCEA; LUSKIN, 2003). No funil, a densidade celular diminui, 

dando o aspecto afunilado da região. O membro descendente compreende uma 

região vertical de curto tamanho que se inicia logo após o funil.  A porção curva que 

liga o membro descendente ao membro rostral é chamada de joelho. O membro 

rostral é a região mais comprida da CRM e se estende na horizontal até o centro do 

BOP, e termina no ventrículo olfatório que é cercado por zona ependimária (CURTIS 

et al., 2007; MALIK et al., 2012). 

A CRM tem início durante o desenvolvimento intrauterino e persiste na vida 

adulta. Em ratos, a CRM aparece pela primeira vez no dia gestacional 14, dia 

correspondente ao período fetal. A CRM tem início antes mesmo da formação do 

ventrículo olfatório e a partir do décimo quinto dia gestacional, os neuroblastos 

possuem morfologia bipolar e migração tangencial em direção ao BOP, que ainda é 

rudimentar. A migração tangencial e o formato bipolar dos neuroblastos migrantes 

são características comuns aos mamíferos neonatos e adultos, incluindo o cão 

(LUSKIN, 1993; LOIS; ALVAREZ-BUYLLA, 1994; PENCEA; LUSKIN, 2003; MALIK 

et al., 2012). 

A CRM do cão adulto é semelhante a do humano, porém no cão a CRM é 

proporcionalmente maior em relação ao restante do cérebro (MALIK et al., 2012) 

(Figura 4). No cão adulto, a CRM se mostra como um caminho denso e proeminente 
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de células, com início no corno rostral do VL, dorsal ao núcleo caudado, rodeando a 

porção rostral da cabeça do núcleo caudado e continuando ventralmente para o 

pedúnculo olfatório e BOP, atingindo o tamanho de até 31,5 mm de comprimento 

(MALIK et al., 2012). 

 

 

Figura 4 - Representação esquemática da corrente rostral migratória (CRM) de cão adulto 

 

Fonte: Adaptado de (MALIK et al., 2012). 
Legenda: A corrente rostral migratória tem início na porção anterior da zona subventricular, 

prossegue dorsal ao núcleo caudado (NC), rodeando a porção rostral da cabeça do núcleo 
caudado e continua ventralmente para o bulbo olfatório principal (BOP). VL ventrículo 
lateral; Ctx córtex; Cb cerebelo. 

     

 
 

Os neuroblastos que iniciam a migração na ZSV e chegam ao BOP ainda 

durante o período intrauterino, se diferenciam em subtipos de interneurônios na CG 

e CCG (Figura 5). Os subtipos neuronais são classificados de acordo com a 

expressão de determinados marcadores. Cada subtipo possui uma proliferação 

máxima em determinada fase do desenvolvimento. Por exemplo, na CG de 

roedores, a produção de interneurônios Calbindina-ir (CALB) atinge o pico durante a 

embriogênese tardia e decai após o nascimento, enquanto os neurônios Tirosina-

hidroxilase-ir (TH) atingem o máximo de produção durante o início da embriogênese, 

diminuindo posteriormente. Já a produção de interneurônios Calretinina-ir (CALR) é 
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maior durante o período pós-natal, tanto na CG, quanto na CCG (BATISTA-BRITO 

et al., 2008). 

Na camada plexiforme externa (CPE), localizada ao lado da CG encontram-se 

os corpos celulares das células tufosas, que fazem sinapses com os interneurônios 

periglomerulares originados na ZSV (Figura 5) (JIA; HALPERN, 2004). 

 

 

Figura 5 - Modelo básico da rede neuronal do bulbo olfatório principal (BOP) 

 
Fonte: Adaptado de (NAGAYAMA; HOMMA; IMAMURA, 2014). 
Legenda: Os axônios dos neurônios receptores olfatórios fazem sinapses com os dendritos das 

células mitrais e tufosas na camada glomerular (CG). Os dendritos das células 
periglomerulares (PG) também fazem sinapses com as células mitrais e tufosas e os 
dendritos das células granulares alcançam a camada externa plexiforme (CEP) e fazem 
sinapses com os axônios das células mitrais e tufosas, que se direcionam ao córtex 
olfatório. CNO, camada do nervo olfatório; CCM, camada de células mitrais; CCPI, camada 
de células plexiformes interna; CCG, camada de células granulares; cAS, células axônio-
curto superficiais. 
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 O olfato é um importante sentido para os cães e assume um papel 

fundamental na interação com humanos (MILLOT, 1994). O BOP do cão é mais 

volumoso quando comparado com primatas e herbívoros, sendo o comportamento 

de carnivoria o provável responsável por esse aumento (KAVOI; JAMEELA, 2011). 

 Aprender novos odores no período pré-natal pode ser uma estratégia 

importante para evitar contaminações por comidas venenosas ou estragadas após o 

nascimento. Fetos de cão foram expostos intrauterinamente a anis nos últimos 20 

dias de gestação, através do líquido amniótico da mãe que ingeriu anis durante a 

alimentação normal. Após o nascimento os filhotes demonstraram preferência por 

alimentos que continham anis (HEPPER; WELLS, 2006). 

 O fator ambiental na adição de novos neurônios no bulbo olfatório vai de 

encontro à informação de que o período com a maior taxa de produção neuronal é 

alguns dias após o nascimento (LUSKIN, 1993). 

 Poucos estudos, no entanto, descrevem a ZSV, a CRM e o BOP do cão, e os 

que o fazem, em sua maioria, descrevem apenas na idade adulta, pouco se sabe a 

respeito no feto de cão. O VL do cão é composto por corno rostral, corpo, corno 

caudal e corno temporal e a ZSV estende-se ao redor de todo o ventrículo 

(LAUBNER et al., 2015). Em 1972, a ZV e ZSV da região anterior ao núcleo caudado 

no cão adulto foram caracterizadas e foi encontrada uma complexidade maior que a 

previamente descrita em rato (BLAKEMORE; JOLLY, 1972). Uma descrição do 

epêndima do corno temporal dos ventrículos laterais também foi feita no cão, 

acrescentando a descoberta de áreas não ciliadas do epêndima (ALLEN; LOW, 

1973). 

 Marcadores relacionados à neurogênese foram testados em cães jovens, 

adultos e idosos. O DCX foi considerado um marcador específico de neurogênese, 

com maior expressão em cães jovens, enquanto os demais marcadores como a 

Nucleostomina, foram expressos em muitas áreas não neurogênicas do encéfalo, 

não sendo considerados marcadores neurogênicos confiáveis no cão (DE NEVI et 

al., 2013). 

 Apenas recentemente a CRM em cães adultos foi descrita (MALIK et al., 

2012). Entretanto, há ainda uma lacuna a ser preenchida no estudo neurogênico 

durante o desenvolvimento embrionário e fetal da espécie. Um único embrião canino 

com idade gestacional de 28 dias expressou marcadores neurogênicos embrionários 

no neuroepitélio da ZV, como Nestina e CD15, porém não houve expressão de 
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GFAP, proteína adquirida mais tardiamente no desenvolvimento (WALTON; 

PARMENTIER; WOLFE, 2013). 

 A perspectiva de sucesso em tratamentos usando terapia celular incentiva a 

caracterização e cultivo de células precursoras de áreas neurogênicas do cão. Já 

foram realizados cultivos de células derivadas do bulbo olfatório (WALTON; WOLFE, 

2008) e da ZSV (WALTON; PARMENTIER; WOLFE, 2013), bem como de neurônios 

derivados de células-tronco embrionárias de cão (WILCOX et al., 2011). Novos 

modelos de doenças foram estabelecidos (WALTON et al., 2008) e implantes de 

células progenitoras neurais humanas foram feitos em cães com lesão medular (LEE 

et al., 2009). 

 Além das doenças neurodegenerativas, algumas condições menos 

particulares como a poluição do ar, o aumento de odores no ambiente e o estresse 

são capazes de alterar os mecanismos de proliferação, migração e diferenciação 

existentes na ZSV. Estudar esta região no feto tem como vantagem o estudo sem a 

interferência das variáveis responsáveis por tais modificações (LIEVAJOVÁ et al., 

2010; CALDERÓN-GARCIDUEÑAS et al., 2011; HEAD, 2011). 

 Apesar da enorme quantidade de trabalhos que abordam neurogênese adulta 

em roedores, a organização morfológica e celular da ZSV e CRM nas demais ordens 

de mamíferos são pouco compreendidas. A despeito de compartilharem algumas 

similaridades, muitas são as diferenças entre neurogênese adulta de roedores e 

humanos, o que reforça a necessidade de modelos que sejam mais próximos 

anatomicamente e fisiologicamente dos humanos (BOND; MING; SONG, 2015).   

Tratando-se do estudo da neurogênese fetal, a escassez de estudos é ainda 

maior, além disso, em feto de cão, a SVZ e a CRM ainda não foram descritas, 

destacando a importância do presente estudo em caracterizar morfologicamente a 

ZSV, CRM e BOP em fetos de cão, e assim contribuir para uma melhor 

compreensão da neurogênese fetal desta espécie, o que pode ser utilizado 

futuramente para possíveis terapias contra doenças neurodegenerativas. 
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2 OBJETIVOS 

 

 

2.1 OBJETIVO GERAL 

 

 

Caracterizar morfologicamente a zona subventricular, corrente rostral 

migratória e as camadas do bulbo olfatório principal relacionadas à migração de 

neuroblastos e maturação de interneurônios olfatórios em fetos caninos. 

 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

1. Descrever morfologicamente e histologicamente a ZSV, CRM e BOP; 

2. Analisar a imunorreatividade e a distribuição das células imunorreativas ao 

DCX (marcador de neuroblastos), ao fator de transcrição SOX2 (marcador de 

célula-tronco e célula progenitora), ao GFAP (marcador de glia) e aos 

neurônios imunorreativos a CALB, CALR e TH na ZSV, CRM e BOP; 

3. Analisar a colocalização dos neurônios CALB, CALR e TH e do fator de 

transcrição SOX2 no BOP; 

4. Descrever a ultra-estrutura da ZSV e do BOP. 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 

3.1 ANIMAIS 

 

 

 Os animais foram obtidos já eutanasiados em campanhas de castração na 

cidade de Embu das Artes – SP. O projeto de pesquisa protocolado sob o CEUA nº 

1893300414 foi aprovado pela Comissão de Ética no Uso de Animais da Faculdade 

de Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade de São Paulo. 

 Foram realizadas ao todo 10 coletas de úteros de cão, cada útero com 5 

fetos, em média. Dos 10 úteros coletados, 5 foram descartados por não atenderem 

aos critérios de idade estabelecidos de 57 dias de idade gestacional. Os fetos de 

outros 4 úteros restantes foram utilizados para testes piloto e optou-se por utilizar no 

trabalho o útero de uma só fêmea, devido à enorme variação morfológica entre as 

diferentes raças de cão, especialmente em relação ao crânio. 

 Neste estudo foram utilizados, portanto, 3 fetos de cão (Canis lupus 

familiaris) sem raça definida, com idade gestacional aproximada de 57 dias. A idade 

foi estimada pela medição do crown-rump, distância em milímetros entre o ponto 

mais alto da cabeça e o ponto mais caudal das nádegas, na base da cauda (EVANS; 

SACK, 1973). Além da medição do crown-rump, foram realizadas medidas 

encefálicas macroscópicas de um dos animais. Foram medidos a largura e o 

comprimento do encéfalo e do bulbo olfatório principal. 

 

 

3.2 TÉCNICA DE FIXAÇÃO E CONGELAMENTO 

 

 

 Os fetos de cão foram perfundidos, através da artéria carótida, com fixador 

paraformaldeído a 4% em 0,1 M tampão fosfato de sódio (PBS), pH 7,3. Após a 

perfusão, os encéfalos foram removidos e imersos em solução fixadora de 

paraformaldeído a 4% a 4º C por 24 h. Concluída a pós-fixação, os encéfalos 

permaneceram imersos em solução crioprotetora de sacarose a 30% em 0,1 M PBS 

a 4º C durante 24 h. Após esse período, os encéfalos foram embebidos em Tissue-
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Tek OCT compound (Sakura Finetek), e congelados em gelo seco mais álcool 

absoluto. Depois de congelados, foram armazenados em freezer a -80º C, cortados 

parassagitalmente em criostato em secções de 20 µm e colocados em lâminas 

gelatinizadas que foram armazenadas em freezer a -20º C. 

 

 

3.3 COLORAÇÃO DE NISSL 

 

 

 Com o objetivo de caracterizar histologicamente as regiões da ZSV, CRM e 

BOP foi realizada a Coloração de Nissl. Para tanto, as lâminas com cortes 

parassagitais de 20 µm foram retiradas do freezer e deixadas durante 1 h em 

temperatura ambiente. As lâminas com os cortes passaram por uma série em 

concentração crescente de etanol para desidratação (2 vezes em etanol 95º, 3 vezes 

em etanol a 100º) e de xilol para deslipidificação (3 vezes em xilol 100%), com 

duração de 3 minutos em cada mergulho nas soluções. 

 Depois de deslipidificados, os cortes foram reidratados passando por uma 

série de concentração decrescente de etanol (3 vezes em etanol 100º, 2 vezes em 

etanol a 95º, 1 vez em etanol a 70º e 1 vez em etanol a 50º). Os mergulhos tiveram 

duração de 3 minutos em cada solução. Após esta etapa os cortes foram 

mergulhados em solução de tionina 0,25% por 30 segundos. 

 A etapa de diferenciação consistiu em mergulhar os cortes rapidamente em 

água destilada por 10 vezes seguidas e logo após passaram por uma bateria 

crescente de etanol (1 vez em etanol a 50º, 2 vezes em etanol a 95º, 3 vezes em 

etanol 100º), por 2 minutos em cada solução e 1 vez em xilol 100% durante 3 

minutos e após em xilol 100% para montagem. Após esta etapa, as lâminas foram 

cobertas com lamínulas utilizando DPX (Sigma) como meio de montagem. As 

análises foram feitas no Microscópio de Luz Olympus CX 31 RBSFA e no 

Microscópio de Luz Olympus BX61VS do Departamento de Cirurgia, Setor de 

Anatomia de Animais Domésticos e Silvestres, FMVZ-USP. 
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3.4 MÉTODO DE DUPLA MARCAÇÃO POR IMUNOFLUORESCÊNCIA 

 

 

 Com o objetivo de caracterizar os tipos celulares presentes nas regiões 

estudadas foram realizadas duplas marcações com anticorpos relacionados à 

neurogênese, migração e diferenciação celular. As lâminas com cortes de encéfalo 

foram descongelados por cerca de 1 hora a temperatura ambiente e pré-incubados 

em 10% de Solução de Soro Normal de Cavalo em 1,5% de Triton-X (Sigma) em 

PBS durante 45 minutos em temperatura ambiente. Em seguida, foram incubados 

em anticorpos primários (Quadro 1) por 48 h a 4º C. 

 A obtenção das duplas marcações foi feita através do uso de combinações 

dos anticorpos primários, como mostra a Figura 6. 

 

 

Quadro 1 - Características dos anticorpos primários 

Anticorpo Fabricante Código Diluição 

Cabra anti-DCX Santa Cruz sc-8066 1:200 

Cabra anti-SOX2 Santa Cruz sc-17320 1:100 

Coelho anti-SOX2 Cell Signaling 3579 1:100 

Coelho anti-GFAP DAKO Z0334 1:400 

Camundongo anti-CALB D-28k Swant 300 1:400 

Coelho anti-CALR Swant 18299 1:500 

Carneiro anti-TH Chemicon Ab1542A 1:100 

 

  

Figura 6 - Duplas marcações dos anticorpos primários 

 

Fonte: (ORECHIO, D., 2016) 
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 Após a incubação com os anticorpos primários, os tecidos foram lavados 

com PBS por 3 vezes, com duração de 10 minutos cada e em seguida, incubados 

em anticorpos secundários (Quadro 2) durante 2 horas em temperatura ambiente. 

Após esse tempo, os cortes foram novamente lavados com PBS por 3 vezes, com 

duração de 10 minutos cada lavagem. Em seguida, os cortes foram incubados em 

2,6-diamino-2-fenilindol dicloridrato (DAPI) (Sigma), na concentração de 5 µg/mL, 

para marcação nuclear, durante 4 minutos. Durante toda a realização da técnica, os 

cortes foram mantidos em caixa escura. Após os 4 minutos, os cortes foram lavados 

com PBS, por 3 vezes de 5 minutos. Os cortes foram montados com Glicerol 

tamponado com 0,5 M de tampão carbonato de cálcio, pH 8,6 (CASTELUCCI et al., 

2002). 

 As análises qualitativas e quantitativas das células imunorreativas à DCX, 

SOX2, GFAP, CALB, CALR e TH da ZSV, CRM e BO foi feito em Microscópio Nikon 

80i do Laboratório de Neurogastroenterologia do Departamento de Anatomia 

(ICB/USP) e Microscópio de Luz Confocal a Laser FV 1000 Olympus, através do 

software Olympus FluoView versão 3.1, do Departamento de Cirurgia, Setor de 

Anatomia de Animais Domésticos e Silvestres (FMVZ-USP). 

 

 

Quadro 2 - Características dos anticorpos secundários 

Anticorpo Fabricante Diluição 

Burro anti-cabra IgG Alexa Fluor® 594 Molecular Probes 1:100 

Burro anti-coelho IgG Alexa Fluor® 488 Molecular Probes 1:500 

Burro anti-camundongo IgG Alexa Fluor® 594 Molecular Probes 1:200 

Burro anti-carneiro IgG Alexa Fluor® 488 Molecular Probes 1:100 

Burro anti-carneiro IgG Alexa Fluor® 594 Molecular Probes 1:100 

 

 

3.5 ANÁLISE RELATIVA DA EXPRESSÃO DA IMUNORREATIVIDADE 

 

 

 Com o propósito de verificar a expressão da imunorreatividade celular aos 

anticorpos utilizados, foram analisadas células das seguintes regiões do encéfalo 

fetal: ZSV dorsal, ZSV ventral, ZSV anterior, funil da CRM, membro descendente da 
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CRM, joelho da CRM, membro rostral da CRM e a camada glomerular, camada 

plexiforme externa e camada de células granulares do BOP. 

 A avaliação foi feita através do sistema de cruzes, segundo Brazel et al. 

(2005). Regiões fortemente imunorreativas receberam o símbolo de três cruzes 

(+++), enquanto que regiões moderadamente imunorreativas receberam duas cruzes 

(++) e regiões fracamente imunorreativas receberam uma única cruz (+). Regiões 

não imunorreativas não receberam nenhuma cruz (-). A imunorreatividade foi 

analisada através do Microscópio Nikon 80i do Laboratório de 

Neurogastroenterologia do Departamento de Anatomia (ICB/USP). A avaliação da 

imunorreatividade foi feita através de duplo cego. 

 

 

3.6 ANÁLISE QUANTITATIVA DE COLOCALIZAÇÃO CELULAR 

 

 

 Com o objetivo de caracterizar as populações celulares existentes na região 

do BOP, foi realizada a análise de colocalização celular, com o propósito de verificar 

se os neuroblastos que migram através da CRM e se diferenciam no bulbo olfatório 

pertencem a subtipos distintos e se mantém características de células imaturas. 

 As duplas marcações de CALR e CALB; CALR e TH; CALR e SOX2; CALB 

e TH; CALB e SOX2; TH e SOX2 no BO foram utilizadas para realização do método 

de colocalização celular. Primeiramente, um neurônio positivo para CALR, marcado 

na cor verde, através do fluorocromo de comprimento de onda 488 nm, foi 

identificado e em seguida o filtro foi trocado para verificar se a imunorreatividade 

neuronal também se dava na marcação com anti-CALB, na cor vermelha, com o 

fluorocromo com comprimento de onda de 594 nm, para demonstrar se haveria 

colocalização celular dos dois marcadores. Em seguida, foi trocada a ordem de 

identificação da célula imunorreativa, começando por uma célula positiva para CALB 

e depois trocando o filtro para verificar se a mesma célula era imunorreativa também 

para a CALR. O mesmo procedimento foi realizado com as demais duplas 

marcações mencionadas acima (CASTELUCCI et al., 2002). 

 Cinquenta células por corte foram contadas ao todo para cada procedimento 

utilizando a objetiva de 40X. Os dados das duplas marcações são expressos com a 

média do número de cortes analisados. Foram utilizados em média, 3 cortes de cada 
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um dos 3 animais utilizados. As análises foram feitas no microscópio Nikon 80i do 

Laboratório de Neurogastroenterologia do Departamento de Anatomia (ICB/USP). 

 

 

3.7 TÉCNICA DE MICROSCOPIA ELETRÔNICA DE TRANSMISSÃO 

 

 

 Com o objetivo de caracterizar de forma ultra-estrutural as regiões 

estudadas, foi realizada a análise por microscopia eletrônica de transmissão. Os 

fetos foram perfundidos, através da artéria carótida, com solução fixadora Karnovsky 

modificada (WATANABE; YAMADA, 1983), composta de formaldeído a 2% e 

glutaraldeído a 2,5%, em tampão cacodilato de sódio a 0,1 M e pH 7,4. Os encéfalos 

foram removidos e as regiões da zona ventricular, zona subventricular e bulbo 

olfatório principal foram dissecadas e imersas em solução fixadora de glutaraldeído 

a 2,5%, por uma noite. O material dissecado foi lavado em tampão cacodilato a 0,1 

M e ph 7,4 e pós-fixado em tetróxido de ósmio a 1% durante 2 h a 4º C e em acetato 

de uranila a 0,5%, por uma noite. Após as fixações, as amostras foram desidratadas 

por meio de imersões em uma série crescente de soluções de etanol: 70º, 80º, 90º e 

95º, por 15 minutos cada e mais 4 imersões em etanol absoluto por 15 minutos 

cada. O tecido foi imerso duas vezes em óxido de propileno, com duração de 15 

minutos cada imersão. 

 Em seguida, as amostras foram embebidas em resina, na proporção de 1:1 

de óxido de propileno e resina Spurr (Electron Microscopy Sciences) e foram 

misturadas por 16 h. Após esse período, foi substituída por resina pura por 1 h em 

estufa a 37º C e em seguida foi realizada a inclusão em molde de borracha que ficou 

5 dias na estufa a 60º C.  

 Após os 5 dias, o bloco de resina foi trimado e cortes semifinos foram 

realizados em ultramicrótomo (Leica Ultracut UCT, Leica Microscopes), com faca de 

vidro, cada corte com espessura de 300 nm. Os cortes foram montados em lâminas 

de vidro e corados com azul de toluidina a 1% para visualização em microscópio de 

luz. Uma nova trimagem foi realizada para cortes ultrafinos com 60 nm de 

espessura, feitos com faca de diamante. Os cortes foram armazenados em telas de 

cobre, com 200 meshe em seguida, foi realizado o contraste com solução de acetato 

de uranila saturada e citrato de chumbo. Os cortes foram analisados em Microscópio 
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Eletrônico de Transmissão Morgagni 268D (Fey Company), usando o software 

Analysis MegaView 3, do Departamento de Cirurgia do Setor de Anatomia dos 

Animais Domésticos e Silvestres (FMVZ-USP).  
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4 RESULTADOS 

 

 

4.1 MEDIDAS FETAIS MACROSCÓPICAS  

 

 

Os fetos de cão utilizados no trabalho foram medidos de acordo com o 

método de crown-rump. O tamanho médio foi de 14,8 ± 0,23 mm (Figura 7 A), o 

equivalente a idade gestacional aproximada de 57 dias, segundo a curva de 

crescimento pré-natal em cães (EVANS; SACK, 1973). 

 Além do crown-rump, foram realizadas medidas do encéfalo fetal. O 

comprimento do encéfalo da porção mais rostral a mais caudal foi de 22 mm e a 

largura de uma porção lateral a outra foi de 19 mm, o comprimento do BOP da parte 

mais rostral a mais caudal foi de 6 mm e a largura do BOP da porção lateral 

esquerda à lateral direita, 4 mm (Figura 7 B, C, D, E). 
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Figura 7 - Medidas macroscópicas de feto e encéfalo de cão com idade gestacional aproximada de 57 
dias 

 

Fonte: (ORECHIO, D., 2016). 
Legenda: A: Valor médio e desvio padrão da medida de crown-rump dos fetos de cão, do ponto mais 

alto da cabeça até a última vértebra sacral. B: largura do bulbo olfatório principal (BOP), 
plano ventral. C: comprimento do encéfalo, plano dorsal. D: comprimento do BOP, plano 
sagital. E: corno rostral dos ventrículos laterais (VL), a zona subventricular (seta) e a 
medida da largura do encéfalo, plano longitudinal. 

  

 
 
 
4.2 CARACTERIZAÇÃO DA ZONA SUBVENTRICULAR FETAL 

 

 

Neste trabalho, foi utilizado apenas a ZSV correspondente ao corno rostral do 

ventrículo lateral, que tem como teto o corpo caloso e como assoalho a cabeça do 

núcleo caudado. A ZSV do corno rostral foi dividida nas porções dorsal (ZSVd), 

ventral (ZSVv) e anterior (ZSVa) (Figura 8). 
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Figura 8 - Coloração de Nissl da zona subventricular (ZSV), corrente rostral migratória (CRM) e bulbo 
olfatório principal (BOP) de feto de cão com aproximadamente 57 dias de idade gestacional 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: (ORECHIO, D., 2016). 
Legenda: A, B: Coloração de Nissl de encéfalo de feto de cão no plano parassagital mostrando a 

zona subventricular dorsal (ZSVd), zona subventricular ventral (ZSVv), zona subventricular 
anterior (ZSVa), funil da corrente rostral migratória (CRMf), membro descendente da 
corrente rostral migratória (CRMmd), joelho da corrente rostral migratória (CRMj), membro 
rostral da corrente rostral migratória (CRMmr), bulbo olfatório principal (BOP), córtex (Ctx), 
ventrículo lateral (VL) e núcleo caudado (NC). B aumento de A. Barra: 2 mm. 

      
  

B 
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Para identificar neuroblastos em migração, lâminas com cortes parassagitais 

do encéfalo de feto de cão foram marcadas com o anti-DCX. A imunorreatividade ao 

DCX foi observada na ZSV, principalmente na ZSVd (Figura 9). Os neuroblastos em 

migração apresentaram morfologia alongada e encontraram-se tangencialmente 

dispostos e próximos ao VL (Figura 9 A). 

Para verificar o caráter indiferenciado das células da ZSV foi realizada a 

marcação com o anti-SOX2. Na ZSVd e ZSVv, foram observadas longas camadas 

de células fortemente imunorreativas ao fator de transcrição SOX2 (Figura 9 B), 

marcador de CTNs e CPNs. Células imunorreativas a SOX2 também foram 

observadas em outras regiões encefálicas, como no córtex, porém na ZSV, as 

células SOX2-ir formam densas fileiras tangenciais, com várias camadas que 

cobrem a extensão dorsal do corno rostral do VL (Figura 9 B). 

Para marcação de astrócitos e células B da ZSV, foi utilizado o marcador anti-

GFAP. As células GFAP-ir apresentam características morfológicas distintas 

conforme a região encefálica analisada. Na ZSV, as fibras estão dispostas 

tangencialmente, apresentando células fortemente imunorreativas ao GFAP na 

ZSVd (Figura 9) e parecem acompanhar as células DCX-ir e SOX2-ir. Uma aparente 

monocamada marcada com GFAP se encontra formando uma linha com células em 

formato circular adjacente ao VL e pode ser indício da camada ependimária (ZV) 

(Figura 9). 

Conforme se afasta do ventrículo em direção às camadas corticais, as fibras 

GFAP-ir se orientam radialmente. Também são observadas algumas células SOX2-ir 

próximas às fibras GFAP-ir em direção ao córtex, numa possível migração através 

da glia radial para compor as camadas corticais (Figura 9 B). 

Devido à alta densidade celular da ZSV, não foi possível realizar a análise de 

colocalização celular dos marcadores DCX, GFAP e SOX2 nesta região, havendo 

uma impossibilidade de distinguir as células individualmente. Além disso, não foram 

encontradas células imunorreativas a CALB, CALR e TH em nenhuma porção da 

ZSV ou em regiões próximas. 

A análise relativa da expressão da imunorreatividade demonstrou moderada 

imunorreatividade para o DCX na ZSVd e ZSVv e fraca imunorreatividade para o 

DCX na ZSVa.Para o SOX2, foi encontrada alta imunorreatividade na ZSVd e ZSVv 

e moderada na ZSVa. As células GFAP-ir mostraram-se fortemente imunorreativas 

na ZSVd e moderadamente na ZSVv e ZSVa (Quadro 3). 
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Figura 9 - Dupla marcação do DCX e células gliais imunorreativas ao GFAP e, do fator de transcrição 
SOX2 e células gliais GFAP na zona subventricular dorsal (ZSVd) e zona intermediária de 
feto de cão com aproximadamente 57 dias de idade gestacional 

 

Fonte: (ORECHIO, D., 2016). 
Legenda: A, A’’’: Neuroblastos marcados com anti-DCX (seta cheia). A’, A’’’, B’, B’’’: células gliais 

imunorreativas a GFAP (seta vazada) na ZSVd e na zona intermediária (dupla seta 
vazada). B, B’’’: células-tronco e progenitoras neurais imunorreativas ao fator de 
transcrição SOX2 na ZSVd (seta cheia) e na zona intermediária (dupla seta cheia). A’’, A’’’, 
B’’, B’’’: núcleos celulares marcados com DAPI. Barras: A-A’’’: 20 µm; B-B’’’: 50 µm. 

      
 

 

Quadro 3 - Análise relativa da expressão da imunorreatividade a DCX, SOX2, GFAP, CALB, CALR e 
TH na região da zona subventricular (ZSV) de feto de cão com aproximadamente 57 dias 
de idade gestacional 

 

Região DCX SOX2 GFAP CALB CALR TH 

ZSV dorsal ++ +++ +++ - - - 

ZSV ventral ++ +++ ++ - - - 

ZSV anterior + ++ ++ - - - 

Fonte: (ORECHIO, D., 2016). 
Legenda: +++ fortemente imunorreativo/ ++ moderadamente imunorreativo/+ fracamente 

imunorreativo/ - não imunorreativo. 
  

 

 

De acordo com a análise ultra-estrutural da ZV, foram observadas células 

ependimárias adjacentes ao VL, com morfologia arredondada, organizadas em 

monocamada e com a presença de cílios (Figura 10 A, B). 

Na análise ultra-estrutural da ZSV foram observados dois tipos principais de 

células, uma de maior tamanho, cromatina menos condensada e citoplasma claro e 
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outra de menor tamanho, cromatina mais condensada e citoplasma escuro (Figura 

10 C, D). 

 

 

Figura 10 - Microscopia eletrônica de transmissão na zona subventricular (ZSV) de feto de cão com 
aproximadamente 57 dias de idade gestacional 

Fonte: (ORECHIO, D.,2016). 
Legenda:  A: Células ependimárias são observadas adjacentes ao ventrículo lateral (VL), possuem 

morfologia arredondada e se organizam em monocamada (seta cheia). B: As células 
ependimárias possuem cílios que entram em contato com o líquor (seta cheia). C, D: São 
observados dois tipos de células na ZSV, uma de maior tamanho, citoplasma claro e 
cromatina menos condensada (seta cheia) e outra de menor tamanho, citoplasma escuro e 
cromatina mais condensada (seta vazada). Barras: A, C e D: 5 µm; B: 2 µm. 
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4.3 CARACTERIZAÇÃO DA CORRENTE ROSTRAL MIGRATÓRIA FETAL 

 

  

Através da coloração de Nissl foi possível distinguir todas as porções da 

CRM: funil, membro descendente, joelho e membro rostral. De aparência 

homogênea e alta densidade celular, a CRM distingue-se do restante do encéfalo 

como uma longa faixa azul-arroxeada que se origina na ZSV e termina no BOP 

(Figura 8 B). 

Na Figura 11 encontram-se células imunorreativas a DCX, SOX2 e GFAP nas 

partes do funil, membro descendente, joelho e membro descendente da CRM de 

feto de cão. Observa-se que os neuroblastos imunorreativos ao DCX foram 

encontrados principalmente nas porções iniciais da CRM, ou seja, no funil e no 

membro descendente e apresentaram morfologia alongada (Figura 11 A). Foram 

também encontradas células imunorreativas ao SOX2 organizadas em fileiras 

verticais no funil e no membro descendente da CRM, com uma alta densidade 

celular (Figura 11 B, C, D). Conforme percorrem a CRM, as células SOX2-ir ficam 

mais esparsas e sem uma organização definida (Figura 11 D, E). 

Com relação a imunorreatividade ao GFAP, as suas fibras se orientam 

tangencialmente desde a ZSVa até o membro descendente e a partir do joelho da 

CRM e no membro rostral, formam uma camada de fibras que cercam ventralmente 

a CRM (Figura 11). 

A análise relativa da imunorreatividade demonstrou que as porções da CRM 

possuem baixa imunorreatividade ao DCX, enquanto que as células SOX2-ir 

apresentam imunorreatividade moderada em todas as porções e as células GFAP-ir 

apresentam fraca imunorreatividade por toda a extensão da CRM (Quadro 4). 

Assim como na ZSV, não foi observada marcação de CALR, CALB, e TH na 

CRM. Devido à alta densidade celular e a impossibilidade de visualização de células 

individuais, não foi possível realizar a análise de colocalização dos anticorpos DCX, 

SOX2 e GFAP na CRM. 
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Figura 11 - Dupla marcação de células imunorreativas ao DCX e células gliais GFAP e do fator de 
transcrição SOX2 e células gliais GFAP na corrente rostral migratória (CRM) de feto de 
cão com aproximadamente 57 dias de idade gestacional  

Fonte: (ORECHIO, D., 2016). 
Legenda: A, A’’’: Neuroblastos DCX-ir na CRM (seta cheia). A’-E’: Células GFAP-ir na CRM (seta 

vazada). B-E: Células-tronco ou progenitoras SOX2-ir (seta cheia). A’’-E’’: núcleos celulares 
marcados com DAPI. A’’’: tripla marcação de DCX, GFAP e DAPI. B’’’-E’’’: tripla marcação 
de SOX2, GFAP e DAPI. Observam-se células SOX2-ir enfileiradas no funil e membro 
descendente da CRM, e células GFAP-ir acompanhando a CRM a partir do joelho e 
membro rostral. Barra: 40 μm. 
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Quadro 4 - Análise relativa da expressão da imunorreatividade a DCX, SOX2, GFAP, CALB, CALR e 
TH na região da corrente rostral migratória (CRM) de feto de cão com aproximadamente 
57 dias de idade gestacional 

 
Região DCX SOX2 GFAP CALB CALR TH 

CRM funil + ++ + - - - 

CRM m. descendente + ++ + - - - 

CRM joelho + ++ + - - - 

CRM m. rostral + ++ + - - - 

Fonte: (ORECHIO, D., 2016). 
Legenda: +++ fortemente imunorreativo/ ++ moderadamente imunorreativo/+ fracamente 

imunorreativo/ - não imunorreativo. 

 

 

4.4 CARACTERIZAÇÃO DO BULBO OLFATÓRIO PRINCIPAL FETAL 

 

 

4.4.1 Aspectos gerais 

 

 

 O BOP possui várias camadas, todas identificáveis através da Coloração de 

Nissl (Figura 12). Dentre elas, foram selecionadas para esse estudo três camadas: a 

camada glomerular e a camada de células granulares, onde são incorporados os 

neuroblastos que são gerados na ZSV e migram através da CRM, e a camada 

plexiforme externa, onde se situam as células tufosas, que fazem conexões com os 

interneurônios provenientes da ZSV. Os glomérulos que dão nome a camada 

glomerular são distinguidos facilmente por apresentarem formato esférico (Figura 12 

A, B). 
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Figura 12 - Coloração de Nissl do bulbo olfatório principal (BOP) de feto de cão com 
aproximadamente 57 dias de idade gestacional 

Fonte: (ORECHIO, D., 2016). 
Legenda: A: Visão geral das camadas que compõe o BOP. B: Ampliação da figura A (pontilhado) da 

CNO, CG, CPE e CCM, evidenciando os glomérulos (círculos). C: Ampliação da figura A 
(pontilhado) da CPE (seta cheia) e CCM (seta vazada).D: Ampliação da figura A 
(pontilhado) da CG, a porção menos densa na CG (seta cheia) e a chegada da CRM no 
BOP, com uma maior densidade celular (seta vazada). CNO: camada do nervo olfatório; 
CG: camada glomerular; CPE: camada plexiforme externa; CCM: camada de células 
mitrais; CCG: camada de células granulares. Barras: A e D: 100 μm; B e C: 50 μm. 

     

 

4.4.2 Camada glomerular e Camada plexiforme externa 

 

 

Os neuroblastos que migram da ZSV até o BOP se diferenciam em neurônios 

da CG e da CCG (Figura 13) (LLEDO; MERKLE; ALVAREZ-BUYLLA, 2008). No 

presente trabalho verificou-se que a CG apresenta células imunorreativas a CALR, 

TH e SOX2 (Figuras 13 e 14). 
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Os neurônios CALR-ir parecem ser o subtipo de neurônio mais abundante da 

CG. São encontrados preferencialmente circundando os glomérulos (Figura 13 A’, 

B´). Neurônios TH-ir encontram-se exclusivamente na CG (Figura 13 B, C’). 

Na figura 13 observa-se que na camada plexiforme externa, há células 

imunorreativas a CALB e a CALR. Os neurônios CALB-ir possuem muitas 

ramificações e se alinham em camadas de poucas células (Figura 13 A). Os 

neurônios CALR-ir são mais esparsos na CPE (Figura 13 A’, B’). 

Com relação a marcação do SOX2, houve abundância de células 

imunorreativas ao SOX2 nas camadas plexiforme externa e CG, tendo dupla 

marcação de células imunorreativas CALR e SOX2 na camada plexiforme externa 

(Figura 14 A’-A’’’).  Não havendo colocalização de células SOX2-ir e CALB-ir e TH-ir 

(Figura 14 B-C’’’). 

Na figura 14 observa-se que na CG e CPE há células imunorreativas ao 

marcador de astrócitos GFAP (Figura 14 D’’, D’’’). 
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Figura 13 - Marcação de neurônios imunorreativos a CALB e CALR, TH e CALR e CALB e TH nas 
camadas glomerular (CG) e plexiforme externa (CPE) do bulbo olfatório principal (BOP) 
de feto de cão com aproximadamente 57 dias de idade gestacional 

 

Fonte: (ORECHIO, D., 2016). 

Legenda: A, A’’’: Dupla marcação de neurônio imunorreativo a CALB e CALR na CPE (seta cheia). A’, 
A’’’: Neurônio imunorreativo somente a CALR na CG (seta vazada) B, B’’’: Neurônio 
imunorreativo a TH na CG (seta cheia). B’, B’’’: Neurônio imunorreativo a CALR na CG 
(seta vazada). C’, C’’’: Neurônio imunorreativo a CALB na CPE (seta cheia). C, C’’’: 
Neurônio imunorreativo a TH na CG (seta vazada). A’’, A’’’, B’, B’’’’, C’’, C’’’: Núcleos 
celulares marcados com DAPI nas camadas do BOP.* CG, ** CPE. Barra: 40μm. 
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Figura 14 - Marcação de células imunorreativas ao fator de transcrição SOX2 e ao neurônio CALR, 
ao neurônio CALB e ao SOX2, ao neurônio TH e ao SOX2 e ao SOX2 e ao GFAP nas 
camadas glomerular (CG) e plexiforme externa (CPE) do bulbo olfatório principal (BOP) 
de feto de cão com aproximadamente 57 dias de idade gestacional 

 

Fonte: (ORECHIO, D., 2016). 
Legenda: A, A’’’’: Colocalização de célula SOX2-ir com neurônio CALR-ir (seta cheia) na CG . B, B’’’: 

Neurônio CALB-ir na CPE (seta cheia). B’’, B’’’: célula SOX2-ir na CPE (seta vazada).C, 
C’’’: Neurônio TH-ir na CG (seta cheia).C’, C’’’: CélulasSOX2-ir na CPE (seta vazada). D, 
D’’’: Células SOX2-ir na CG (seta cheia) e CPE (dupla seta cheia). D’, D’’’: Células GFAP-ir 
na CG (seta vazada) e na CPE (dupla seta vazada). A’’, A’’’, B’’, B’’’, C’’, C’’’, D’’, D’’’: 
Núcleos celulares marcados com DAPI nas camadas do BOP.*CG/ **CPE. Barra: 40μm. 
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Com relação à expressão da imunorreatividade relativa dos três dos tipos 

celulares presentes na CG: CALR, TH e SOX2, estes são fortemente imunorreativos 

nesta camada (Quadro 5) e apenas as células GFAP-ir são moderadamente 

imunorreativas. Em contrapartida, na CPE, apenas os neurônios CALB-ir são 

fortemente imunorreativos, enquanto que as células SOX2-ir e as células GFAP-ir 

são moderadamente imunorreativas e os neurônios CALR-ir são fracamente 

imunorreativos (Quadro 5). 

 

Quadro 5 - Análise relativa da expressão da imunorreatividade a DCX, SOX2, GFAP, CALB, CALR e 
TH na camada glomerular (CG) e camada plexiforme externa (CPE) do bulbo olfatório 
principal (BOP) de feto de cão com aproximadamente 57 dias de idade gestacional 

 
Região 
 

 
DCX 

 
SOX2 

 
GFAP 

 
CALB 

 
CALR 

 
TH 

BOP c. glomerular - +++ ++ - +++ +++ 

BOP c. plexiforme externa - ++ ++ +++ + - 

Fonte: (ORECHIO, D., 2016). 
Legenda: +++ fortemente imunorreativo/ ++ moderadamente imunorreativo/+ fracamente 

imunorreativo/ - não imunorreativo. 
      

 

Nas Tabelas 1 e 2 observam-se o estudo de duplas marcações de neurônios 

CALB, CALR e TH na CPE e BOP, realizado com o objetivo de verificar se os 

interneurônios que migram da ZSV através da CRM se diferenciam no BOP em 

subtipos distintos, ou se possuem características em comum, o que poderia 

caracterizar uma maior similaridade química entre os principais tipos. Na tabela 1, 

verifica-se que os neurônios CALR-ir não colocalizam com os neurônios TH-ir, sendo 

ambos, portanto, subtipos neuronais distintos. Já os neurônios CALB-ir colocalizam 

6,1 ± 3,8 % com os neurônios CALR-ir na CG e na análise inversa, a colocalização é 

de 11,1 ± 6,0 % (Tabela 2). 
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Tabela 1 - Dupla marcação de neurônios imunorreativos a CALR e TH na camada glomerular (CG) do 
bulbo olfatório principal (BOP) de feto de cão com aproximadamente 57 dias de idade 
gestacional 

 
Marcadores 
 

 
CG 

CALR+/TH+ 0 % 

CALR+/- 100 % 

TH+/CALR+ 0 % 

TH+/ - 100 % 

Fonte: (ORECHIO, D., 2016). 
Os dados são de n=3 e expressos em média ± desvio padrão. 
 
 

 

Tabela 2 - Dupla marcação de neurônios imunorreativos a CALB e CALR na camada plexiforme 
externa (CPE) do bulbo olfatório principal (BOP) de feto de cão com aproximadamente 57 
dias de idade gestacional 

 
Marcadores 
 

 
CPE 

CALB+/CALR+ 6,1 ± 3,8 % 

CALB+/ - 93,9 ± 3,8 % 

CALR+/CALB+ 11,1 ± 6,0 % 

CALR+/ - 88,9 ± 6,0 % 

Fonte: (ORECHIO, D., 2016). 
Os dados são de n=3 e expressos em média ± desvio padrão. 
 

 

No estudo de dupla marcação na CG, foi encontrado que células 

imunorreativas ao fator de transcrição SOX2 e neurônios CALR colocalizam 24,3 ± 

11,6 %. Na análise inversa, foi encontrado 63,4 ± 20,1 % de células CALR positivas 

imunorreativas ao SOX2 (Tabela 3). 

Na CG, não houve colocalização de células imunorreativas ao fator de 

transcrição SOX2 e neurônios TH-ir, enquanto que na análise inversa, a dupla 

marcação de neurônios TH-ir e de células ao fator de transcrição SOX2-ir foi de 11 ± 

9,9 % (Tabela 3). 

Além disso, na CG não houve presença de células imunorreativas a CALB e 

ao DCX. 
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Tabela 3 - Dupla marcação de células imunorreativas a SOX2 e CALR e SOX2 e TH na camada 
glomerular (CG) do bulbo olfatório principal (BOP) de feto de cão com aproximadamente 
57 dias de idade gestacional 

 
Marcadores 
 

 
CG 

SOX2+/CALR+ 24,3 ± 11,6 % 

SOX2+/- 75,7 ± 11,6 % 

CALR+/SOX2+ 63,4 ± 20,1 % 

CALR+/- 36,6 ± 20,1 % 

SOX2+/TH+ 0 % 

SOX2+/- 100 % 

TH+/SOX2+ 11 ± 9,9 % 

TH+/        - 89 ± 9,9 % 

Fonte: (ORECHIO, D., 2016). 
Os dados são de n=3 e expressos em média ± desvio padrão. 
 

 

A Tabela 4 demonstra que na CPE não houve dupla marcação de células 

SOX2-ir e CALB-ir. Na análise inversa, a colocalização foi de neurônios CALB-ir e ao 

SOX2-ir foi de 1,5 ± 0,2%. 

Na CPE, a dupla marcação de células SOX2-ir e neurônios CALR-ir foi de 4,6 

± 2,5 %. Na análise inversa, a dupla marcação de neurônios CALR-ir e de células 

SOX2-ir foi de 41,3 ± 17,8 % (Tabela 4). 

 
 

Tabela 4 - Dupla marcação de células imunorreativas a SOX2 e CALB e SOX2 e CALR na camada 
plexiforme externa (CPE) do bulbo olfatório principal (BOP) de feto de cão com 
aproximadamente 57 dias de idade gestacional 

 
Marcadores 
 

 
CPE 

SOX2+/CALB+ 0 %  

SOX2+/- 100 % 

CALB+/SOX2+ 1,5 ± 0,2 % 

CALB+/- 98,5 ± 0,2 % 

SOX2+/CALR+ 4,6 ± 2,5 % 

SOX2+/- 95,4 ± 2,5 % 

CALR+/SOX2+ 41,3 ± 17,8 % 

CALR+/- 58,7 ± 17,8 % 

Fonte: (ORECHIO, D.,2016). 
Os dados são de n=3 e expressos em média ± desvio padrão. 
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4.4.3 Camada de células granulares 

 

 

A CCG é caracterizada por conter o maior número de neurônios no BOP, 

denominados células granulares (JIA; HALPERN, 2004). Através da Coloração de 

Nissl observa-se que a CRM termina na CCG (Figura 8 B). A CRMmr segue paralela 

ao ventrículo olfatório e no BOP as células em migração passam a se orientar 

radialmente para compor a camada de células granulares e a camada glomerular. 

Conforme a Figura 15, pode-se observar que a CCG possui células 

imunorreativas a CALR e ao SOX2. As células CALR-ir estão distribuídas por toda a 

CCG, uma grande quantidade de células da CRM que chega ao BOP são 

imunorreativas ao SOX2 (Figura 15 C, C’’’). 

Em relação ao marcador de astrócitos GFAP, foram encontradas muitas fibras 

gliais na CCG (Figura 15 D’, D’’’). 

Na CCG não houve células imunorreativas para os marcadores TH, CALB e 

DCX, sendo positivo apenas para a CALR, SOX2 e GFAP (Figura 15). 

Em relação à expressão relativa da imunorreatividade, os neurônios CALR-ir 

são moderadamente imunorreativos na porção mais externa da CCG (Quadro 6). As 

células SOX2-ir são fortemente imunorreativas próximo ao ventrículo olfatório, isto 

não é visualizado nas células CALR-ir (Quadro 6) e as fibras de GFAP-ir são 

moderadamente imunorreativas na CCG (Quadro 6). 

Com relação à dupla marcação na CCG, as células SOX2-ir e os neurônios 

CALR-ir colocalizaram 4,7 ± 5,3%. Na análise inversa, as células CALR-ir e SOX2-ir 

colocalizaram 25 ± 25% (Tabela 5). 
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Figura 15 - Marcação de células imunorreativas ao neurônio CALB e CALR, ao neurônio TH e 
CALR, ao fator de transcrição SOX2 e neurônio CALR e ao SOX2 e ao GFAP na 
camada de células granulares (CCG) do bulbo olfatório principal (BOP) de feto de cão 
com aproximadamente 57 dias de idade gestacional 

 

Fonte: (ORECHIO, D., 2016). 
Legenda: A, A’’’: Ausência de imunorreatividade a CALB na CCG. A’, A’’’: Neurônio imunorreativo a 

CALR (seta vazada). B, B’’’: Ausência de imunorreatividade a TH na CCG. B’, B’’’: Neurônio 
imunorreativo a CALR (seta vazada). C, C’’’’: Célula-tronco ou progenitora imunorreativa ao 
fator de transcrição SOX2 que colocaliza com CALR (seta cheia). C’, C’’’: Neurônio 
imunorreativo a CALR que colocaliza com SOX2 (seta cheia). D, D’’’: Célula-tronco ou 
progenitora imunorreativa ao SOX2. D’, D’’’: Célula imunorreativa ao marcador glial GFAP. 
A’’, A’’’, B’, B’’’, C’’, C’’’, D’’, D’’’: Núcleos celulares marcados com DAPI na CCG. *** CCG. 
Barra: 40 μm. 
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Quadro 6 - Análise relativa da expressão da imunorreatividade de fluorescência a DCX, SOX2, 
GFAP, CALB, CALR e TH da camada de células granulares (CCG) do bulbo olfatório 
principal (BOP) de feto de cão com aproximadamente 57 dias de idade gestacional 

 
Região 
 

 
DCX 

 
SOX2 

 
GFAP 

 
CALB 

 
CALR 

 
TH 

BOP c. células granulares - +++ ++ - ++ - 

Fonte: (ORECHIO, D., 2016). 
Legenda: +++ fortemente imunorreativo/ ++ moderadamente imunorreativo/+ fracamente 

imunorreativo/ - não imunorreativo. 
        

 

 
Tabela 5 -  Dupla marcação de células imunorreativas a SOX2 e CALR na camada de células 

granulares (CCG) do bulbo olfatório principal (BOP) de feto de cão com aproximadamente 
57 dias de idade gestacional 

Fonte: (ORECHIO, D., 2016). 
Os dados são de n=3 e expressos em média ± desvio padrão. 
 
 

 

A análise ultra-estrutural da CCG demonstra uma grande quantidade de 

grânulos, o que caracteriza a camada de células granulares no BOP (Figura 16). 

 

 

 
Marcadores 
 

 
CCG 

SOX2+/CALR+ 4,7 ± 5,3 % 

SOX2+/- 95,3 ± 5,3 % 

CALR+/SOX2+ 25 ± 25 % 

CALR+/- 75 ± 25 % 



62 

Figura 16 - Microscopia eletrônica de transmissão no bulbo olfatório principal (BOP) de feto de cão 
com aproximadamente 57 dias de idade gestacional 

Fonte: (ORECHIO, D., 2016). 
Legenda: Características ultra-estruturais do BOP de feto de cão. A: Camada do nervo olfatório na 

extremidade do BOP, com vaso sanguíneo em região adjacente (seta cheia). B: Célula 
encontrada no BOP com cromatina não-condensada (seta cheia). C: Camada plexiforme 
externa mostrando possível célula tufosa com núcleo arredondado e escuro (seta cheia). D: 
Camada de células granulares com os grânulos característicos da camada (setas cheias). 
Barras: A, B e D: 2 µm; C: 1 µm. 
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5 DISCUSSÃO 

 

 

5.1 ANIMAIS 

 

 

Como o cão é considerado o mamífero terrestre com a maior variedade 

morfológica já conhecida (PACKER et al., 2015), neste estudo foram escolhidos 

fetos de uma mesma gestação para minimizar as variações morfológicas existentes 

entre os cães, pois tais variações poderiam influenciar o estudo das áreas 

encefálicas escolhidas neste trabalho. 

Um exemplo de variação morfológica ocorre nos cães braquicéfalos, ou seja, 

de crânio pouco alongado, que tem uma acentuada rotação ventral do lobo olfatório 

quando comparados com cães dolicocéfalos, de crânio muito alongado, que tem 

melhor olfato, o que pode ser explicado por tais diferenças neuroanatômicas. 

Alterações espaciais na corrente rostral migratória dos cães também são 

observadas conforme a posição do bulbo olfatório em relação à zona subventricular 

(ROBERTS; MCGREEVY; VALENZUELA, 2010). 

 

 

5.2 CARACTERIZAÇÃO DA ZSV 

 

 

Um dos objetivos deste trabalho foi caracterizar a ZSV em feto de cão, pois 

apesar de a neurogênese adulta na ZSV ser alvo de uma série de estudos, ainda é 

pouco compreendido como ocorre na idade fetal de cão, por falta de estudos durante 

o desenvolvimento canino.  

As espécies mais estudadas são ratos e camundongos e durante o 

desenvolvimento embrionário nesses animais, a ZV diminui de tamanho, perde a 

capacidade proliferativa e a ZSV aumenta a capacidade proliferativa e perdura 

produzindo células neurais durante toda a vida adulta, com um pico de proliferação 

logo após o nascimento (TAKAHASHI; NOWAKOWSKI; CAVINESS, 1995). 

Neste trabalho, foi utilizado o DCX, que é um marcador de neuroblastos em 

migração, os resultados demonstraram DCX positivo na ZSV (FRANCIS et al., 
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1999). Os neuroblastos migrantes apresentam morfologia alongada e se encontram 

tangencialmente dispostos ao VL. Dentre as regiões estudadas, a maior 

imunorreatividade de DCX foi observada na ZSV dorsal. Ainda que a maioria dos 

trabalhos aponte a ZSV lateral como maior fonte de neuroblastos nos roedores 

adultos, a ZSV dorsal também desempenha este papel, produzindo neuroblastos 

que se diferenciam em interneurônios do BOP (VENTURA; GOLDMAN, 2007). Em 

roedores adultos, foram encontradas células DCX-ir na ZSV que não colocalizam 

com GFAP, o que confirma que o DCX é um marcador de células comprometidas 

especificamente com a linhagem neuronal (COUILLARD-DESPRES et al., 2005). 

No mamífero musaranho-lontra foram encontradas células DCX-ir 

preferencialmente na porção rostral do VL, o que corrobora o achado deste estudo 

(PATZKE et al., 2013), e em furão, células DCX-ir foram encontradas na porção 

dorsal do VL (TAKAMORI et al., 2014). 

 O SOX2 é um marcador de células-tronco e células progenitoras neurais 

(EPISKOPOU, 2005). No presente estudo, foram encontradas células SOX2-ir 

formando densas fileiras fortemente imunorreativas, principalmente na ZSVd de feto 

de cão. Em um estudo com cães adultos, células derivadas da ZSV foram cultivadas 

e formaram neuroesferas que expressam SOX2 (LIM et al., 2012). 

 Em camundongos, as células SOX2-ir foram encontradas na ZSV, estas 

colocalizam com o marcador de proliferação BrdU e são apontadas como candidatas 

à células-tronco (ALONSO et al., 2008). A importância do SOX2 foi medida em 

roedores nos quais o fator de transcrição foi deletado e observaram-se graves 

deficiências neurogênicas no encéfalo, sendo uma delas a perda da maioria das 

células da ZV e da ZSV, prejudicando a proliferação dos precursores neurais e a 

neurogênese (FERRI, 2004). Em camundongos jovens e adultos foram encontradas 

células SOX2 que colocalizam com células GFAP, sendo o GFAP um marcador de 

astrócitos, a dupla marcação reforça o fato de que a célula-tronco da ZSV possui 

características de astrócito (BRAZEL et al., 2005). 

 No encéfalo em desenvolvimento existem dois tipos de migração neuronal: a 

migração radial, na qual os neurônios escalam usando as células da glia radial como 

guia de migração e a migração tangencial, na qual as células se movem em paralelo 

com a superfície do ventrículo e perpendiculares à glia radial (ALTMAN, 1969; LOIS; 

GARCÍA-VERDUGO; ALVAREZ-BUYLLA, 1996). 
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Nos resultados do presente estudo, foram encontradas fibras GFAP-ir na 

ZSV, onde elas se mostram orientadas tangencialmente. Em um estudo da ZSV de 

cães adultos foi observado marcação de células GFAP-ir com morfologia de 

astrócito, porém, em uma análise de um único embrião canino com a idade de 28 

dias gestacionais, não foi encontrada nenhuma célula GFAP-ir no neuroepitélio 

(WALTON; PARMENTIER; WOLFE, 2013). Esses dados sugerem que o GFAP pode 

aparecer no decorrer do desenvolvimento do cão. 

 No presente trabalho, foi encontrado na ZSVd que as fibras GFAP-ir conforme 

se afastam do ventrículo em direção às camadas corticais, se orientam radialmente 

em direção a placa cortical. As células SOX2-ir aparentemente usam o processo 

glial como guia de migração, o que pode ser um indício de que a glia radial ainda se 

encontra presente nesta idade gestacional do feto de cão. Em roedores, é somente 

no período pós-natal que a glia radial dá origem à astrócitos que irão formar os tubos 

gliais em volta dos neuroblastos em migração, o que confirma que no período pré-

natal a glia radial está presente e não há tubos gliais evidentes no feto de cão 

(BONFANTI; PERETTO, 2007) e em outras espécies adultas, como no sagui-de-

tufos-brancos (SAWAMOTO et al., 2011). As células com aparência de glia radial 

que são observadas na ZSV em direção às camadas do córtex podem ser as 

mesmas descritas em feto humano, células glia radial-like, cujas características são 

um longo processo basal, mas não epitelial, pois não entram em contato com a 

superfície ventricular (HANSEN et al., 2010). 

Em macacos, a glia radial em desenvolvimento expressa GFAP, mas em 

ratos dificilmente são detectadas células da glia radial GFAP-ir ainda durante o 

desenvolvimento (LEVITT; COOPER; RAKIC, 1983; SANCHO-TELLO et al., 1995). 

Algumas células da glia radial persistem no rato adulto, escondida entre os tubos 

gliais da ZSV (BONFANTI; PERETTO, 2007). 

 A literatura atual demonstra que as células da glia radial se transformam em 

astrócitos tipo B na ZSV (KRIEGSTEIN; ALVAREZ-BUYLLA, 2009), porém um novo 

estudo mostra que as células tipo B são originadas diretamente das CTN 

embrionárias (FUENTEALBA et al., 2015). 

 Na idade gestacional de 57 dias, os achados deste estudo demonstram que 

há duas camadas distintas observadas circundando o corno rostral do ventrículo 

lateral, um resquício da zona ventricular, formada por uma monocamada de células 

ependimárias e a zona subventricular, formada por células escuras e pequenas e 
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por células grandes e claras. A zona ventricular regride a partir do último terço da 

gestação, ao mesmo tempo em que a ZSV prolifera e se expande (BONFANTI; 

PERETTO, 2007). Quando há ruptura da camada ependimária em roedor adulto, há 

um decréscimo de produção de neuroblastos na ZSV, sugerindo sua importância 

para a neurogênese (LIM; ALVAREZ-BUYLLA, 2016 no prelo)1. Os achados ultra-

estruturais do epêndima demonstram uma organização em monocamada, com 

células arredondadas, muito similares ao epêndima do sagui-de-tufos-brancos com 

um mês de vida (MCDERMOTT; LANTOS, 1990), o que parece confirmar o caráter 

mais tardio das células ependimárias, já que durante a embriogênese, as células 

que compõe a zona ventricular são pseudo-estratificadas (NOCTOR et al., 2002). 

Em relação à ultra-estrutura da ZSV de feto canino, não parece haver um 

padrão de organização, como acontece com roedores adultos (GARCÍA-VERDUGO 

et al., 1998). A ZSV do encéfalo de rato adulto apresenta uma camada descontínua 

de células claras e escuras que ficam próximas às células ependimárias, sendo que 

a ZSV lateral é de identificação mais fácil que as demais e o assoalho ventricular é o 

mais desprovido de ZSV. A célula escura corresponde à célula do tipo A e a célula 

clara ao tipo B (DOETSCH; GARCÍA-VERDUGO; ALVAREZ-BUYLLA, 1997). No 

presente estudo, foi encontrado um padrão celular muito similar ao encontrado em 

feto humano, com uma zona ventricular em monocamada e uma zona subventricular 

formada por células escuras e pequenas e células grandes e claras (GUERRERO-

CAZARES et al., 2011). 

 

 

5.3 CARACTERIZAÇÃO DA CRM 

 

 

As células-tronco e progenitoras neurais da ZSV dão origem à neuroblastos 

que migram tangencialmente até o bulbo olfatório principal dos mamíferos, essa 

migração é chamada de corrente rostral migratória  (LUSKIN, 1993). 

                                            
1  LIM, D. A.; ALVAREZ-BUYLLA, A. The adult ventricular–subventricular zone (V-
SVZ) and Olfactory Bulb (OB) neurogenesis. Cold Spring Harbor Perspectives in 
Biology, p. a018820, 5 abr. 2016. (no prelo) 
 



67 

Um dos objetivos deste trabalho foi caracterizar a CRM de fetos de cão. A 

CRM encontrada neste estudo é similar à encontrada em cães adultos, com início no 

corno rostral do VL rodeando a porção rostral da cabeça do núcleo caudado e 

continuando ventralmente para o pedúnculo olfatório e BOP, estes dados concordam 

com Malik et al. (2012). Por sua vez, a CRM do cão é similar a CRM encontrada em 

humano e mais complexa do que a CRM encontrada em rato (KAM et al., 2009; 

MALIK et al., 2012). 

Uma diferença encontrada entre a CRM de cães adultos e a CRM de 

humanos, gatos e roedores adultos é o tamanho do funil, que nos cães é muito 

maior (MALIK et al., 2012). O presente estudo demonstra que no feto de cão o funil 

existe e é similar ao do cão adulto. Foram encontradas células DCX-ir nas partes 

mais iniciais da CRM, ou seja, no funil e no membro descendente. Em encéfalos de 

roedores (DOETSCH; ALVAREZ-BUYLLA, 1996), primatas (GIL-PEROTIN et al., 

2009) e humanos adultos, os neuroblastos em migração formam cadeias de células 

DCX-ir, que se iniciam nas paredes dos ventrículos laterais e seguem através da 

CRM até o bulbo olfatório. Estas cadeias migratórias não são distinguíveis no 

período embrionário ou logo após o nascimento dos roedores (PERETTO et al., 

2005).  

Em roedores, células GFAP-ir cercam os neuroblastos durante a migração, 

são os chamados tubos gliais (LOIS; GARCÍA-VERDUGO; ALVAREZ-BUYLLA, 

1996). Em ratos, os tubos gliais só aparecem por volta dia pós-natal 15 (PERETTO 

et al., 2005). No presente estudo, não foi encontrado nenhum tubo glial na ZSV ou 

CRM, o que é explicado pela aparição destes apenas após o nascimento em outras 

espécies. Porém, foram encontradas fibras GFAP-ir circundando o joelho da CRM e 

seguindo tangencialmente em direção ao BOP, mas a expressão das fibras GFAP 

na CRM foi apenas fracamente reativa, em comparação com fibras fortemente 

reativas na ZSV. A mesma organização celular nestas regiões foi observada em 

ratos recém-nascidos, com fibras GFAP em volta do joelho da CRM e seguindo o 

membro rostral (LAW et al., 1999). 

Para que essa migração ocorra, os neuroblastos originados na ZSVa 

possuem ácido polisiálico, uma modificação pós-traducional da molécula de adesão 

celular neuronal (NCAM) (BONFANTI; THEODOSIS, 1994; DOETSCH; ALVAREZ-

BUYLLA, 1996). A migração tangencial é a função principal da ZSV e desde o 

embrião há esse tipo de migração (DOETSCH; GARCÍA-VERDUGO; ALVAREZ-



68 

BUYLLA, 1997). Acredita-se que os primórdios da CRM tenham origem na 

eminência gangliônica lateral em ratos (PENCEA; LUSKIN, 2003). 

Foi sugerido que a ZSV e a CRM diminuam de tamanho conforme a idade 

avança nos cães, assim como ocorre em humanos (SANAI et al., 2011; MALIK et al., 

2012). Em fetos de cão, observamos uma CRM densa e com uma grande 

quantidade de células. 

 No presente trabalho, foram encontradas células SOX2-ir em todas as 

porções da CRM. Em camundongos, também foram encontradas células SOX2-ir na 

CRM, inclusive, células que colocalizam com o BrdU, um marcador de proliferação, o 

que reafirma o caráter de célula-tronco ou progenitora da célula (ALONSO et al., 

2008). Em ratos, foram encontradas células SOX2-ir que aumentam a atividade 

proliferativa quando o fator de crescimento epidermal é aplicado na CRM, o mesmo 

fator responsável por manter as células-tronco indiferenciadas (LINDBERG et al., 

2012). Tais estudos corroboram a presença de células SOX2 moderadamente 

imunorreativas na CRM de feto de cão.  

 

 

5.4 CARACTERIZAÇÃO DO BOP 

 

 

5.4.1 Camada glomerular e Camada plexiforme externa 

 

Um dos objetivos deste estudo foi caracterizar os interneurônios que migram 

da ZSV para compor a CG e a CCG do BOP. 

A camada glomerular é heterogênea, possuindo diversos tipos distintos de 

interneurônios. Acredita-se que esses tipos distintos possam ser produzidos 

preferencialmente em determinadas idades do indivíduo (DE MARCHIS et al., 2007) 

Mesmo na idade embrionária, cada uma das eminências ganglionares que 

circundam os ventrículos laterais, possui um potencial de migração diferente, sendo 

que a eminência ganglionar lateral (EGL) é a que dá origem à ZSV e aos 

interneurônios do BOP (WICHTERLE et al., 1999). 

Neste estudo, foram encontrados na CG interneurônios reativos a CALR, 

proteína pertencente ao grupo das proteínas ligantes de cálcio, que juntamente com 
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a CALB, tem a função de regular a concentração de cálcio intracelular através do 

tamponamento do cálcio (BERRIDGE; BOOTMAN; RODERICK, 2003). 

Em cães adultos foram encontrados um alto número de células CALR-ir na 

CG, confirmando os achados deste estudo (CHOI et al., 2010). Em feto de cão, as 

células CALR-ir colocalizam com as células SOX2-ir. Esse dado é sustentado pelo 

fato de que as células que contém CALR são imaturas, e sendo o SOX2 um fator de 

transcrição presente em células em diferenciação, é aceitável que exista a 

colocalização (ZHANG; JIAO, 2014).  

Além disso, foram encontradas na CG de fetos de cão, células TH-ir. Em 

roedores, os neurônios TH-ir proliferam preferencialmente conforme o 

desenvolvimento avança (DE MARCHIS et al., 2007). Não foi encontrada 

colocalização de TH e CALR na CG, o que confirma que ambos são subtipos 

neuronais distintos (KOSAKA; KOSAKA, 2011). Em roedores, neurônios TH são 

encontrados apenas na CG (PARRISH-AUNGST et al., 2007). 

Outro dado encontrado neste estudo foi uma baixa colocalização de TH e 

SOX2, o que pode significar que algumas células TH estão também imaturas. Em 

um estudo com camundongos, células SOX2-ir com moderada expressão relativa 

foram encontradas no BOP de indivíduos jovens e em indivíduos adultos com 

expressão relativamente fraca, o que sugere que células-tronco e progenitoras 

estejam presentes mesmo após o nascimento (BRAZEL et al., 2005). Em ratos, 

foram encontradas células imunorreativas ao TH apenas na CG que colocalizam 

com o marcador de proliferação BrdU, o que corrobora os achados do presente 

estudo (BETARBET et al., 1996). 

Neste estudo, não foram encontradas células CALB-ir na CG do feto de cão, 

porém em cães adultos e roedores adultos é relatada a presença de interneurônios 

CALB-ir na CG (DE MARCHIS et al., 2007; CHOI et al., 2010), o que pode significar 

que os neurônios CALB-ir da CG aparecem numa idade mais tardia. Em um estudo 

usando 3 espécies de macacos adultos, também não foi encontrada marcação para 

a CALB na CG (ALONSO et al., 2001). 

Neste estudo, foram encontradas células CALB-ir, CALR-ir e SOX2-ir na CPE. 

As células CALB-ir formam poucas camadas celulares e são fortemente 

imunorreativas. Na CPE de cães adultos é relatada a presença de um grande 

número de interneurônios CALB-ir que formam uma densa rede, cujo número de 

células decai conforme o cão envelhece, mas não foram encontradas células tufosas 
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CALB-ir (CHOI et al., 2010). Também em roedores, foram encontrados neurônios 

CALB-ir na CPE (DE MARCHIS et al., 2007). Os neurônios CALB-ir são 

preferencialmente incorporados ainda durante o desenvolvimento intrauterino, em 

comparação com o período neonatal e vida adulta (DE MARCHIS et al., 2007). 

Em relação às células CALR-ir, estas foram encontradas na CPE de feto de 

cão em baixo número e com fraca imunorreatividade. A literatura demonstra que em 

cães adultos, foram encontradas poucas células CALR-ir nesta camada (CHOI et al., 

2010). 

Neste estudo, foi observada baixa colocalização de células CALR e CALB, o 

que é coerente, já que são considerados marcadores químicos de subpopulações 

distintas de neurônios do BOP (WHITMAN; GREER, 2009). Nesta camada não 

foram observadas células TH-ir. 

 

 

5.4.4 Camada de células granulares 

 

 

A CCG é a mais homogênea das demais camadas do BOP, sendo constituída 

principalmente de interneurônios CALR-ir. Na CCG que chegam os neuroblastos que 

migraram tangencialmente da ZSV e que agora dentro do BOP iniciam uma 

migração radial para compor as camadas CCG e CG (LLEDO; ALONSO; GRUBB, 

2006). Antes de se incorporarem ao circuito funcional do BOP, muitas células que 

chegam à CCG morrem por apoptose, havendo uma seleção de células que irão de 

fato, se integrar ao circuito (ALVAREZ-BUYLLA; GARCIA-VERDUGO, 2002). 

Acredita-se que a importante função de modulação das células mitrais e 

tufosas que desempenham as células granulares, faz com que ocorra migração de 

um número tão grande de células para compor essa camada (ALVAREZ-BUYLLA; 

GARCIA-VERDUGO, 2002). 

Em cães adultos também foi encontrada uma grande quantidade de células 

CALR-ir na CCG (CHOI et al., 2010). O presente estudo demonstrou em feto de 

cães a presença dos neurônios CALR-ir em todas as camadas do BOP. Estes dados 

são corroborados pela literatura que mostra que em ratos, os neurônios CALR 

também estão presentes em todas as camadas do BOP (QIN et al., 2005; PARRISH-

AUNGST et al., 2007). 
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No presente estudo foram encontradas apenas neurônios CALR-ir na CCG, o 

que confirma a homogeneidade da camada, e que colocalizam com células SOX2-ir, 

provavelmente demonstrando o estado imaturo das células. Em um estudo feito com 

ratos, foram encontradas células em proliferação no BOP, o que explica a existência 

de células SOX2 nas camadas do bulbo olfatório, sendo células-tronco progenitoras 

(VINCENT et al., 2000).  

Não foi verificada a presença de células TH-ir e CALB-ir no presente estudo, 

estes dados estão em concordância com autores que mostram a ausência de ambos 

os marcadores na CCG (PARRISH-AUNGST et al., 2007). 

Em suma, o estudo das áreas neurogênicas do feto de cão e a migração 

celular direcionada ao bulbo olfatório, bem como a incorporação dessas células em 

circuitos funcionais mostra-se relevante para a compreensão de como se 

desenvolve esta maquinaria durante o período de desenvolvimento intrauterino. As 

diferenças observadas entre as diferentes fases de vida e entre espécies distintas 

contribuem para uma compreensão abrangente do tema.  
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6 CONCLUSÕES 

 

1. A ZSV é uma área neurogênica no feto de cão que expressa DCX, SOX2 e 

GFAP; 

 

2. A ZSV é constituída de tipos celulares distintos, com células claras e grandes 

e células escuras e pequenas; 

 

3. Existe uma densa migração celular direcionada ao BOP, que começa na ZSV 

do VL e constitui a CRM em feto de cão, com expressão de DCX, SOX2 e 

GFAP; 

 

4. A CG do BOP é heterogênea e possui neurônios que expressam CALR e TH 

que colocalizam com células SOX2-ir; 

 

5. A CPE do BOP expressa neurônios CALB-ir e CALR-ir que colocalizam e 

células SOX2-ir; 

 

6. A CCG do BOP é homogênea e expressa neurônios imaturos CALR-ir que 

colocalizam com células SOX2-ir; 
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