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RESUMO

Em função da categoria dos estressores, vias neurais específicas são envolvidas e
respostas distintas podem ser induzidas. A literatura tem reportado que o estrógeno
(E2) através de seus receptores de tipos α (ERα) e β (ERβ) influencia a atividade do
eixo hipotálamo hipófise adrenal (HPA). Além disso, há evidências de que o E2
exerça efeitos protetores em situação de choque hemorrágico. O objetivo deste
trabalho foi verificar a participação dos receptores ERα e ERβ na atividade do eixo
HPA durante estresse hemorrágico. Foram utilizadas ratas Wistar ovariectomizadas
que receberam injeções s.c. de DMSO (veículo), PPT (agonista ERα) ou DPN
(agonista ERβ), durante 3 dias. No segundo dia, as ratas foram canuladas para
coleta seriada de sangue na manhã seguinte. Os animais receberam (controle) ou
não (hemorrágicos) reposição imediata com salina. Os hormônios corticosterona
(CORT), ocitocina (OT) e vasopressina (AVP) foram dosados por radioimunoensaio.
Ao final do experimento, os ratos foram perfundidos e os cérebros processados
para imuno-histoquímica de FOS, tirosina hidroxilase (TH) e hormônio liberador de
corticotrofina (CRH). Nos animais tratados com veículo, a hemorragia gradual
moderada aumentou a secreção de CORT, OT e AVP, a expressão de neurônios
TH ativados na região A1C1 e de FOS no mpPVN. O PPT reduziu a secreção de
CORT, na situação controle atuando no LC e mpPVN; e também após hemorragia
atuando no LC, NTS, A1C1 e mpPVN. O DPN reduziu a secreção de CORT apenas
após estresse hemorrágico atuando no LC, A1C1 e mpPVN. O PPT bloqueou o
aumento da secreção de OT e aumentou a secreção de AVP, após hemorragia. O
DPN, por sua vez, reduziu a concentração plasmática de OT e aumentou a
concentração plasmática de AVP, independentemente da hemorragia. Em
conclusão: o estrógeno pode exercer uma ação inibitória sobre a secreção basal de
CORT somente através da ação do ERα sobre o LC e mpPVN; a secreção de
CORT aumenta em resposta à hemorragia gradual moderada e o estrógeno pode
exercer um controle inibitório nessa resposta através de ERα atuando sobre LC,
NTS, A1C1 e mpPVN, bem como através de ERβ atuando sobre LC, A1C1 e
mpPVN.
Palavras-chave: Eixo HPA, ERα , ERβ , hemorragia.
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ABSTRACT

Depending on the stressor’s category, specific neural pathways are involved and
different responses can be selected. It has been reported in the literature that
estrogen (E2) can affect hypothalamus pituitary adrenal (HPA) axis activity through
its receptors type α (ERα) and β (ERβ). Moreover, there is evidence that E2 has
protecting properties after hemorrhagic shock. The aim of this work was to assess
the participation of ERα and ERβ on HPA axis activity during hemorrhagic stress. It
was used ovariectomized Wistar rats that received s.c. injections of: DMSO
(vehicle), PPT (ERα agonist) or DPN (ERβ agonist), during 3 days. In the second
day the rats were catheterized for serial blood collect in the next morning. Animals
received (control) or not (hemorrhagic) immediate reposition with same volume of
isotonic saline. The hormones corticosterone (CORT), oxytocin (OT) and
vasopressin (AVP) were measured by radioimmunoassay. At the end of the
experiment, animals were perfused and their brains were processed for immunohistochemistry for FOS, tyrosine hydroxylase (TH) and corticotropin releasing
hormone (CRH). In vehicle treated animals, the gradual hemorrhage enhanced
CORT, OT and AVP secretion, TH activated neurons expression in A1C1 and FOS
expression in mpPVN. PPT decreased plasma CORT in control situation acting on
LC and mpPVN, and also after hemorrhage acting on LC, NTS, A1C1 and mpPVN.
DPN reduced plasma CORT only after hemorrhagic stress acting on LC, A1C1 and
mpPVN. PPT blocked the increase of OT secretion and increased AVP secretion,
after hemorrhage. The agonist DPN reduced OT and increased AVP levels, despite
hemorrhage. In conclusion: E2 can exert an inhibitory effect on CORT basal
secretion only through ERα action on LC and mpPVN; CORT secretion increases
after gradual moderate hemorrhage and E2 inhibit this secretion through ERα action
on LC, NTS, A1C1 and mpPVN, as well through ERβ action on LC, A1C1 and
mpPVN.
Keywords: HPA axis, ERα, ERβ, hemorrhage.
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I.1 Estresse
Qualquer perturbação real ou potencial no ambiente de um indivíduo, que
desafie sua homeostase, é considerada um estressor (JOELS; BARAM, 2009). Os
estímulos estressores ativam respostas complexas coordenadas centralmente,
causando mudanças no humor, cognição, comportamento, funções autonômicas e
respostas endócrinas (DAYAS et al. , 2001). Deve-se considerar a grande variedade
de tipos de estressores e contextos, a carga genética, idade e sexo dos animais
estressados, bem como o ponto do ritmo circadiano no qual o evento estressante
ocorre (JOELS; BARAM, 2009).
As informações induzidas por estímulos estressores são processadas em
múltiplas regiões cerebrais e através de vias mono e polissinápticas alcançam os
grupos celulares neuroendócrinos no hipotálamo médio basal onde desencadeiam
uma cascata de eventos contra-regulatórios (THRIVIKRAMAN et al., 2000), uma
vez que, durante o estresse, uma resposta adaptativa compensatória específica é
ativada para manter a homeostase (PACAK; PALKOVITS, 2001).
Várias substâncias liberadas no estresse podem influenciar circuitarias
neuronais distintas. Essa diversidade de mecanismos de resposta, mais do que
simples redundância, permite a existência de nichos de ação para cada mediador e
são as interações dos múltiplos mediadores que orquestram a habilidade cerebral
de resposta e adaptação a um ambiente dinâmico (THRIVIKRAMAN et al., 2000,
JOELS; BARAM, 2009). É provável que, para cada tipo de estressor, haja uma
circuitaria principal e outras subordinadas, combinadas para formar uma via
funcional de forma a garantir a plasticidade máxima da resposta de estresse
(PACAK; PALKOVITS, 2001).
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O sistema efetor (i.e., o que efetua a resposta ao estresse) envolve duas
rotas principais: neuroendócrina e neuronal. O eixo hipotálamo-pituitária-adrenal
(HPA) e os neurônios cerebrais adrenérgicos, noradrenérgicos, e serotoninérgicos
estão envolvidos no processamento central da resposta ao estresse (PACÁK;
PALKOVITS, 2001). As respostas de estresse são mediadas por circuitarias
amplamente sobrepostas no prosencéfalo límbico, no hipotálamo e no tronco
encefálico, de forma que as contribuições respectivas dos sistemas neuroendócrino
e autonômico são determinadas de acordo com a modalidade e intensidade do
estressor (ULRICH-LAI; HERMAN, 2009). Os padrões de atividade neuronal
induzidos por estresse podem ser quantificados pela variação da expressão de
hormônio liberador de corticotrofina (CRH) em neurônios do núcleo paraventricular
hipotalâmico (PVN) e pela ativação de neurônios catecolaminérgicos do bulbo
(DAYAS et al. , 2001).
As estruturas límbicas apresentam pouca interação anatômica direta com os
sistemas efetores de estresse primários. Sinapses intermediárias são necessárias
para integrar a informação da amígdala, do hipocampo e do córtex medial préfrontal (mPFC) para os neurônios efetores da resposta de estresse no PVN, no
bulbo caudal e na medula espinhal. Em geral os sinais das estruturas excitatórias
responsivas aos estímulos estressores (tais como amídala central - CeA, amídala
medial - MeA, e córtex infra-límbico) interagem com os das regiões inibitórias
(hipocampo, córtex pré-límbico). Essa integração local das informações límbicas
ocorre antes dos efetores primários de estresse serem acessados. A maioria das
conexões límbicas com o PVN são intermediadas por grupos celulares
GABAérgicos do núcleo do leito da estria terminal (BST) e de outras regiões do
hipotálamo (ULRICH-LAI; HERMAN, 2009, HERMAN et al. , 2005).
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O sistema nervoso autônomo (SNA) promove uma resposta mais rápida ao
estressor – através das vias simpáticas e parassimpáticas. Estas promovem
alterações rápidas no status fisiológico por meio da inervação dos órgãos-alvo. Por
exemplo, a via simpato-adrenomedular pode, rapidamente (segundos), aumentar os
batimentos cardíacos e a pressão sanguínea. É importante notar que a ativação do
SNA tem duração curta devido à ativação do reflexo parassimpático (ULRICH-LAI;
HERMAN, 2009). O tronco encefálico recebe aferências que sinalizam as principais
perturbações homeostáticas, tais como perda sanguínea, problemas respiratórios,
dor visceral ou somática e inflamação. A resposta simpática a estes sinais envolve
arcos reflexos que se comunicam com áreas do bulbo (por exemplo, bulbo rostral
ventrolateral)

e

neurônios

simpáticos

pré-ganglionais

na

coluna

celular

intermediolateral da medula espinhal (ULRICH-LAI; HERMAN, 2009).
O cérebro categoriza os estressores e há uma resposta específica para cada
um deles. Assim, vias de resposta neural variam de acordo com a categoria do
estressor (DAYAS et al. , 2001; PACÁK; PALKOVITS, 2001; JOELS; BARAM,
2009). Por isso, geralmente, dividem-se os estressores em duas categorias: os que
envolvem um desafio fisiológico imediato, chamados estressores sistêmicos, e os
que requerem uma interpretação por estruturas cerebrais superiores, chamados
estressores processivos (ULRICH-LAI; HERMAN, 2009).
Os estressores processivos, também chamados de psicogênicos ou
psicológicos, desencadeiam uma resposta baseada em experiências anteriores ou
programação inata. Estas respostas podem acontecer em antecipação ou durante o
evento estressante e são interpretadas por estruturas do prosencéfalo límbico, cujas
ativações ou inibições afetam o PVN por meio de neurônios GABAérgicos. Em
contraste, os estressores sistêmicos, também chamados de estressores físicos
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(como, perda sanguínea, infecção e dor), requerem uma reação “sistêmica”
imediata, desencadeada por mecanismos reflexos, que podem ser processados
diretamente, provavelmente através de projeções catecolaminérgicas do tronco
encefálico para o PVN. (PACAK; PALKOVITS, 2001, ULRICH-LAI; HERMAN,
2009).
A hemorragia é categorizada como um estressor sistêmico. O estresse
hemorrágico pode ser provocado pela perda de 10 a 25% do volume sanguíneo, e
neste percentual maior causa hipotensão hemorrágica (THRIVIKRAMAN et al.,
2000; PACÁK; PALKOVITS, 2001).
Há evidências de que neurônios catecolaminérgicos do tronco encefálico e
da ponte estejam envolvidos no controle das funções cardiovascular e
neuroendócrina durante hemorragia e o núcleo trato solitário (NTS) seja o principal
sítio de terminação das aferências dos mecano- e dos quimiorreceptores
cardiovasculares. Contudo, a maioria dos neurônios do NTS ativados na hemorragia
são não-aminérgicos (p. ex. neurônios glucagon-like peptide - GLP-1), que se
projetam para o hipotálamo, núcleo do leito da estria terminal (BST), amígdala, e
bulbo ventrolateral, onde são integradas informações relacionadas ao volume
sanguíneo e à pressão, e onde ocorre direta ou indiretamente a regulação pelas
regiões cerebrais neuroendócrinas (PACÁK; PALKOVITS, 2001; ULRICH-LAI;
HERMAN, 2009). A hemorragia ativa o eixo HPA de forma rápida e tanto os
neurônios CRH parvocelulares quanto os vasopressinérgicos magnocelulares estão
envolvidos nessa ativação (PACÁK; PALKOVITS, 2001; BULLER et al. , 1999).

I.2 Eixo HPA
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O eixo HPA é o principal componente do sistema de resposta ao estresse,
que coordena as respostas neuroendócrinas e autonômicas (GOEL et al. , 2014). O
controle do sistema nervoso central (SNC) sobre o eixo HPA é refletido pelas
concentrações

plasmáticas

de

hormônio

adrenocorticotrófico

(ACTH)

e

corticosteróides. Apesar de o CRH ser expresso em muitas áreas cerebrais e estar
implicado em uma variedade de comportamentos e funções neurobiológicas
(HANDA; WEISER, 2014), os neurônios CRH do PVN medial parvocelular (mpPVN)
representam a principal vertente neuroendócrina do eixo HPA, e constitui a via final
comum através da qual o cérebro controla os corticotrofos da adeno-hipófise, por
meio do receptor CRHR1, para síntese e liberação do hormônio ACTH (VIAU, 2002;
GOEL et al. , 2014). Em ratos, a vasopressina (AVP), por si só, é um secretagogo
mais fraco de ACTH, mas pode potenciar o efeito estimulatório do CRH (VIAU,
2002; ANTONI, 1993; RIVIER et al., 1990). O ACTH atua no córtex da adrenal
estimulando a secreção de glicocorticóide após se ligar ao receptor de
melanocortina 2 (KELLER-WOOD; DALLMAN, 1984; MAKARA, 1985; GOEL et al. ,
2014).
A regulação do eixo HPA envolve conexões diretas ou multissinápticas para
o PVN a partir de outras regiões cerebrais. Estímulos estressores de origem
cardiovascular, respiratória ou visceral parecem ser enviados ao PVN com a
mediação de neurônios do tronco encefálico, localizados na região do NTS e em
menor extensão no bulbo ventrolateral (HERMAN et al. , 2005). Além disso,
estruturas límbicas, incluindo o hipocampo, córtex pré-frontal, septo lateral, BST, e
amígdala, convergem informações emocionais e de memória diretamente para o
PVN ou indiretamente por meio de circuitos locais nas proximidades do PVN e
hipotálamo (GOEL et al. , 2014; HERMAN et al. , 2003). A presença de ambos os
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receptores ionotrópicos para glutamato e para GABA-A em neurônios CRH e AVP
indica a habilidade de integrar sinais excitatórios e inibitórios, respectivamente
(WEISER; HANDA, 2009). A organização hierárquica resultante da neurocircuitaria
da resposta de estresse é capaz de comparar informações de múltiplas regiões
límbicas com informações geradas interna ou perifericamente, regulando assim a
atividade do córtex da adrenal (HERMAN et al. , 2003).
A maioria das regiões límbicas tais como o hipocampo, córtex pré-frontal,
amígdala central e medial, e septo lateral modula o eixo HPA sem promover a
inervação direta de neurônios CRH do mpPVN, utilizando-se de pelo menos uma
sinapse intermediária. Em geral, estas regiões projetam para áreas como o BST e
peri-PVN que por sua vez enviam projeções GABAérgicas para o PVN. Dessa
forma as projeções glutamatérgicas do hipocampo e do córtex pré-frontal são
traduzidas em um sinal inibitório para o eixo HPA. Por outro lado, as projeções
amidalóides para o BST e peri-PVN são principalmente GABAérgicas e devem atuar
no sentido de reduzir a inibição, promovendo o ganho do sistema HPA (HANDA;
WEISER, 2014; DAYAS; et al. , 2000; HERMAN et al. , 2005).
Apesar do ACTH ser o principal regulador da secreção de corticosteróides, a
atividade adrenocortical também pode ser modulada por aferências neuronais que
regulam sua responsividade ao ACTH (HERMAN; et al. , 2003). A estimulação da
zona fasciculada do córtex da adrenal resulta na secreção dos glicocorticóides para
circulação sistêmica. As ações dos glicocorticóides incluem mobilização de recursos
energéticos a partir do fígado (glicogenólise), supressão da imunidade inata do
sistema imune, inibição do crescimento ósseo e muscular, potenciação da
vasoconstrição mediada pelo sistema nervoso simpático, proteólise e lipólise, e
inibição do eixo hipotálamo-pituitária-gonadal (HPG). Este espectro de ações
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levanta a hipótese de que ativação do eixo HPA, em curto prazo, é benéfica, uma
vez que os glicocorticóides agem para permitir a resposta de luta ou fuga e para
restabelecer a homeostase, por exemplo, aumentando a glicose para compensar o
gasto energético, controlando a resposta inflamatória, aumentando a cognição e o
metabolismo, e inibindo outros sistemas hormonais para evitar gastos energéticos
em processos não relacionados ao desafio imediato (HERMAN; et al. , 2003;
HANDA; WEISER, 2014; GOEL et al. , 2014). Em contraste, as mesmas respostas
benéficas podem se tornar prejudiciais quando um estressor é mantido por um
longo período de tempo. De fato, a ativação crônica do eixo HPA causa efeitos
deletérios nas funções imune, cardiovascular, metabólica e neural e pode reduzir a
viabilidade de neurônios e células gliais a insultos tóxicos subseqüentes (HANDA;
WEISER, 2014).
A concentração plasmática de corticosterona apresenta um ritmo circadiano
sob condições normais, e o estresse pode aumentar significativamente a
concentração plasmática deste hormônio (MUNCK et al., 1984). A ritmicidade
circadiana da atividade do eixo HPA é coordenada por aferências do núcleo
supraquiasmático, considerado o marcapasso de vários ritmos corporais (HERMAN
et al. , 2003). O aumento circadiano dos glicocorticóides ocorre pela redução do
tônus inibitório do núcleo supraquiasmático através de projeções para o PVN. Os
glicocorticóides são secretados de forma pulsátil com intervalo interpulso de
aproximadamente 1 hora. Pulsos correspondentes de CRH não são necessários
para o padrão ultradiano, e o CRH elevado interrompe a ritmicidade. Ao contrário
dos outros sistemas neuroendócrinos, é a concentração e não o padrão de
secreção do CRH quem dita a dinâmica pulsátil da secreção de glicocorticóides
(HANDA; WEISER, 2014).
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Os glicocorticóides participam do controle da secreção de CRH e ACTH por
meio de um mecanismo de retro-alimentação negativa (SAWCHENKO, 1987;
SWANSON; SIMMONS, 1989; KELLER-WOOD; DALLMAN, 1984). Eles atuam em
diferentes áreas encefálicas para reduzir a liberação de glutamato e aumentar a
liberação de GABA sobre neurônios no PVN (DI et al., 2005). O efeito inibitório da
corticosterona sobre o eixo HPA parece ser traduzido primariamente por proteínas
receptoras intracelulares que funcionam como fatores de transcrição ativados por
hormônios (SPENCER et al., 1998).
A inibição da atividade do eixo HPA após exposição a um agente estressor
depende, em parte, da integridade funcional de sítios supra-hipotalâmicos, tais
como o hipocampo e o córtex pré-frontal (CONFORTI; FELDMAN, 1976; DIORIO et
al., 1993). O hipocampo tem sido considerado o principal sítio supra-hipotalâmico
para o mecanismo de retro-alimentação negativa de glicocorticóides (CONFORTI;
FELDMAN, 1976; SAPOLSKY et al. , 1991), no entanto, tanto lesões no córtex
medial pré-frontal quanto no hipocampo aumentam a produção de RNAm para CRH
no hipotálamo (HERMAN et al. , 1989).
Estudos

indicam

a

existência

de

dois

tipos

de

receptores

para

corticosteróides adrenais no cérebro (DE KLOET et al., 1975). Um deles, chamado
de tipo I, apresenta afinidade alta pela corticosterona (BEAUMONT; FANESTIL,
1983; KROZOWSKI; FUNDER, 1983) e foi identificado como receptor de
mineralocorticóide (MR) por Arriza et al. (1988). O MR geralmente medeia a ação
da corticosterona no cérebro e tem também a aldosterona como ligante (FUNDER
et al., 1988; RUNDLE et al., 1989). O outro receptor, conhecido como tipo II, tem
afinidade para corticosterona 6 a 10 vezes mais baixa que a do MR, e também tem
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sido chamado de receptor de glicocorticóide (GR) (REUL; DE KLOET, 1985;
FUNDER; SHEPPARD, 1987; RATKA et al., 1989).
Concentrações baixas de corticosterona agem via MR (afinidade alta) para
manter a atividade basal do eixo HPA. Por outro lado, as concentrações altas de
corticosterona presentes durante o pico circadiano ou durante estresse agudo agem
via GR (afinidade baixa) para limitar a atividade do eixo HPA (DALLMAN et al. ,
1987; DE KLOET; REUL, 1987; DE KLOET et al., 1993). Os MR também estão
envolvidos na atuação da corticosterona para restringir a atividade do eixo HPA
durante o pico circadiano, quando parecem potenciar os efeitos da corticosterona
sobre os GR (BRADBURY et al. ,1994).
Os corticosteróides, que normalmente atuam de forma mais lenta por
mecanismos genômicos, também podem atuar por vias rápidas não-genômicas em
regiões como hipotálamo e hipocampo. Estas ações envolvem os GR e/ou MR
clássicos, assim como os receptores de endocanabinóides (JOELS; BARAM, 2009;
WEISER; HANDA, 2009).

I.3 Interação eixo HPA / sistema catecolaminérgico / simpático
A exposição de humanos ou animais de laboratório a uma variedade de
estressores ativa o sistema simpato-adrenal (SAS) e o eixo HPA, resultando em
aumentos simultâneos na concentração de catecolaminas liberadas pelo SAS, e de
CRH, ACTH e corticosteróides da adrenal liberados pelo eixo HPA. O SAS e o eixo
HPA são anatomicamente e funcionalmente conectados e durante o estresse eles
podem interagir em diferentes níveis. A interação destes dois sistemas ocorre tanto
na periferia quanto no cérebro (KVETNANSKY et al. , 1995).
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A liberação de monoaminas, incluindo noradrenalina, dopamina e serotonina
após estresse é rápida, e raramente se sobrepõe à duração da exposição ao
estressor. A ativação do sistema noradrenérgico cerebral durante estresse
desempenha um papel importante na regulação dos componentes fisiológicos e
comportamentais da resposta de estresse. A ativação noradrenérgica induz o
estado

de

alerta;

as

monoaminas

promovem,

coletivamente,

estratégias

comportamentais importantes que ajudam o animal a vivenciar e sobreviver à fase
inicial de um evento estressante (JOELS; BARAM, 2009; FORRAY; GYSLING,
2004).
A maioria dos dados na literatura indica uma ação estimulatória da
noradrenalina do cérebro sobre o eixo HPA, por meio da secreção de CRH. Animais
expostos a diferentes estressores apresentam aumentos rápidos e intensos na taxa
de síntese, secreção e metabolismo da noradrenalina no PVN, CeA, BST, e outras
áreas do prosencéfalo (KVETNANSKY et al. , 1995, GOEL et al. , 2014).
A noradrenalina (NA) pode estimular o eixo HPA por vias indiretas. Fibras
noradrenérgicas do lócus coeruleus (LC) não terminam diretamente no PVN, ao
invés disso, elas inervam várias regiões que regulam o eixo HPA, tais como
amígdala, córtex pré-frontal e hipocampo. A modulação noradrenérgica do eixo HPA
pela CeA possivelmente também ocorre por meio de projeções transinápticas
através do NTS (GOEL et al. , 2014). Sugere-se que o estresse induz a secreção de
noradrenalina no BST lateral, facilitando a ativação do eixo HPA por meio dos
receptores pós-sinápticos α1-adrenérgicos. A ativação destes receptores causaria a
ativação de neurônios CRH que se projetam para o PVN. Além disso, no BST
lateral, há uma população de neurônios GABAérgicos que se projeta para o PVN e
tem ação inibitória sobre o eixo HPA (FORRAY; GYSLING, 2004).
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As respostas de estresse envolvendo estressores físicos, tais como
hemorragia ou desafio imunológico, parecem ser direcionadas diretamente ao PVN
pelas projeções catecolaminérgicas (FORRAY; GYSLING, 2004). Estas projeções
diretas iniciam a resposta aos estressores sistêmicos. O PVN parvocelular é
inervado densamente por fibras noradrenérgicas e adrenérgicas, em grande parte
provenientes do LC, NTS e bulbo ventrolateral. A expressão dos receptores
adrenérgicos no PVN é limitada aos receptores α-adrenérgicos, e ambos os
receptores α1 e α2 são co-expressos nos neurônios CRH do mpPVN. No entanto,
parece que os receptores α1 são os responsáveis pelo efeito estimulatório da NA
sobre o CRH (HANDA; WEISER, 2014; SEROVA et al. , 2010; GOEL et al. , 2014;
VIAU; MEANEY, 2004).
Há evidências, a partir de estudos in vitro, que a noradrenalina estimula
células hipofisárias a secretarem ACTH. Dessa forma, a noradrenalina pode
estimular o eixo HPA em múltiplos níveis. Os efeitos da noradrenalina sobre este
eixo são dependentes da modalidade do estressor (FORRAY; GYSLING, 2004;
GOEL et al. , 2014).
Células catecolaminérgicas do bulbo são amplamente implicadas na resposta
do eixo HPA tanto a estressores físicos quanto emocionais, no entanto, alguns
pesquisadores defendem que este grupo celular esteja mais implicado na resposta
aos estressores físicos (DAYAS et al. , 2000). O SAS também pode ter sua
atividade influenciada pelo eixo HPA. Várias linhas de evidências indicam um
importante efeito inibitório dos glicocorticóides sobre o sistema catecolaminérgico.
No entanto, os glicocorticóides elevados cronicamente parecem exercer um efeito
estimulatório sobre o SAS (KVETNANSKY et al. , 1995). O LC e o NTS expressam
receptores para glicocorticóides (SEROVA et al. , 2010).
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O CRH, por sua vez, ativa a transmissão noradrenérgica e pelo menos em
parte, induz respostas comportamentais aumentando a atividade do sistema
noradrenérgico cerebral (FORRAY; GYSLING, 2004). Neurônios CRH inervam o
LC, e podem aumentar a atividade eletrofisiológica de neurônios noradrenérgicos, a
síntese de noradrenalina e sua secreção no córtex pré-frontal e hipotálamo.
(SEROVA et al. , 2010).

I.4 Hemorragia
O volume de sangue de um rato é estimado em 7% do peso corporal. A
perda de 20% do volume sanguíneo caracteriza um modelo de hemorragia
moderada, enquanto que a perda de 12,5% do volume sanguíneo é considerada
hemorragia leve. A porcentagem de sangue retirada na hemorragia leve é
determinada por exceder marginalmente o limiar no qual ratos conscientes ativam
mecanismos contra-regulatórios para proteger a volemia (THRIVIKRAMAN et al.,
2000).
A hemorragia hipotensiva aguda (geralmente, quando mais de 20% do
volume sanguíneo é perdido) é uma situação perigosa, que pode levar ao choque.
Se a hipovolemia severa persiste por um tempo maior a morte é inevitável (PACÁK;
PALKOVITS, 2001).
Dependendo da natureza da hemorragia, se hipotensiva ou não-hipotensiva,
várias respostas fisiológicas são recrutadas pela ativação dos mecanoreceptores
periféricos, que são sensíveis às alterações de pressão e volume. As respostas
induzidas por hemorragia envolvem a ativação de quatro sistemas principais:
simpatoadrenal, eixo HPA, renina-angiotensina, e peptídeo natriurético atrial (ANP)vasopressina hipotalâmico. Estas respostas atuam como importantes mecanismos

22
contra-regulatórios para manter a homeostase durante a hipovolemia (PACÁK;
PALKOVITS, 2001).
A expressão de FOS indica que os sinais hemodinâmicos, após hemorragia,
são

processados

predominantemente

em

regiões

do

tronco

encefálico

(THRIVIKRAMAN et al., 2000). Neurônios catecolaminérgicos do tronco encefálico e
da ponte parecem estar envolvidos no controle da função cardiovascular e
neuroendócrina durante hemorragia. Além da angiotensina II circulante, que pode
alcançar o NTS através da área postrema, aferentes neuronais dos barorreceptores
cardíacos e arteriais terminam em neurônios do NTS. Estes receptores são ativados
pela redução da pressão sanguínea e do volume sanguíneo causada pela
hemorragia aguda. Informações do NTS podem ser transmitidas ao PVN através de
neurônios catecolaminérgicos ou peptidérgicos. A maioria dos neurônios do NTS
ativados após exposição à hemorragia são não-aminérgicos e projetam para o
hipotálamo, núcleo do leito da estria terminal, amígdala, e bulbo ventrolateral, onde
as informações relacionadas ao volume e pressão são interconectadas e a
regulação feita pelas regiões cerebrais neuroendócrinas ocorre direta ou
indiretamente. Neurônios aminérgicos no bulbo caudal ventrolateral (grupos
celulares noradrenérgicos A1 e adrenérgicos C1) são ativados preferencialmente
por aferentes de hipovolemia. Estes neurônios recebem aferências neuronais nãocatecolaminérgicas do NTS. Os neurônios do A1 e C1 contribuem com a inervação
noradrenérgica e adrenérgica do hipotálamo neuroendócrino (PACAK; PALKOVITS,
2001). Somente no caso dos estressores físicos (i.e. hemorragia) há o envolvimento
de projeções diretas do bulbo para células CRH no PVN. De acordo com esta
observação, nota-se uma resposta potenciada do eixo HPA à hemorragia repetitiva
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que é acompanhada por um aumento intenso de FOS no bulbo ventrolateral e no
PVN (THRIVIKRAMAN et al., 2000; DAYAS et al. , 2001).
Além do controle neuroendócrino descrito acima, a hipovolemia e o
baroreflexo também promovem o controle do sistema nervoso simpático. Os
baroreceptores localizados no arco aórtico e seio carotídeo convergem as
informações sobre mudanças na pressão sanguínea por meio de aferentes vagais
para o NTS. A partir do NTS, a informação é então transmitida para outras áreas
cerebrais, principalmente para o núcleo vagal adjacente e para o bulbo ventrolateral
rostral, de onde partem os eferentes dos baroreceptores que enviam informações
vagais e simpáticas para o coração, e informações simpáticas para os vasos
sanguíneos (JAPUNDZIC-ZIGON; 2013). Este controle parece envolver pelo menos
três sinapses: uma, dos aferentes dos baroceptores arteriais, que terminam no NTS;
do qual há projeção para uma sinapse excitatória no bulbo caudal ventrolateral, de
onde parte uma projeção inibitória GABAérgica para o bulbo rostral ventrolateral,
que é o regulador principal da mudanças mediadas pelo baroreflexo, na atividade
do sistema nervoso simpático (HASSER; MOFFITT, 2001).
A ativação do eixo HPA por hemorragia ocorre de forma rápida e tanto os
neurônios

CRH

parvocelulares

quanto

os

neurônios

vasopressinérgicos

magnocelulares estão envolvidos (PACÁK; PALKOVITS, 2001; BULLER et al. ,
1999). Na hemorragia observa-se aumento: da expressão do RNAm de CRH, da
concentração plasmática portal de CRH e da concentração plasmática de
corticosteróides, ACTH, ocitocina (OT) e AVP (PACÁK; PALKOVITS, 2001;
MECAWI et al. , 2011).
Alguns estudos mostram uma correlação positiva entre intensidade de
estresse, síntese de OT hipotalâmica e sua secreção na circulação sistêmica, em
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muitos casos, o mesmo não é observado para AVP (ENGELMANN et al. , 1998).
Contudo, o estresse hemorrágico induz a secreção de AVP em várias espécies.
Uma possível via para a regulação da vasopressina paraventricular durante
hipovolemia envolve a excitação dos receptores cardíacos de volume, com
estimulação dos aferentes vagais para os neurônios noradrenérgicos A1, os quais
projetam para a subdivisão magnocelular do PVN e para o núcleo supraoptico,
facilitando a secreção de vasopressina (SHARE, 1988; THRASHER, 1994; PACÁK;
PALKOVITS, 2001).

I.5 Interação de OT e AVP com sistema cardiovascular e o eixo HPA
A vasopressina e a ocitocina são sintetizadas principalmente em neurônios
magnocelulares do PVN e do SO do hipotálamo, cujos axônios projetam-se para a
neuro-hipófise de onde OT e AVP são secretadas na corrente sanguínea para atuar
como hormônios (JAPUNDZIC-ZIGON; 2013).
OT e AVP agem de maneira complementar no controle cardiovascular, tanto
como hormônios quanto como neurotransmissores. A vasopressina mantém a água
e aumenta o volume sanguíneo circulante; enquanto OT elimina o sódio. Na maioria
dos leitos vasculares a vasopressina é um potente vasoconstritor, mais do que a
OT. Em outros leitos vasculares, como cérebro e pulmões, OT e AVP produzem
vasodilatação dependente de óxido nítrico (NO). A maioria dos estudos mostra que,
em condições fisiológicas normais, a AVP não contribui para a manutenção da
pressão sanguínea, mas há muitas evidências de que seja crucial para a
manutenção da pressão sanguínea durante a hemorragia, aumentando assim a
taxa de sobrevivência. A hemorragia hipotensiva é um estímulo para transcrição e
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secreção de AVP a partir do PVN e SON (JAPUNDZIC-ZIGON; 2013; ISGOR et al. ,
2003; SOMPONPUN et al. , 2004).
Perifericamente a vasopressina aumenta a sensibilidade do barorreceptor. A
vasopressina contribui consideravelmente para a progressão da hipertensão e
parada cardíaca enquanto OT diminui a pressão sanguínea e promove o
restabelecimento da função cardíaca (JAPUNDZIC-ZIGON; 2013).

I.6 Estrógeno e seus receptores (ER)
O estrógeno (E2), além de atuar na função reprodutiva, também participa da
manutenção das funções de outros sistemas como: imune, cardiovascular, nervoso;
bem como na regulação do metabolismo da pele, ossos e lipídeos. E 2 em
concentrações fisiológicas estimula a resposta imune humoral e celular, enquanto
sua depleção facilita a supressão da resposta imune (CHOUDHRY; CHAUDRY,
2008). O E2 atua amplamente nas mitocôndrias de todas as células do organismo,
aumentando a atividade das células e defendendo-as de injúrias oxidantes, que as
tornariam apoptóticas ou danificadas irreversivelmente (WIGGINTON et al. , 2010).
O E2 tornou-se uma das substâncias mais estudadas da história da medicina.
Nas primeiras investigações o interesse científico focou seu uso como esteróide
sexual para contracepção oral, terapia de reposição hormonal e câncer de próstata
avançado. Atualmente, sabe-se que o E2 pode apresentar efeitos protetores em
numerosas condições, desde insultos isquêmicos generalizados e respostas
inflamatórias sistêmicas até lesões graves localizadas e apoptose em órgãos vitais
(WIGGINTON et al. , 2010).
Estrógenos ativam múltiplas vias de sinalização intracelular dependendo do
subtipo do receptor e de sua localização subcelular (SEROVA et al. , 2010).
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Inicialmente, mostrou-se que o E2 atuava apenas por meio de um mecanismo
genômico. Na ausência do ligante, os ER intranucleares clássicos existem como um
monômero (estado inativo) e formam um complexo multi-protéico, incluindo
monofilinas e proteína heat-shock (HSP-90). A ativação dos ER por E2 causa a
fosforilação de vários resíduos distintos serina/treonina que os compõem, induzindo
a dissociação da HSP-90. Então, os ER ativados homo- ou heterodimerizam e
interagem com sequências específicas do DNA, que são chamadas de elementos
de resposta ao estrógeno (ERE), na região promotora dos genes alvo. Há
evidências de que os ER não ligados ao E2 também podem ligar-se ao ERE e ativar
a transcrição. Contudo, a ligação do receptor com E2 estabiliza a dimerização e
aumenta sua interação com a sequência-alvo. Este processo pode ocorrer durante
um período de horas a dias, uma vez que induz a transcrição gênica e
subsequentemente a transcrição de proteínas (MORISSETTE et al. , 2008;
CHOUDHRY; CHAUDRY, 2008).
Sabe-se, atualmente, que o E2 também pode exercer suas ações fisiológicas
por meio de mecanismos rápidos não-genômicos, que ocorrem no intervalo de
minutos, pela ligação dos ER expressos na membrana celular e pela ativação de
vias de sinalização no citoplasma (CHOUDHRY; CHAUDRY, 2008; DOUCET et al.,
2010; YU; CHAUDRY, 2009).
Os efeitos não-genômicos ocorrem por meio dos ER clássicos (ERα e ERβ)
localizados na membrana plasmática ou através de um ER expresso na membrana
recentemente descoberto, o receptor acoplado à proteína G30 (GPR30). Os ER de
membrana podem regular vias de sinalização intracelular por meio de eventos de
fosforilação. Estudos indicam que a via PIP3/Akt é mediadora dos efeitos nãogenômicos do E2. Esta via tem ação importante para a sobrevivência celular por
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meio da inibição da apoptose (YU; CHAUDRY, 2009; CHOUDHRY; CHAUDRY,
2008; PHAN et al. , 2011; HANDA et al. , 2012).
As ações do E2 são mediadas por dois subtipos de ER, ERα e ERβ, que
apresentam várias isoformas. As isoformas do ERα são: ERα A, ERα C, ERα E, e
ERα F. Enquanto as isoformas do ERβ são: ERβ 1, ERβ 2, ERβ 4, e ERβ 5. Estes
receptores estão presentes em quase todas as células, mas sua distribuição é
órgão-específica (CHOUDHRY; CHAUDRY, 2008).
Os subtipos ERα e ERβ são codificados por genes diferentes, designados
ESR1 e ESR2, respectivamente (HANDA; WEISER, 2014). ERα e ERβ
compartilham semelhanças nos domínios de ligação ao DNA (96% de homologia) e
nos domínios de ligação ao hormônio (56% de homologia) (WEISER et al. , 2008).
Devido à identidade de seu ligante endógeno comum, estes receptores
compartilham um grau elevado de homologia estrutural (BODO; RISSMAN, 2006).
Apesar dos subtipos dos receptores serem altamente homólogos em seus
domínios de ligação ao DNA, permitindo ambos receptores se ligarem ao mesmo
ERE na região promotora no gene alvo, a atividade transcricional dos ER é mediada
por dois domínios AF separados, o AF1 que é independente de ligante e fica
localizado na região N-terminal e o AF2 dependente de hormônio localizado na
região C-terminal. O AF2 é bastante semelhante nos ERα e ERβ, mas o AF1 é
pouco conservado. Para a transativação máxima com ERα, ambos AF1 e AF2 são
essenciais. No entanto, no ERβ apenas AF2 parece ser funcional. Dessa forma o
ERβ apresenta uma propriedade de transativação mais fraca que ERα na maioria
dos sistemas celulares. O ERβ em contraste com ERα, interage com o coativador
do receptor de esteróide (SRC) na ausência de ligante independentemente do AF2
(SABBAN et al. , 2010).
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ERα e ERβ apresentam algumas funções diferentes. Cada subtipo do
receptor pode interagir com o aparato transcricional de forma célula-específica,
envolvendo um número grande de proteínas que podem regular positiva ou
negativamente a transcrição dos genes-alvo (SEROVA et al. , 2004). Além disso, foi
mostrado, em camundongos, que o ERβ modula a atividade transcricional mediada
por ERα sugerindo uma interdependência destes dois ER em certos tecidos e sob
certas condições fisiológicas (MORISSETTE et al. , 2008). Comparado ao ERα,
geralmente o ERβ apresenta uma atividade transcricional mais fraca e,
frequentemente, funciona de forma oposta ou atua como um regulador de E 2
predominantemente negativo. Quando co-expresso com ERα, o ERβ causa uma
redução da atividade transcricional mediada por ERα e a repressão dos efeitos
mediados por ERα (SEROVA et al. , 2010).
O desenvolvimento de animais knockout para ERα ou ERβ, bem como a
descoberta de ligantes específicos para os subtipos de receptores de E 2 permitiram
novos conhecimentos sobre as funções biológicas de cada receptor (WEISER et al.
, 2009). O ERβ parece não ser diretamente responsável pela regulação da fisiologia
da reprodução em roedores, mas pode mediar muitos efeitos do E2 que não estão
diretamente associados à reprodução (BODO; RISSMAN, 2006). Atualmente,
considera-se que o ERβ desempenha uma ação crucial no desenvolvimento e
manutenção cerebral enquanto o ERα parece estar implicado em uma variedade de
eventos celulares associados à neuroproteção contra diferentes insultos neuronais
(SABBAN et al. , 2010; MORISSETTE et al. , 2008).
Além de apresentarem diferentes funções, ERα e ERβ apresentam
expressão diferencial e sobreposta em vários tecidos (SABBAN et al. , 2010;
OGURA et al. , 2008; DOUCET et al. , 2010; CHOUDHRY; CHAUDRY, 2008).
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As regiões cerebrais importantes para a circuitaria autonômica e para o eixo
HPA que expressam ambas as formas de ER incluem o BST, núcleo amidalóide
medial e cortical, área preotica, núcleo arqueado, núcleo parabraquial, LC, NTS. O
órgão subfornicial expressa apenas ERα, que é o subtipo mais abundante nos
núcleos arqueado
paraventricular

e

e ventromedial.
supraquiasmático,

Em contraste, os núcleos supraotico,
além

da

glândula

pineal,

expressam

exclusivamente ERβ. No hipocampo e no córtex adulto predominam os ERβ. A
ampla distribuição de ER nas regiões límbicas do cérebro sugere a possibilidade
deles interagirem de várias maneiras com receptores de neuropeptídeos e
glicocorticóides na regulação do eixo HPA (HANDA; WEISER, 2014, HANDA et al. ,
2012; SHUGHRUE et al. , 1997; WEISER et al. , 2008; BODO; RISSMAN, 2006). É
importante destacar que o ERβ é expresso em populações de neurônios CRH, AVP
e OT no hipotálamo (MORISSETTE et al. , 2008).

I.7 Influência do E2 sobre a Atividade do Eixo HPA
Doses altas de glicocorticóides, especialmente durante estresse crônico,
geralmente prejudicam todos os aspectos da função do eixo HPG, incluindo
comportamento reprodutivo, a expressão de hormônio liberador de gonadotrofina
(LHRH), a secreção de hormônio luteinizante (LH) e síntese e secreção dos
esteróides sexuais. Por outro lado, estrógenos e andrógenos responsáveis pelas
diferenças sexuais e individuais da função do eixo HPG, atuam em vários níveis do
eixo HPA, incluindo a secreção de ACTH e glicocorticóide induzida por estresse, e a
expressão de CRH e AVP no PVN (VIAU, 2002; TOUFEXIS et al. , 2014; VIAU;
MEANEY, 2004).
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A comunicação funcional entre os eixos gonadal e adrenal é devida, em
grande parte, aos efeitos da interação dos esteróides sexuais e dos glicocorticóides.
Talvez por isso, certas doenças ligadas ao estresse são influenciadas pelo sexo do
indivíduo (VIAU, 2002).
Em ratos, as fêmeas apresentam concentração basal de corticosterona,
aumento diurno da concentração de corticosterona, taxa de corticosteroidogênese
em secções de adrenal in vitro e secreção de ACTH maiores que os machos. As
fêmeas também apresentam aumentos maiores e mais prolongados da secreção de
corticosterona em situação de estresse (GAILLARD; SPINEDI, 1998; LUNGA;
HERBERT, 2004). As expressões de RNAm hipotalâmico para CRH e para AVP e
de RNAm hipofisário para ACTH também são maiores em fêmeas que em machos
(SEALE et al. , 2004a). Há também dimorfismo sexual em relação aos GR na
hipófise de ratos, uma vez que fêmeas apresentam expressão menor desses
receptores devido à ação do estrógeno (GAILLARD; SPINEDI, 1998).
A resposta do eixo HPA pode variar entre machos e fêmeas de acordo com a
categoria do estressor (LUNGA; HERBERT, 2004). Apesar da maioria dos estudos
apoiarem a idéia de que as diferenças sexuais são devidas aos efeitos modulatórios
dos esteróides sexuais sobre elementos do eixo HPA, há dados conflitantes a
respeito do efeito do E2 mediando uma atividade maior em fêmeas (OCHEDALSKI
et al. , 2007; LUNGA; HERBERT, 2004; HAAS; GEORGE, 1988; DAYAS et al. ,
2000; YOUNG et al. , 2001; GOEL et al. , 2014; BABB et al. , 2013).
Os esteróides gonadais podem influenciar a atividade do eixo HPA por
modular a expressão gênica, a síntese protéica e a excitabilidade celular através de
suas ações sobre os receptores de estrógeno ou andrógeno. Durante a fase inicial
do desenvolvimento, aumentos rápidos dos hormônios gonadais exercem efeitos
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“organizacionais” que alteram o cérebro de forma permanente. Dessa forma, o
dimorfismo sexual das circuitarias cerebrais, que acontece na fase inicial da vida,
está envolvido na determinação das diferenças sexuais das respostas ao estresse
na fase adulta (GOEL et al. , 2014).
O E2 apresenta efeitos complexos sobre a atividade do eixo HPA,
dependendo do grau de elevação de sua concentração circulante, da duração da
sua exposição e da intensidade do estressor. O E 2 pode modular o eixo HPA
atuando sobre glândula adrenal, adeno-hipófise, hipotálamo, e regiões extrahipotalâmicas, que fazem projeções para o PVN parvocelular, por meio do controle
dos sistemas de neurotransmissores e neuropeptídeos que regulam o eixo HPA
(OCHEDALSKI et al. , 2007; LUNGA; HERBERT, 2004; SEALE et al. 2004b).
O estrógeno pode regular a região promotora de vários genes de
neuropeptídeos tais como CRH e AVP (SUZUKI; HANDA, 2004). Trabalhos da
literatura mostram diferentes efeitos do E2 sobre a expressão do RNAm para CRH:
aumento, diminuição ou não alteração (YOUNG et al. , 2001, OGURA et al. , 2008;
SUZUKI; HANDA, 2004).
Estudos indicam que o E2 interfere na retroalimentação negativa exercida
pela corticosterona (CORT), resultando no escape do tônus inibitório sobre os
neurônios centrais e da hipófise, aumentando assim a responsividade ao estresse
(PEIFFER; BARDEN, 1987; TURNER, 1990; PEIFFER et al., 1991; BURGESS;
HANDA, 1992; CAREY et al., 1995; FERRINI et al., 1995; PATCHEV et al., 1995).
Este aumento prolongado da atividade do eixo HPA pode ser acompanhado por
uma resposta exagerada do CRH central ao estresse. Isso poderia explicar o fato
de fêmeas serem mais susceptíveis à depressão e outras doenças relacionadas ao
estresse (YOUNG; ALTEMUS, 2004). O E2 reduz a capacidade de ligação dos GR,
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a expressão desses receptores e a do seu RNAm na adeno-hipófise, no hipotálamo
e no hipocampo. Também reduz a expressão de RNAm para MR no hipotálamo e
no hipocampo (LUND et al. , 2004; HANDA et al. , 1994; SEROVA et al. , 2005;
YOUNG et al. , 2001).
Um estudo minucioso mostrou que a ovariectomia diminui a secreção e o
número de pulsos de corticosterona basal assim como a resposta de estresse em
relação às ratas com cirurgia fictícia (SEALE et al. , 2004a). Além disso, a
ovariectomia reduz a liberação de ACTH induzida por lipopolissacarídeo (LPS), e
este efeito pode ser completamente abolido pela administração de E 2, mas não de
progesterona (P4), indicando que o estrógeno deve exercer ação estimuladora sobre
o eixo HPA (WATANOBE; YONEDA, 2003; SEALE et al. , 2004a).
A influência dos esteróides gonadais sobre o eixo HPA parece ser uma
interação complexa das ações de ERα e ERβ (WEISER et al. , 2008). A maioria dos
trabalhos mostra que o E2 estimula o eixo HPA. No entanto, alguns autores
mostram que o E2 pode inibir o eixo HPA. Estas discrepâncias podem ser devidas,
em parte, às ações opostas da sinalização do E 2 através de ERα e ERβ (WEISER;
HANDA, 2009; HANDA et al. , 2012).
A ativação seletiva de ERα pode amplificar a reatividade do eixo HPA ao
estresse, enquanto a ativação seletiva do ERβ pode reduzir a reatividade do eixo
HPA ao estresse. Isso sugere que a CORT aumentada em fêmeas ocorre em
função da ativação do ERα (LUND et al. , 2005). Também já foi demonstrado que a
ativação seletiva do ERβ reduz a ansiedade e melhora a função cognitiva (SABBAN
et al. , 2010; BODO; RISSMAN, 2006; HANDA et al. , 2012; LUND et al. , 2005). Em
contraste, o agonista seletivo de ERα é ansiogênico (WEISER et al. , 2008). Os
mecanismos celulares pelos quais o estradiol, que liga ERα e ERβ com afinidades
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quase equivalentes, pode aumentar ou reduzir a atividade do eixo HPA sob
condições fisiológicas ainda precisam ser determinados (HANDA et al. , 2012;
WEISER et al. , 2008; LUND et al. , 2006).
Apesar dos esteróides gonadais circulantes na vida adulta serem
considerados os principais responsáveis pelo dimorfismo sexual do eixo HPA,
várias evidências indicam que uma parte da diferenciação deste sistema ocorre
durante o desenvolvimento. Sugere-se que a ativação do ERβ pode estar envolvida
na diferenciação do eixo HPA (BODO; RISSMAN, 2006).
Apesar de existir a possibilidade do ERβ atuar diretamente em neurônios
neuroendócrinos do PVN para inibir sua atividade, apenas uma pequena parcela
dos neurônios CRH expressam ERβ. Uma hipótese alternativa seria que ERβ possa
atuar em neurônios do PVN que projetam para núcleos do tronco encefálico
envolvidos na regulação autonômica. Subsequentemente, por meio de conexões
recíprocas, tais núcleos poderiam atuar para inibir a atividade do PVN. Uma terceira
possibilidade

seria

os

ERβ

ativarem

diretamente

neurônios

OT

e

AVP

magnocelulares no PVN, estes hormônios, através de uma ação parácrina, inibiriam
a atividade de neurônios parvocelulares neuroendócrinos adjacentes. Corroborando
esta possibilidade, foi mostrado que a vasopressina pode ser liberada no PVN em
resposta a um estressor, e há evidências de que a vasopressina e ocitocina
secretadas no PVN exerçam um tônus inibitório (LUND et al. , 2006; HANDA et al. ,
2012).
Como a ação do E2 sobre o eixo HPA é predominantemente excitatória, sua
modulação deve ocorrer através de ERα. No entanto, este subtipo de receptor não é
expresso no PVN, mas em neurônios próximos ao PVN. Há evidências que estes
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neurônios sejam GABAérgicos, e o E2 atuaria inibindo a influência inibitória deles
sobre o PVN (LUND et al. , 2006; HANDA et al. , 2012; WEISER; HANDA, 2009).
Em ratos, o ERβ predomina no PVN e no SON (SUZUKI; HANDA, 2004).
Neurônios contendo ERβ ficam localizados tanto na divisão magnocelular como
parvocelular do PVN, mas a expressão maior é na subdivisão parvocelular medial
(ISGOR et al. , 2003). O ERβ é expresso em neurônios LHRH, CRH, AVP, OT e
prolactina (PRL) no hipotálamo. Colocalizando-se em 84% dos neurônios OT no
mpPVN e em 60% dos neurônios OT no SON; e em neurônios CRH no mpPVN
(13% dos neurônios CRH). Há também expressão de ERβ em neurônios AVP no
PVN magnocelular (66% dos neurônios AVP) e no núcleo supraotico (SO) (88% dos
neurônios AVP) (WEISER et al. , 2008).
A co-localização de ERβ nestes neurônios indica a participação do estrógeno
na regulação da secreção destes neuropeptídeos (ISGOR et al. , 2003). A
distribuição de ERβ no cérebro evidencia que a participação do estrógeno na
regulação do eixo HPA possa ser indireta através da alteração da retroalimentação
negativa dependente de glicocorticóide, além de seu efeito direto sobre os
neurônios neurossecretórios CRH e AVP do PVN (WEISER et al. , 2008; HANDA et
al. , 1994). Por sua vez, o ERα é expresso em regiões que enviam projeções diretas
ou indiretas para o PVN tais como, peri-PVN, BST, área preotica medial, septo
lateral e hipocampo. A distribuição límbica de ERα e ERβ é bastante sobreposta
(HANDA; WEISER, 2014). A expressão dos ER flutua em resposta ao status
fisiológico/ endócrino (SUZUKI; HANDA, 2004).
Os glicocorticóides e o estrógeno exercem efeitos opostos sobre a expressão
do gene do ERβ no PVN e no SO. Enquanto, os glicocorticóides aumentam sua
expressão, o estrógeno a reduz (SUZUKI; HANDA, 2004; WEISER et al. , 2008;
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ISGOR et al. , 2003). Na maioria das regiões cerebrais, o efeito do estrógeno sobre
a expressão do gene do ERβ é inibitório (SUZUKI; HANDA, 2004).
Como mudanças da expressão de ERβ em uma dada célula podem mudar a
sensibilidade da mesma ao estrógeno, a downregulation de ERβ pelo E2 em
neurônios do PVN e SON atua no sentido de suprimir a sensibilidade destes
neurônios

ao

estrógeno

(SUZUKI;

HANDA,

2004). Quanto

à

ação

dos

glicocorticóides, sugere-se que os esteróides adrenais aumentados após um
estressor podem aumentar a expressão de ERβ no PVN inibindo a reatividade do
eixo HPA a um estressor subsequente (HANDA; WEISER, 2014; LIU et al. , 2012).
Da mesma forma que o ERβ, o ERα é regulado por estrógeno. Estudos
mostraram que o estrógeno reduz o mRNA de ERα bem como sua proteína na área
preotica medial, núcleo anteroventral perventricular (AVPA), núcleo arqueado,
núcleo ventromedial, BST, hipocampo e amígdala cortical. Além disso, o ERα
também pode regular a expressão de ERβ em áreas onde existe a expressão de
ambos receptores (SUZUKI; HANDA, 2004).

I.8 Interação do E2 com o sistema catecolaminérgico, eixo HPA e sistema
cardiovascular
O E2 modula as funções do sistema catecolaminérgico sob condição basal e
em resposta ao estresse, mesmo em regiões não envolvidas diretamente na função
reprodutiva. Estudos revelam que o E2 pode modular a biossíntese de
catecolaminas, assim como a atividade e expressão gênica da enzima atuante em
sua síntese, a tirosina hidroxilase (TH) (SEROVA et al. , 2004; SEROVA et al. ,
2010). O estresse ativa a expressão das enzimas biossintéticas de catecolaminas,
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no entanto, o efeito do estrógeno no sistema catecolaminérgico é contraditório
(SEROVA et al. , 2005).
O LC é uma das áreas do tronco encefálico com a maior expressão de ER. O
LC é sexualmente dimórfico com maior número de células expressando TH em
fêmeas de camundongos e de ratos. Em ratas, ambos os subtipos de ER são
encontrados no LC, mas há predomínio da expressão de ERβ (SEROVA et al. ,
2004; SEROVA et al. , 2010). Os componentes estruturais e moleculares do LC em
fêmeas determinam uma sensibilidade maior ao CRH e reatividade eletrofisiológica
maior ao estresse (GOEL et al. , 2014).
O sistema simpatoadrenal em fêmeas é mais reativo que o de machos em
situações como: novo ambiente e choque nas patas (SEROVA et al. , 2005).
O E2 pode modular a resposta de estresse do eixo HPA indiretamente por
vias transsinápticas. As células catecolaminérgicas do bulbo poderiam ser vias
indiretas da influência dos esteróides sexuais na função do PVN. As projeções
aminérgicas ascendentes do bulbo ventrolateral, o lócus coeruleus e o NTS têm
sido identificados como reguladores críticos da secreção de CRH e de vasopressina
e da ativação do PVN durante estresse (VIAU; MEANEY, 2004; SEROVA et al. ,
2005). Além disso, os adrenoreceptores α1, localizados nos neurônios CRH e AVP
do PVN, estão sujeitos à influência ovariana e sofrem upregulation no proestro
devido à ação do E2 (VIAU; MEANEY, 2004; GOEL et al. , 2014).
O estresse desencadeia o aumento dos hormônios do eixo HPA e a
biossíntese das catecolaminas (CA), que podem influenciar fortemente a atividade
cardiovascular. Dessa forma, um dos fatores que pode contribuir com as ações
aparentemente benéficas do E2 no sistema cardiovascular é a modulação da
resposta de estresse. A regulação da pressão sanguínea sob estresse é um
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processo muito complexo, que envolve a integração de múltiplos processos
(SEROVA et al. , 2005).
Os esteróides sexuais alteram a sensibilidade do barorreflexo, como
evidenciado pelas variações da sensibilidade do barorreflexo cardiovagal e da
atividade do nervo renal simpático durante o ciclo estral de ratas, que são abolidas
pela OVX (GOLDMAN et al. , 2009).
O E2 pode modular a pressão sanguínea por meio de efeito direto no sistema
vascular pela liberação de CA na circulação a partir do sistema simpato-adrenal
(SEROVA et al. , 2005; SEROVA et al. , 2004). Além disso, o E2 pode promover
vasodilatação, que é a principal conseqüência da ação do E2 na parede dos vasos.
Esta vasodilatação pode ocorrer por meio de vários mecanismos incluindo óxido
nítrico (NO) e prostaglandinas ou alteração direta da permeabilidade iônica da
membrana do músculo liso vascular (CARTER et al. , 2013).
O principal mecanismo parece ser uma estimulação rápida da produção de
NO, além da modulação dos genes da enzima óxido nítrico sintase (NOS). A
expressão do gene ERα diminui após ovariectomia nas artérias cerebrais de ratos e
aumenta após reposição de E2, sem alterações da expressão do gene ERβ. No
entanto, as duas isoformas de ER medeiam ações distintas na parede vascular. O
ERα promove tanto efeitos a curto prazo como dilatação endotelial; quanto ação
anti-inflamatória a longo prazo (PINNA et al. , 2008; YU; CHAUDRY, 2009).
Dados da literatura indicam que para induzir a vasodilatação mediada por NO
dependente de E2, a reposição deste hormônio deve ocorrer pouco tempo após a
privação do mesmo, e o mediador dos efeitos benéficos do E 2 é o receptor ERα
(PINNA et al. , 2008).
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Outras evidências de que o E2 apresenta efeitos moduladores benéficos
sobre a função cardiovascular são as alterações cardiovasculares observadas em
mulheres no período pós-menopausa e ratas OVX (PINNA et al. , 2008; CLARK et
al. , 2004; RECKELHOFF; FORTEPIANI, 2004).

I.9 Influência do E2 na hemorragia
Nas últimas décadas, aumentou o interesse pela identificação das diferenças
entre homens e mulheres em termos de suas respectivas respostas fisiológicas,
doenças, injúrias críticas, e taxas de sobrevivência e recuperação. Mulheres em
idade fértil apresentam taxas maiores de sobrevivência e recuperação melhor após
enfermidades neurológicas, em parte devido ao efeito neuroprotetor do E 2
(WIGGINTON et al. , 2010).
Estudos clínicos sugerem que mulheres em idade fértil apresentam uma
incidência mais baixa de infecção, pneumonia, sepse, internações nos CTI, e
falência múltipla dos órgãos após trauma do que homens, além de serem mais
resistentes às consequências adversas destas enfermidades (CHOUDHRY;
CHAUDRY, 2008; DOUCET et al., 2010; YU; CHAUDRY, 2009).
Apesar de a maioria dos estudos apontarem vantagens para o sexo feminino,
conclusões definitivas com relação à influência do sexo na recuperação após
trauma e sepse continuam controversas. As razões para as diferenças entre os
estudos são muitas, dentre elas a falta da definição do estado hormonal do paciente
no momento da injúria. Em contraste aos dados obtidos com humanos, os estudos
com animais têm consistentemente apresentado vantagens para fêmeas nas
condições de estresse. Fêmeas ovariectomizadas (OVX) apresentam recuperação
pior da função cardíaca após hemorragia traumática, e apresentam melhora após a
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administração de E2. Paralelamente, fêmeas em proestro (fase do ciclo estral
quando as concentrações de E2 estão mais elevadas) apresentam função cardíaca
e pulmonar normal após hemorragia traumática e ressuscitação (YU; CHAUDRY,
2009).
Similarmente, a hemorragia traumática produz edema tecidual nos pulmões,
fígado e intestino, poucas horas após a injúria. Este edema tecidual não é
observado em fêmeas em proestro ou em machos que receberam E 2. A resposta
imune também fica suprimida em machos após hemorragia, o que não é observado
em fêmeas em proestro (YU; CHAUDRY, 2009; CHOUDHRY; CHAUDRY, 2008).
Os hormônios sexuais parecem modular a resposta ao choque hemorrágico e
fêmeas em proestro são mais resistentes às injúrias induzidas por choque
hemorrágico (DOUCET et al. 2010).
Atualmente, sabe-se que o E2 apresenta efeitos protetores em numerosas
condições, desde insultos isquêmicos generalizados e respostas inflamatórias
sistêmicas até lesões graves focalizadas e apoptose em órgãos vitais. Além disso, a
infusão exógena de E2 pode apresentar efeitos terapêuticos benéficos em alguns
casos,
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(WIGGINTON et al. , 2010).
A alteração ou modulação do perfil hormonal em situações de injúria
apresenta-se como uma nova opção terapêutica para melhorar a função
cardiovascular após hemorragia traumática (YU; CHAUDRY, 2009). O E2 pode atuar
como uma droga ressuscitativa a ser administrada rapidamente em condições
devastadoras, mas extremamente comuns, em emergências médicas, tais como:
TBI (trauma brain injuri) severa, queimaduras, sepse, e isquemia do miocárdio
(WIGGINTON et al. , 2010).
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O National Institute of Health Resuscitation Outcomes Consortium está
considerando a implementação de uma triagem clínica multicêntrica do E 2 tanto
para injúrias encefálicas como para comprometimento hemodinâmico severos. Esta
prática é vantajosa uma vez que o estrógeno é um medicamento relativamente fácil
de usar, de baixo custo e seguro. A terapia de reposição hormonal prolongada pode
causar câncer de mama, endometrial e aumentar o potencial de coagulação.
Contudo, como uma dose única de E2 é recomendada para o tratamento de
hemorragia traumática, não são esperados efeitos colaterais deste tratamento
(WIGGINTON et al. , 2010; YU; CHAUDRY, 2009).
Ratos machos que receberam E2 duas horas após serem submetidos à
hemorragia intracraniana apresentaram redução significativa no edema cerebral e
nos déficits neurológicos comparados com os ratos que receberam placebo
(WIGGINTON et al. , 2010). Em ratas OVX tratadas com E2 pode ser observada,
após hemorragia, uma inibição da hipotensão e da bradicardia comparadas com
ratas OVX não tratadas (MECAWI et al. , 2011).
O mecanismo de ação do estrógeno envolve efeitos anti-apoptóticos, antioxidantes e anti-inflamatórios. Há evidências que o E2 previna a morte celular e
necrose por: 1) bloquear os efeitos de oxidantes e o influxo dos íons cálcio; 2)
estabilizar a membrana mitocondrial interna mantendo a produção de adenosina trifosfato (ATP) mesmo sob circunstâncias adversas; e 3) reduzir a produção de
espécies oxidantes reativas (WIGGINTON et al. , 2010).
Os efeitos dos hormônios sexuais não são célula-específicos nem insultoespecíficos. Parece que o E2 atua amplamente no interior da mitocôndria de todas
as células do corpo, contribuindo para o aumento e a manutenção da atividade das
células que, de outra forma, tornar-se-iam apoptóticas ou irreversivelmente
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danificadas por injúrias oxidativas. (WIGGINTON et al. , 2010). O E2 reduz o
estresse oxidativo de mitocôndrias isoladas (JEANES et al. , 2008). As moléculas
de E2 são solúveis em lipídeos, e algumas se inserem na bicamada lipídica da
membrana celular. Provavelmente, uma vez na bicamada, o E 2 previne ativamente
a propagação da injuria oxidante causada pela peroxidação lipídica. Considerando
que a mitocôndria é fundamental para o funcionamento celular geral, o E 2 como
estabilizador mitocondrial em todas as células do organismo deve apresentar muitas
vantagens e propriedades, que não são compartilhadas por outras intervenções
neuroprotetoras (WIGGINTON et al. , 2010).
Há evidências da existência de ER na mitocôndria e de que o E 2 aumenta a
expressão destes, bem como os transcritos de vários genes codificados por mtDNA
necessários para o complexo respiratório mitocondrial (MRC). O E2 também
aumenta a atividade do MRC. A cardioproteção mediada por ERβ, após hemorragia
traumática, parece ocorrer pelo estimulo da atividade do MRC-IV e da inibição das
vias de sinalização apoptóticas mitocondriais (CHOUDHRY; CHAUDRY, 2008).
Após hemorragia traumática tanto o tratamento com E2 como com agonista ERβ
normalizam a expressão cardíaca de mtERβ e aumentam a atividade de ligação do
mtERβ ao DNA (YU; CHAUDRY, 2009).
Tanto os ER de membrana quanto os ER nucleares são necessários para a
ação completa do E2 no reestabelecimento da função cardíaca após hemorragia
traumática (YU; CHAUDRY, 2009). Essas ações são interdependentes e as vias
genômicas e não-genômicas atuam em sincronia, na regulação das funções
celulares (CHOUDHRY; CHAUDRY, 2008).
A hemorragia traumática causa uma depressão severa das funções das
células imunes e também prejudica a função de outros órgãos. A administração de
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E2 após hemorragia traumática como adjunto da reposição de volume normaliza a
função imune e de outros órgãos. O E2 apresenta efeitos benéficos preservando o
estado imunológico em várias condições desde sepse até hemorragia e qualquer
apoio ao sistema imune é uma característica muito desejável em qualquer
intervenção (CHOUDHRY; CHAUDRY, 2008; YU; CHAUDRY, 2009; WIGGINTON
et al. , 2010).
Após hemorragia traumática ocorre aumento da citocinas, que é associado à
depressão do sistema imune e ao aumento da susceptibilidade à sepse. Fêmeas
em proestro (fase com alta concentração de E 2 plasmático) não apresentam
aumento da produção de citocinas pelas células de Kupffer e apresentam função
imune normal, comparadas aos machos, após hemorragia traumática. A
administração de uma única dose de E2 após hemorragia traumática também
melhora a função de macrófagos e linfócitos (YU; CHAUDRY, 2009). O ERα é mais
importante que o ERβ na mediação dos efeitos imuno-protetores do E2 sobre as
células T e macrófagos esplênicos bem como sobre injúrias no fígado, em ratos
submetidos à hemorragia traumática (DOUCET et al. , 2010).
As proteínas heat shock (HSP) fazem parte de uma família importante de
proteínas endógenas protetoras. Elas inibem o processo de apoptose em vários
locais e corrigem o enovelamento de muitas proteínas, restabelecendo suas
estruturas funcionais. As HSP protegem as células por meio de vários mecanismos
envolvendo componentes celulares específicos ou processos regulatórios. A HSP32
atua na eliminação do heme, que se acumula como resultado da perda excessiva
de sangue ou da hipóxia. Além de proteger a função mitocondrial inibe a expressão
de moléculas de adesão, e evita a subsequente interação célula-leucócito e evita a
depleção de ATP após estresse oxidativo (YU; CHAUDRY, 2009; CHOUDHRY;
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CHAUDRY, 2008). A administração de E2 após hemorragia traumática causa a
upregulation da HSP32 (CHOUDHRY; CHAUDRY, 2008).
A HSP90, por sua vez, liga-se a receptores esteróides intracelulares,
incluindo os ER. A interação HSP90-ER e a ligação HSP90-HSF representam
elementos importantes da ativação do fator heat shock-1 (HSF-1) por E2. No
coração de ratos, a quantidade de HSP70 em fêmeas é duas vezes maior do que
em machos. A OVX reduz a concentração de HSP70, e isto pode ser evitado pela
administração de E2. Além disso, o tratamento com E2 em machos adultos dobra a
concentração de HSP70 nos cardiomiócitos (YU; CHAUDRY, 2009).
O agonista de ERβ (DPN) melhora a função cardíaca e aumenta as proteínas
heat shock (HSP) 32, 60, 70, e 90, e a atividade de ligação do fator heat shock 1
(HSF-1) ao DNA, no coração, após hemorragia traumática. O 17β-estradiol protege
contra injúria vascular mesmo em camundongos em que o ERα está inativado. Além
disso, apenas a expressão de ERβ (mas não a de ERα) fica estimulada após injúria
vascular em ratos machos (YU; CHAUDRY, 2009).
Várias regiões cerebrais importantes para o controle da homeostasia, durante
estresse hemorrágico, apresentam ER, e é provável que a ação do E 2 na
hemorragia envolva especificamente ERα ou ERβ, ou ambos, dependendo da
região analisada. Entretanto, não se conhece a função do estrógeno e seus
respectivos receptores em distintas regiões do cérebro para modulação da resposta
do organismo ao estresse hemorrágico. Esse conhecimento poderia aprimorar a
utlilização terapêutica de E2 nessa situação.
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II. Objetivos
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Considerando que o E2 influencia a atividade do eixo HPA, aumentando sua
responsividade em algumas situações de estresse e reduzindo-a em outras
situações; e também é responsável por melhores respostas do organismo após
hemorragia; o objetivo geral deste trabalho é verificar as ações específicas dos
receptores ERα e ERβ na resposta do eixo HPA em situação de estresse
hemorrágico. Os objetivos específicos são avaliar: a concentração plasmática de
corticosterona, vasopressina e ocitocina; a expressão de CRH e FOS na porção
parvocelular medial do PVN, na amígdala central e no BST parte oval; a expressão
de tirosina hidroxilase e FOS nos núcleos catecolaminérgicos A1/C1, lócus
coeruleus e núcleo trato solitário (NTS); em ratas ovariectomizadas submetidas aos
seguintes tratamentos:

1- Veículo (DMSO)/ sem hemorragia – DMSO-C
2- Veículo (DMSO) / com hemorragia – DMSO-H
3- Agonista ERα (PPT) / sem hemorragia – PPT-C
4- Agonista ERα (PPT) / com hemorragia – PPT-H
5- Agonista ERβ (DPN) / sem hemorragia – DPN-C
6- Agonista ERβ (DPN) / com hemorragia – DPN-H
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III. Materiais e Métodos

47
III.1 - Animais e Manipulação
Nos experimentos foram utilizadas ratas Wistar, pesando 250-280g,
provenientes do Biotério Central do Campus da USP-RP e mantidas no Biotério do
departamento de Fisiologia da FMRP-USP em caixas coletivas com dimensões de
45 cm X 31,5 cm X 16 cm (cinco animais por caixa), sob fotoperíodo de 12/12 horas
(luz das 06-18 horas), à temperatura de aproximadamente 22 ˚C, com água e ração
ad libitum.
No dia seguinte à chegada ao Biotério do departamento de Fisiologia as ratas
foram anestesiadas com injeção intraperitoneal de ketamina (100mg/kg, Ketamina
Agener® União Química Farmacêutica Nacional S/A, Embu-Guaçu-SP, Brasil) e
xilazina (20mg/kg, Dopaser® Laboratório Calier S.A. Barcelona, Espanha) e
submetidas à cirurgia de ovariectomia bilateral. No período pós-cirúrgico as ratas
permaneceram em local aquecido até a recuperação da anestesia e receberam
dose profilática de antibiótico veterinário (0,1 mL I.M., Pentabiótico® Fort Dodge
Saúde Animal Ltda. Campinas, SP, Brasil) e analgésico flunixina meglumina
(2,5mg/kg I.M, Banamine®, Schering-Plough Saúde Animal Ltda. Rio de Janeiro,
RJ, Brasil). Os animais foram mantidos, cinco por caixa, em recuperação durante 10
dias, no Biotério.
No dia anterior ao procedimento experimental, ratas ovariectomizadas (OVX)
foram anestesiadas com injeção intraperitoneal de tribromoetanol (250mg/Kg,
Sigma-aldrich, Milwaukee, USA) em salina isotônica, para implantação de um
cateter (Silastic® Dow Corning Co. Midland, Michigan, USA) na jugular externa até
o átrio direito, segundo técnica descrita previamente (HARMS, OJEDA, 1974). Após
a canulação, os animais foram mantidos em caixas individuais medindo 28,5 cm X
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17,5 cm X 12,5 cm, até a realização da sessão experimental, na manhã do dia
subseqüente.

III.2 - Tratamento com os agonistas dos receptores de E2: ERα (PPT) e ERβ
(DPN)
No décimo primeiro dia após a ovariectomia os animais receberam a primeira
injeção subcutânea de: DMSO (Dimetilsulfóxido - Sigma-Aldrich; MO, USA), PPT
(4,4',4''-(4-Propyl-[1H]-pyrazole-1,3,5-triyl)trisphenol

-

agonista

ERα,

Tocris

Biosciences, Ellisville, MO) na dose de 3 mg/ Kg, ou DPN (diarylpropionitrile agonista ERβ, Tocris Biosciences, Ellisville, MO) na dose de 3 mg/ Kg. As injeções
foram aplicadas uma vez ao dia, no início da manhã, durante três dias. O último dia
de tratamento foi o dia da sessão experimental.

Figura 1: Delineamento experimental
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III.3 - Procedimento experimental
No dia do experimento, logo após a última injeção subcutânea, foi conectada
uma extensão de polietileno (PE-50) contendo salina heparinizada (100 U.I/ml) ao
cateter implantado na jugular, para permitir coleta de amostras de sangue com os
animais movimentando-se livremente. Foram coletadas quatro amostras de sangue
em série, e a reposição imediata de volemia após cada coleta foi realizada com
injeção de salina isotônica. Estas coletas resultaram na retirada de 20% do volume
sanguíneo total (VST) do animal, distribuídas da seguinte maneira: coleta basal
(7,14% do VST), 30 minutos (2,86% do VST), 60 minutos (2,86% do VST), 120
minutos após a coleta basal (7,14% do VST). Nos animais com hemorragia não foi
realizada reposição de volume. A primeira e a última coleta foram feitas com um
volume maior para a dosagem de AVP e OT. Ao final do experimento os animais
foram submetidos à perfusão de fixador (paraformaldeído 4%) sob anestesia
(ketamina e xilazina, 100 e 20 mg/Kg, respectivamente) para remoção do cérebro.
A representação esquemática do cronograma dos experimentos está
apresentada na figura 1. O protocolo experimental deste projeto foi submetido à
análise pela Comissão de Ética em Experimentação Animal da FMRP-USP.
Aprovação n˚. 108/2011 (29 de Agosto de 2011).

III.4 - Dosagens Hormonais
O sangue coletado em cada experimento foi centrifugado e o plasma
congelado a -20 ˚C até a realização das dosagens de CORT, OT e AVP por
radioimunoensaio (RIE).
Para dosagem de CORT foi realizada a extração prévia com etanol. No RIE
foram utilizados padrão e anticorpo específico adquiridos da Sigma Co. (St. Louis,
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Missouri, USA) e CORT triciada adquirida da NEN Radiochemicals (BostonMA,USA). A separação das frações livre e ligada foi realizada com carvão-dextran
(0,5 / 0,05%). Parâmetros de ensaio: dose mínima detectável de 0.1 ng/ml; erro
intra-ensaio de 3.5%; erro inter-ensaio de 12%.
As dosagens de OT e AVP foram realizadas após extração utilizando-se
acetona e éter de petróleo, por RIE de duplo anticorpo. Os padrões utilizados (OT8152 e AVP- 8103) foram adquiridos comercialmente (Bachen-Península Lab,
USA). O anticorpo específico para OT utilizado foi produzido em coelho pelo
laboratório da Dra. Mariana Morris (Wright State University, USA). O anticorpo
específico para AVP utilizado foi adquirido comercialmente (Bachen-Península Lab,
USA).
A anti-gamaglobulina para precipitação da reação nos RIE foi produzida em
ovelha pelo Laboratório do Dr. Celso Rodrigues Franci (FMRP-USP). A reação de
precipitação com anti-gamaglobulina foi facilitada pela utilização de uma solução de
polietileno glicol 5%. Os parâmetros de ensaio de OT foram: dose mínima
detectável de 0.3 pg/ml; erro intra-ensaio de 4.2%; erro inter-ensaio de 9.8%. Os
parâmetros de ensaio de AVP foram: dose mínima detectável de 0.1 pg/ml; erro
intra-ensaio de 4%; erro inter-ensaio de 8.7%.

III.5 - Perfusão e Preparação do Tecido Cerebral para Imuno-Histoquímica
Os animais foram perfundidos com 80 mL de tampão Fosfato salina (PBS)
0,01 M, pH 7,4 e em seguida com 320 mL de solução de paraformaldeído 4% em
tampão Fosfato 0,1 M. Após a perfusão, o cérebro foi retirado imediatamente e
imerso em solução de paraformaldeído 4% por 1 hora e em seguida transferido para
uma solução de sacarose 30% até a saturação do tecido. Após a crioproteção, o
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material foi congelado em isopentano por 30 segundos e mantido à temperatura de
-70º C até a secção e o processamento para imuno-histoquímica. Secções coronais
de 20 μm foram feitas tendo como referência o atlas estereotáxico, The Rat Brain
(PAXINOS, G. ; WATSON, C. , 1997), e posteriormente armazenadas à -20 ˚C em
solução anti-freezing.
Foi realizada imuno-histoquímica para CRH, TH e FOS. As secções foram
inicialmente lavadas com KPBS 0,01 M por 15 minutos e em seguida incubadas em
solução de KPBS + H2O2 + triton, por 30 minutos. O bloqueio das ligações
inespecíficas foi feito pela incubação das secções por 1 hora em solução de KPBS
0,01M + soro normal de cabra 3% + triton 0,3%.
Os tecidos foram incubados com os seguintes anticorpos primários: anticorpo
policlonal produzido em coelho, específico para CRH (Bachem-peninsula, USA), na
diluição 1:10000, por aproximadamente 20 horas à temperatura ambiente; anticorpo
policlonal produzido em coelho, específico para TH (Chemicon International,
Temecula, CA), na diluição 1:20000, por 48 horas em câmara fria; ou anticorpo
policlonal produzido em coelho, específico para FOS (Santa Cruz Biotechnology,
USA) na diluição 1:10000 por aproximadamente 20 horas, à temperatura ambiente.
Em seguida, após 25 minutos de lavagem com KPBS, as secções foram
incubadas por 45 minutos com 2˚ anticorpo (IgG) biotinilado específico anti-rabbit
(Vector, Burlingame, CA) na concentração 1:600. Após esta incubação as secções
foram lavadas com KPBS por 25 minutos e foi feita a incubação com solução AB
(Kit ABC PK6100, Vectastain®, Vector, Burlingame CA)+ triton 0,3% + KPBS por 1
hora. Por último, após lavagem em KPBS, foi realizada a revelação com solução de
KPBS + DAB + H2O2. Para a revelação de FOS acrescentou-se à solução de DAB,
SO4Ni 1% que escurece a marcação e a diferencia da marcação citoplasmática, os
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cortes foram lavados e montados em lâminas gelatinizadas usando Fluoromount-G
(Eletron Microscopy Science, Hatfield, PA) como meio de montagem.
As secções foram analisadas em microscópio Axioskop 2 plus (Zeiss) e as
imagens capturadas por câmera digital AxioCam HRC (Zeiss).

III.6 - Contagem Neuronal e Regiões Cerebrais de Interesse
A contagem de células marcadas foi feita manualmente com base em
critérios de contagem, levando em consideração a intensidade da coloração nuclear
e citoplasmática, visualização no mesmo plano e delimitação dos componentes
celulares. Para essa contagem foi utilizado o programa computacional Image J®
(programa computacional disponibilizado gratuitamente pelo National Institute of
Health, USA - http://rsb.info.nih.gov/nih-image/). Para cada animal, uma amostra de
cada região cerebral de interesse foi capturada.
As regiões de interesse neste trabalho são: o locus coeruleus (nos planos 9,8 mm e -10.04 mm a partir do bregma); NTS e A1/C1 (nos planos -13,68 mm, 13,80 mm e -14,08 mm a partir do bregma). Nestas regiões foram analisadas as
expressões de TH e FOS.
As regiões onde foram realizadas as contagens de CRH e FOS são: o BSTov
(nos planos -0,26 mm, -0,30 mm e -0,40 mm a partir do bregma); a CeA (nos planos
-2,12 mm, -2,30 mm e -2,56 mm); e o mpPVN (no plano -1,8 mm a partir do
bregma).
Para cada uma das áreas analisadas foi realizada uma média das contagens
celulares bilaterais dos níveis citados. A delimitação das áreas onde foram feitas as
contagens teve como referência o atlas estereotáxico: The Rat Brain (PAXINOS, G.
; WATSON, C. , 1997).
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III.7 – Análise Estatística
Os dados foram expressos como média  erro padrão da média (SEM). Para
a análise das imuno-histoquímicas e das dosagens hormonais foi utilizado o modelo
linear generalizado (Statistica 64 - Copyright© Stat Soft). O pós-teste usado foi
Fisher e o nível de significância adotado foi α=0,05.
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IV. Resultados
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IV.1

Efeito do estresse hemorrágico, associado ou não ao tratamento

com agonistas de receptores de estrógeno, sobre a secreção de
hormônios

IV.1.1 Corticosterona (CORT)
A hemorragia aumentou a secreção de CORT [F(1, 28) = 14,2, p < 0,001; fig.
2a]. O tratamento com os agonistas PPT [F(1, 18) = 100,3; p < 0,001] ou DPN [F(1, 18) =
12; p < 0,001] reduziu a concentração plasmática deste hormônio em relação ao
veículo, mas a redução promovida pelo PPT foi mais acentuada (figura 2d).
A corticosterona plasmática foi determinada em 4 tempos diferentes de
coletas, durante o período de 2 horas. Nos animais tratados com o veículo DMSO
houve um aumento da secreção total de corticosterona, demonstrada pela área sob
a curva (em ng.h/mL, fig. 2d), do grupo hemorrágico (35783,7 ± 2650 ng.h/mL) em
comparação ao grupo controle (21588,4 ± 1988,4 ng.h/mL). Considerando a
evolução temporal da concentração de CORT, o grupo DSMO-H apresentou maior
secreção de CORT que o grupo DMSO-C nos tempos: 0 (295,2 ± 21,6 versus 235,5
± 19,4 ng/mL), 30 (329,7 ± 29,7 versus 238,3 ± 28,4ng/mL), 60 (315,6 ± 24,1
versus 187,8 ± 16,9 ng/mL) e 120 minutos (242 ± 26,6 versus 81,8 ± 16,7 ng/mL)
(fig. 2a). Nos grupos tratados com o agonista ERα (PPT) ou com agonista ERβ
(DPN), o estresse hemorrágico não provocou aumento da CORT em relação ao seu
respectivo grupo controle, considerando: secreção total de CORT e comparação por
tempo de coleta (figura 2b, c e d).
Apesar de não ter sido observada resposta de secreção de CORT à
hemorragia nos grupos tratados com os agonistas, é interessante notar que o grupo
PPT-C (9032,7 ± 1059,5 ng.h/mL) apresentou secreção total de CORT reduzida em
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relação aos grupos DMSO-C (21588,4 ± 1988,4 ng.h/mL) e DPN-C (21272,4 ±
1883,9 ng.h/mL), considerando a área sob a curva. Entre os grupos submetidos à
hemorragia, os animais tratados com PPT (10474,1 ± 1135,6 ng.h/mL) ou DPN
(21272,4 ± 1883,9 ng.h/mL) apresentaram uma redução da secreção total de CORT
comparados aos animais tratados com DMSO (35783,7 ± 2650 ng.h/mL),
considerando a área sob a curva (figura 2d).
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Figura 2. Evolução temporal da corticosterona plasmática (a,b,c) : 0 (coleta basal), 30, 60 e 120
minutos (min). Animais controles (C) receberam reposição de volume e nos animais hemorrágicos (H)
não foi feita reposição. Grupos tratados com: (a) veículo (DMSO), (b) agonista ERα (PPT); (c)
agonista ERβ (DPN). (d) Área sob a curva da evolução temporal da secreção de CORT. (a, b e c)
Diferença significativa, para p<0,05; (*) entre os grupos H e C no mesmo horário de coleta. (d)
Diferença significativa, para p<0,05: (*) em relação à área sob a curva do grupo DMSO-CT; (♦) em
relação ao grupo DMSO-HEM e (■) em relação ao grupo DPN-CT; (●) e (#) efeito do tratamento com
os agonistas PPT ou DPN, respectivamente. Entre parênteses está o número de animais em cada
grupo.

IV.1.2 Ocitocina (OT)
A concentração plasmática de OT foi avaliada na condição basal (tempo 0) e
duas horas após o início da hemorragia gradual moderada (figura 3). O estresse
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hemorrágico aumentou a secreção de OT (4,72 ± 1 pg/mL - 2 horas versus 2,6 ± 0,4
pg/mL - basal) nos grupos tratados com veículo. Esse efeito do estresse
hemorrágico foi bloqueado pelos tratamentos prévios com PPT ou DPN. Os
tratamentos com PPT [F(1,

17)

= 5,5; p = 0,02] ou DPN [F(1,

19)

= 17,7; p < 0,001]

reduziram a secreção geral de OT em relação ao veículo.
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Figura 3. Concentração plasmática de OT no tempo 0 (basal) e aos 120 minutos após o início da
hemorragia gradual. Diferença significativa, para p<0,05: (*) versus o grupo DMSO-H 0, (●) e (#)
efeito do tratamento com os agonistas PPT ou DPN, respectivamente. Número de animais nos
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IV.1.3 Vasopressina (AVP)
Foram analisadas as concentrações plasmáticas de AVP nas condições:
basal (tempo 0) e duas horas após o início da hemorragia gradual moderada. O
estresse hemorrágico aumentou a secreção de AVP (2,4 ± 1 pg/mL – 120 minutos
versus 0,4 ± 0,2 pg/mL - basal) nos animais tratados com veículo. O tratamento com
PPT [F(1,

19)

= 15,1; p < 0,001] e o tratamento com DPN [F(1,

promoveram aumento da secreção geral de AVP (figura 4).

20)

= 9,3; p = 0,003]
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O efeito do estresse hemorrágico sobre a secreção de AVP foi potenciado
pelo PPT. A concentração de AVP aos 120 minutos no grupo previamente tratado
com PPT e submetido ao estresse hemorrágico (5,5 ± 1 pg/mL) foi maior que no
grupo tratado com PPT no tempo zero (2,4 ± 0,5 pg/mL) e maior que no grupo
tratado com veículo (DMSO) e submetido ao estresse (2,4 ± 1 pg/mL no tempo 120
minutos).
Não houve aumento da secreção de AVP no grupo tratado com DPN após o
estresse hemorrágico.
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Figura 4. Concentração plasmática de AVP, no tempo 0 (basal) e 120 minutos após o início da
hemorragia gradual. Diferença significativa para p< 0,05: (*) versus grupo DMSO-H 0; (♦) versus
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IV.2 Efeito do estresse hemorrágico, associado ou não ao tratamento com
agonistas de receptores de estrógeno, sobre sistemas neuromediadores
cerebrais

IV.2.1. Sistema Catecolaminérgico
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Não houve efeito do estresse hemorrágico sobre a expressão de FOS (figura
5a) nem sobre a expressão de neurônios tirosina hidroxilase (TH) ativados (figura
5b) no locus coeruleus (LC), em nenhum dos grupos analisados. Os tratamentos,
PPT [F(1, 11) =19,9; p<0,001] ou DPN [F(1, 14) = 9,4; p= 0,004], reduziram a expressão
de FOS nessa região (figura 5a). Houve interação das variáveis PPT e hemorragia
para a redução da expressão de FOS [F(2,

33)=

9,4; p= 0,004]. A expressão de

células marcadas com FOS foi menor no grupo PPT-C (31 ± 4,7) que no grupo
DMSO-C (57,2 ± 5,9), de forma similar os grupos PPT-H (38 ± 5,2) e DPN-H (42,1 ±
4,8) também apresentaram expressão menor de FOS que o grupo DMSO-H (63,3 ±
5) (figura 5a). A porcentagem de neurônios TH ativados no LC não foi alterada pelo
tratamento com PPT ou DPN na condição basal, mas foi menor nos grupos PPT-H
(7,4 ± 1,5%) e DPN-H (7,5 ± 0,8%) em relação ao grupo DMSO-H (12,6 ± 1,1%)
(figura 5b). A figura 6 mostra fotomicrografias ilustrativas da marcação para TH e
FOS no locus coeruleus de animais dos diferentes grupos.
A análise do NTS mostrou que a expressão de FOS foi maior no grupo PPTC (78,7 ± 11,5) que no grupo DMSO-C (43,6 ± 9,3) (figura 7a). A expressão de FOS
não foi alterada pelo tratamento com DPN nem pelo estresse hemorrágico. O grupo
PPT-H apresentou expressão menor de células TH ativadas (18,2 ± 2,8%) que os
grupos PPT-C (29,4 ± 3,6%) e DMSO-H (27,2 ± 1,8%), enquanto o grupo DPN-C
apresentou expressão menor de células TH ativadas (17,2 ± 0,8%) que o grupo
DMSO-C (24,8 ± 3,1%) (figura 7b). Nesta região, o estresse hemorrágico por si não
alterou a porcentagem de neurônios TH que co-expressaram FOS nem a
diminuição desta co-expressão provocada pelo tratamento com DPN [F(1,

15)=

7,8;

p= 0,007]. Porém, interagiu com o tratamento com PPT para reduzir a expressão de
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células TH ativadas [F(2,

39)=

9,4; p= 0,004].

A figura 8 mostra fotomicrografias

ilustrativas da marcação para TH e FOS no NTS de animais dos diferentes grupos.
A região A1C1 não apresentou diferença na expressão de FOS entre os
diferentes grupos estudados. Assim, não houve efeito do tratamento com agonistas
de receptores de estrógeno nem do estresse hemorrágico sobre a expressão de
FOS nesta região (figura 9 a).

O tratamento com DPN reduziu a expressão de

células TH ativadas no A1/C1 [F(1,

15)=

19; p< 0,001]. Na situação controle, o

tratamento com DPN reduziu (20,7 ± 2,4%) e com PPT aumentou (39,4 ± 3,5%)
expressão de células TH ativadas em relação ao grupo DMSO-C (30,4 ± 2,7%). A
porcentagem de neurônios TH ativados no grupo DMSO-H (39,6 ± 3,4%) foi maior
em relação ao seu controle DMSO-C (30,4 ± 2,7%). Os grupos PPT-H (28,8 ± 3%) e
DPN-H (26,2 ± 1,1 %) apresentaram contagem menor de células TH ativadas que o
grupo DMSO-H (figura 9b). Houve interação de PPT e hemorragia causando
redução da expressão de células TH ativadas [F(2, 39)= 18,3; p< 0,001], mas não de
DPN e hemorragia. A figura 10 mostra fotomicrografias ilustrativas da marcação
para TH e FOS na região A1/C1 de animais dos diferentes grupos.
b
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Figura 5. (a) Expressão de FOS no locus coeruleus (LC). (b) Porcentagem de neurônios tirosina
hidroxilase (TH) co-localizados com FOS em relação ao total de neurônios TH no LC. Diferença
significativa, para p<0,05: (*) em relação ao grupo DMSO-C; (♦) em relação ao grupo DMSO-H; (#)
efeito da variável DPN, (●) efeito da variável PPT. Número de animais nos grupos: DMSO-C, n=6;
DMSO-H, n=6; PPT-C, n=6; PPT-H, n=7; DPN-C, n=7; DPN-H, n=9.
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Figura 6. Fotomicrografias ilustrativas da marcação para tirosina hidroxilase (TH) e FOS em secções
coronais (20 μm) do locus coeruleus nos diferentes grupos, (aumento de 20X). Regiões demarcadas,
em destaque no canto superior direito.
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Figura 7. (a) Expressão de FOS no núcleo do trato solitário (NTS). (b) Porcentagem de neurônios
tirosina hidroxilase (TH) co-localizados com FOS em relação ao total de neurônios TH no NTS.
Diferença significativa, para p<0,05: (*) em relação ao grupo DMSO-C; (♦) em relação ao grupo
DMSO-H; (&) em relação ao grupo PPT-C; (#) efeito da variável DPN. Número de animais nos
grupos: DMSO-C, n=6; DMSO-H, n=6; PPT-C, n=7; PPT-H, n=9; DPN-C, n=7; DPN-H, n=10.
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Figura 8. Fotomicrografias ilustrativas da marcação para tirosina hidroxilase (TH) e FOS em secções
coronais (20 μm) do núcleo do trato solitário nos diferentes grupos, (aumento de 10X). Regiões
demarcadas, em destaque no canto superior direito (aumento de 20X).
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Figura 9. (a) Expressão de FOS na região A1C1. (b) Porcentagem de neurônios tirosina hidroxilase
(TH) co-localizados com FOS em relação ao total de neurônios TH no A1C1. Diferença significativa,
para p<0,05: (*) em relação ao grupo DMSO-C; (♦) em relação ao grupo DMSO-H; (&) em relação ao
grupo PPT-C; (#) efeito da variável DPN. Número de animais nos grupos: DMSO-C, n=6; DMSO-H,
n=6; PPT-C, n=7; PPT-H, n=9; DPN-C, n=7; DPN-H, n=10.
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Figura 10. Fotomicrografias ilustrativas da marcação para tirosina hidroxilase (TH) e FOS em
secções coronais (20 μm) da região A1/C1 nos diferentes grupos, (aumento de 20X). Regiões
demarcadas, em destaque no canto superior direito.

IV.2.2 Sistema CRHérgico
A expressão de FOS no núcleo leito da estria terminal - porção oval (BSTov)
foi significativamente reduzida pelos tratamentos com PPT (F(1, 11)= 5,6; p= 0,02) ou
DPN (F(1,

11)=

6,8; p= 0,01) (figura 11a), mas não foi alterada pela hemorragia no

grupo controle (DMSO) e nos grupos tratados com agonistas de receptores de
estrógeno PPT ou DPN. A porcentagem de neurônios CRH ativados não
apresentou diferença entre os grupos estudados (figura 11b). A figura 12 mostra
fotomicrografias ilustrativas da marcação para CRH e FOS, no BSTov, de animais
dos diferentes grupos.
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Figura 11. (a) Expressão de FOS no núcleo do leito da estria terminal – porção oval (BSTov). (b)
Razão da porcentagem de neurônios CRH co-localizados com FOS sobre o total de neurônios CRH
no BSTov. Diferença significativa, para p<0,05: (●) efeito da variável PPT, (#) efeito da variável DPN;
em relação ao veículo. Número de animais nos grupos: DMSO-C, n=6; DMSO-H, n=6; / PPT-C, n=6;
PPT-H, n=7; DPN-C, n=6; DPN-H, n=7.
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Figura 12. Fotomicrografias ilustrativas da marcação para CRH e FOS em secções coronais (20 μm)
da região BSTov nos diferentes grupos, (aumento de 20X). Regiões demarcadas, em destaque no
canto superior direito.

Não houve diferença de expressão de FOS na amígdala central (CeA) entre
os grupos experimentais (figura 13a). No entanto, a razão de neurônios CRH colocalizados com FOS sobre o total de neurônios CRH, na CeA, aumentou no grupo
tratado com PPT-C (11,4 ± 1,3%) comparada a do grupo DMSO-C (7,1 ± 1,1%)
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(figura 13b). A figura 14 mostra fotomicrografias ilustrativas da marcação para CRH
e FOS na CeA de animais dos diferentes grupos.
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Figura 13. (a) Expressão de FOS na amígdala central (CeA). (b) Razão da porcentagem de
neurônios CRH co-localizados com FOS sobre o total de neurônios CRH na CeA. Diferença
( )
significativa, para p<0,05, * em relação ao grupo DMSO-C. Número de animais nos grupos: DMSOC, n=5; DMSO-H, n=6; PPT-C, n=6; PPT-H, n=6; DPN-C, n=6; DPN-H, n=6.
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Figura 14. Fotomicrografias ilustrativas da marcação para CRH e FOS em secções coronais (20 μm)
da região CeA nos diferentes grupos, (aumento de 20X). Regiões demarcadas, em destaque no
canto superior direito.

A expressão de FOS no núcleo paraventricular parvocelular medial
(mpPVN) diminuiu nos grupos PPT-C (134 ± 28,6) e DPN-C (79 ± 12,8), mas
aumentou no grupo DMSO-H (346,4 ± 40,4) em relação ao DSMO-C (225,3 ± 34,1).
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Nesta área, a interação das variáveis PPT e hemorragia [164,4 ± 12,7; F (2, 40)= 13,7;
p< 0,001] e DPN e hemorragia [132,6 ± 28; F(2,

40)=

17; p< 0,001] promoveram a

redução da expressão de FOS comparadas ao grupo DMSO-H, apesar dos grupos
PPT-H e DPN-H não terem apresentado alteração da expressão de FOS em
relação aos seus respectivos grupos controle (figura 15a).
Os tratamentos com PPT [F(1, 12)= 28,2; p< 0,001] e DPN [F(1, 12)= 38,2; p<
0,001] reduziram a razão de neurônios CRH co-localizados com FOS sobre o total
de neurônios CRH no mpPVN, em relação aos grupos tratados com DMSO, tanto
na situação controle: PPT-C (23,7± 4,7) e DPN-C (16,9 ± 2,5) versus DMSO-C (40,1
± 1,3); quanto após hemorragia: PPT-H (25,4 ± 2,4) e DPN-H (25,2 ± 5,2) versus
DMSO-H (52,2 ± 3). O estresse hemorrágico não alterou essas respostas (figura
15b). A figura 16 mostra fotomicrografias ilustrativas da marcação para CRH e FOS
no mpPVN de animais dos diferentes grupos.
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Figura 15. (a) Expressão de FOS no núcleo paraventricular parvocelular medial (mpPVN). (b) Razão
da porcentagem de neurônios CRH co-localizados com FOS sobre o total de neurônios CRH no
mpPVN. Diferença significativa, para p<0,05: (*) em relação ao grupo DMSO-C; (♦) em relação ao
grupo DMSO-H; (●) efeito do PPT e (#) efeito do DPN em relação aos grupos DMSO. Número de
animais nos grupos: DMSO-C, n=6; DMSO-H, n=5; PPT-C, n=6; PPT-H, n=7; DPN-C, n=6; DPN-H,
n=7.
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Figura 16. Fotomicrografias ilustrativas da marcação para CRH e FOS em secções coronais (20 μm)
do núcleo paraventricular parvocelular medial (mpPVN) nos diferentes grupos, (aumento de 20X).
Regiões demarcadas, em destaque no canto superior direito.
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V. Discussão
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V.1 Eixo HPA e secreção de corticosterona (CORT)
Os resultados mostrados indicam que a hemorragia gradual moderada
aumentou a secreção de CORT, e essa resposta foi bloqueada pelo tratamento
prévio com agonistas para ERα (PPT) ou para ERβ (DPN). Em condição basal
somente o PPT reduziu a secreção de CORT.
Alguns pesquisadores mostraram que fêmeas de roedores em proestro ou
tratadas com estrógeno apresentam resposta maior do eixo HPA a alguns
estressores, comparadas às fêmeas ovariectomizadas (OVX) (SEALE et al. , 2004a,
SEALE et al. 2004b; WATANOBE; YONEDA, 2003, WEISER; HANDA, 2009,
BURGESS; HANDA 1992, CAREY et al., 1995, VIAU; MEANEY, 1991; LUNGA;
HERBERT, 2004). Outros pesquisadores mostraram que o estrógeno pode inibir o
eixo HPA (YOUNG et al., 2001; SEROVA et al. , 2005; OCHEDALSKI et al., 2007,
REDEI et al., 1994; DAYAS; et al. , 2000).
Apesar da maioria dos trabalhos mostrarem uma influência excitatória do E 2
sobre o eixo HPA, ainda não está determinado se essas discrepâncias são devidas
à ação do E2 em diferentes níveis do eixo HPA. O tempo decorrido entre a
ovariectomia e a reposição hormonal, assim como a dose dos hormônios
esteróides, agonistas ou antagonistas podem contribuir para a resposta diferenciada
ao estressor (HANDA et al. , 2012; GOEL et al. , 2014; KUDWA et al. , 2014). Além
disso, o efeito do E2 pode ser influenciado pela via de sinalização dos ER envolvida,
uma vez que ERα e ERβ podem apresentar ações opostas na regulação da função
do eixo HPA (HANDA; WEISER, 2014).
Alguns trabalhos na literatura mostraram que a ativação de ERα por meio do
agonista específico, PPT, aumenta a secreção basal e o pico diurno de secreção de
CORT, assim como a reatividade do eixo HPA e a secreção de CORT no estresse
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(LIU et al. , 2012; WEISER et al. , 2010; LUND et al. , 2006. O efeito inibitório do
DPN sobre a reatividade do eixo HPA ao estresse foi mostrado por outros autores
(LUND et al. , 2006; HANDA et al. , 2012; WEISER et al. , 2010; LIU et al. , 2012;
WEISER et al. , 2009). O tratamento com agonista de ERβ, WAY-200070, assim
como foi observado para o DPN em nosso trabalho, não alterou a secreção basal
de CORT (SEROVA et al. , 2010).
Diferentes paradigmas estressores também podem determinar variações nas
diferenças sexuais verificadas na resposta do eixo HPA ao estresse (GOEL et al. ,
2014). O estresse hemorrágico é conhecido por ativar rapidamente o eixo HPA
(PACÁK; PALKOVITS, 2001). Considerando que há uma resposta específica para
cada tipo de estressor e o cérebro utiliza vias neurais específicas de acordo com a
categoria do estressor (DAYAS et al. , 2001; PACÁK; PALKOVITS, 2001), as
discrepâncias podem ser devidas aos diferentes tipos e durações de estresse,
assim como às respectivas vias neuronais que medeiam a ativação do eixo HPA
dependendo do paradigma de estresse, modalidade e intensidade do estressor
(SEROVA et al. , 2010). Além disso, circuitos neurais distintos ativados por
diferentes estressores devem apresentar sensibilidades inerentes à sinalização
dependente de ERα ou ERβ (WEISER et al. , 2010). Dessa forma, pode-se propor
que a modulação do estrógeno na atividade deste eixo através do ERα também
seja variável dependendo do tipo de estressor e da circuitaria ativada por ele.
O E2 administrado após um longo período de privação hormonal induzida
pela OVX pode suprimir tanto a secreção hormonal do eixo HPA induzida por
estresse, quanto a expressão de FOS no PVN. É possível que a ação estimuladora
do E2 apenas possa ser verificada em situação de concentração normal nos
períodos que antecedem os experimentos (BABB et al. , 2013). Neste trabalho, a
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terapia com os agonistas dos receptores de E2 foi iniciada 10 dias após a
ovariectomia, para que todos os animais estivessem apresentando uma
concentração plasmática mínima de E2. O momento do início da terapia de
reposição com os agonistas pode ser o fator determinante da ação inibitória destes
sobre o eixo HPA.

V.2 Secreção de ocitocina (OT) e vasopressina (AVP)
Neste trabalho, a concentração de OT e AVP estava elevada 2 horas após o
início da hemorragia gradual, nos animais tratados com veículo (DMSO). A
hipovolemia e/ou hipotensão induz a secreção de OT e AVP a partir dos neurônios
magnocelulares do SO e do PVN. Estima-se que uma diminuição de 10-20% do
volume sanguíneo total induz a secreção de AVP em várias espécies. Esta resposta
neurossecretória é modulada por barorreceptores periféricos no arco aórtico e no
seio carotídeo, receptores de volume cardiopulmonares e angiotensina II (PACAK;
PALKOVITS, 2001; MECAWI et al. , 2011).
O tratamento prévio com agonistas PPT ou DPN bloqueou o aumento de OT
induzido pela hemorragia, que se verificou nos animais tratados com veículo. Esses
dados indicam que tanto ERα quanto ERβ apresentam ação inibitória sobre o
aumento da secreção de OT para circulação sistêmica após essa hemorragia
gradual. Em relação à secreção de AVP, o DPN bloqueou e o PPT potenciou o
aumento de sua secreção induzido pela hemorragia gradual moderada.
Mecawi et al. (2011) mostraram que, em ratas OVX, o tratamento com E 2
acentua a secreção de OT e de AVP após hemorragia hipotensiva. Nossos
resultados indicam que o efeito estimulatório que os autores obtiveram sobre a
secreção de AVP poderia ser mediado por ERα. No entanto, diferentemente destes
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autores, nossos resultados apontaram uma influência inibitória de ambos agonistas
de E2 sobre a secreção de OT após hemorragia. Estas discrepâncias podem ser
devidas aos diferentes protocolos experimentais utilizados. Esses autores utilizaram
um modelo de hemorragia hipotensiva aguda e iniciaram a terapia hormonal (com
E2) 24h após a ovariectomia. Nós utilizamos um modelo de hemorragia gradual
moderada e iniciamos a terapia hormonal (com agonistas ERα ou ERβ) 10 dias
após a ovariectomia.
No geral, analisando o efeito dos tratamentos, ambos agonistas tiveram
efeito inibitório sobre a secreção de OT após hemorragia e efeito estimulatório
sobre a secreção de AVP.
Outros autores mostraram que E2 pode aumentar ou diminuir a secreção de
AVP, e estimular a secreção de OT (SOMPONPUN et al. , 2004). Além disso, a
secreção de AVP é maior em fêmeas do que em machos para um mesmo estímulo
noradrenérgico (GOEL et al. , 2014). De acordo com nossos resultados, a influência
excitatória do E2 sobre a secreção de AVP pode envolver ambos receptores de E 2,
independentemente um do outro, uma vez que o tratamento com os agonistas ERα
ou ERβ causou aumento da secreção de AVP. No entanto, em nosso trabalho não
observamos influência excitatória do agonista ERα ou ERβ sobre OT, talvez seja
necessária uma ativação simultânea dos receptores ERα e ERβ para que o E 2
exerça este efeito.
Há expressão de ERβ em neurônios AVP e OT no PVN magnocelular,
apesar de estudos de dupla marcação mostrarem que esta expressão é maior em
neurônios AVP do que em neurônios OT (SOMPONPUN et al. , 2004). Dessa
forma, podemos inferir que a influência do agonista DPN sobre a secreção de OT e
AVP pode ocorrer diretamente no PVN magnocelular. Contudo, como não há
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expressão de ERα nesta região, a influência do agonista PPT deve ocorrer de forma
indireta, através de outras áreas que se projetam para o PVN.

V.3 Atividade do sistema catecolaminérgico
A contagem do número de células dentro de uma população definida que
apresenta nível detectável de imunorreatividade para FOS é um dos melhores
métodos para avaliar a ativação dessa população (DAYAS et al. , 2000). A análise
de FOS permite a identificação das regiões cerebrais envolvidas na resposta de
estresse e a intensidade de ativação destas regiões. A expressão de FOS indica
que

os

sinais

hemodinâmicos,

após

hemorragia,

são

processados

predominantemente em regiões do tronco encefálico (THRIVIKRAMAN et al., 2000).
Após estresse, noradrenalina é secretada no PVN e pode ativar neurônios CRH via
receptores adrenérgicos α1 (HERMAN et al. , 2005).
Em animais OVX, a infusão intravenosa de E2 causa aumento significativo da
secreção de noradrenalina no hipotálamo (MARTINS-AFFÉRRI et al. , 2003). As
células catecolaminérgicas do bulbo poderiam ser vias indiretas da influência dos
esteróides sexuais na função do PVN (VIAU; MEANEY, 2004).
A expressão de FOS no LC não foi alterada pela hemorragia gradual
moderada, mas foi reduzida pelos agonistas PPT e DPN. Não houve efeito da
hemorragia sobre a expressão de neurônios TH ativados em nenhum grupo
comparado com seu controle. Contudo, em animais tratados com PPT ou DPN a
hemorragia, reduziu a porcentagem de neurônios TH ativados no LC, em relação ao
grupo tratado com veículo.
O LC, localizado na ponte, também conhecido como grupo celular A6,
contém os corpos celulares do principal sistema noradrenérgico do cérebro, e é o

74
principal fornecedor de noradrenalina para o prosencéfalo. Esta circuitaria
determina o estado de atenção e alerta, e aspectos da flexibilidade comportamental,
que são componentes importantes para uma adaptação bem sucedida a um
ambiente em desequilíbrio (GOEL et al. , 2014; SEROVA et al. , 2004). Os
neurônios do LC aumentam sua atividade dramaticamente em resposta a certos
estímulos estressores. O estresse aumenta os disparos dos potenciais de ação no
LC por ativar receptores CRH (PACAK; PALKOVITS, 2001; GOEL et al. , 2014). O
LC recebe informações cardiovasculares principalmente do NTS através do bulbo
ventrolateral e envia informações para outras regiões cerebrais (PACAK;
PALKOVITS, 2001). Em ratas, ambos os subtipos de ER são encontrados no LC,
com predomínio da expressão de ERβ (SEROVA et al. , 2010).
A hipotensão causada por hemorragia aumenta a imunorreatividade de FOS
no LC (PACAK; PALKOVITS, 2001; THRIVIKRAMAN et al., 2000). Neste trabalho, a
hemorragia gradual moderada não foi suficiente para causar alteração da expressão
de FOS no LC.
Ratas OVX tratadas com concentrações baixas de E 2, não apresentaram
alteração na expressão de RNAm para TH, no LC após estresse por imobilização
(SEROVA, et al. , 2005; SEROVA et al. , 2010). No entanto, Sabban et al. (2010)
mostraram que o tratamento com E2, a curto prazo aumenta e a longo prazo reduz o
RNAm de TH no LC. Neste trabalho houve redução da porcentagem de neurônios
TH co-localizados com FOS, após hemorragia, com PPT ou DPN, indicando que a
ação redutora do estrógeno pode ocorrer através de ERα e de ERβ. Pode-se
pensar que o tratamento com E2, a longo prazo, tenha um efeito de downregulation
sobre o RNAm de TH.
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A expressão de FOS no NTS não foi alterada pela hemorragia gradual
moderada, mas, na situação controle, aumentou pelo tratamento com o PPT em
relação ao veículo. No entanto, em animais submetidos ao tratamento prévio com
PPT, a hemorragia reduziu a expressão de neurônios TH ativados no NTS, em
relação ao grupo tratado com veículo. Portanto, na hemorragia o ERα inibe a
ativação de neurônios TH.
O NTS está envolvido no controle da função osmorregulatória e na regulação
homeostática, como principal portal através do qual as informações aferentes
viscerais relacionadas aos sistemas cardiovascular, respiratório e gastrointestinal
chegam ao cérebro (SABBAN et al. , 2010; SEROVA et al. , 2004). O NTS tem
como função modular informações sensoriais ou de reflexos e enviá-las para o PVN
e outras estruturas do prósencefalo (HERMAN et al. , 2003). Axônios originados no
NTS projetam-se extensivamente ao longo do cérebro, incluindo hipotálamo, LC,
amígdala, núcleo accumbens e núcleo motor dorsal do vago (SABBAN et al. ,
2010). Estudos de co-localização de TH e FOS revelam que as células
catecolaminérgicas representam apenas uma parcela das células do NTS ativadas
por estresse, as quais enviam projeções para o PVN. Evidências mostram que as
células não-catecolaminérgicas do NTS também modulam a atividade do eixo HPA
(HERMAN et al. , 2003).
Dados da literatura mostram que há ativação de FOS no NTS após
hipotensão e após hemorragia (HERMAN et al. , 2003; PACÁK; PALKOVITS, 2001;
THRIVIKRAMAN et al., 2000). Além disso, já foi demonstrada elevação significativa
da imunorreatividade de ER no NTS de ratas intactas, após estresse de
imobilização (SEROVA et al. , 2010), indicando o efeito modulatório do E2 nesta
área, em situação de estresse. Assim como no LC, Sabban et al. (2010) mostraram
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que também no NTS, o tratamento com E 2 a curto prazo aumenta e a longo prazo
reduz a expressão do RNAm de TH. Por sua vez, Serova et al. (2005), mostraram
que o E2 aumenta a expressão basal de TH no NTS, mas não altera a expressão de
RNAm de TH após estresse por imobilização.
A hemorragia gradual não alterou a expressão de FOS, mas aumentou a
expressão células TH ativadas na região A1C1. Sob tratamento com agonista ERα,
houve aumento da expressão de neurônios TH ativados na situação basal, mas
redução após hemorragia. O agonista ERβ reduziu a ativação de células TH, em
ambas as situações
O grupo celular C1 apresenta células que contém adrenalina e situa-se na
porção mais rostral do bulbo ventrolateral (SEROVA; et al. , 2004). O grupo celular
A1 é noradrenérgico e consiste de células mais caudais no bulbo ventrolateral. Elas
estão situadas topograficamente na junção do bulbo com a medula espinhal ao nível
da área postrema. Os axônios destas células formam o feixe noradrenérgico ventral,
e ascendem para o prosencéfalo inervando principalmente estruturas hipotalâmicas
e límbicas. A densidade maior destes terminais noradrenérgicos é encontrada na
subdivisão parvocelular do PVN, que contém a maioria dos neurônios CRH (PACAK;
PAlKOVITS, 2001).
No bulbo ventrolateral rostral de ratos expostos à hemorragia hipotensiva, a
proporção de neurônios expressando FOS é maior em relação a ratos submetidos à
hemorragia não-hipotensiva ou ratos controle. Nossos resultados indicam que a
hemorragia empregada pode ter sido não-hipotensiva. O aumento do RNAm de TH
precede a expressão de FOS nos grupos celulares A1, A2, C1 e C2 (PACAK;
PALKOVITS, 2001).
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Em relação à região A1C1, nossos dados indicam ações opostas de ERα e
ERβ sobre a expressão de células TH ativadas na situação basal, sendo assim o
estrógeno não produziria alterações significativas nessa ativação. No entanto, na
situação de hemorragia ambos receptores atuam no sentido da redução da ativação
da expressão de células TH. Como esta região é uma fonte importante de inervação
noradrenérgica para a porção parvocelular do PVN, a redução de expressão de
células TH ativadas poderia ser uma das causas da inibição da secreção de CORT,
após hemorragia, observada nos animais tratados com PPT ou DPN.

V.4 Sistema CRHérgico
A expressão de FOS no BSTov não foi alterada após a hemorragia gradual
moderada, mas foi reduzida pelo tratamento com PPT ou DPN. A ação dos
agonistas PPT e DPN pode ocorrer diretamente no BST, visto que nele já foi
mostrada a expressão de ERα e ERβ (GOEL et al. , 2014).

A expressão de

neurônios CRH no BSTov não foi alterada pela hemorragia nem pelos tratamentos
com agonistas. A redução da expressão de FOS, promovida pelos agonistas, não
está relacionada com neurônios CRH, pelo menos no tipo de estresse estudado,
como indicam nossos resultados.
O BST é reconhecido por estar envolvido na resposta emocional de estresse
(JAPUNDZIC-ZIGON; 2013). Originalmente, o BST era categorizado em BST
medial e lateral, a primeira subdivisão recebe aferentes da MeA e a segunda da
CeA. O BSTov é uma parte distinta da região lateral do BST anterior. O BSTov
apresenta muitos neurônios GABA, e vários deles expressam também CRH (DONG
et al. , 2001). Como várias subdivisões do BST expressam muitos neurônios CRH,
pode haver um envolvimento potencial dos neurônios CRH na regulação do eixo
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HPA (HERMAN et al. , 2003). Há uma população de neurônios CRH no BST que
projetam para o PVN e aumenta a neurotransmissão GABAérgica através da
ativação do receptor CRH-1 no BST (HANDA; WEISER, 2014).
O BST envia projeções para o mpPVN e exerce um controle anatomicamente
específico sobre o eixo HPA (GOEL et al. , 2014). A maioria dos neurônios desta
região que projetam para o PVN são GABAérgicos, no entanto, nem todos os
neurônios do BST enviam projeções inibitórias (HANDA; WEISER, 2014). As regiões
posterior-medial estão envolvidas na inibição do eixo HPA, enquanto as regiões
anterior/lateral parecem exercer uma influência excitatória sobre este eixo (HERMAN
et al. , 2005; HERMAN et al. , 2003). Assim sendo, a influência exercida pelo BSTov
deve ser estimulatória. O BST é caracterizado por suas conexões recíprocas com
outras estruturas límbicas bem como com os núcleos autonômicos do tronco
encefálico (FORRAY; GYSLING, 2004). A análise de marcação retrógrada mostra
que o BST se projeta para a CeA, núcleo acumbens caudal, núcleo parabraquial,
substância inominata dorsal, massa cinzenta periaquedutal e NTS (DONG et al. ,
2001). Além disso, o BST converge informações dos grupos celulares A2 no NTS
(provavelmente noradrenérgica) e A6 no LC, amígdala e hipocampo, sendo que
estas regiões estão fortemente implicadas no controle do eixo HPA (FORRAY;
GYSLING, 2004; DONG et al. , 2001).
Há reportado na literatura aumento da expressão de FOS no BST, após
hemorragia hipotensiva aguda (PACAK; PALKOVITS, 2001). Não observamos essa
alteração em nosso estudo utilizando o modelo de hemorragia gradual moderada.
O estresse hemorrágico não alterou a expressão de FOS e de neurônios
CRH ativados na CeA em nenhum dos grupos analisados. O tratamento com PPT
aumentou a expressão de neurônios CRH ativados na situação controle.
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A amígdala é uma região relacionada com o comportamento de ansiedade em
humanos e roedores (WEISER et al. , 2010). O papel da CeA parece ser específico
à modalidade do estímulo e está mais voltado para as respostas autonômicas do
que para as respostas do eixo HPA ao estresse (ULRICH-LAI; HERMAN, 2009;
DAYAS et al. , 2000).
A CeA é responsiva preferencialmente a estímulos inflamatórios e
hemodinâmicos (HERMAN et al. , 2005). Esta região contém muitos neurônios que
expressam CRH. Tem sido observada uma interação complexa entre os sistemas
CRH da CeA e do PVN (FORRAY; GYSLING, 2004). A maioria dos trabalhos
apontam uma influência excitatória da CeA sobre o eixo HPA (HERMAN et al. ,
2003; HERMAN et al. , 2005; WEISER et al. , 2010).
A CeA tem projeções estimulatórias diretas para o mpPVN, além de projetarse indiretamente através do BST lateral. A CeA envia axônios CRH-positivos para o
BST lateral, o qual apresenta projeções estimulatórias para o mpPVN, a estimulação
do BST lateral aumenta a expressão de mRNA para CRH no mpPVN e a secreção
de CORT (WEISER et al. , 2010). Outros defendem que o circuito CeA-BST-PVN
pode utilizar duas sinapses GABAérgicas, e dessa forma ativar o PVN por
desinibição (HERMAN; et al. , 2003). Além disso, a CeA tem muitas conexões com
estruturas do tronco encefálico que inervam o PVN, como o NTS e o núcleo
parabraquial. Lesão da CeA resulta em concentração reduzida de ACTH plasmático
e da atividade noradrenérgica no PVN, hipotálamo lateral e BST (HERMAN et al. ,
2003; PACAK; PALKOVITS, 2001).
Alguns pesquisadores mostraram que a hemorragia aguda estimula a
expressão de FOS na CeA (PACAK; PALKOVITS, 2001; HERMAN et al. , 2003).
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Com o modelo de hemorragia gradual moderada empregado neste trabalho não foi
detectada alteração da expressão de FOS na CeA entre os grupos analisados.
Há divergências sobre a expressão de receptores para E 2 na CeA: expressa
apenas ERα (GOEL et al. , 2014); expressa ERβ em pequena quantidade (WEISER
et al. , 2010); não expressa nenhum tipo de ER (DAYAS et al. , 2000). Há dados
mostrando que o estradiol altera a atividade dos neurônios da amígdala (LUNGA;
HERBERT, 2004). A exposição crônica ao estrógeno suprime a resposta de
neurônios da amígdala que participam do controle da atividade do eixo HPA, mas
estes efeitos dependem da categoria do estressor testado, uma vez que a reposição
com E2 suprime a resposta da CeA ao estresse imune, mas não ao estresse por
estímulo sonoro (DAYAS et al. , 2000). Também já foi mostrado que o tratamento
com E2 aumenta a expressão basal de RNAm para CRH no núcleo central da
amígdala (JASNOW et al. , 2006). Nossos dados indicam que este aumento da
expressão basal de RNAm para CRH na CeA pode estar relacionado aos
receptores ERα desta área.
A hemorragia ativa 25-30% da expressão de FOS em neurônios CRH no PVN
(DAYAS et al. , 2001). Nossos resultados corroboram esse dado reportado
anteriormente. A expressão de FOS aumentou após a hemorragia em animais
tratados com veículo e essa resposta foi bloqueada por ambos agonistas de E2. O
tratamento com PPT ou DPN também reduziu a expressão de FOS no mpPVN em
animais não submetidos ao estresse hemorrágico.
O

PVN

coordena

respostas

neuroendócrinas,

autonômicas

e

comportamentais aos estressores, além de manter o equilíbrio hídrico e energético
(HANDA; WEISER, 2014). A porção parvocelular do PVN hipotalâmico integra as
informações provenientes de várias regiões encefálicas que participam do controle
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do eixo HPA, traduzindo essas informações em comandos excitatórios ou inibitórios
sobre as demais estruturas deste eixo neuroendócrino.
Alguns trabalhos mostram que o E2 pode aumentar a expressão basal e
estimulada por estresse de FOS no PVN (WEISER et al. , 2009; WEISER et al. ,
2010; GOEL et al. , 2014). No entanto, outros pesquisadores mostraram que o
tratamento com E2 suprime a imunorreatividade de FOS em resposta a estímulo
sonoro e à administração de IL-1β em ratas (DAYAS et al. , 2000). Neste

estudo,

mostramos que uma ação inibitória direta ou indireta de E 2 na atividade de
neurônios do PVN poderia envolver ambos tipos de receptores.
A influência inibitória do DPN sobre a expressão de FOS no PVN foi reportada
anteriormente em outras situações experimentais: Lund et al. (2006) mostraram que
o DPN reduz a expressão de RNAm de FOS no PVN após imobilização. Handa et al.
(2012) também defendem que o DPN reduz a ativação de neurônios peptidérgicos
no PVN, como demonstrado pela expressão alterada de FOS; Weiser et al. (2009)
mostraram que o DPN diminui a expressão de FOS no PVN 20 minutos após o início
do nado forçado. Em relação ao efeito do PPT, Weiser et al. (2009) aponta uma
influência excitatória sobre a expressão de FOS no PVN, após estresse de
contenção.
Nossos resultados mostraram que tanto o agonista ERα (PPT) quanto o
agonista ERβ (DPN) tem efeito inibitório sobre a expressão de neurônios CRH
ativados no mpPVN em situação controle ou de estresse hemorrágico.
Uma parcela dos neurônios CRH do PVN parvocelular co-expressa ERβ,
indicando a possibilidade de ação direta do E 2 sobre estes neurônios para
modulação da atividade do eixo HPA (WEISER et al. , 2009). No entanto, essa coexpressão é esparsa (BODO; RISSMAN, 2006). A maioria dos neurônios que
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expressam ERβ no PVN não são neurossecretórios e sim pré-autonômicos, que se
projetam para o tronco encefálico e para a medula espinhal (WEISER et al. , 2010).
Portanto, a ação do E2 na atividade do eixo HPA também pode ser indireta.
O ERα não é expresso no PVN, mas é expresso em neurônios próximos ao
PVN (peri-PVN). A maioria dos neurônios que expressam ERα nesta região coexpressam GAD67, indicando que são interneurônios inibitórios. Estes neurônios
projetam-se para o PVN parvocelular (WEISER et al. , 2010; WEISER; HANDA,
2009).
Esta influência dos agonistas dos receptores de estrógeno sobre os neurônios
CRH pode ocorrer diretamente no PVN, por meio do ERβ presente em uma pequena
parcela dos neurônios CRH ou pode ser indireta, por meio de outras regiões
cerebrais envolvidas no controle do eixo HPA que expressam ERα e/ou ERβ.
A ação do E2 sobre neurônios CRH é controversa em estudos envolvendo
diferentes modelos experimentais e condições de ambiente estrogênico. OGURA et
al. (2008) mostraram que o tratamento com concentrações elevadas de E 2 aumenta
a expressão basal de RNAm de CRH no PVN de ratas OVX. Outros trabalhos
mostraram que o tratamento com E2 pode reduzir a imunorreatividade de CRH e de
seu

RNAm

(HAAS;

GEORGE,

1988;

LUNGA;

HERBERT,

2004).

Outros

pesquisadores mostraram que nem a ovariectomia nem a reposição hormonal
alteram a expressão gênica basal de CRH no PVN de roedores machos ou fêmeas
(FIGUEIREDO et al. , 2007; PATCHEV; ALMEIDA, 1996).
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VI. 6 Sumário e conclusões
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Nossos resultados mostraram que a hemorragia gradual moderada aumentou
a secreção de CORT, OT e AVP, a expressão de neurônios TH ativados na região
A1C1 e a expressão de FOS no mpPVN, em animais tratados com veículo.
Os ERα estão envolvidos na redução da secreção de CORT tanto na
situação controle quanto após hemorragia. Essa redução pode envolver a ação do
ERα sobre o LC e mpPVN, na situação controle e sobre o LC, NTS, A1C1 e mpPVN,
na hemorragia.
Os ERβ estão envolvidos na redução da secreção de CORT no estresse
hemorrágico, mas não em situação basal. ERβ atuando sobre LC, A1C1 e mpPVN
participam desta influência sobre o eixo HPA.
Portanto, no estresse hemorrágico o estrógeno poderia ter ação inibitória
através de ERα e ERβ em diferentes regiões, que reconhecidamente participam do
controle do eixo HPA, atividade do sistema nervoso vegetativo e da interação de
ambos.
Considerando que já foi mostrado na literatura que o E 2 pode ter várias ações
protetoras no organismo após choque hemorrágico ou injúrias isquêmicas essa
inibição do eixo HPA, após hemorragia parece ser benéfica uma vez que se evita a
disponibilização de recursos energéticos desnecessariamente e há a preservação do
sistema imune. Além disso, o conhecimento das funções específicas dos receptores
ERα e ERβ nas diversas áreas que controlam o eixo HPA bem como em regiões
envolvidas na resposta à hemorragia podem aprimorar a utilização terapêutica do E 2
e seus agonistas específicos, em situações onde seu uso pode ser sugerido.
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ABSTRAT
___________________________________________________________
Depending on the stressor’s category, specific neural pathways are involved and
different responses can be selected. It has been reported in the literature that
estrogen (E2) can affect hypothalamus pituitary adrenal (HPA) axis activity through
its receptors type α (ERα) and β (ERβ). Moreover, there is evidence that E2 has
protecting properties after hemorrhagic shock. The aim of this work was to assess
the participation of ERα and ERβ on HPA axis activity during hemorrhagic stress. It
was used ovariectomized Wistar rats that received s.c. injections of: DMSO
(vehicle), PPT (ERα agonist) or DPN (ERβ agonist), during 3 days. In the second
day the rats were catheterized for serial blood collect in the next morning. Animals
received (control) or not (hemorrhagic) immediate reposition with same volume of
isotonic saline. The hormones corticosterone (CORT), oxytocin (OT) and
vasopressin (AVP) were measured by radioimmunoassay. At the end of the
experiment, animals were perfused and their brains were processed for immunohistochemistry for FOS, tyrosine hydroxylase (TH) and corticotropin releasing
hormone (CRH). In vehicle treated animals, the gradual hemorrhage enhanced
CORT, OT and AVP secretion, TH activated neurons expression in A1C1 and FOS
expression in mpPVN. PPT decreased plasma CORT in control situation acting on
LC and mpPVN, and also after hemorrhage acting on LC, NTS, A1C1 and mpPVN.
DPN reduced plasma CORT only after hemorrhagic stress acting on LC, A1C1 and
mpPVN. PPT blocked the increase of OT secretion and increased AVP secretion,
after hemorrhage. The agonist DPN reduced OT and increased AVP levels, despite
hemorrhage. In conclusion: E2 can exert an inhibitory effect on CORT basal
secretion only through ERα influence on LC and mpPVN; CORT secretion increases
after gradual moderate hemorrhage and E2 inhibit this secretion through ERα acting
on LC, NTS, A1C1 and mpPVN, as well through ERβ acting on LC, A1C1 and
mpPVN.
___________________________________________________________________
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Introduction
Any real or potential disturbance of an individual’s environment, that threats
homeostasis, is considered a stressor (JOELS; BARAM, 2009). Stressors
information are processed by many brain regions, and through mono and
polysynaptic pathways reach neuroendocrine cell groups in the medial basal
hypothalamus (THRIVIKRAMAN et al., 2000).
The effector system (i.e. the one that effectuates stress response) has two
main arms: neuroendocrine and neural. The hypothalamus-pituitary-adrenal axis
(HPA) and the brain adrenergic, noradrenergic and serotonergic neurons are
involved in the central processing of the stress response (PACÁK; PALKOVITS,
2001). The patterns of neuronal activity induced by stress can be measured by the
variation of the expression of corticotropin releasing hormone (CRH) in the
paraventricular hypothalamic nucleus (PVN) neurons and by the activation of the
medulla catecholaminergic neurons (DAYAS et al., 2001).
The sympato-adrenal-system and the HPA axis are anatomic and functionally
connected, and during stress they can interact in different levels (KVETNANSKY et
al., 1995). The ascending aminergic projections from ventrolateral medulla, locus
coreruleus and solitary tract nucleus (NTS) have been identified as critical regulators
of CRH and vasopressin (AVP) secretion and of PVN activation during stress.
Animals exposed to different stressors show rapid and intense rises in noradrenalin
synthesis, secretion and metabolism rates in PVN, central amigdala (CeA), bed
nucleus stria terminalis (BST), and others prosencephalic areas (VIAU; MEANEY,
2004; SEROVA et al., 2005; KVETNANSKY et al., 1995, GOEL et al., 2014).
The brain categorizes stressors and there is a specific response to each one
of them. So, neural pathways vary according to stressor category (DAYAS et al.,
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2001; PACÁK; PALKOVITS, 2001; JOELS; BARAM, 2009). The systemic stressors,
also called physical stressors (as blood loss, infection and pain), require an
immediate “systemic” reaction developed by reflex mechanisms that can be directly
processed, probably by brainstem catecholaminergic projections to PVN (PACAK;
PALKOVITS, 2001, ULRICH-LAI; HERMAN, 2009). FOS expression indicates that
hemodynamic signals, after hemorrhage, are mainly processed in brainstem regions
(THRIVIKRAMAN et al., 2000).
The blood volume of a rat is estimated in 7% of its body weight. Hemorrhagic
stress can be provoked by the loss of 10 to 25% of the blood volume. The loss of
20%

of

blood

volume

characterizes

a

model

of

moderate

hemorrhage

(THRIVIKRAMAN et al., 2000; PACÁK; PALKOVITS, 2001).
Female rats usually show higher corticosterone secretion, during basal and
stress states, than males (GAILLARD; SPINEDI, 1998; LUNGA; HERBERT, 2004).
However, there are conflicting data on E2 mediating a higher activity in females
(OCHEDALSKI et al., 2007; LUNGA; HERBERT, 2004; HAAS; GEORGE, 1988;
DAYAS et al., 2000; YOUNG et al. , 2001; GOEL et al., 2014; BABB et al., 2013).
Estrogen (E2) shows complex effects on HPA axis, depending on: its serum
level increase, the duration of hormonal treatment and the stressor strength. E 2 can
modulate HPA axis activity acting on adrenal gland, anterior pituitary, hypothalamus,
and extra-hypothalamic regions. These regions project to parvocellular PVN by
controlling the neurotransmitter and neuropeptide systems that regulate HPA axis
(OCHEDALSKI et al., 2007; LUNGA; HERBERT, 2004; SEALE et al., 2004b).
The estrogen influence on HPA axis seems to be a complex interaction of
ERα and ERβ activation (WEISER et al., 2008). Most of studies show that E2
stimulates HPA axis. Nevertheless, other authors have shown that E2 can also
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inhibit this axis. These discrepancies can be due, in part, to the opposing actions of
E2 signaling by ERα and ERβ (WEISER; HANDA, 2009; HANDA et al., 2012). The
development of ERα or ERβ knockout animals and specific agonists to E2 receptors
subtypes allowed new insights on the biological functions of each receptor (WEISER
et al., 2009).
Studies reveal that E2 can modulate catecholamine biosynthesis, and the
activity and gene expression of the enzyme involved on its synthesis, the tyrosine
hydroxylase (TH) (SEROVA et al., 2004; SEROVA et al., 2010). Stress activates
catecholamine biosynthetic enzymes expression, but E2 effect on catecholaminergic
system is controverted (SEROVA et al., 2005). The medulla catecholaminergic cells
could be indirect pathways of sexual steroids influence over PVN function (VIAU;
MEANEY, 2004; SEROVA et al., 2005).
E2 seems to exert a protective function to the organism after hemorrhage.
Proestrus females are also more resistant to injuries induced by hemorrhagic shock
(DOUCET et al. 2010). The immune response is suppressed in males, but not in
proestrus females after hemorrhage. The alteration or modulation of the hormonal
status after injury situations seems to be a new therapeutic option to improve
cardiovascular

function

after

trauma

hemorrhage

(YU;

CHAUDRY,

2009;

CHOUDHRY; CHAUDRY, 2008).
Several brain areas involved in homeostasis control, during hemorrhagic
stress, express E2 receptors. It is feasible that E2 action on hemorrhage implicates
specifically ERα and/ or ERβ depending on the area analyzed. However, the actions
of E2 and its receptors in different brain areas, to modulate the organism’s response
to hemorrhagic stress are unknown.
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The aim of this work was assess if the HPA axis activation, during
hemorrhagic stress, depends on differentiated actions of ERα and ERβ receptors in
different brain areas involved in the regulation of HPA axis.

Materials and Methods
Animals, surgeries and treatments
Female Wistar rats, weighting approximately 250 grams, were maintained in
light-dark cycle of 12 hours (lights on from 6 am to 6 pm), temperature 22+1 °C, and
free access to water and food. Animals were anesthetized with Ketamine (100mg/kg,
Ketamina Agener® União Química Farmacêutica Nacional S/A, Embu-Guaçu-SP,
Brasil) and xilazine (20mg/kg, Dopaser® Laboratório Calier S.A. Barcelona,
Espanha) intraperitoneally and bilaterally ovariectomized. After surgery, the rats
received prophylactic dose of veterinary antibiotic (0,1 mL I.M., Pentabiótico® Fort
Dodge Saúde Animal Ltda. Campinas, SP, Brasil) and flunixin meglumine analgesic
(2,5mg/kg I.M, Banamine®, Schering-Plough Saúde Animal Ltda. Rio de Janeiro,
RJ, Brasil).
The post-surgery recovery lasted 10 days at animal room. During the
following three days, including the experimental session day with the stressor
stimulus, the animals received a daily 0,1 mL subcutaneous injection of: DMSO
(Sigma-Aldrich; MO, USA), PPT (ERα agonist, Tocris Biosciences, Ellisville, MO) at
dose of 3 mg/ Kg or DPN (agonista ERβ, Tocris Biosciences, Ellisville, MO) at dose
of 3 mg/ Kg. DMSO was vehicle for both agonist. At the second day of treatment
with ERα or ERβ agonists or vehicle, animals were anesthetized intraperitoneally
with tribromoetanol (250mg/Kg, Sigma-Aldrich, Milwaukee, USA) in PBS to insert a
catheter (Silastic® Dow Corning Co. Midland, Michigan, USA) in the external jugular
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vein reaching right atrium by technique previously described (HARMS; OJEDA,
1974). After cannulation, animals were maintained in individual cages, until the
experimental section in the next day at morning.
The experimental protocol of this work followed the National Institutes of
Health Guidelines for the Care and Use of Laboratory Animals, and was approved by
Committee of Animal Ethics and Experimentation of the Ribeirão Preto Medical
School, University of São Paulo.

Experimental section
At experimental day, it was taken four blood samples through jugular cannula
for posterior measurement of hormones. These samples resulted in the withdrawal
of 20% of total blood volume (TBV), distributed this way: basal sample (7.14% of
TBV), 30 (2.86% of TBV), 60 (2.86% of TBV) and 120 minutes later (7.14% of TBV).
The blood volume taken was immediately substituted by infusion of isotonic saline in
the control animals. After the last blood sample, the rats were perfused with
paraformaldehyde under anesthetize (Ketamine and xilazine, 100 and 20 mg/Kg
respectively) for brain removal, it was processed to immunohistochemistry
subsequently.

Radioimmunoassay (RIA)
Plasma corticosterone (CORT) was evaluated after ethanol extraction, using
standard and specific antibody from Sigma Co. (St. Louis-MO, USA) and tritiatedcorticosterone acquired from NEN Radiochemicals (Boston-MA,USA). The free and
bound fractions were separated using charcoal-dextran (0,5 / 0,05%). The lower limit
of detection for CORT was 0.1 ng/ml, and the intra-assay and inter-assay variation
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coefficients were 3.5% and 12%, respectively.
Plasma AVP and OT were measured by radioimmunoassay (RIA) following
extraction with petroleum ether and acetone. RIA was performed using specific
standard antibodies from Bachem-Peninsula Labs (Torrance, CA, USA) and a
secondary antibody produced by Dr. Franci´s Laboratory (Faculdade de Medicina de
Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Brazil). The results are reported as the
means±SEM. The minimum detectable dose, intra- and inter-assay coefficient of
variation were 0.1 pg/ml, 4% and 8.7% for AVP and 0.3 pg/ml, 4.2% and 9.8% for
OT, respectively.

Immunohistochemistry for FOS, CRH and TH
The previously frozen brains were sectioned in cryostat (MICROM HM 505 N)
at -20 ˚C). The sections were initially washed with KPBS 0,1M and the endogen
peroxidase was blocked with hydrogen peroxide 30%. Unspecific binding blockade
was realized by incubation of the sections in KPBS 0,1M + goat serum 3% + triton
0,3%.
The tissues were incubated with the following primary antibodies: FOS
specific antibody produced in rabbit (Santa Cruz Biotechnology, Santa Cruz, CA,
USA), in 1:10000 dilution, for approximately 20 hours, at room temperature; CRH
specific polyclonal antibody produced in rabbit (Bachem-peninsula, San Carlos,
USA), in 1:10000 dilution, for approximately 20 hours, at room temperature; TH
specific polyclonal antibody produced in rabbit (Chemicon International, Temecula,
CA) in 1:20000 dilution, for 48 hours, at temperature of 4 °C. After kPBS washing,
the sections were incubated for 45 min with rabbit biotinilated anti-IgG produced in
goat (Vector Laboratories, Burlingame, CA), in 1:600 dilution. Then they were
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washed with kPBS and incubated with ABC solution Vectastain PK6100 (Vector
Laboratories, Burlingame, CA) for 1 hour. After another wash with kPBS, CRH or TH
were revealed with 0,05% DAB and FOS was revealed with intensified (SO4Ni 1%)
DAB 0,5%. Sections were washed in kPBS and mounted with coverlips using
Entellan® (Merck; Darmstadt, Germany).
The sections were analyzed with Axioskop 2 plus (Zeiss) microscopy and
images captured with AxioCam HRC (Zeiss) digital camera. Cell counting was
realized using Image J 1.45s (National Institutes of Health, USA) program.

Brain areas analyzed
The sections from brain areas were localized according to anatomical atlas
(Paxinos & Watson, 1997). It was analyzed a cell counting mean of the cited plates
in each area. Immunoreactivity for CRH-FOS was analyzed in cells of the following
areas: oval division of bed nucleus of stria terminalis (BSTov, according to DONG, et
al., 2001) (plates 18, 19 and 20); central amygdala (CeA) (plates 26, 27 and 28);
medial parvocellular portion of parvocelular nucleus (mpPVN) (plate 25). TH-FOS
immunoreactivity was analyzed in cells of: locus coeruleus (plates 56 and 57);
solitary tract nucleus (NTS) and A1C1 region of brainstem (plates 72, 73 and 74).
Cells were counted bilaterally in each plate analyzed.

Statistical analysis
Data were plotted as means  standard errors of the means (SEM). It was
used the generalized linear model (Statistica 64 - Copyright© Stat Soft). The posttest used was Fisher, and significance level was α= 0,05.
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Results
Hemorrhagic stress effect, associated or not to estrogen agonists, on
hormones secretion
Corticosterone
Hemorrhage increased CORT secretion [F(1, 28) = 14,2, p < 0,001]. PPT [F(1, 18)
= 100,3; p < 0,001] or DPN [F(1,

18)

= 12; p < 0,001] reduced plasma level of this

hormone, but the reduction promoted by PPT was more pronounced (fig. 1d).
Plasma corticosterone was measured in 4 different sample times, during 2
hours. In the animals that received the vehicle DMSO total corticosterone secretion,
demonstrated by area under curve (in ng.h/mL, fig. 1d), was higher in the
hemorrhagic group (35783,7 ± 2650 ng.h/mL) than control group (21588,4 ± 1988,4
ng.h/mL). Considering the time evolution of CORT secretion, DMSO-H group
showed higher CORT secretion than DMSO-C group in the times: : 0 (295,2 ± 21,6
versus 235,5 ± 19,4 ng/mL), 30 (329,7 ± 29,7 versus 238,3 ± 28,4 ng/mL), 60 (315,6
± 24,1 versus 187,8 ± 16,9 ng/mL) and 120 minutes (242 ± 26,6 versus 81,8 ± 16,7
ng/mL) (fig. 1a). In the groups treated with ERα agonist (PPT) or ERβ agonist
(DPN), hemorrhagic stress did not increase CORT secretion compared to its
respective control group, considering both total CORT secretion and time evolution
(fig. 1b, c, d).
Despite it was not observed CORT secretion in response to hemorrhage in
agonists treated groups, it is interesting to note that total CORT secretion in PPT-C
group (9032,7 ± 1059,5 ng.h/mL) was reduced compared to the groups DMSO-C
(21588,4 ± 1988,4 ng.h/mL) and DPN-C (21272,4 ± 1883,9 ng.h/mL). In groups
submitted to the hemorrhage, animals treated with PPT (10474,1 ± 1135,6 ng.h/mL)
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or DPN (21272,4 ± 1883,9 ng.h/mL) showed reduced total CORT secretion
compared to animals that received DMSO (35783,7 ± 2650 ng.h/mL)(fig. 1d).

Oxytocin (OT) and Vasopressin (AVP)
OT and AVP plasma levels were evaluated in basal condition (time 0) and 2
hours after the gradual moderate hemorrhage beginning. Hemorrhagic stress
increased OT (4,72 ± 1 pg/mL - 2 hours versus 2,6 ± 0,4 pg/mL - basal) and AVP
(2,4 ± 1 pg/mL – 2 hours versus 0,4 ± 0,2 pg/mL - basal) secretion in groups treated
with vehicle. PPT [F(1, 17) = 5,5; p = 0,02] or DPN [F(1, 19) = 17,7; p < 0,001] treatment
reduced OT secretion. On the other hand, these agonists increased AVP secretion,
PPT [F(1, 19) = 15,1; p < 0,001] and DPN [F(1, 20) = 9,3; p = 0,003] (fig. 2a; b).
Hemorrhagic stress effect on OT secretion was blocked by previous PPT or
DPN treatment.
Hemorrhagic stress effect on AVP secretion was enhanced by PPT. AVP
plasma level in PPT-H group at 120 minutes (5,5 ± 1 pg/mL) was higher than at time
0 (2,4 ± 0,5 pg/mL); and higher than DMSO-H group at time 120 minutes (2,4 ± 1
pg/mL). There was no alteration of AVP secretion in DPN treated group after
hemorrhagic stress

Hemorrhagic stress effect, associated or not to estrogen agonists, on brain
neuromediators systems

Catecholaminergic system
There was no effect of hemorrhagic stress, neither on FOS expression (fig.
3a) nor on activated tyrosine hidroxilase (TH) neurons expression (fig. 3d) in the
locus coeruleus (LC), in any of analyzed groups. PPT [F(1,

11)

=19,9; p<0,001] or
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DPN [F(1, 14) = 9,4; p= 0,004] treatment reduced FOS expression in this area. FOS
stained cells expression decreased in PPT-C group (31 ± 4,7) compared to DMSO-C
(57,2 ± 5,9), and also in the groups PPT-H (38 ± 5,2) and DPN-H (42,1 ± 4,8)
compared to DMSO-H (63,3 ± 5) (fig. 3a). The percentage of TH activated neurons
in LC was not changed by PPT or DPN treatment in basal condition, but it was
decreased in the groups PPT-H (7,4 ± 1,5%) and DPN-H (7,5 ± 0,8%) compared to
DMSO-H (12,6 ± 1,1%) (fig. 3b).
NTS analysis showed that FOS expression was higher in PPT-C group (78,7
± 11,5) than DMSO-C (43,6 ± 9,3) (fig. 3b). FOS expression was not altered by DPN
treatment neither by hemorrhagic stress.

PPT-H group (18,2 ± 2,8%) showed

decreased expression of activated TH cells compared the groups PPT-C (29,4 ±
3,6%) and DMSO-H (27,2 ± 1,8%). DPN-C group (17,2 ± 0,8%) had decreased
expression of activated TH cells compared to DMSO-C (24,8 ± 3,1%) (fig. 3e). In this
area, hemorrhagic stress did not change the percentage of TH neurons that coexpressed FOS, neither the decrease of this co-expression provoked by DPN
treatment [F(1,

15)=

7,8; p= 0,007]. However, hemorrhage interacted with PPT

treatment to reduce activated TH cells expression [F(2, 39)= 9,4; p= 0,004].
In A1C1 region there was no difference in FOS expression between the
analyzed groups. Thereby, there was no effect of agonists treatment neither of
hemorrhagic stress on FOS expression in this region (fig. 3c). DPN treatment
reduced activated TH cells expression at A1C1 [F(1, 15)= 19; p< 0,001]. In the control
situation, treatment with DPN decreased (20,7 ± 2,4%) and PPT increased (39,4 ±
3,5%) the expression of activated TH cells compared to DMSO-C group (30,4 ±
2,7%). The activated TH neurons percentage was higher in DMSO-H group (39,6 ±
3,4%) compared to its control DMSO-C (30,4 ± 2,7%) and PPT-H (28,8 ± 3%) and
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DPN-H (26,2 ± 1,1 %) groups (fig. 3f). There was an interaction of PPT and
hemorrhage factors causing reduction of activated TH cells expression [F(2, 39)= 18,3;
p< 0,001], but there was no interaction of DPN and hemorrhage. Figure 4 shows
illustrative photomicrographs of TH and FOS staining, in the following regions: LC,
NTS and A1/C1, of vehicle treated animals, in control and hemorrhage situations.

CRHergic System
The FOS expression in the bed nucleus of stria terminallis - oval part
(BSTov) was significantly reduced by PPT (F(1,

11)=

5,6; p= 0,02) or DPN (F(1,

11)=

6,8; p= 0,01) treatments (fig. 5a), but it was not changed by hemorrhage considering
vehicle treated groups (DMSO) or agonists treated groups (PPT or DPN). The
percentage of activated CRH neurons did not show any difference between the
analyzed groups (fig. 5d).
There was no difference on FOS expression in central amygdala (CeA)
between experimental groups (fig. 5b). However, the percentage of CRH-FOS colocalized neurons on CRH neurons ratio at CeA increased on PPT-C group (11,4 ±
1,3%) compared to DMSO- C (7,1 ± 1,1%) (fig. 5e).
In the medial parvocellular paraventricular nucleus (mpPVN), FOS
expression decreased in the PPT-C (134 ± 28,6) and DPN-C (79 ± 12,8) groups, but
increased in DMSO-H (346,4 ± 40,4) compared to DMSO-C (225,3 ± 34,1). In this
area, there was an interaction of PPT and hemorrhage factors [164,4 ± 12,7; F(2, 40)=
13,7; p< 0,001] and of DPN and hemorrhage factors [132,6 ± 28; F(2,

40)=

17; p<

0,001], both promoted the reduction of FOS expression compared to DMSO-H,
despite PPT-H and DPN-H groups have not shown alteration of FOS expression
compared to their respective controls (fig. 5c).
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PPT [F(1,

12)=

28,2; p< 0,001] and DPN [F(1,

12)=

38,2; p< 0,001] treatment

reduced the percentage of CRH-FOS co-expressed neurons on CRH neurons ratio
in mpPVN, compared to DMSO treated groups, in both, control situation [PPT-C
(23,7± 4,7%) and DPN-C (16,9 ± 2,5%) versus DMSO-C (40,1 ± 1,3%)], and after
hemorrhage [PPT-H (25,4 ± 2,4%) and DPN-H (25,2 ± 5,2%) versus DMSO-H (52,2
± 3%)]. Hemorrhagic stress did not change this parameter (fig. 5f). Figure 6 shows
illustrative photomicrographs of CRH and FOS staining, in the BSTov, CeA and
mpPVN, of vehicle treated animals, in control and hemorrhage situations.

Discussion
Ours results indicate that gradual hemorrhage increased CORT secretion,
and this response was blocked by previous treatment with ERα (PPT) or ERβ (DPN)
agonists. In basal condition only PPT reduced CORT secretion.
Most of the data in literature shows an excitatory influence of E 2 on HPA axis
(SEALE et al., 2004a, SEALE et al. 2004b; WATANOBE; YONEDA, 2003, WEISER;
HANDA, 2009). However, some researchers showed that estrogen can also inhibit
HPA axis (YOUNG et al., 2001; SEROVA et al., 2005; OCHEDALSKI et al., 2007).
The elapsed time from ovariectomy to hormonal treatment, as well the dose of
steroid hormones, agonists or antagonists can contribute to different stress
responses (HANDA et al., 2012; GOEL et al., 2014; KUDWA et al., 2014). Besides,
E2 effect can be affected by the signaling pathway of the ER involved, once ERα and
ERβ can have opposed actions in the regulation of HPA axis function (HANDA;
WEISER, 2014).
Some works in the literature show that ERα activation, by its specific agonist
PPT, increases basal secretion and the diurnal peak of CORT, as well HPA axis
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reactivity and CORT secretion during stress (LIU et al., 2012; WEISER et al., 2010;
LUND et al., 2006). The differences of these works with our results can be due to the
respective neuronal pathways that mediate HPA axis activation depending on
stressor paradigm, modality and intensity (SEROVA et al., 2010).
DPN inhibitory effect on HPA axis reactivity to stress, which had been shown
in our work, was also showed by other authors (LUND et al., 2006; HANDA et al.,
2012; WEISER et al., 2010; LIU et al., 2012; WEISER et al., 2009). Serova et al.
(2010) showed that the treatment with ERβ agonist, WAY-200070, did not alter basal
CORT secretion. We observed similar results for DPN.
In this work, OT and AVP levels were increased 2 hours after the gradual
hemorrhage beginning, in vehicle (DMSO) treated animals. Hypovolemia and/or
hypotension induce OT and AVP secretion from magnocelular neurons of SO and
PVN (PACAK; PALKOVITS, 2001; MECAWI et al. , 2011). Previous treatment with
PPT or DPN agonists blocked OT increase induced by hemorrhage observed in
animals treated with vehicle. These data indicate that both ERα and ERβ have
inhibitory action on OT rise in systemic circulation after gradual hemorrhage.
Considering AVP secretion, DPN blocked and PPT intensified the rise of this
hormone caused by moderate gradual hemorrhage
Mecawi et al. (2011) showed that E2 treatment increases OT and AVP
secretion after hypotensive hemorrhage, in OVX rats. Our results indicate that the
stimulatory effect on AVP secretion obtained by these authors could be mediated by
ERα. However, differently of theirs, our results pointed an inhibitory influence of both
E2 agonists on OT secretion after hemorrhage. These discrepancies could be due to
the different experimental protocols used in each work, which would induce distinct
responses of OT secretion.
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In our work it was not observed an effect of the gradual hemorrhage model on
FOS expression in the brainstem areas analyzed (LC, NTS and A1C1) in animals
treated with vehicle. However, there was an increase of the percentage of TH
activated neurons after hemorrhage in A1C1 region. Other researchers have
reported alteration of FOS expression after hypotensive hemorrhage. Hemodynamic
signals would be processed predominantly in brainstem regions (THRIVIKRAMAN et
al., 2000). This difference may be due to the different hemorrhage protocols, ours
must have not generated enough hypotension to cause this alteration.
FOS expression in the LC was reduced by PPT in control and hemorrhage
situations and DPN agonist in control animals. In animals submitted to hemorrhage,
PPT or DPN reduced the percentage of TH activated neurons in this area compared
to animals treated with vehicle. LC receives cardiovascular information mainly from
NTS through ventrolateral medulla and sends projections to other brain regions
(PACAK; PALKOVITS, 2001). In rats, LC expresses both ER subtypes, but there is
predominance of ERβ expression (SEROVA et al. , 2010). Sabban et al. (2010)
showed that short time E2 treatment increased and long time E2 treatment reduced
TH mRNA at LC. In our work there was a reduction in the percentage of FOS colocalized TH neurons after hemorrhage, with PPT or DPN treatment, indicating that
this reducing E2 action may occur through ERα and ERβ.
The analysis of NTS showed that PPT treatment reduced the expression of
activated TH neurons in animals submitted to hemorrhage, compared to the group
treated with vehicle. Therefore, during hemorrhage ERα reduces TH neurons
activation in this area. It has been demonstrated a significant increase of ER
immunoreactivity in the NTS after restraint stress (SEROVA et al., 2010), indicating
a modulatory effect of E2 in this area, during stress condition. Serova et al. (2005)
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showed that E2 increased basal TH expression in the NTS, but did not alter TH
mRNA after restraint stress.
In A1C1 region, the ERα agonist treatment caused an increase of activated
TH neurons expression in basal situation, but a decrease after hemorrhage. The
ERβ agonist reduced TH cells activation, in both situations. Our data indicate
opposite actions of ERα and ERβ on activated TH cells expression, in the A1C1, for
basal situation. Thus E2 would not produce significant alteration of this expression.
However, during hemorrhage both receptors acted to reduce the expression of
activated TH cells. Moreover, this region sends important noradrenergic inputs to
parvocellular PVN, the decrease of the expression of activated TH cells could be
one of the causes for the inhibition of CORT secretion, after hemorrhage, observed
in PPT or DPN treated animals.
The CRHergic areas analyzed were BSTov, CeA e mpPVN. The mpPVN was
the only region that had an increase of FOS expression after hemorrhage, in animals
treated with vehicle.
FOS expression in the BSTov was reduced by PPT or DPN treatment. These
actions can occur directly on BST, once this region expresses both ERα and ERβ
(GOEL et al., 2014). BSTov has several GABA neurons, and many of them also
express CRH (DONG et al., 2001). However, the BSTov influence on HPA axis must
be excitatory. BST is characterized by its mutual connections with other limbic
structures as well as with autonomic brainstem nuclei (FORRAY; GYSLING, 2004).
These regions are strongly implicated in HPA axis control (FORRAY; GYSLING,
2004; DONG et al., 2001).
PPT treatment increased the expression of activated CRH neurons, in the
CeA, in control situation. CeA is mainly responsive to inflammatory and
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hemodynamic stimulus (HERMAN et al., 2005). This area has direct excitatory
projections to mpPVN, besides indirect projections through lateral BST (WEISER et
al., 2010). There are divergences about E2 receptors expression in the CeA:
expresses only ERα (GOEL et al., 2014); expresses few ERβ (WEISER et al., 2010);
does not express any ER type (DAYAS et al., 2000). It has been shown that E2
increases the basal expression of CRH mRNA basal expression in the CeA
(JASNOW et al., 2006). Our data indicates that this increase of basal expression of
CRH mRNA could be related to the ERα of this area.
Hemorrhage activates 25-30% of FOS expression on PVN CRH neurons
(DAYAS et al., 2001). Our results corroborate this previously reported data. FOS
expression increased after hemorrhage, in vehicle treated animals, and this
response was blocked by both E2 agonists. PPT and DPN treatment also reduced
FOS expression in the mpPVN, in animals that were not submitted to hemorrhagic
stress. The parvocellular portion of hypothalamic PVN comprises information
originating from many brain areas that participate of HPA axis control, translating
this information in excitatory or inhibitory commands on other structures of this
neuroendocrine axis.
Depending on the stressor paradigm analyzed, some authors showed that E2
can stimulate FOS expression in the PVN (WEISER et al., 2009; WEISER et al.,
2010; GOEL et al., 2014). Other researchers reported that E2 can inhibit FOS
expression in this region (DAYAS et al., 2000). Our study showed that an inhibitory
influence of E2 on PVN neurons activity could involve both receptors types. The DPN
inhibitory influence on FOS expression in the PVN had been previously reported in
other experimental situations (LUND et al., 2006; HANDA et al., 2012; WEISER et
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al., 2009). For PPT effect, Weiser et al. (2009) pointed an excitatory influence on
FOS expression in the PVN, after restraint stress.
Our results showed that both agonists (PPT and DPN) have inhibitory effect
on CRH neurons expression in the mpPVN in control or hemorrhagic situations. This
effect on CRH neurons can occur directly in the PVN, through ERβ expressed in a
small amount of CRH neurons, or can occur indirectly, through other brain areas that
participate of the HPA axis control and express ERα and/or ERβ. E2 influence on
CRH neurons is controversial in different experimental models and estrogenic
treatment conditions (OGURA et al., 2008; HAAS; GEORGE, 1988; LUNGA;
HERBERT, 2004; FIGUEIREDO et al., 2007; PATCHEV; ALMEIDA, 1996).
In brief, our results showed that gradual moderate hemorrhage increased
CORT, OT and AVP secretion and the expression of activated TH neurons in the
A1C1 and FOS in the mpPVN, in animals treated with vehicle.
PPT decreased CORT secretion in both control and hemorrhage situations.
This reduction can be mediated through ERα acting on LC and mpPVN for control
situation and ERα influence on LC, NTS, A1C1 and mpPVN, for hemorrhagic stress.
ERβ action on LC, A1C1 and mpPVN are involved in the decrease of CORT
secretion after hemorrhagic stress, but not in control situation. Therefore, during
hemorrhagic stress, E2 can exert an inhibitory action through ERα and ERβ,
involving different brain regions that admittedly participate of the control of HPA axis,
vegetative nervous system and the interaction of them.
It has been reported in the literature that E2 can exert many protecting
actions for the organism after hemorrhagic shock or ischemic injuries. The inhibition
of the HPA axis in these situations seems to be benefic once it avoids unnecessarily
energy resources provision, and it preserves the immune system. Besides, the
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knowledge of specific ERα and ERβ function, in different brain regions that control
HPA axis and hemorrhage responsive areas, could improve therapeutic use of E 2
and its specific agonists, in situations in which its use could be suggested.
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Figure 1. (a) Time evolution of plasma CORT secretion (a,b,c): 0 (basal sample), 30, 60 and 120
minutes (min). Control animals (C) had volume replacement and hemorrhagic (H) animals did not
have. Groups treated with: (a) DMSO, (b) PPT or (c) DPN. (d) Area under curve of CORT secretion
time evolution. Significant difference, for p<0,05, (*) between groups H and C in the same sample
time. (d) Significant difference, for p<0,05: (*) compared to area under curve from DMSO-CT; (♦)
compared to DMSO-HEM e (■) compared to DPN-CT; (●) and (#), PPT or DPN treatment effect,
respectively.
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Figure 2. (a) OT and (b) AVP plasma levels at time 0 (basal sample) and 120 minutes after the
gradual hemorrhage beginning. Significant difference, for p<0,05: (*) versus DMSO-H 0, (♦) versus
DMSO-H 120, (&) versus PPT-H 0; (■) versus DPN-H 120; (●) and (#) PPT or DPN agonist treatment
effect, respectively.

Figure 3. FOS expression in the areas: (a) locus coeruleus (LC), (b) solitary tract nucleus (NTS) and
(c) A1C1. Percentage of TH-FOS co-localized neurons on TH neurons ratio in the areas: (d) LC, (e)
NTS and (f) A1C1. Significant difference, for p<0,05: (*) compared to DMSO-C group, (♦) compared
to DMSO-H, (&) compared to PPT-C; (●) PPT effect; (#) DPN effect.
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Figure 4. Illustrative photomicrographs of TH and FOS staining in coronal sections (20 μm), of the
regions: LC (a, d), NTS (b, e) and A1/C1(c, f), of vehicle treated animals, in control (a, b, c) and
hemorrhage (d, e, f) situations, (20X magnification). Demarcated regions, highlighted in superior right
corner.

Figure 5. FOS expression in the areas: (a) bed nucleus of stria terminallis - oval part (BSTov), (b)
central amygdala (CeA) and (c) medial parvocellular paraventricular nucleus (mpPVN). Percentage of
CRH-FOS co-expressed neurons on CRH neurons ratio in the areas: (d) BSTov, (e) CeA and (f)
mpPVN. Significant difference, for p<0,05: (*) compared to DMSO-C group, (♦) compared to DMSOH; (●) PPT effect; (#) DPN effect.
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Figure 6. Illustrative photomicrographs of CRH and FOS staining in coronal sections (20 μm), of the
regions: BSTov (a, d), CeA (b, e) and mpPVN (c, f), of vehicle treated animals, in control (a, b, c) and
hemorrhage (d, e, f) situations, (20X magnification). Demarcated regions, highlighted in superior right
corner.

