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RESUMO 

Barbeiro EO. Caracterização neuroquímica das áreas relacionadas ao controle reprodutivo 
inervadas pela área incerto-hipotalâmica em camundongos fêmeas. [Dissertação (Mestrado 
em Ciências Morfofuncionais)]. São Paulo: Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade 
de São Paulo; 2016.  

 

A área incerto-hipotalâmica (IHy) é uma região diencefálica caracterizada pela 
presença de dois grupamentos neuroquímicos distintos, porém entremeados, sendo um deles 
dopaminérgico (grupamento A13) e o outro predominantemente GABAérgico colocalizado ou 
não com o hormônio concentrador de melanina (MCH) e/ou o transcrito regulado pela cocaína 
e anfetamina (CART). Ainda que escassos, os estudos funcionais sobre a IHy sugerem seu 
envolvimento no controle neuroendócrino de fêmeas, provavelmente atuando através do 
sistema peptidérgico do MCH na regulação da manutenção do ciclo estral, sob influência do 
estrógeno e do metabolismo energético. Estudos hodológicos em ratos mostram que a área 
pré-óptica medial (MPA), o núcleo periventricular anteroventral (AVPe) e o núcleo arqueado 
(Arc) são mais densamente inervados pela IHy em fêmeas do que em machos, sugerindo um 
dimorfismo sexual das projeções da IHy relevantes para o controle reprodutivo. Dessa forma, 
nosso objetivo foimapear as projeções da IHy em camundongos fêmeas e caracterizar 
neuroquimicamente as áreas relacionadas ao controle reprodutivo inervadas pela IHy nesses 
animais,utilizando traçador neuronal anterógrado,através da histoquímica para o traçador e 
intensificação com prata e ouro, analisando essa inervação em relação ao já descrito em ratos; 
analisar a inervação da MPA pela IHy através dos neurônios produtores do hormônio 
liberador de gonadotrofinas (GnRH), usando imuno-histoquímica e  analisar a inervação do 
AVPe e Arc pela IHy, usando camundongos Kiss1-hrGFP.Como resultado, observamos que 
as áreas de interesse, MPA, AVPe e Arc recebem projeções com moderada intensidade da 
IHy, porém, assim como em ratos, a IHy dos camundongos fêmeas se projeta para áreas muito 
relacionadas com o comportamento de defesa. Além disso, nos animais Kiss1-hrGFP 
observamos que a inervação da IHy contorna o território contendo células KiSS-1 do AVPe e 
do Arc, mas essa inervação ainda necessita maior investigação. Por fim, não foi possível 
analisar as projeções da IHy para os neurônios GnRH da MPA, pois o único método que foi 
capaz de melhorar a visualização do anticorpo anti-GnRH foi impossibilitada pela vigência de 
reação cruzada com a revelação do BDA.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Palavras-chave: Hipotálamo. Hormônio concentrador de melanina. Sistema reprodutivo. 
Traçador anterógrado. Imuno-histoquímica. 



 

ABSTRACT 
 

Barbeiro EO. Neurochemical characterization of areas related to reproductive control 
innervated by incerto-hypothalamic area in female mice. [Masters thesis (Morphofunctional 
Sciences)]. São Paulo: Institute of Biomedical Sciences, University of São Paulo, 2016. 
 
The incerto-hypothalamic area (IHy) is a diencephalic region characterized by the presence of 
two distinct neurochemical groups, but intermingled, one dopaminergic (A13) and the other 
predominantly GABAergic-located or not with melanin-concentrating hormone (MCH) 
and/or the transcript regulated by cocaine and amphetamine (CART). Although scarce, 
functional studies, suggest the involvement of the IHy in the neuroendocrine control, probably 
acting through the peptidergic system MCH in regulating the maintenance of the estrous 
cycle, under the influence of estrogen and energy metabolism. Hodological studies in rats 
show that the medial preoptic area (MPA), the anteroventral periventricular nucleus(AVPe) 
and the arcuate nucleus (Arc) are more densely innervated by the IHy in females than in 
males, suggesting a sexual dimorphism of projections of the IHy relevant to reproductive 
control. Thus, our goal was to map the projections of the IHy in female mice and characterize 
neurochemically areas related to reproductive control innervated by IHy in this animals using 
anterograde neuronal tracer,by histochemistry for the tracer and intensified with silver and 
gold analyzing this innervation in relation to the previously described in rats; analyze the 
innervation of the MPA by IHY through the neurons of the gonadotropin releasing hormone 
(GnRH), using immunohistochemistry and analyze the innervation of the AVPe and Arc by 
IHY, using Kiss1-hrGFP mice. As a result, we observed that the areas of interest, MPA, 
AVPe and Arc receive projections of the IHy with moderate intensity, however, as in rats, the 
IHy of female mice project to areas very related to defensive behavior. Furthermore, in Kiss1-
hrGFP, we observed that the innervation of the IHy circumvents the territory containing 
KiSS-1 cells AVPe and Arc but this innervation still requires further investigation. Finally, it 
was not possible to analyze the projections of the IHy to the GnRH neurons of the MPA, as 
the only method that has been able to improve the display of anti-GnRH antibody was made 
impossible by cross-reaction force with the revelation of the BDA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keywords: Hypothalamus. Melanin-concentrating hormone. Reproductive system. 
Anterograde tracer. Immunohistochemistry. 
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RPa- núcleo pálido da rafe 

Rt- núcleo reticular 

SCh- núcleo supraquiasmático 

scp- pedúnculo cerebelar superior  

SFi- núcleo septo-fimbrial 

SFO- órgão subfornicial 

SHy- núcleo septo-hipotalâmico 

SIB- substância inonimata, parte basal 

sm- estria medular 

sox- decussação supraóptica 

SPFPC- núcleo subparafascicular, parte 

parvicelular 



 

st- estria terminal 

StHy- núcleo estrio-hipotalâmico 

STL- núcleo basal da estria terminal, parte 

lateral 

STM- núcleo basal da estria terminal, parte 

medial 

Sub- núcleo talâmico sub-médio 

SubB- núcleo sub-braquial 

SubCV- núcleo sub-coeruleus, parte ventral 

SubG- núcleo subgeniculado do pré-tálamo 

SubI- núcleo subincertal 

TH -tirosina hidroxilase 

VA- núcleo talâmico ventroanterior 

VDB- braço vertical da banda diagonal 

VL- núcleo talâmico ventrolateral 

VLPAG- substância cinzenta periaquedutal 

parte ventrolateral 

VLPO- núcleo pré-óptico ventrolateral 

VM- núcleo talâmico ventromedial 

VMH-núcleo ventromedial do hipotálamo 

VMHC- núcleo ventromedial do hipotálamo, 

parte central 

VMHDM- núcleo ventromedial do hipotálamo, 

parte dorsomedial 

VMHVL- núcleo ventromedial do hipotálamo, 

parte ventrolateral 

VMPO- núcleo pré-óptico ventromedial 

VOLT- órgão vascular da lâmina terminal 

VP- pálido ventral 

VPM- núcleo talâmico ventral póstero-medial 

VTM- núcleo tuberomamilar ventral 

Xi- núcleo talâmico xifoide  

xscp- decussação do pedúnculo cerebelar 

superior 

ZI -zona incerta 

ZID - zona incerta, parte dorsal 

ZIV - zona incerta, parte ventral 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A área incerto-hipotalâmica (IHy) é uma região diencefálica localizada entre o 

hipotálamo medial e a zona incerta. O estudo da IHy foi prejudicado por muito tempo em 

virtude de seu limite citoarquitetônico impreciso, que levou os autores a considerar essa 

região como parte da zona incerta (ZI), dando origem a inferências funcionais incorretas, além 

de denominações confusas.  

Nosso grupo tem adotado, desde 2003, a delimitação da IHy através de marcadores 

quimioarquitetônicos e dedicou-se a esclarecer alguns aspectos citoarquitetônicos, 

neuroquímicos, hodológicos e funcionais da IHy (Bueno et al., 2016;  Bueno et al., 2013;  

Elias et al., 2008;  Silva et al., 2013;  Sita, Elias, Bittencourt, 2003, 2007;  Sita et al., 

2016)que culminaram na padronização da nomenclatura dessa região para área incerto-

hipotalâmica (Sita, Elias, Bittencourt, 2007), denominação esta já incorporada por diversos 

pesquisadores (Bittencourt, Celis, 2008;  Elias et al., 2008;  Espana, Clotman, 2012;  Geerling 

et al., 2010;  Lagos et al., 2009;  Lee et al., 2009;  Mul et al., 2011;  Nakamura et al., 2009;  

Torterolo, Sampogna, Chase, 2009). 

Nossos dados até o momento sugerem que a área incerto-hipotalâmica participa da 

circuitaria relacionada ao controle do ciclo estral de ratas e pode ter um papel significativo na 

interface entre os sistemas energético e reprodutivo, como será exposto a seguir. 

 

1.1 Arquitetura da IHy 

 

A delimitação da IHy faz-se principalmente por marcadores neuroquímicos. Esses 

marcadores determinam dois grupamentos neuroquímicos distintos, um caracterizado pela 

presença de dopamina, visualizada pela presença de tirosina hidroxilase (TH) e constituindo o 

grupamento dopaminérgico A13(Dahlström, Fuxe, 1964;  Hökfelt et al., 1984), outro, 

decélulas com maior diversidade neuroquímica, em geral GABAérgicas(Oertel et al., 1982), 

mas também apresentando o hormônio concentrador de melanina – MCH (Bittencourt et al., 

1992;  Sita, Elias, Bittencourt, 2003),e/ou o transcrito regulado pela cocaína e anfetamina – 

CART (Elias et al., 2001;  Vrang et al., 1999), entremeado ao grupamento A13, com aparente 

contato sináptico com células dopaminérgicas, mas sem colocalização com neurônios 

dopaminérgicos (Oertel et al., 1982;  Sita, Elias, Bittencourt, 2003). 

Baseado na sobreposição parcial das células dopaminérgicas com a parte rostral da ZI, 

essa região foi por muito tempo considerada parte da ZI (Kawana, Watanabe, 1981;  



20 

 

Mitrofanis, 2005;  Paxinos, Watson, 1998;  Swanson, 2004), recebendo diversas 

denominações ao longo de sua história, incluindo ZI rostral (Mitrofanis, 2005), ZI medial 

(Wagner et al., 1995) e ZI rostromedial (Bittencourt et al., 1992;  Sita, Elias, Bittencourt, 

2003), citadas inclusive por nosso grupo (Bittencourt, Elias, 1998;  Bittencourt et al., 1992;  

Casatti et al., 2002;  Elias, Bittencourt, 1997;  Elias et al., 2008;  Sita, Elias, Bittencourt, 

2003). Por não ter limites citoarquitetônicos nítidos (Gahr, 1997), a IHy não pode ser definida 

como núcleo, sendo necessário o uso de marcadores neuroquímicos (TH, MCH, CART) para 

sua delimitação, mostrando que os neurônios da IHy coincidem com parte da ZI rostral e a 

parte mais rostral e medial da ZI dorsal, mas aproximadamente metade da área da IHy está 

fora dos limites citoarquitetônicos da ZI (Sita, Elias, Bittencourt, 2007). 

Foi possível definir através de estudos de dupla hibridização in situ, que o RNAm do 

GABA, MCH e CART estão amplamente co-expressos (Elias et al., 2001;  Elias et al., 2008). 

O significado funcional da proximidade das células dopaminérgicas e células 

GABA/MCH/CART não está bem definido, mas há indícios de que as células dopaminérgicas 

sofram uma inibição tônica GABAérgica, de modo a modular sua função na regulação da 

secreção hormonal (Kalia et al., 1999). Desta forma, de acordo com estudos in vitro, que 

demonstraram a reduçãona freqüência de correntes pós-sinápticas inibitórias em sinapses 

GABAérgicas promovida pelo MCH (Gao, van den Pol, 2001), o MCH pode agir como 

modulador da transmissão GABAérgica. 

 

1.2 Hodologia da IHy 

 

A IHy possui um padrão de projeções semelhante ao de núcleos do hipotálamo medial, 

projetando-se principalmente para estruturas mediais do encéfalo desde os núcleos septais até 

a substância cinzenta da ponte. Suas projeções são sexualmente dimórficas, notando-se que 

regiões neuroendócrinas relacionadas ao controle reprodutivo são mais densamente inervadas 

pela IHy em fêmeas do que em machos.  

Em ambos os sexos, suas principais projeções são a parte intermédia do núcleo septal 

lateral, núcleo reuniens, área hipotalâmica anterior, núcleo pré-comissural e área hipotalâmica 

posterior. A substância cinzenta periaquedutal recebe inervação mais expressiva em machos 

do que em fêmeas e regiões relevantes para a regulação neuroendócrina como a área pré-

óptica medial (MPA), o núcleo pré-óptico medial e lateral, o núcleo pré-óptico mediano, o 

núcleo periventricular do hipotálamo, o núcleo periventricular anteroventral (AVPe) e o 

núcleo arqueado (Arc) recebem inervação ausente e/ou discreta em machos, porém evidente 
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em fêmeas (Bueno et al., 2016;  Bueno et al., 2013;  Sita, Elias, Bittencourt, 2007).  Esse 

padrão de projeções da IHy diferencial em fêmeas, relacionado a núcleos com relevância 

neuroendócrina, sugere que a IHy esteja exercendo funções relacionadas ao controle 

reprodutivo das fêmeas, como discutido a seguir.  

As aferências da IHy foram estudadas apenas em fêmeas, sendo observado que as 

principais aferências da IHy são a parte intermédia do núcleo septal lateral, o núcleo pré-

optico mediano e o núcleo paraventricular do tálamo (Bueno et al., 2016;  Bueno et al., 2013). 

 

1.3 As funções da IHy – o papel das células MCH  

 

Trabalhos anteriores com lesões da IHy sugeriram que esta área estaria envolvida na 

regulação da liberação do hormônio luteinizante (LH). Lesões eletrolíticas e com ácido 

ibotênico ou com 6-hidroxidopamina bilaterais da IHy, abolem o pico ovulatório plasmático 

do hormônio luteinizante e induzem diestro (MacKenzie et al., 1984;  MacKenzie, James, 

Wilson, 1988;  Sanghera, Anselmo-Franci, McCann, 1991). Essa função parecia ser 

dependente das células dopaminérgicas do grupamento A13, pois a injeção de dopamina na 

IHy induz a um aumento na concentração plasmática de LH (MacKenzie et al., 1984). O 

papel neuroendócrino das células MCH da IHy ainda não está esclarecido. 

Até o momento, na ausência de estudos funcionais, a funcionalidade da IHy pode ser 

inferida através de estudos hodológicos. Em ratos, a IHy possui conexões que a colocam 

claramente como um componente do circuito de defesa hipotalâmico medial. Essa hipótese 

motivou um estudo sobre o papel da IHy no comportamento de defesa. Nesse trabalho 

observamos que a lesão da IHy abole a resposta de defesa de ratos frente ao gato, seu 

predador natural (Sita et al., 2016). A atuação da IHy de fêmeas no comportamento de defesa 

ainda precisa ser investigada. 

A maior densidade de projeções da IHy para regiões com funções neuroendócrinas em 

ratas, em comparação a ratos, sugere que a IHy atue no controle reprodutivo. Em ratas, a IHy 

projeta-se para a área pré-óptica medial que apresenta o hormônio liberador do LH (hormônio 

liberador de gonadotrofinas- GnRH), para o núcleo periventricular anteroventral e núcleo 

arqueado que apresentam kisspeptina (KiSS-1) (Bueno et al., 2016;  Bueno et al., 2013;  

Oakley, Clifton, Steiner, 2009). Entretanto, é desconhecida a anatomia da inervação da IHy 

nessas regiões, de tal forma que é desconhecido se a IHy é capaz de influenciar as células que 

sintetizam GnRH e KiSS-1. 

Uma análise das projeções da IHy também mostra que essa região não deve atuar 
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diretamente no controle do comportamento alimentar, como seria esperado pela presença do 

MCH. O MCH é classicamente considerado um peptídeo neuromodulador, orexígeno, 

sintetizado principalmente na área hipotalâmica lateral e IHy (Bittencourt et al., 1992;  Qu et 

al., 1996;  Rossi et al., 1997), que está envolvido em diversas outras funções, incluindo alerta, 

comportamento exploratório, memória espacial, homeostase energética, tônus simpático, 

regulação neuroendócrina, depressão, ansiedade e homeostase do sono (Bittencourt, Elias, 

1998;  Bittencourt et al., 1992;  Elias, Bittencourt, 1997;  Elias, Frigo, Bittencourt, 1997;  

McBride et al., 1994;  Monzon, De Barioglio, 1999;  Monzon et al., 1999;  Murray et al., 

2000a). 

A atuação do MCH na regulação neuroendócrina ocorre através da inervaçãodas 

células que sintetizam GnRH da MPA (Williamson-Hughes, Grove, Smith, 2005), além de 

uma clara interação entre o estradiol e o sistema MCH. Em linhas gerais, o MCH poderia 

modular o eixo reprodutivo, via GnRH, através de um mecanismo estrógeno-dependente 

(figura 1 - para uma revisão veja Naufahu, Cunliffe, Murray, 2013) que regularia a expressão 

do RNAm do precursor do MCH. Contudo, é intrigante que os neurônios que sintetizam MCH 

não apresentam receptores de estrógeno (Muschamp, Hull, 2007;  Santollo, Eckel, 2013), 

dificultando a compreensão acerca do substrato anatômico da ação do MCH sobre o controle 

reprodutivo. 

 
Figura 1-  Efeito do MCH (hormônio concentrador de melanina) da IHy (área incerto-hipotalâmica) sobre o 

GnRH (hormônio liberador de gonadotrofinas). Neurônios MCH da IHy exercem efeitos 
estimulatórios ou inibitórios sobre os neurônios GnRH na liberação do LH (hormônio luteinizante) e 
FSH (hormônio folículo estimulante) dependendo da presença ou ausência do estrógeno (E2). Setas 
vermelhas, inibitórias; setas verdes, estimulatórias; setas azuis, sem efeito; Ø, sem efeito; -MSH, 
- hormônio estimulante de melanócito; CART, transcrito regulado pela cocaína e anfetamina. 
Fonte: Naufahu, Conliffe, Murray(2013). 
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A eminência mediana apresenta significativa marcação de fibras MCH (Bittencourt et 

al., 1992;  Knollema et al., 1992) e estudos com injeções vasculares de traçador retrógrado 

sugerem que as fibras MCH da IHy alcançam a eminência mediana (Cvetkovic et al., 2003;  

Knollema et al., 1992). Além disso, fibras imunorreativas a MCH e NEI (neuropeptídeo ácido 

glutâmico-isoleucina) inervam células apresentando o GnRH na MPA, AVPe e órgão vascular 

da lâmina terminal (Attademo et al., 2006;  Murray et al., 2006;  Williamson-Hughes, Grove, 

Smith, 2005). O NEI é um peptídeo codificado pelo mesmo precursor do MCH (prepro-MCH, 

ppMCH) e colocalizado com o MCH(Bittencourt et al., 1992).  

A injeção de MCH naMPA ou na eminência mediana (em cultura) estimula a liberação 

de LH em ratas ovariectomizadas tratadas com estradiol, as quais apresentam diminuição dos 

níveis plasmáticos de LH (Chiocchio et al., 2001;  Gonzalez, Baker, Wilson, 1997;  Murray et 

al., 2000a). Ratas ovariectomizadas sem tratamento hormonal apresentam altos níveis 

plasmáticos de LH devido a um aumento compensatório dos pulsos de GnRH hipotalâmicos 

diante da ausência de estrógeno (Haisenleder, Dalkin, Marshall, 1994) e a injeção de MCH 

nesses animais provoca uma diminuição dos níveis de LH (Murray et al., 2006). Também foi 

observada uma diminuição nos níveis plasmáticos do LH após injeção de MCH no ventrículo 

lateral de ratas ovariectomizadas tratadas com estradiol (Tsukamura et al., 2000). É curioso o 

fato de que a injeção de MCH na IHy de ratas ovariectomizadas tratadas com benzoato de 

estradiol seguido de progesterona provoca uma diminuição da liberação de LH, podendo ser 

explicado pela presença de auto-receptores nessa região de tal forma que o MCH exógeno 

inibiria a atividade do MCH endógeno (Murray et al., 2006), atividade esta provavelmente 

exercida à distância. 

Nota-se que existe uma diferença na distribuição anatômica do MCH entre ratos e 

fêmeas. Apenas fêmeas apresentam células produzindo MCH no núcleo laterodorsal do 

tegmento, independente do ciclo estral (Rondini et al., 2007) e as células da MPA sintetizam 

MCH apenas no período de lactação (Knollema et al., 1992;  Rondini et al., 2010), sugerindo 

uma função na inibição do comportamento materno e provável atuação no comportamento 

alimentar, já que houve maior gasto de energia com a amamentação. Na eminência mediana, a 

distribuição de fibras imunorreativas ao MCH (MCH-ir) varia entre machos e fêmeas, e nos 

diferentes estágios do ciclo estral, sendo maior no diestro e menor no estro e machos e ainda 

mais expressivo na fêmea no final do período de lactação (Gallardo, Chiocchio, Tramezzani, 

2004;  Rondini et al., 2010). O conteúdo de MCH na eminência mediana aumenta ao redor do 

meio dia do proestro (coincidindo com o aumento de GnRH na eminência mediana) e diminui 

à tarde, precedendo a liberação de GnRH e o pico pré-ovulatório de LH no sangue (Gallardo, 
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Chiocchio, Tramezzani, 2004). Além disso, O MCH estimula a liberação do GnRH ao ser 

injetado, in vitro, na eminência mediana de ratas no proestro (Chiocchio et al., 2001). Porém, 

estudos prévios falharam em demonstrar uma variação na expressão do RNAm do ppMCH ao 

longo do ciclo estral da rata intacta (Knollema et al., 1992;  Murray et al., 2000b), entretanto, 

a ausência de dosagens hormonais séricas comprovando a fase do ciclo estral nesses trabalhos 

dificulta sua análise. 

O número e a intensidade dosinal de células expressando o RNAm do ppMCH diminui 

na IHy de fêmeas ovariectomizadas tratadas com estrógeno (Murray et al., 2000b). Porém, em 

fêmeas ovariectomizadas sem reposição de estrógeno, há um aumento no número de células 

imunorreativas ao NEI apenas na IHy (Attademo et al., 2006). Estudos mais recentes mostram 

que o número total de neurônios MCH hipotalâmicos, a expressão de ppMCH e do receptor 

tipo 1 do MCH (MCHR1) diminui no proestro e com a administração de estradiol em fêmeas 

ovariectomizadas (Santollo, Eckel, 2013). Dados recentes de nosso grupo, ainda não 

publicados, mostram um aumento na expressão do RNAm do ppMCH apenas na IHy durante 

o proestro de ratas em comparação ao diestro (Bueno et al., 2016;  Bueno et al., 2013). 

Resultados de nosso grupo também mostram que ratas em anestro secundário à restrição 

alimentar crônica apresentam uma diminuição da expressão do ppMCH na IHy, mas não na 

área hipotalâmica lateral (Silva et al., 2013).  

Dessa forma, em modelos de animais ovariectomizados ou considerando toda a 

população MCH, sem distinção dos grupamentos na LHA e IHy, observamos que o estradiol 

regula negativamente o MCH (Murray et al., 2000b;  Santollo, Eckel, 2013), mas nosso grupo 

tem observado que as células MCH da IHy atuam de maneira paradoxal à descrita na 

literatura, em especial em situações de balanço energético negativo. Outros autores já haviam 

relatado que o efeito orexigênico do MCH é atenuado pelo estradiol exógeno (fêmeas 

ovariectomizadas tratadas com estradiol) ou endógeno (estro em comparação ao diestro) 

sugerindo que o MCH influencie as diferenças no comportamento alimentar relacionadas ao 

ciclo estral (Messina et al., 2006;  Santollo, Eckel, 2007). 

 

1.4 A importância das kisspeptinas no controle reprodutivo 

 

Os dados hodológicos e funcionais apresentados nos tópicos anteriores conduzem à 

hipótese de que a IHy desempenhe um papel no controle da ovulação. Por outro lado, a 

literatura atual tem atribuído papel preponderante às kisspeptinas no controle neuroendócrino 

da ovulação.  
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Kisspeptinas são uma série de peptídeos codificados pelo gene Kiss1 (nomenclatura de 

acordo com o "Committee on standardized genetic nomenclature for mice" - Davisson, 1997), 

ligantes endógenos do receptor GPR54 (atualmente renomeado KiSS-1R), que desempenham 

um papel chave no eixo reprodutor (Navarro, Tena-Sempere, 2012;  Oakley, Clifton, Steiner, 

2009). Em humanos, esse gene foi primeiro identificado em 1996 (Lee et al., 1996) como um 

supressor metastático, e se transformou num marcador benigno para melanomas não-

metastáticos. Porém o interesse em sua fisiologia aumentou em 2003 com a identificação de 

pacientes com formas de hipogonadismo hipogonadotrópico associadas a uma mutação do 

gene GPR54 (de Roux et al., 2003;  Seminara et al., 2003), que codifica o receptor de mesmo 

nome. O mesmo quadro se manifesta em camundongos com deleção genética do gene Kiss1 

(d'Anglemont de Tassigny et al., 2007). 

Neurônios KiSS-1 estão localizados no Arc e AVPe. Durante a fase folicular, o 

estrógeno mantém a secreçãotônicade GnRH. No final da fase folicular, um aumento do 

estrógeno circulante provoca um pico pré-ovulatório de GnRH. Essa função é mediada pelos 

receptores de estrógeno tipo alfa – ERα (Wintermantel et al., 2006). Como os neurônios 

GnRH sintetizam  receptores de estrógeno do tipo beta - ERβ, mas não ERα (Herbison, Pape, 

2001), os neurôniosKiSS-1do AVPe, os quais produzem ERα, influenciam os neurônios 

GnRH numa alça de feedback positiva (Dumalska et al., 2008;  Han et al., 2005;  Pielecka-

Fortuna, Chu, Moenter, 2008), pois os neurônios GnRH sintetizam amplamente KiSS-1R 

(Clarkson, Herbison, 2006;  Irwig et al., 2004), aumentando a liberação de hormônios 

gonadotróficos pela hipófise e disparando uma cascata que é considerada essencial para dar 

início à puberdade (Seminara et al., 2003) e manter a ovulação e fertilidade (Clarkson et al., 

2008). Por outro lado, os esteróides influenciam os neurônios KiSS-1 do Arc, os quais atuam 

nos terminais GnRH da eminência mediana numa alça de feedback negativo. A expressão do 

Kiss1RNAm do núcleo arqueado é alterada em função do ciclo estral e aumentada com a 

ovariectomia (Smith et al., 2005;  Smith et al., 2006b) e animais com deleção condicional do 

gene Kiss1 em neurônios do núcleo arqueado induzida por adenovírus associado (“kisspeptin-

knockdown”) não tem alteração no pico de LH induzido pelo estrógeno mas apresentam 

ciclos estrais irregulares(Beale et al., 2014), sugerindo que a kisspeptina do núcleo arqueado 

esteja relacionada com manutenção do ciclo estral.A figura 2 mostra como ocorre este 

mecanismo no encéfalo de camundongo. 
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Figura 2- Representação esquemática da sinalização dos neurônios KiSS-1 no encéfalo de camundongo. A 
kisspeptina estimula a secreção do GnRH por efeito direto em neurônios GnRH. Os neurônios KiSS-
1 do ARC estão envolvidos no feedback negativo, na regulação do GnRH/ LH por esteroides 
sexuais. A expressão de Kiss1 RNAm no Arc é inibida por estradiol (E), progesterona (P) e 
testosterona (T).  No AVPV estes mesmos hormônios induzem a expressão de Kiss1 RNAm 
(feedback positivo). Fonte: Oakley, Clifton, Steiner (2009). 

 
Por outro lado, dados recentes usando modelos genéticos sugerem que as kisspeptinas 

não são vias exclusivas na regulação da maturação reprodutiva e controle da ovulação. A 

ablação dos neurônios KiSS-1 de camundongos fêmeas em estágios precoces do 

desenvolvimento não impede a iniciação e maturação reprodutiva, e esses animais apresentam 

ciclos estrais normais na vida adulta a despeito da diminuição do tamanho de seus ovários 

(Mayer, Boehm, 2011).  

Outro trabalho envolvendo neurônios KiSS-1e receptores de leptina também sugere 

que as kisspeptinas não possuem papel exclusivo na ovulação. A leptina é um hormônio 

produzido pelo tecido adiposo branco que sinaliza como estão os estoques de energia para o 

eixo reprodutor. Camundongos transgênicos com deleção do gene para a leptina (ob/ob) ou 

seu receptor LepR (db/db) desenvolvem obesidade por hiperfagia e são inférteis por 

apresentarem baixos níveis de LH (Cunningham, Clifton, Steiner, 1999;  Tartaglia et al., 

1995;  Zhang et al., 1994). Surpreendentemente, a deleção seletiva do LepR dos 

neurôniosKiSS-1 não afeta a fertilidade, sugerindo que a kisspeptina não está relacionada ao 

controle reprodutivo exercido pela leptina (Donato et al., 2011). Além disso, esses autores 

mostraram que o núcleo pré-mamilar ventral (PMV) é o núcleo chave para a ação da leptina 

na reprodução, a qual atua de maneira dissociada no controle do metabolismo e da reprodução 

(Donato et al., 2011).  

 É interessante informar que lesões no PMV além de interromperem o ciclo estral, 
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provocam diminuição da concentração plasmática de estrógeno e LH, além de diminuição da 

presença de proteína Fos (secundário ao proestro) no AVPe (Donato et al., 2009) e também na 

IHy de fêmeas (Elias, comunicação pessoal). 

Além disso, administrar leptina a animais em restrição calórica não impede a 

diminuição da expressão do Kiss1RNAm no núcleo arqueado e dos níveis séricos de 

hormônio luteinizante, sugerindo que a hipoleptinemia não seja um sinal crítico para a 

inibição da expressão de Kiss1 no núcleo arqueado e da liberação do hormônio luteinizante 

durante o balanço energético negativo (True et al., 2011). 

Dessa forma, ainda que as kisspeptinas exerçam papel direto na regulação da liberação 

do hormônio luteinizante, sistemas alternativos podem atuar em situações metabólicas 

específicas de maneira dependente ou independente das kisspeptinas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28 

 

2 JUSTIFICATIVA 

 

Recentemente, nosso grupo tem se dedicado ao esclarecimento de alguns aspectos 

citoarquitetônicos, neuroquímicos, hodológicos e funcionais da IHy (Bueno et al., 2016;  

Bueno et al., 2013;  Silva et al., 2013;  Sita, Elias, Bittencourt, 2003, 2007;  Sita et al., 2016). 

O corpo de conhecimentos sobre as funções da IHy aponta para seu envolvimento no controle 

neuroendócrino, particularmente em fêmeas, provavelmente atuando através do sistema 

peptidérgico do MCH na regulação da manutenção do ciclo estral, sob influência do estrógeno 

e do metabolismo energético. 

Dados prévios mostram que a IHy, em ratas, projeta-se para regiões relevantes para o 

controle neuroendócrino, a saber, núcleo e área pré-óptica medial, que apresentam GnRH; 

núcleo periventricular anteroventral e núcleo arqueado, que sintetizam KiSS-1 com ações 

diferentes nas duas regiões. Entretanto, é desconhecido se a IHy efetivamente inerva as 

células GnRH e KiSS-1 em algum desses núcleos como sugerimos. 
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3     OBJETIVOS 

 

Diante dos dados expostos acima, nossos objetivos foram: 

● mapear as projeções da IHy em camundongos fêmeas, analisando essa inervação 

em comparação ao já descrito em ratos e ratas, utilizando histoquímica para o 

traçador anterógrado e intensificação pelo método de prata e ouro; 

● caracterizar o padrão de projeções da IHy para áreas relacionadas ao controle 

reprodutivo em camundongos fêmeas, utilizando traçador neuronal anterógrado; 

● analisar a inervação da MPA pela IHy através da caracterização da identidade 

química dos neurônios que estabelecem aparente contato sináptico com os 

terminais marcados anterogradamente, usando imuno-histoquímica com anticorpo 

anti-GnRH; 

● analisar a inervação do AVPe e Arc pela IHy através da caracterização da 

identidade química dos neurônios que estabelecem aparente contato sináptico com 

os terminais marcados anterogradamente usando camundongos Kiss1-hrGFP. 
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4 MATERIAL E MÉTODOS 

 

Serão abordados a seguir os material e métodos que foram utilizados neste trabalho. 

 

4.1 Animais  

 

Utilizamos camundongos fêmeas adultos jovens C57BL/6 e Kiss1-hrGFP ao redor de 

60a 90 dias, com peso aproximado de 20 gramas. Os camundongos Kiss1-hrGFP foram 

doados pela Dra. Carol F. Elias (University of Michigan) e apresentam uma inserção da 

sequência da proteína fluorescente verde (hrGFP: human renilla Green Fluorescent Protein) 

no gene Kiss1 (Cravo et al., 2013;  Cravo et al., 2011). Os camundongos Kiss1-hrGFP foram 

genotipados para confirmação da incorporação da hrGFP após o nascimento.A necessidade 

deutilização destes animais se deu pela dificuldade no uso de anticorpos contra kisspeptina 

(Brailoiu et al., 2005;  Mikkelsen, Simonneaux, 2009). Os animais foram criados no Biotério 

do Departamento de Anatomia e mantidos em ciclo de claro:escuro de 12/12 h (luzes acesas 

às 6:00). As fêmeas possuiam livre acesso à água e ração e foram submetidas à análise do 

ciclo estral através da técnica de lavado vaginal (Caligioni, 2009;  Nelson et al., 1982). Todos 

os protocolos estão de acordo com as normas da “National Academy of Science” (2003, 

Washington - EUA) e os Princípios da Sociedade Brasileira em Ciências de Animais de 

Laboratório (SBCAL). O protocolo de pesquisa foi aprovado pela “Comissão de Ética em 

Experimentação Animal” do ICB com o Certificado número 061/2014/CEUA. 

 

4.2 Estudo anterógrado  

 

Foram utilizados camundongos fêmeas C57BL/6 (n=3) e Kiss1-hrGFP (n=2) com 

injeção localizada na IHy e ausência de contaminações significativas de núcleos adjacentes. 

 

4.2.1 Determinação do ciclo estral 

 

As fêmeas tiveram o ciclo estral acompanhado por pelo menos dois ciclos completos e 

regulares antes do procedimento cirúrgico para certificarmos que o estudo se deu em fêmeas 

em idade reprodutiva e com ciclo estral normal. A princípio, o ciclo estral foi monitorado até 

a data do sacrifício e observado pela predominância celular no lavado vaginal coletado com 

pipeta e um pequeno volume de salina (100 l) da vagina das fêmeas e colocado em uma 
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lâmina de vidro para ser observado em microscópio óptico. No diestro há predominância de 

leucócitos, no proestro, de células epiteliais nucleadas, no estro, de células cornificadas e no 

metaestro há um emaranhado destes três tipos de células (Caligioni, 2009;  Nelson et al., 

1982). 

 
Figura 3-    Citologia vaginal representativa das fases do ciclo estral. Podem ser identificados 3 tipos de células: 

leucócitos (circulado), epitelial cornificada (seta preta), e epitelial nucleada (seta branca).  Fases do 
ciclo estral: proestro (A), estro (B), metaestro (C), diestro (D). Fonte: Byers et al.,(2012). 

 
Após procedimento cirúrgico, o ciclo também foi acompanhado por aproximadamente 

15 diaspor ser o tempo necessário para o transporte do traçador implantado na cirurgia e para 

que as fêmeas voltassem a ciclar normalmente após a cirurgia, para serem perfundidas no 

diestro. A fase do ciclo foi confirmada no dia da perfusão. 

 

4.2.2 Cirurgia Estereotáxica 

 

Os animais foram anestesiados via intraperitoneal com uma solução anestésica 

formada por xilazina (1mg/100g de peso) e cetamina (10mg/100g de peso) em veículo aquoso 

(solução salina 0,9%), fixados em estereotáxico e submetidos ao implante de traçador 

anterógrado BDA a 10% (10.000 MW, Molecular Probes, Eugene – EUA) diluído em tampão 

fosfato de sódio 10mM, com micropipeta de vidro com ponta de diâmetro interno de 20 m 

através de iontoforese (7 A por 10 minutos). 
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4.2.3 Perfusão e preparação do tecido 

 

Após aproximadamente duas semanas de sobrevida, os animais foram submetidos à 

perfusão no diestro, sob anestesia da mesma solução anestésica usada na cirurgia 

estereotáxica. Os animais foram perfundidos com solução salina 0,9% por cerca de 1 minuto e 

em seguida com aproximadamente 250ml de fixador de formaldeído a 4% (preparado a partir 

do aquecimento de paraformaldeído a 65oC, LabSynth, Diadema – BR) e 3,8% de bórax 

(LabSynth) pH 9,5 a 4oC por 15 minutos.  

O encéfalo dos animais foi retirado do crânio e pós-fixado na mesma solução fixadora 

acrescida de 20% de sacarose (LabSynth) por um período de 12 a 18 horas a 4oC e em seguida 

colocados em solução de KPBS (tampão potássio-fosfato de sódio 0,02M) com 20% de 

sacarose para crioproteção até o momento da microtomia. Os encéfalos são cortados no plano 

frontal, em micrótomo de congelação, na espessura de 20μm em 4 séries de 1-em-4 e 

armazenados em solução anticongelante (30% de etilenoglicol e 20% de glicerol em 1XPBS) 

a temperatura de -30oC. 

 

4.2.4 Delineamento experimental 

 

Para verificação do local de injeção do BDA usamos dupla fluorescência, histoquímica 

para o BDA, usando a estreptavidina conjugada ao fluoróforo Cy3® (Jackson 

ImmunoResearch, West Grove – EUA) para identificação do local de injeção, associada a 

imunofluorescência usando o anticorpo anti-MCH (PBL#234, policlonal, gerado em coelho 

contra rato, gentilmente cedido pela Dra. Joan Vaughan e pelo Dr. Paul Sawchenko do 

Laboratório de Biologia de Peptídeos do Instituto Salk para Estudos Biológicos, San Diego – 

EUA) seguido de um anticorpo secundário conjugado ao isoticionato de fluoresceína (FITC, 

gerado em burro contra coelho/ Jackson ImmunoResearch, West Grove – EUA) ou CY2® 

(gerado em burro contra coelho/ Jackson ImmunoResearch, West Grove – EUA). Este método 

nos fornece uma referência quimioarquitetônica da região da IHy (Sita, Bittencourt, 2007), 

visto que esta região não é facilmente distinguível das regiões adjacentes através de métodos 

citoarquitetônicos. 

Para os camundongos fêmeas C57BL/6 com injeção de BDA localizadas na IHy, uma 

série foi submetida a histoquímica para a visualização do BDA com revelação pela reação de 

peroxidase seguido de intensificação pelo método da prata e ouro(Sita, Bittencourt, 2007) 

para descrição das projeções em relação à descrição que já se tem em ratos. Outra série foi 
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submetida a uma dupla marcação imunofluorescente usando anticorpo policlonal anti-GnRH 

(policlonal, gerado em coelho contra rato - Immunostar, Hudson, WI, EUA) seguido de 

anticorpo secundário conjugado ao Alexa Fluor® 488 (Life Technologies Waltham, MA 

EUA) associado à estreptavidina conjugado ao Alexa Fluor® 594 (Life Technologies) para 

ser analisado em microscópio confocal os possíveis aparentes contatos sinápticos entre 

terminais marcados anterogradamente pelo BDA e neurônios imunorreativos a GnRH na área 

pré-óptica medial. 

Para os camundongos fêmeas Kiss1-hrGFP com injeção de BDA localizadas na IHy, 

uma série foi submetida a uma dupla marcação imunofluorescente usando anticorpo anti-

hrGFP (policlonal, gerado em coelho - Agilent Technologies, Santa Clara, CA, EUA)seguido 

de anticorpo secundário conjugado ao Alexa Fluor® 488 (Life Technologies) associado à 

estreptavidina conjugado ao Alexa Fluor® 594 (Life Technologies) para análise em 

microscópio confocal dos  possíveis aparentes contatos sinápticos entre terminais marcados 

anterogradamente pelo BDA e neurônios imunorreativos a hrGFP no núcleo periventricular 

anteroventral e núcleo arqueado. 

 

4.3 Métodos 

 

A seguir serão descritas todas as atividades realizadas durante a pesquisa. 

 

4.3.1 Padronização do local de injeção 

 

As coordenadas foram estabelecidas a partir do atlas de Paxinos e Franklin (2013) 

através do implante de traçador fluorescente FluoroGold (FG, Fluorochrome, Englewood – 

EUA), devido às suas propriedades fluorescentes que facilitam a sua visualização, sendo 

ajustadas até a determinação das coordenadas ideais para posteriores injeções nos animais 

com traçador anterógrado (BDA).  

Foram utilizados camundongos fêmeas C57BL/6. Os animais foram anestesiados via 

intraperitoneal com a mesma solução anestésica citada anteriormente, fixados em 

estereotáxico e submetidos ao implante do traçador FG a 2% com micropipeta de vidro com 

ponta de 10 m de diâmetro interno, através de iontoforese (5 A durante 10 minutos) 

conforme descrito porSita, Elias e Bittencourt(2007).  

No dia seguinte, os animais foram perfundidos como descrito acima. O encéfalo dos 

animais foi retirado do crânio, o tecido preparado, cortado no plano frontal e armazenado a          
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-30°C. Uma das séries de cortes de encéfalo foi montada em lâminas gelatinizadas e coberta 

com lamínulas usando tampão glicerol como meio de montagem, para a visualização do local 

de injeção em microscópio de epifluorescência.  

Após observação no microscópio de epifluorescência, identificamos os animais cuja 

injeção estava aparentemente localizada na IHy. Esses casos foram submetidos à 

imunofluorêscencia, para referência quimioarquitetônica, e à coloração de Nissl para 

referência citoarquitetônica. 

 

4.3.1.1 Imunofluorescência 

 

Para os animais com injeção aparentemente na IHy, foi realizada a técnica de 

imunofluorescência para MCH para visualização da IHy. 

Os cortes foram lavados em KPBS 0,02M (6x5 minutos) e incubados em anticorpo 

primário anti-MCH na concentração 1:1000 em KPBS acrescido de 0,3% de Triton X-100 

(Sigma) e 3% de soro normal de burro, pelo período de 24 horas a temperatura ambiente, sob 

constante agitação. Após este período, os cortes foram lavados em KPBS (6x5 minutos) e 

incubados em anticorpo secundárioconjugado ao fluoróforo Cy3® gerado em burro contra 

coelho (Jackson ImmunoResearch, West Grove – EUA) na concentração 1:200 em KPBS e 

0,3% de Triton X-100 por 2 horas, em temperatura ambiente, sob constante agitação e 

protegidos da luz. Os cortes foram lavados KPBS (6x5 minutos) e montados em lâminas 

gelatinizadas, cobertos com lamínulas usando tampão glicerol como meio de montagem. 

 

4.3.1.2 Técnica de Nissl 

 

Para referência citoarquitetônica, foi realizada a coloração de Nissl nas lâminas com os 

cortes em que foram vistas as injeções de FG. Foram retiradas as lamínulas das lâminas e as 

mesmas foram desidratadas em concentrações crescentes de álcool etílico, deslipidificadas em 

xilol, reidratadasem concentrações decrescentes de álcool, imersas em tionina 0,25%, lavadas 

rapidamente em água destilada, desidratadas novamente, imersas no xilol, e cobertas com 

lamínulas usando DPX (Aldrich, Milwaukee – EUA), como meio de montagem. 

 

4.3.2 Estudo anterógrado em animais C57BL/6 

 

Após analisados os parâmetros de injeção, optou-se por usara intensidade da corrente 
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de 7 A durante 10 minutos. 

Foi realizado o acompanhamento do ciclo estral, até apresentarem dois ciclos 

completos e regulares e então realizada a cirurgia estereotáxica para implante do traçador 

através de iontoforese. 

Após aproximadamente 15 dias, no diestro, os animais foram perfundidos, como 

descrito anteriormente. O encéfalo dos animais foi retirado do crânio e pós-fixado por um 

período de 12 a 18 horas a 4oC.  

Foi realizada a microtomia dos encéfalos e os cortes foram armazenados em solução 

anticongelante a -30ºC. Uma dessas séries foi submetida à dupla fluorescência para MCH e 

BDA, e nos animais com injeção confirmada na IHy, uma série foi submetida à histoquímica 

para a visualização do BDA com revelação pela reação de peroxidase seguido de 

intensificação pelo método da prata e ouro, e outra à dupla fluorescência para GnRH e BDA. 

Para a realização da dupla fluorescência, o anticorpo anti-GnRH teve de ser titulado e 

não teve bom resultado, sendo necessário a associaçãodo método de recuperação antigênica. 

Depois foi realizado o teste de imunofluorescência, porém os resultados também foram 

insatisfatórios. Foi testada a intensificação do GnRH através da tiramina biotinilada, porém 

como esta tem afinidade pela avidina, tivemos que pensar em um modo para bloquear os 

sítios livres de biotina. Então foi realizada uma titulação do anticorpo anti-biotina em animais 

com injeção de BDA, utilizando anti-biotina, um anticorpo secundário conjugado a um 

fluoróforo e para confirmar se não havia anticorpo livre, usamos a estreptavidina conjugada a 

outro fluoróforo. A concentração que não demonstrasse marcação do fluoróforo conjugado à 

estreptavidina seria a ideal, porém o resultado foi insatisfatório e acrescentamos uma etapa 

após o anticorpo secundário, usando novamente um anticorpo anti-biotina conjugado a 

enzima peroxidase em uma alta concentração e que depois foi inativada pela reação com 

solução oxigenada. Este teste teve melhor resultado, porém não bloqueou toda a biotina, 

mesmo assim, foi realizado o teste completo (dupla fluorescência BDA/GnRH) em tecido de 

um animal com injeção. Esses procedimentos estão detalhados adiante. 

 

4.3.2.1 Dupla fluorescência para BDA e MCH 

 

Uma série de cada animal utilizado no estudo anterógrado foi submetida à dupla 

fluorescência, usando histoquímica para o BDA e imunofluorescência para o MCH para 

verificação do local da injeção. Conforme descrito em protocolo de Hoffman, Le e Sita 

(2008), os cortes foram lavados em KPBS 0,02M (6x5 minutos) e incubados em anticorpo 
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primário anti-MCH (na concentração 1:1000) em KPBS, 0,3% de Triton X-100 e 3% de soro 

normal de burro, pelo período de 24 horas à temperatura ambiente, sob constante agitação. 

Após este período, os cortes foram lavados em KPBS (6x5 minutos) e incubados em 

anticorpo secundário conjugado ao FITC gerado em burro contra coelho (Jackson 

ImmunoResearch, West Grove – EUA) na concentração 1:200 em KPBS e 0,3% de Triton X-

100, por 2 horas, em temperatura ambiente, sob constante agitação e protegidos da luz. Os 

cortes foram lavados em KPBS (6x5 minutos) e incubados em estreptavidina conjugada ao 

fluoróforo Cy3® (Jackson ImmunoResearch, West Grove – EUA) na concentração 1:200 em 

KPBS e 0,3% de Triton X-100, por 2 horas, em temperatura ambiente, sob constante agitação 

e protegidos da luz. Após este período, os cortes foram lavados em KPBS (6x5 minutos) e 

montados em lâminas gelatinizadas, cobertos com lamínulas usando tampão glicerol como 

meio de montagem. 

 

4.3.2.2 Histoquímica para BDA e intensificação com prata e ouro 

 

Nos animais com injeção centrada na IHy, foi realizada a histoquímica para BDA pelo 

método da peroxidase seguido de intensificação com prata e ouro. 

Os cortes foram lavados em KPBS (6x5 minutos), depois foram incubados por 15 

minutos em solução de KPBS e 0,3% de peróxido de hidrogênio 30% para neutralização da 

peroxidase endógena. Os cortes foram lavados novamente em KPBS (mínimo de 6x5 

minutos, até sair todas as bolhas) e incubados no complexo avidina-biotina previamente 

diluído em KPBS (1:333, Kit Elite, Vector) por 1 hora. Em seguida, os cortes foram lavados 

em KPBS e em tampão acetato de sódio 0,2M com pH6,5 e submetidos à reação de 

peroxidase, composta por solução de KPBS, o cromógeno tetracloreto de diaminobenzidina 

(0,02% DAB - Sigma Chemical, St. Louis – EUA) e 0,003% de peróxido de hidrogênio. A 

finalização da reação foi feita com lavagens em tampão acetato de sódio, seguida de lavagens 

em KPBS. Os cortes foram montados em lâminas gelatinizadas, secos durante a noite em 

estufa à 37ºC, desidratados em concentrações crescentes de álcool etílico e permaneceram em 

xilol por 5 dias para deslipidificação para depois ser realizado o procedimento de 

intensificação por prata e ouro. 

Após 5 dias no xilol, os cortes foram reidratadosem concentrações decrescentes de 

álcool etílico até água destilada, para serem colocados numa solução de nitrato de prata 1% a 

56oC por 50 minutos. A seguir foram lavados em água corrente por 10 minutos, colocados em 

cloreto de ouro 0,1% por 10minutos e lavados por 10 minutos. Depoisforam colocados em 
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tiossulfato de sódio 5% por 5 minutos, foram lavados por 10minutos, lavadas rapidamente em 

água destilada, desidratadas novamente, colocadas no xilol, e cobertas com lamínulas usando 

DPX (Aldrich, Milwaukee – EUA), como meio de montagem. 

 

4.3.2.3 Titulação do anticorpo anti-GnRH 

 

Foi realizada a titulação do anticorpo anti-GnRH usando-se a técnica de 

imunoperoxidase com DAB e sulfato de níquel. Duas séries de cortes foram submetidas a 

titulações, sendo que uma delas teve o protocolo associado a recuperação antigênica enquanto 

a outra teve o protocolo sem a recuperação antigênica.  

Os cortes foram lavados em KPBS (6x5 minutos) e uma série foi submetida a 

recuperação antigênica, que se iniciou com 2 lavagens de 3 minutos em tampão citrato de 

sódio (0,01M e pH 6,0), e logo após os cortes foram colocados em tampão citrato de sódio 

pré-aquecido para serem levados ao micro-ondas até levantar fervura. A seguir, eles foram 

retirados e colocados em KPBS a temperatura ambiente e a imunoperoxidase continuou 

normalmente. 

 Os cortes foram lavados em KPBS (6x5 minutos), depois ficaram 15 minutos em 

solução de KPBS e 0,3% de peróxido de hidrogênio 30%. Os cortes foram lavados novamente 

em KPBS (mínimo de 6x5 minutos, até sair todas as bolhas) e incubados no anticorpo 

primário em diferentes concentrações de acordo com Hoffman, Le e Sita (2008), diluído em 

KPBS, 0,3% de Triton X-100 e 3% de soro normal de burro por 24 horas em temperatura 

ambiente, sob constante agitação. O anticorpo foi titulado usando as diluições em escala 

logarítmica (expressas em razão, 1:1.000, 1:3.000, 1:10.000, 1:30.000 e 1:100.000). Após 

esse período, o tecido foi lavado em KPBS (6x5 minutos) e incubado em anticorpo secundário 

biotinilado (gerado em cabra contra coelho - Vector Laboratories, Burlingame – EUA), na 

concentração de 1:800 em KPBS e 0,3% de Triton X-100, lavados em KPBS (6x5 minutos) e 

a seguir incubados no complexo avidina-biotina previamente diluído em KPBS (1:333, Kit 

Elite, Vector) por 1 hora. Em seguida, os cortes foram lavados em KPBS e em tampão acetato 

de sódio 0,2M com pH6,5 e submetidos à reação de peroxidase, composta por solução de 

tampão acetato de sódio, sulfato de níquel a 2,5%, o cromógeno tetracloreto de 

diaminobenzidina (0,02% DAB - Sigma Chemical, St. Louis – EUA) e 0,003% de peróxido 

de hidrogênio, durante 20 minutos. A finalização da reação foi feita com lavagens em tampão 

acetato seguida de lavagens em KPBS. Os cortes foram montados em lâminas gelatinizadas, 

secos durante a noite em estufa à 37ºC, desidratados em concentrações crescentes de álcool 
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etílico, imersas em xilol e cobertas com lamínulas usando DPX como meio de montagem. 

Adicionalmente, após o resultado da titulação, foi realizado um teste de concentrações 

com o método imunofluorescência (protocolo descrito no item 4.3.2.1) usando anti-GnRH nas 

concentrações 1:100, 1:500 e 1:1000 em tecido submetido à recuperação antigênica e 

anticorpo secundário conjugado ao Alexa Fluor® 488 (Life Technologies). 

 

4.3.2.4 Dupla fluorescência para BDA e GnRH 

 

Uma série de cada animal com injeção localizada na IHy foi submetida à dupla 

fluorescência, usando histoquímica para o BDA e imunofluorescência para o GnRH. Os 

cortes foram lavados em KPBS e submetidos à recuperação antigênica (detalhada no tópico 

4.3.2.1). A seguir os cortes foram submetidos à histoquímica usando estreptavidina conjugado 

ao Alexa Fluor® 594 (Life Technologies) e imunofluorescência usando anticorpo primário 

anti-GnRH (Immunostar) na concentração 1:100 e oanticorpo secundário conjugado ao Alexa 

Fluor® 488 (Life Technologies), com o mesmo protocolo descrito no item 4.3.2.1. 

 

4.3.2.5 Intensificação do GnRH com tiramina biotinilada 

 

Foi realizada a intensificação em cortes de tecido coletado apenas para testes e 

titulações, o mesmo em que foi realizado o teste de imunofluorescência. Os cortesforam 

lavados em KPBS 0,02M (6x5 minutos) e submetidos à recuperação antigênica que se iniciou 

com 2 lavagens de 3 minutos em tampão citrato de sódio (0,01M e pH 6,0), e logo após os 

cortes foram colocados em tampão citrato de sódio pré-aquecido para serem levados ao 

micro-ondas até levantar fervura. A seguir, eles foram retirados e colocados em KPBS a 

temperatura ambiente.  

Os cortes foram lavados em KPBS 0,02M (6x5 minutos) edepois ficaram 15 minutos 

em solução de KPBS e 0,3% de peróxido de hidrogênio 30%. Os cortes foram lavados 

novamente em KPBS (mínimo de 6x5 minutos, até sair todas as bolhas) e incubados em 

anticorpo primário anti-GnRH feito em coelho (1:5000), em KPBS acrescido de 0,3% de 

Triton X-100 (Sigma) e 3% de soro normal de burro, pelo período de 48 horas em geladeira, 

sob constante agitação. Após este período, os cortes foram lavados em KPBS (6x5 minutos) e 

incubados em anticorpo secundário feito em cabra anti-coelho (BA1000)na concentração 

1:5000 em KPBS e 0,3% de Triton X-100 por 1 hora, em temperatura ambiente, sob constante 

agitação,os cortes foram lavados em KPBS (6x5 minutos) e incubados no complexo avidina-
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biotina previamente diluído em KPBS (1:833, Kit Elite, Vector) por 30 minutos,os cortes 

foram lavados em KPBS (6x5 minutos) e colocados em solução amplificadora de tiramina 

biotinilada 0,5%em KPBS e 0,005%peróxido de hidrogênio 30%, lavados novamente em 

KPBS (6x5 minutos) e incubados em estreptavidina conjugada ao Alexa Fluor® 488 (Life 

Technologies) na concentração 1:200 em KPBS e 0,3% de Triton X-100 por 2 horas, em 

temperatura ambiente, sob constante agitação e protegidos da luz. Os cortes foram lavados 

KPBS (6x5 minutos) e montados em lâminas gelatinizadas, cobertos com lamínulas usando 

tampão glicerol como meio de montagem. 

 

4.3.2.6 Teste de concentração para o anticorpo anti-biotina 

 

Uma série de um animal com injeção de BDA foi submetida ao teste para definir a 

concentração ideal de uso do anti-biotina, o qual usamos para amplificação da 

imunofluorescência e também para bloqueio na dupla fluorescência GnRH + BDA. O teste foi 

realizado em 3 concentrações 1:300, 1:1000 e 1:3000. Os cortes foram lavados em 

KPBS0,02M (6x5 minutos) e incubados em anticorpo primário anti-biotina (feito em cabra) 

nas concentrações citadas, em KPBS acrescido de 0,3% de Triton X-100 (Sigma) e 3% de 

soro normal de burro, pelo período de 72 horas na geladeira, sob constante agitação. Após 

este período, os cortes foram lavados em KPBS (6x5 minutos) e incubados em anticorpo 

secundário (feito em burro anti-cabra) conjugado ao Alexa Fluor® 594 (Life Technologies) 

na concentração 1:200 em KPBS e 0,3% de Triton X-100 por 2 horas, em temperatura 

ambiente, sob constante agitação e protegidos da luz. Os cortes foram lavados em KPBS (6x5 

minutos)e incubados em estreptavidina conjugado ao Alexa Fluor® 488 (Life Technologies) 

na concentração 1:200 em KPBS e 0,3% de Triton X-100 por 2 horas, em temperatura 

ambiente, sob constante agitação e protegidos da luz. Os cortes foram lavados em KPBS (6x5 

minutos)novamente e montados em lâminas gelatinizadas, cobertos com lamínulas usando 

tampão glicerol como meio de montagem. 

 

4.3.2.7 Teste anti-biotina com bloqueio anti-biotina conjugada a peroxidase 

 

Uma série de um animal com injeção de BDA foi submetida ao teste para definir a 

capacidade de bloqueio dos sítios livres de biotina pelo anti-biotina. O teste foi realizado na 

concentração 1:1000. Os cortes foram lavados em KPBS 0,02M (6x5 minutos) e incubados 

em anticorpo primário anti-biotina (feito em cabra) nas concentrações citadas, em KPBS 
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acrescido de 0,3% de Triton X-100 (Sigma) e 3% de soro normal de burro, pelo período de 24 

horas temperatura ambiente, sob constante agitação. Após este período, os cortes foram 

lavados em KPBS (6x5 minutos) e incubados em anticorpo secundário (feito em burro anti-

cabra) conjugado ao Alexa Fluor® 594 (Life Technologies) na concentração 1:200 em KPBS 

e 0,3% de Triton X-100 por 2 horas, em temperatura ambiente, sob constante agitação e 

protegidos da luz. Os cortes foram lavados em KPBS 0,02M (6x5 minutos) e incubados em 

anticorpo primário anti-biotina (feito em cabra) conjugado a peroxidase (1:100), em KPBS 

acrescido de 0,3% de Triton X-100 (Sigma) e 3% de soro normal de burro, pelo período de 24 

horas temperatura ambiente, sob constante agitação. Os cortes foram lavados novamente em 

KPBS (6x5 minutos) e ficaram 20 minutos em solução de KPBS e 0,3% de peróxido de 

hidrogênio 30%. Os cortes foram lavados em KPBS (mínimo de 6x5 minutos, até sair todas as 

bolhas)e incubados em estreptavidina conjugado ao Alexa Fluor® 488 (Life Technologies) na 

concentração 1:200 em KPBS e 0,3% de Triton X-100 por 2 horas, em temperatura ambiente, 

sob constante agitação e protegidos da luz. Os cortes foram lavados em KPBS (6x5 minutos) 

novamente e montados em lâminas gelatinizadas, cobertos com lamínulas usando tampão 

glicerol como meio de montagem. 

 

4.3.2.8 Teste completo de dupla fluorescência (BDA/GnRH) 

 

Uma série de um animal com injeção de BDA foi submetida à dupla fluorescência, 

associando recuperação antigênica e amplificação pela tiramina biotinilada para a marcação 

do GnRH, além do bloqueio com anti-biotina dos sítios livres de biotina do BDA entre as 

duas marcaçòes fluorescentes. Os cortes foram lavados em KPBS e submetidos à recuperação 

antigênicaque se iniciou com 2 lavagens de 3 minutos em tampão citrato de sódio (0,01M e 

pH 6,0), e logo após os cortes foram colocados em tampão citrato de sódio pré-aquecido para 

serem levados ao micro-ondas até levantar fervura. A seguir, eles foram retirados e colocados 

em KPBS a temperatura ambiente. Os cortes foram lavados em KPBS edepois ficaram 15 

minutos em solução de KPBS e 0,3% de peróxido de hidrogênio 30%. Os cortes foram 

lavados novamente em KPBS (mínimo de 6x5 minutos, até sair todas as bolhas) e 

incubadosem anticorpo primário anti-biotina (feito em cabra, 1:1000), em KPBS acrescido de 

0,3% de Triton X-100 (Sigma) e 3% de soro normal de burro, pelo período de 24 horas 

temperatura ambiente, sob constante agitação. Após este período, os cortes foram lavados em 

KPBS (6x5 minutos) e incubados em anticorpo secundário (feito em burro anti-cabra) 

conjugado ao Alexa Fluor® 594 (Life Technologies) na concentração 1:200 em KPBS e 0,3% 
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de Triton X-100 por 2 horas, em temperatura ambiente, sob constante agitação e a partir daí 

sempre protegidos da luz. Os cortes foram lavados em KPBS 0,02M (6x5 minutos) e 

incubados em anticorpo primário anti-biotina (feito em cabra) conjugado a peroxidase 

(1:100), em KPBS acrescido de 0,3% de Triton X-100 (Sigma) e 3% de soro normal de burro, 

pelo período de 24 horas temperatura ambiente, sob constante agitação. Os cortes foram 

lavados novamente em KPBS (6x5 minutos) e ficaram 20 minutos em solução de KPBS e 

0,3% de peróxido de hidrogênio 30%. Os cortes foram lavados em KPBS (mínimo de 6x5 

minutos, até sair todas as bolhas)e incubados em anticorpo primário anti-GnRH feito em 

coelho (1:5000), em KPBS acrescido de 0,3% de Triton X-100 (Sigma) e 3% de soro normal 

de burro, pelo período de 24 horas em temperatura ambiente, sob constante agitação. Após 

este período, os cortes foram lavados em KPBS (6x5 minutos) e incubados em anticorpo 

secundário feito em cabra anti-coelho (BA1000)na concentração 1:5000 em KPBS e 0,3% de 

Triton X-100 por 1 hora, em temperatura ambiente, sob constante agitação,os cortes foram 

lavados em KPBS (6x5 minutos) e incubados no complexo avidina-biotina previamente 

diluído em KPBS (1:833, Kit Elite, Vector) por 30 minutos,os cortes foram lavados em KPBS 

(6x5 minutos) e colocados em solução amplificadora de tiramina biotinilada 0,5%em KPBS e 

0,005%peróxido de hidrogênio 30%, lavados novamente em KPBS (6x5 minutos) e 

incubados em estreptavidina conjugada ao Alexa Fluor® 488 (Life Technologies) na 

concentração 1:200 em KPBS e 0,3% de Triton X-100 por 2 horas, em temperatura ambiente, 

sob constante agitação. Os cortes foram lavados em KPBS (6x5 minutos) e montados em 

lâminas gelatinizadas, cobertos com lamínulas usando tampão glicerol como meio de 

montagem. 



 Titulação do anticorpo anti-ER

 

Após os resultados obtidos nos animais Kiss1-hrGFP, realizamos experimentos 

adiocinais para caracterizar a região inervada pela IHy nos animais Kiss1-hrGFP. Dessa 

forma, foi feitauma dupla fluorescência com o BDA e o receptor de estrógeno  (ERPara 

tanto, foi realizada inicialmente a titulação do anticorpo anti-ER usando-se a técnica de 

imunoperoxidase com DAB e sulfato de níquel. 

Os cortes foram lavados em KPBS (6x5 minutos), depois ficaram 15 minutos em 

solução de KPBS e 0,3% de peróxido de hidrogênio 30%. Os cortes foram lavados novamente 

em KPBS (mínimo de 6x5 minutos, até sair todas as bolhas) e incubados no anticorpo 
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primário em diferentes concentrações de acordo com Hoffman, Le e Sita (2008), diluído em 

KPBS, 0,3% de Triton X-100 e 3% de soro normal de cabra por 24 horas em temperatura 

ambiente, sob constante agitação. O anticorpo primário anti-ER, feito em coelho (Upstate 

Biotechnology, Lake Placid, NY – EUA)foi titulado nas concentrações 1:1.000, 1:3.000, 

1:10.000, 1:30.000, 1:100.000 e 1:300.000. Após esse período, o tecido foi lavado em KPBS 

(6x5 minutos) e incubado em anticorpo secundário biotinilado (gerado em cabra contra coelho 

- Vector Laboratories, Burlingame – EUA), na concentração de 1:800 em KPBS e 0,3% de 

Triton X-100, lavados em KPBS (6x5 minutos) e a seguir incubados no complexo avidina-

biotina previamente diluído em KPBS (1:333, Kit Elite, Vector) por 1 hora. Em seguida, os 

cortes foram lavados em KPBS e em tampão acetato de sódio 0,2M com pH6,5 e submetidos 

à reação de peroxidase, composta por solução de tampão acetato de sódio, sulfato de níquel a 

2,5%, o cromógeno tetracloreto de diaminobenzidina (0,02% DAB - Sigma Chemical, St. 

Louis – EUA) e 0,003% de peróxido de hidrogênio, durante 20 minutos. A finalização da 

reação foi feita com lavagens em tampão acetato seguida de lavagens em KPBS. Os cortes 

foram montados em lâminas gelatinizadas, secos durante a noite em estufa à 37ºC, 

desidratados em concentrações crescentes de álcool etílico, imersas em xilol e cobertas com 

lamínulas usando DPX como meio de montagem. 

 

 Dupla fluorescência para BDA e ER

 

Uma série de um animal com injeção localizada na IHy foi submetida à dupla 

fluorescência, usando histoquímica para o BDA e imunofluorescência para o ER. Os cortes 

foram lavados em KPBS e incubados em anticorpo primário anti-ERUpstate 

Biotechnology) na concentração 1:300, seguiu-se o protocolo descrito no item 4.3.2.1, com 

oanticorpo secundário conjugado ao Alexa Fluor® 488 (Life Technologies) e estreptavidina 

conjugado ao Alexa Fluor® 594 (Life Technologies). A seguir as lâminasforam cobertas com 

lamínulas usando ProLong® Diamond Antifade Mountant (Molecular ProbesTM) como meio 

de montagem. 

 

4.3.3 Estudo anterógrado em animais Kiss1-hrGFP 

 

Foi realizado todo o procedimento descrito até a obtenção do tecido, além da 

genotipagem, que é feita pelo laboratório da Prof. Dra. Renata Frazão, a qual foi 
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acompanhada. Estes animais são criados pela Prof. Dra. Renata Frazão e fornecidos para nós 

com aproximadamente 30 dias.  

Uma das séries dos cortes do tecido obtido foi submetida à dupla fluorescência (BDA 

e MCH) para verificação do local da injeção e outra série dos animais com injeção na IHy foi 

submetida àdupla fluorescência (BDA e hrGFP) 

 

4.3.3.1 Genotipagem dos animais Kiss1-hrGFP 

 

Foi acompanhada a genotipagem de animais Kiss1-hrGFP. Amostras de epitélio 

caudal foram coletadas para realização da genotipagem. Foi utilizado o kit para PCR (Sigma-

Extract-N-AmpTM Tissue/#XNAT2O) conforme o manual do fabricante, para os 

procedimentos de extração e amplificação de DNA. 

A extração de DNA genômico foi realizada utilizando 100 µL de solução de extração 

(Sigma – E7526) e 12,5 µL de solução de preparação do tecido (Sigma – T3073) por amostra, 

ambos fornecidos pelo kit, com o epitélio caudal completamente imerso na solução. 

Posteriormente, a amostra passou pela fase de digestão (22ºC por 20 minutos seguido por 

mais 12 minutos a 94ºC) e neutralização (50µL de solução de neutralização B por amostra - 

Sigma – N3910). As amostras foram passadas no vórtex e permaneceram por no mínimo 

1hora a 4ºC para estabilização. 

Aamplificação das amostras de DNA seguiram para identificação das regiões mutadas 

usando primers específicos para a mutação Kiss1-hrGFP (5’-

GCTCTGGTGAAGTACGAACTCTGA -3’; 5’-AGGTGCGGTTGCCGTACTGGA -3’; 5’-

GGTCAGCCTAATTAGCTCTGTCAT -3’; 5’-GATCTCCAGCTCCTCCTCTGTCT -3’).  

Para a reação em cadeia polimerase (PCR), foram utilizados 5µL do mix pronto (Red 

Extract-N-Amp /Sigma – R4775), 2µL da amostra de DNA, 1,25 nM do primer específico e 

água ultra-pura previamente tratada com dietilpirocarbonato (DEPC) para completar o volume 

final de 10 µL. O protocolo utilizado em termociclador para a PCR do Kiss1-hrGFP foi: 

desnaturação inicial de 94ºC por 4 minutos; 35 ciclos de desnaturação (94ºC por 30 

segundos), anelamento (62ºC por 30 segundos) e extensão (72ºC por 45 segundos); 

desnaturação final de 72ºC por 7 minutos e por fim fica em 10°C em espera.  

Foi preparado o gel de agarose (2%- Amresco, #RA N605), para a passagem das 

amostras de PCR por eletroforese a 0.12A por 1 hora e 30 minutos. O peso molecular das 

bandas de DNA é o que determina se o animal carrega ou não a mutação. Para Kiss1-hrGFP: 

uma única banda de 619 pares de base (pb) indica que o animal é selvagem; uma única banda 
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de 321 pb ou duas bandas, uma de 619 pb e outra de 321 pb indica que o animal carrega a 

mutação em heterozigose ou homozigose.  

 

4.3.3.2 Dupla fluorescência para BDA e MCH 

 

Uma série de cada animal foi submetida à dupla fluorescência, usando histoquímica 

para o BDA e imunofluorescência para o MCH para verificação do local da injeção, conforme 

descrito no protocolo do item 4.3.2.1. 

 

4.3.3.3 Titulação do anticorpo anti-hrGFP 

 

Foi realizada a titulação do anticorpo anti-hrGFP, feito em coelho (Molecular Probes, 

San Diego, CA, EUA) usando-se a técnica de imunoperoxidase com DAB e sulfato de níquel. 

Uma série de cortes de um animal Kiss1-hrGFP foi submetida a titulação, conforme descrito 

no protocolo do item 4.3.2.9. 

 

4.3.3.4 Dupla fluorescência (BDA/hrGFP) com intensificação do BDA 

 

Foi realizada a intensificação das fibras da IHy marcadas com o BDA através do 

complexo avidina-biotina e feita a imunofluorescência para o anticorpo anti-hrGFP 

(Molecular Probes, San Diego, CA, EUA) usando-se um anticorpo secundário conjugado a 

um fluoróforo que emite luz verde, já que é a mesma cor da autofluorescência das células 

KiSS-1, as quais estão geneticamente marcadas com o hrGFP.  

Os cortes foram lavados em KPBS (6x5 minutos), incubados no anticorpo primário 

(anti-hrGFP- 1:3000) diluído em KPBS, 0,3% de Triton X-100 e 3% de soro normal de burro 

por 24 horas em temperatura ambiente, sob constante agitação. Após esse período, o tecido foi 

lavado em KPBS (6x5 minutos) e incubado em anticorpo secundário (gerado em burro contra 

coelho) conjugado ao Alexa Fluor® 488 (Life Technologies) na concentração 1:200 em 

KPBS e 0,3% de Triton X-100, lavados em KPBS (6x5 minutos) e a seguir incubados no 

complexo avidina-biotina previamente diluído em KPBS (1:333, Kit Elite, Vector) por 1 hora. 

Em seguida, os cortes foram lavados em KPBS e incubados em estreptavidina conjugada ao 

Alexa Fluor® 594 (Life Technologies) na concentração 1:200 em KPBS e 0,3% de Triton X-

100 por 2 horas, em temperatura ambiente, sob constante agitação e protegidos da luz. Os 

cortes foram lavados KPBS (6x5 minutos) e montados em lâminas gelatinizadas, cobertos 
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com lamínulas usando ProLong® Diamond Antifade Mountant (Molecular ProbesTM) como 

meio de montagem. 

 

4.3.4 Análise, representação esquemática e apresentação de fotomicrografias 

 

A observação das lâminas foi feita em microscópio Leica DMR, equipado com campo 

claro, campo escuro e epifluorescência com filtro de luz ultravioleta A com 340-380nm de 

comprimento de onda; filtro de luz azul I3 com 450-490nm de comprimento e filtro de luz 

verde N21 com 515-560nm. 

As fotomicrografias foram adquiridas através da câmera digital Nikon DS-Ri1 e do 

programa NIS Elements BR 3.0 (Nikon), adaptadas ao microscópio e computador. As 

imagens tiveram ajuste de brilho, contraste e foco e foram organizadas em páginas com 

auxílio do programa Adobe Photoshop CC 14.2 (Saper, 1999;  Schenk, Manning, Paalman, 

1999). Também foi utilizado o programa Image-Pro® Plus 6.2.1 (Media Cybernetics, Silver 

Spring – EUA) para sobreposição de imagens. 

Os esquemas dos sítios de injeção dos casos analisados foram desenhados com auxílio 

do programa Canvas 10.0 (Deneba Systems Inc., EUA) a partir das fotomicrografias obtidas. 

Os esquemas das representações esquemáticas das projeções da IHy foram desenhadas com 

auxilio do programa Illustrator e depois organizados na prancha através do Adobe Photoshop 

CC14.2. 
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5 RESULTADOS  

 

Serão abordados a seguir os resultados obtidos na pesquisa. 

 

5.1 Padronização do local de injeção 

 

A padronização do local de injeção (dados não mostrados) foi realizada através do 

implante do traçador fluorescente retrógrado Fluorogold na IHy em 65 camundongos fêmeas 

adultas jovens C57Bl/6. Obtivemos como melhor coordenada: anteroposterior -0.8 a partir do 

Bregma; mediolateral -0.6 a partir de uma linha mediana imaginária traçada no seio sagital 

superior; e dorsoventral -4.8 a partir do topo da dura-máter.  

 

5.2 Estudo anterógrado em animais C57BL/6 

 

Foram utilizados36 camundongos fêmeas C57BL/6, entre 60 e 90 dias. Foram 

verificados o tempo de duração de injeção a ser utilizada na iontoforese e a intensidade da 

corrente, usando o traçador anterógrado (BDA). O melhor resultado foi para a intensidade da 

corrente de 7A por 10 minutos. Foi realizado o procedimento de verificação dos sítios de 

injeção através da duplafluorescência, em série de cortes adjacentes nos animais com injeção 

na IHy, a histoquímica para BDA com intensificação com prata e ouro e em outra série 

adjacente, a dupla fluorescência para GnRH e BDA.  

 

5.2.1 Locais de injeção 

 

Obtivemos cinco injeções na IHy. Selecionamos os três melhores casos. 

A figura 4 apresenta um esquema com o sítio de injeção dos três animais. O animal 

C257 é o caso com injeção mais rostral na IHy e tem seu centro ligeiramente dorsal à IHy. O 

animal C244 apresenta sítio de injeção circunscrito à IHy, localizado no centro da IHy, 

imediatamente ventral ao trato mamilo-talâmico. O animal C258 foi selecionado como caso 

modelo, que também apresenta injeção circunscrita à IHy, no centro da mesma, com maior 

quantidade de células imunorreativas ao MCH captando o traçador. 

A figura 5 mostra o caso modelo (caso C258) com a injeção na IHy em A, as células 

imunorreativas ao MCH em B e a sobreposição das duas imagens em C. 
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5.2.2 Distribuição das projeções da IHy (caso C258)  

 

Foi observada a distribuição das projeções da IHy nos cinco casos, porém o caso C258 

teve a injeção na região mais central da IHy, livre de contaminação das áreas adjacentes. Foi 

também analisada a densidade de marcação, estabelecendo-se uma relação entre a densidade 

máxima e mínima encontrada nos cortes, assim como suas varicosidades. A tabela 1 lista os 

locais que apresentaram fibras e terminais marcados anterogradamente no caso C258 e sua 

densidade de marcação. A figura 6 mostra as densidades de marcação em campo escuro (A, 

B, C, D, fibras) em aumento de 20x e em campo claro (A’, B’, C’, D’, terminais) em aumento 

de 100x.  

Existem projeções ascendentes e descendentes, principalmente ipsilaterais, embora em 

algumas regiões haja uma pequena quantidade de fibras contralaterais. Os principais locais de 

projeção da IHy são a zona incerta, núcleo subincertal, área hipotalâmica anterior, o núcleo 

ventromedial e dorsomedial do hipotálamo, núcleo tuberomamilar dorsal, parte medial do 

núcleo retromamilar, núcleo hipotalâmico posterior, núcleo hipotalâmico dorsal, núcleo da 

comissura posterior, núcleo litoide, núcleo pré- comissural, núcleo retrocomissural, substância 

cinzenta periventriculare partes dorsomedial e lateral da substância cinzenta periaquedutal. Há 

moderada projeção nas áreas relacionadas ao controle reprodutivo como, núcleo 

periventricular anteroventral, núcleo periventricular, núcleo pré-óptico mediano, área pré-

óptica medial e núcleo arqueado. 

A figura 7 mostra as principais projeções da IHy, a figura 8 mostra as projeções da 

IHy relevantes para o controle neuroendócrino e a figura 9 mostra a representação 

esquemática das projeções da IHy. 

A partir da IHy, as projeções se organizam em três feixes: um contralateral, um 

ascendente e outro descendente. Para a formação do feixe contralateral, as fibras da IHy se 

projetam medialmente para a IHy contralateral, contornando a borda superior do 3V em 

direção ao hipotálamo medial (figura 7D). O restante das projeções contralaterais está listado 

na tabela 1. Os feixes ascendente e descendente predominantemente utilizam-se do feixe 

prosencefálico medial (medial forebrain bundle - mfb) para sua distribuição, conforme 

discriminado a seguir. 

As projeções se organizam em um feixe que ascende pela região periventricular, 

inervando o núcleo periventricular e dirigindo-se para a área hipotalâmica anterior e lateral. 

Ocorre uma diminuição progressiva das projeções no sentido mediolateral e dorsoventral, de 

tal modo que a área hipotalâmica lateral apresentou marcação mais fraca do que a 
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áreahipotalâmica anterior (figura 7D). As fibras se dirigem à área pré-óptica, distribuindo-se 

através do mfb e inervando moderadamente o núcleo pré-óptico mediano, a área pré-óptica 

medial, núcleo pré-óptico ventromedial e ventrolateral e área pré-óptica lateral. Nota-se que a 

área pré-óptica lateral se encontra mais marcada em seus níveis caudais do que rostrais. Em 

contrapartida, quanto mais rostral, maior a inervação da área pré-óptica medial, alcançando o 

núcleo periventricular anteroventral (figura 7B), o órgão vascular da lâmina terminal e toda a 

região septal (figura 7A). A área septal também apresentou neurônios retrogradamente 

marcados. Observa-se fibras esparsas na taenia tecta dorsal.  

Outro feixe, dorsal, também parte do mfb, destaca-se do feixe ascendente e passa pelos 

núcleos talâmicos da linha média e intralaminares (reuniens, rombóide, central medial, 

paracentral, mediodorsal, intermediodorsal e interanterodorsal e paraventricular do tálamo), 

inervando moderadamente esses núcleos (figura 7C). As fibras então se distribuem para a 

habênula lateral e estria medular. Há também inervação moderada do núcleo reticular do 

tálamo. 

O feixe descendente também se aproveita do mfb, ocupa a região periventricular e 

projeta-se para as partes ventrolateral e dorsomedial do núcleo ventromedial do hipotálamo e 

também para o núcleo arqueado (figura 8B), a parte medial, lateral e mediana do núcleo 

mamilar medial, núcleo mamilar lateral, núcleo tuberal medial, tuberomamilar dorsal e as 

partes medial e lateral do núcleo retromamilar. O feixe se continua na substância cinzenta 

periventricular, onde há marcação intensa com predomínio de fibras de passagem, e no núcleo 

hipotalâmico posterior (figura 7E). As fibras de passagem têm trajeto até a região pré-tectal e 

passam pela borda do tálamo e núcleos ventrais do tálamo. Estas fibras alcançam os núcleos 

intergeniculado, pregeniculado magnocelular, mas principalmente no pregeniculado 

parvocelular. O feixe descendente se continua no núcleo pré-comissural e distribui-se mais 

caudalmente na substância cinzenta periaquedutal, especialmente para as partes lateral e 

dorsomedial. Na porção rostral do tronco encefálico a parte dorsolateral da substância 

cinzenta periaquedutal tem marcação bem forte, porém, esta marcação diminui na parte mais 

caudal (figura 7F).  

As projeções descendentes marcam moderadamente o núcleo pré-Edinger-Westphal, 

rostral linear e núcleo pigmentado parabraquial da área tegmental ventral e fracamente o 

núcleo Darkschewitsch e oculomotor acessório medial. Algumas fibras fazem trajeto lateral 

para formação reticular mesencefálica, para o núcleo talâmico posterior intralaminar e 

peripeduncular. As fibras descendem pela borda do aqueduto mesencefálico lateralmente 

passando pelaárea pré-cuneiforme, núcleo cuneiforme, tegmental laterodorsal e depois pelo 
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quarto ventrículo passando lateralmente pelo locus coeruleus e núcleo de Barrington e na 

linha média no sentido ventral, pela parte caudal do núcleo dorsal da rafe, substância cinzenta 

central, prepósito, reticular pontino, núcleos gigantocelular, magno da rafe, olivares 

inferiores. Mais caudal e dorsalmente aparecem inervadosainda a área postrema e o núcleo do 

trato solitário. 
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 Ipsilateral Contralateral 
PROSENCÉFALO    
Região olfatória   
Tenia tecta dorsal +/- - 
Região septal    
N. septal lateral 
Parte dorsal 

Parte intermédia          
Parte ventral 

 
+ 

++ 
++ 

 
- 

+/- 
+/- 

N. septal medial +/- - 

N. intersticial da estria terminal   +/- - 

N. septofimbrial +/- - 
N. septo-hipotalâmico +/- - 
N. estrio-hipotalâmico ++ - 
Núcleos da base   
Pálido ventral +/- - 
Substância inonimata +/- - 

    Área tegmental ventral 
        Parte rostral 

 
++ 

 
+ 

     N. pigmentado parabraquial da área 
tetegmental ventral 

++ +/- 

Tálamo    
Habênula Lateral   
N. habenular lateral ++ +/- 
Grupo anterior   
N. anterodorsal  + - 
N. anteroventral + - 
N. interanteromedial + +/- 
N. interanterodorsal ++ + 
Núcleo mediodorsal   
N. mediodorsal + +/- 
N. intermediodorsal + +/- 
Grupo lateral   
N. laterodorsal + +/- 
Núcleos da linha média   
N. paraventricular do tálamo  ++ + 

N. reuniens ++ + 

N. romboide ++ + 

Núcleo medial   

N. paratenial  +/- - 

Grupo ventral   

N. ventromedial ++ - 

N. talâmico etmoide + - 

N. retroetmoide + - 

Complexo posterior   

N. látero-posterior + - 

N. talâmico subparafascicular  
   Parte parvocelular  

 
++ 

 
- 

N. geniculado lateral   

N. Pregeniculado ++ - 
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    Parte magnocelular 
    Parte parvocelular 

+ 
++ 

- 
- 

N. intergeniculado + - 

Núcleos intralaminares   

N. central medial + - 

N. paracentral + +/- 

N. talâmico posterior intralaminar + - 

N. reticular do tálamo   

N. reticular do tálamo + - 
Subtálamo    
Zona incerta 
  Rostral 
  Dorsal 
  Ventral 
  Caudal 

 
+++ 

++++ 
+++ 
++ 

 
+ 

++ 
+ 

+/- 
N. subincertal  +++ + 
Hipotálamo    
Zona periventricular    
N. pré-óptico mediano ++ + 
N. periventricular anteroventral ++ +/- 
N. periventricular   ++ + 
Órgão vascular da lâmina terminal + +/- 
N. Paraventricular do hipotálamo + - 
N. arqueado ++ +/- 
Zona medial    
Área pré-óptica medial  ++ - 
N. pré-óptico medial  + - 
N. pré-óptico ventromedial ++ - 
N. pré-óptico ventrolateral ++ - 
N. paraestrial  +/- - 
Área hipotalâmica anterior +++ +/- 
N. lateroanterior ++ +/- 
Área retroquiasmática 
    Parte lateral 

 
++ 

 
+ 

N. ventromedial  +++ +/- 
N. dorsomedial  +++ + 
N. premamilar ventral 
N. premamilar dorsal 

+/- 
+ 

- 
+/- 

N. mamilar medial 
    Parte medial 
    Parte lateral 
    Parte mediana 

 
+ 
+ 
+ 

 
+ 
- 
+ 

N. mamilar lateral + + 
N. tuberal medial + +/- 
N. tuberomamilar dorsal +++ + 
N. retromamilar 
     Parte medial 
     Parte lateral 

 
+++ 
++ 

 
++ 
+/- 
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Zona lateral    
Área pré-óptica lateral ++ +/- 

Área hipotalâmica lateral ++ + 
N. perifornicial + - 
N. hipotalâmico posterior +++ + 
DA +++ + 
TRONCO ENCEFÁLICO   
Sensorial   
Colículo superior 
    Camada intermediária 
    Camada profunda 

 
+ 
+ 

 
+/- 
+/- 

N. pré-tectal anterior +/- - 
Área pré-tectal medial +/- - 

N. da comissura posterior +++ - 
Auditivo   
Córtex exteno do colículo inferior +/- - 

Gustatório   

N. do trato solitário +/- +/- 

Visceral   
Área postrema +/- +/- 
Cerne reticular   
a)Substância cinzenta periaquedutal   
N. Litoide  +++ + 
N. pré-comissural  +++ + 
N. retrocomissural +++ + 
Substância cinzenta periventricular +++ +/- 
Substância cinzenta periaquedutal  
     Coluna ventrolateral  
     Coluna dorsomedial  
     Coluna dorsolateral  
     Coluna lateral 

 
++ 

+++ 
++ 

+++ 

 
+/- 
+ 

+/- 
+ 

    N. Darkschewitsch + +/- 
    N. pré-Edinger-Westphal  ++ +/- 
    N. Edinger-Westphal  ++ +/- 

N. oculomotor acessório medial +/- +/- 
N. rostral intersticial do mlf ++ +/- 
N. tegmental posterodorsal + +/- 

    N. tegmental dorsal + - 
    N. tegmental laterodorsal + +/- 
    N. tegmental microcelular +/- - 
    Área tegmental dorsomedial + +/- 

N. de Barrington + +/- 
Locus coeruleus + - 
N. subcoeruleus 
   Parte ventral 

 
+ 

 
- 

Substância cinzenta central 
    Parte alfa 

 
+ 

 
+ 

b)Núcleos da rafe   
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Tabela 1- Distribuição das eferências da IHy. Densidade relativa de fibras e terminais anterogradamente 

marcados em encéfalo de camundongo fêmea (caso C258) ipsilateralmente e contralateralmente à 
injeção de BDA na IHy. A densidade é descrita como –, ausente; -/+, rara ou inconsistente; +, 
pequena; ++, moderada; +++, grande; ++++, muito grande. 

 

 

 

 

 

 

 

 

N. magno da rafe +/- - 
N. interpósito da rafe +/- +/- 
N. posterodorsal da rafe + +/- 
N. dorsal da rafe 
   Parte ventral 
   Parte dorsal 
   Parte interfascicular 
   Parte lateral 
   Parte caudal 

 
+ 
+ 
+ 

++ 
+/- 

 
+/- 
+/- 
+/- 
+/- 
+/- 

N. rostral linear da rafe + - 
N. Parapiramidal +/- - 

c)Formação reticular    
Formação reticular mesencefálica ++ +/- 
Campo retrorubral  ++ - 
N. retroístmico +/- - 
N. pararubral PaR + +/- 
Formação reticular do istmo da ponte + - 
N. pré-cuneiforme + - 
N. cuneiforme + - 
N. peripeduncular + - 
N. reticular pontino 
    Parte oral 
    Parte caudal 

 
+ 

+/- 

 
- 

+/- 
N. pedúnculo-pontino do tegmento + +/- 
N. reticular gigantocelular 
    Parte alfa 
    Parte ventral 

+/- 
+/- 
+/- 

- 
- 
- 

N. paragigantocelular dorsal +/- - 
N. paragigantocelular lateral +/- - 

d)Núcleos pré-cerebelares   

N. prepósito +/- +/- 
Núcleos olivares inferiores +/- +/- 
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5.2.2.1 Particularidades das vias de projeção do caso C244 

 

Em comparação com o caso padrão (C258), o caso C244 apresenta fibras esparsas no 

córtex frontal. Apareceu pequena inervação na eminência mediana, na parte parvocelular do 

núcleo ventral posterior e no núcleo obscuro da rafe. Não houve marcação do núcleo 

premamilar ventral, núcleo do trato solitário, área postrema e prepósito. 

Comparando a densidade de marcação, este caso (C244) não apresentou nenhuma 

diferença discrepante (maior que 1+) em relação ao caso C258.   

 

5.2.2.2 Particularidades das vias de projeção do caso C257 

 

Em comparação com o caso padrão (C258), o caso C257 apresenta fibras esparsas no 

córtex insular agranular, córtex cingulado e córtex motor secundário. Observamospequena 

inervação na eminência mediana. Não houve marcação dos núcleos premamilar ventral, área 

pré-tectal medial, córtex externo do colículo inferior, núcleos do trato solitário, área tegmental 

dorsomedial, núcleo rostral linear, pararubral, reticular gigantocelular, parapiramidal e 

núcleos olivares inferiores. 

Comparando a densidade de marcação, este caso (C257) não apresentou nenhuma 

diferença discrepante (maior que 1+) em relação ao caso C258. 

 

5.2.3 Anticorpo anti-GnRH 

 

A seguir discutiremos todos os procedimentos realizados usando o anticorpo anti-

GnRH, a fim de analisar a inervação da MPA pela IHy. 

 

5.2.3.1 Titulação do anticorpo anti-GnRH 

 

Foi realizada a titulação do anticorpo anti-GnRH usando-se a técnica de 

imunoperoxidase com DAB e sulfato de níquel, além da recuperação antigênica, que 

possibilitou expor o epítopo reconhecido pelo anticorpo primário para que houvesse a 

marcação do GnRH, já que como mostrado anteriormente, não havia marcação específica. 

Nota-se que a marcação de fundo (“background”) dos cortes reduziu gradativamente 

de acordo com a diminuição da concentração utilizada (figura 10), porém quase não houve 
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marcação específica de corpos celulares em nenhuma concentração, quando não foi feita a 

recuperação antigênica. Com a recuperação antigênica foi possível observar a marcação do 

GnRH. Dessa forma, comparando as titulações, a concentração que foi observada a melhor 

marcação com menor fundo foi a de 1:10.000 em protocolo associado à recuperação 

antigênica.  
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5.2.3.2 Teste para imunofluorescência para anticorpo anti-GnRH 

 

Foi realizado oteste de imunofluorescência do anticorpo anti-GnRH usando-se a 

técnica de imunofluorescência associada à recuperação antigênica.Seguindo as 

recomendações de Hoffman, Le e Sita(2008)deveríamos utilizar uma concentração 100x 

maior do que a obtida na imunoperoxidase (1:10.000) como concentração ideal para a 

imunofluorescência, portanto 1:100. Para verificar se não existia possibilidade de uma maior 

diluição, realizamos um teste para imunofluorescência utilizando o anticorpo nas 

concentrações 1:100 (ideal), 1:500 e 1:1000. 

Apareceram pouquíssimas células marcadas em todas as concentrações, porém 

obtivemos a melhor marcação na concentração 1:100, como o esperado. A figura 11 mostra o 

resultado da melhor marcação.  
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5.2.3.3 Dupla fluorescência para BDA e GnRH 

 

Realizamos a dupla fluorescência usando recuperação antigênica, histoquímica para o 

BDA e imunofluorescência para o GnRH nos casos com injeções na IHy. Infelizmente, não 

obtivemos sucesso nessa dupla marcação, jáque embora as fibras anterogradamente marcadas 

estivessem bem nítidas, observamos pouquíssimas células imunorreativas ao GnRH. Desse 

modo, este resultado só foi analisado em microscópio de epifluorescência, pois não era viável 

a análise em microscopia confocal com a quantidade de células que apareceram. A figura 12 

mostra o resultado da dupla marcação.  
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5.2.3.4 Intensificação do GnRH com tiramina biotinilada 

 

Foi realizado oteste de intensificação do GnRH com tiramina biotinilada associada a 

recuperação antigênica. Observamosvárias células bem marcadas, o que nos encorajou a fazer 

os testes com a anti-biotina como bloqueio. A figura 13 mostra as células GnRH 

intensificadas com tiramina biotinilada no núcleo periventricular anteroventral, e área pré-

óptica medial. 
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5.2.3.5 Teste anti-biotina e teste anti-biotina associada ao bloqueio  

 

Primeiro testamos algumas concentrações do anticorpo anti-biotina para verificar a 

concentração ideal (com mais fibras marcadas e menos background). O teste foi realizado em 

3 concentrações, 1:300, 1:1.000 e 1:3.000. O melhor resultado foi de 1:1.000, no qual as 

fibras ficaram mais parecidas com o padrão já conhecido da estreptavidina conjugada ao 

mesmo fluoróforo utilizado. Porém o fundo ficou parecido nos três casos, o que nos fez usar 

um outro anticorpo primário (anti-biotina conjugado a peroxidase na concentração 1:100) 

como bloqueio. Obtivemos um melhor resultado, mas o background persistiu, ainda que em 

menor escala. No entanto, as concentrações de anti-biotina testadas não mostraram muita 

diferença entre elas, por isso optou-se por fazer o bloqueio na concentração 1:100 no teste 

completo. A figura 14 mostra a diferença entre o teste anti-biotina sem bloqueio (A e B) e o 

teste anti-biotina associado ao bloqueio anti-biotina conjugada a peroxidase (A’ e B’). 
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5.2.3.6 Teste completo de dupla fluorescência (BDA/GnRH) 

 

Diante do aparente sucesso no bloqueio da possível reação cruzada da dupla marcação 

usando anti-biotina conjugada a peroxidase realizamos um teste de dupla fluorescência 

(BDA/GnRH), a qual foi realizada associada a recuperação antigênica. Infelizmente, não 

obtivemos sucesso nessa dupla marcação. Embora os neurônios GnRH estivessem bem 

marcados, as fibras mostraram reação cruzada, não sendo possível a identificação de quais 

eram fibras BDA e quais eram GnRH. Por este motivo não foi possível a análise da inervação 

da MPA pela IHy através da caracterização dos neurônios GnRH.  

 

 Anticorpo ER

 

 A titulação do anticorpo foi realizada com sucesso, o melhor resultado foi na 

concentração 1:10.000 para imunoperoxidase (resultados não mostrados). Na fluorescência, 

utilizamos a concentração 1:300, com resultado insatisfatório. No momento estamos sem 

anticorpo para a realização de mais testes. 

 

5.3 Estudo anterógrado com animais Kiss1-hrGFP 

 

Foram utilizados 22 camundongos fêmeasKiss1-hrGFP entre 50 e 90 dias. Foi 

realizada a titulação do anticorpo anti-hrGFP, o procedimento de verificação dos sítios de 

injeção, através da dupla fluorescência para BDA/MCH e a dupla fluorescência BDA/hrGFP 

com intensificação do BDA nos casos de injeção na IHy.  

 

5.3.1 Genotipagem dos animais Kiss1-hrGFP 

 

A genotipagem de camundongos Kiss1-hrGFP foi acompanhada e a figura 15 

apresentauma imagem representativa de gel de agarose em que podemos vera genotipagem de 

animais com a mutação esperada (Kiss1-hrGFP). 
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5.3.2 Titulação do anticorpo anti-hrGFP 

 

Foi realizada a titulação do anticorpo anti-hrGFP, em 6 concentrações: 1:1000, 1:3000, 

1:10.000, 1:30.000, 1:100:000 e 1:300.000. Apareceram muitas células marcadas a partir da 

concentração de 1:10.000, diminuindo consideravelmente o background, mas obtivemos a 

melhor marcação na concentração 1:300.000. A figura 16 mostra o resultado da 

titulação.Seguindo as recomendações de Hoffman, Le e Sita(2008), devemos utilizar uma 

concentração 100x maior do que a obtida na imunoperoxidase (1:300.000) para a 

imunofluorescência, portanto 1:3.000. 
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5.3.3 Locais de injeção 

 

Obtivemos 2 casos de injeção na IHy. O animal Kiss1-hrGFP 1 (KG1) tem o centro da 

injeção no centro da IHy e com grande quantidade de células imunorreativas ao MCH 

captando o traçador. O animal KG3 teve injeção na IHy, porém em sua parte mais rostral. A 

figura 17 apresenta um esquema com o sítio de injeção dos dois animais e a figura 18 mostra 

a fotomicrografia do sítio de injeção nestes dois animais. 

 

5.3.3.1 Dupla fluorescência BDA/hrGFP 

 

O animal KG1 e KG3 foram submetidos a duplas marcações com BDA e anti-hrGFP. 

Primeiramente eles foram analisados em microscópio de epifluorescência, no qual foi possível 

observar fibras anterogradamente marcadas inervando o território com células KiSS-1 tanto 

do AVPe como do Arc. Esses cortes foram selecionados para serem analisados em 

microscopia confocal. Porém, ao serem analisadas no microscópio confocal, constatamos que 

não haviam células KiSS-1 inervadas pela IHy. A figura 19 mostra fibras anterogradamente 

marcadas inervando o AVPe (figura 19A) e o mesmo campo com a presença de células KiSS-

1 em território predominantemente medial em relação à inervação da IHy (figura 19B-C). 

Observamos também que a inervação desse território dos animais selvagens (C57BL/6) é 

mais ampla que nos animais Kiss-1-hrGFP, ocupando todo o núcleo (figura 19D). O mesmo 

padrão de inervação se repetiu no Arc. A figura 20 mostra fibras anterogradamente marcadas 

inervando o Arc (figura 20A) e o mesmo campo com a presença de células KiSS-1 em 

território predominantemente medial em relação à inervação da IHy (figura 20B-C). Da 

mesma forma que descrito para o AVPe, observamos que a inervação do Arc nos animais 

C57BL/6 ocupa todo o núcleo (figura 20D). 
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6 DISCUSSÃO 

 

Neste tópico serão abordadas as considerações acerca dos resultados obtidos neste 

trabalho. 

 

6.1 Considerações metodológicas 

 

 Para a padronização do local de injeção na IHy, foi implantado o traçador fluorescente 

retrógrado FG, utilizado no estudo apenas como um marcador, pela rápida verificação do 

local de injeção, já que o mesmo é fluorescente e não necessita de revelação para sua 

visualização. O FG também oferece vantagem por ter pouco esvanecimento com a exposição 

pela luz ultravioleta e por ser pouco captado por fibras de passagem (Pieribone, Aston-Jones, 

1988;  Schmued, Fallon, 1986). 

O acerto de coordenadas se deu a partir do Atlas de Paxinos e Franklin (2013). Apesar 

da realização da coloração de Nissl, foi utilizada a referência quimioarquitetônica, utilizada 

previamente por Sita, Elias e Bittencourt (2007), ao invés da clássica referência 

citoarquitetônica, visto que a IHy não apresenta limites citoarquitetônicos nítidos e pode ser 

definida quimicamente pela presença do MCH. Dessa forma, a delimitação da IHy foi feita 

através da localização dos neurônios imunorreativos ao MCH, utilizando imunofluorescência 

para o MCH nos casos em que o FG se mostrou na IHy para confirmação do local de injeção e 

dupla marcação através de histoquímica para o BDA associado a imunofluorescência para o 

MCH, também para verificação do local de injeção nos animais com injeção de BDA.  

Para o estudo anterógrado propriamente dito optamos pelo uso do BDA (peso 

molecular 10.000). O BDA pode ser usado como traçador anterógrado, com peso molecular 

10.000ou retrógrado, com peso molecular 3.000 (Reiner et al., 2000). Essa técnica foi descrita 

inicialmente em 1992 (Brandt, Apkarian, 1992;  Veenman, Reiner, Honig, 1992) e desde 

então, vários trabalhos demonstraram sua eficácia (Brandt, Apkarian, 1992;  Novikov, 2001;  

Reiner et al., 2000;  Veenman, Reiner, Honig, 1992;  Wouterlood, Jorritsma-Byham, 1993). 

Segundo esses autores,o BDA tem fácil visualização e há facilidade na produção de pequenas 

injeções, porém, é preciso cuidado na análise dos dados até mesmo na utilização do BDA com 

alto peso molecular, pois pode resultar em alguma marcação retrógrada (Novikov, 2001;  

Reiner et al., 2000). Para a padronização das injeções de BDA realizamos testes com 5µA e 

7µA por 10 minutos e 20 minutos, para verificar a intensidade da corrente e o tempo mais 

adequado, o melhor resultado foi com 7A por 10 minutos, que foi usada no restante das 
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cirurgias. Houve perda tecidual no local da injeção quando realizadas com maior intensidade 

de corrente e maior tempo. Foram encontrados alguns locais retrogradamente marcados com o 

BDA, citados nos resultados. Apesar do nosso estudo ser apenas anterógrado, os locais 

retrogradamente observados, dos quais destacamos os núcleos septais e o núcleo ventromedial 

do hipotálamo, também apresentaram fibras anterogradamente marcadas, demonstrando 

conexões recíprocas desses territórios com a IHy. 

Para melhor visualização das fibras anterogradamente marcadas, utilizamos o método 

de intensificação pela prata e ouro nos casos submetidos à histoquímica pela 

imunoperoxidase. A intensificação pela prata é mais indicada para visualização de fibras do 

que corpos celulares, pois estesse tornam borrados pela intensificação. Assim, a intensificação 

com prata e ouro é ideal para estudos anterógrados, pois as fibras ficam mais espessas e 

douradas brilhantes e resulta num alto contraste fotográfico em campo escuro. O protocolo 

utilizado foi baseado no de Walker a partir do método de Fontana-Masson de impregnação 

pela prata (Masson, 1928;  Sita, Bittencourt, 2007;  Walker et al., 1988). 

Utilizamos nesse trabalho anticorpos secundários conjugados a três fluoróforos 

diferentes que emitem luz verde (FITC/CY2/Alexa Fluor® 488) e estreptavidinas conjugadas 

a dois fluoróforos diferentes que emitem luz vermelha (Cy3®/Alexa Fluor® 594). Para 

verificação do local de injeção em animais C57BL/6, optamos pela utilização do anticorpo 

secundário conjugado ao FITC (Jackson ImmunoResearch, West Grove – EUA) e 

estreptavidina conjugada ao fluoróforo Cy3® (Jackson ImmunoResearch, West Grove – 

EUA). Para verificação do local de injeção em animais Kiss1-hrGFP, optamos pela utilização 

do anticorpo secundário conjugado ao Cy2® (Jackson ImmunoResearch, West Grove – EUA) 

e estreptavidina conjugada ao fluoróforo Cy3® (Jackson ImmunoResearch, West Grove – 

EUA).Para a dupla marcação BDA/GnRH e BDA/hrGFP, utilizamos o anticorpo secundário 

conjugado ao Alexa Fluor® 488 (Life Technologies) e estreptavidina conjugado ao Alexa 

Fluor® 594 (Life Technologies), que apresentam uma melhor intensidade e brilho na 

marcação. Os meios de montagem também variaram de acordo com os fluoróforos utilizados, 

seguindo a orientação do fabricante, a fim de evitar degradação dos fluoróforos ocasionada 

pelo uso incorreto de meios de montagem. 

Foi realizada a titulação para o anticorpo anti-GnRH, anti-hrGFP e anti-ERatravés do 

método de imunoperoxidase. A concentração ideal do anticorpo usado na imuno-histoquímica 

é a que resulta em maior intensidade de marcação, alta especificidade e menor “background” 

(Sita, Bittencourt, 2007), podendo variar muito, pela forma de preparo, por sua apresentação 

comercial e até pelo protocolo a ser seguido. Assim, se faz necessário a realização da titulação 
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por cada laboratório. Seguindo protocolo de Hoffman, Le e Sita (2008), as diluições foram 

realizadas desde 1:1.000 até 1:100.000, utilizando uma escala logarítmica para diluição. Por 

fim, fizemos a reação de peroxidase durante 20 minutos com baixas concentrações de DAB e 

de peróxido de hidrogênio para possibilitar o término da reação enzimática e assim a detecção 

apropriada do antígeno sem que haja um aumento de “background”, usando sulfato de níquel 

como intensificadorporque a cor do produto da reação DAB/Níquel se altera para marrom 

mediante excesso de anticorpo primário. 

Através deste protocolo, a marcação para anti-hrGFP e anti-ER ficaram ótimas, 

porém para o anti-GnRH, a marcação com estas concentrações nãofoi satisfatória e realizamos 

nova titulação submetendo os tecidos à recuperação antigênica, que se utiliza do calor e do 

tampão citrato de sódio. 

A recuperação antigênica foi necessária, pois a fixação do tecido é feita com 

formaldeído que promove a ligação entre os grupos amina dos aminoácidos presentes nas 

proteínas, bloqueando o acesso do anticorpo ao epítopo. O calor desnatura as proteínas, 

portanto os epítopos ficam expostos por: quebra da ligação entre epítopos induzida pela 

formalina, extração de proteínas bloqueadoras difusíveis, precipitação de proteínas e 

reidratação do tecido (Shi, Cote, Taylor, 1997). O tempo de exposição ao calor na 

recuperação antigênica é inversamente proporcional à temperatura usada, e quanto maior a 

temperatura, mais efetivo é o resultado. O pH também é um fator importante, o citrato de 

sódio tem pH baixo (6,0), que leva ao maior rendimento na intensidade de alguns anticorpos 

(Shi, Cote, Taylor, 1997). 

Diante do aumento no número de corpos celulares marcados com o protocolo de 

recuperação antigênica na imunoperoxidase, procedemos com o teste para fluorescência com 

recuperação antigênica. Apesar do número restrito de células imunorreativas a GnRH que 

observados com a imunofluorescência, realizamos a dupla marcaçãopara a utilização do 

anticorpo primário anti-GnRH em animais com injeções de BDA na IHy, mas o resultado não 

foi satisfatório. De acordo com isso, programamos a realização de um teste de intensificação 

do anti-GnRH através da tiramina biotinilada. Como o protocolo de intensificação com 

tiramina usa o complexo avidina/biotina e de sua própria afinidade pela avidina, para bloquear 

os sítios livres de biotina, foi realizado um teste de concentração para o anticorpo anti-biotina, 

porém o resultado foi insatisfatório e acrescentamos uma etapa após o anticorpo secundário, 

utilizando um anticorpo anti-biotina conjugado a enzima peroxidase em alta concentração que 

teve melhor resultado, mas ainda não bloqueou toda a biotina. O teste completo foi feito 

(dupla fluorescência BDA/GnRH), porém os resultados continuaram insatisfatórios. 
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Em compensação, nos animais Kiss1-hrGFP que tiveram injeção na IHy (KG1 e 

KG3), apenas com histoquímica para o BDA (dupla fluorescência para verificação de local de 

injeção BDA/MCH) já puderam ser observados em microscopia de epifluorescência, 

mostrando fibras inervando as áreas de interesse, devido à fluorescência emitida pelo hrGFP 

destes animais. O anticorpo anti-hrGFP foi testado e teve um ótimo resultado, a menor 

concentração testada na titulação. Esta foi a concentração com menor background e melhor 

marcação. Adaptamos esta concentração para fluorescência e intensificamos a fluorescência 

das fibras anterogradamente marcadas para ficarem compatíveis. Este material foi analisado 

em microscopia de epifluorescência, para selecionar os cortes que seriam analisados em 

microscopia confocal, porém não houve sucesso nesta análise. 

Houve contratempos consideráveis, problemas na fonte de iontoforese, não em uma, 

mas nas duas fontes que tínhamos, fazendo-se necessário o empréstimo de uma fonte com 

uma professora colaboradora. Depois tivemos problemas com variações de corrente elétrica 

na sala de cirurgia, prejudicando o uso de equipamentos sensíveis como a fonte de iontoforese 

e motivando a realização de uma reforma elétrica emergencial. Também houve problema com 

o lote de BDA, já que a diluição de uma alíquota nova resultou em injeções muito pequenas e 

com consequente pequeno transporte. Assim, alteramos a diluição do traçador para água 

Milli-Q®, que segundo nossa experiência resulta em injeções maiores, sendo inclusive 

necessária a redução da intensidade da corrente de 7mA para 5mA, mas mesmo assim ambas 

alíquotas do mesmo lote aparentaram estar com problema. Assim, obtivemos somente 2 casos 

notáveis, os quais estão sendo apresentados neste trabalho. 

 

6.2 Comparação das projeções da IHy entre camundongos fêmeas e ratas 

 

As projeções analisadas nesse caso foram comparadas à marcação descrita em ratas 

(Bueno, 2014;  Bueno et al., 2016). 

As projeções tanto em camundongos fêmeas quanto em ratas se mostraram 

ascendentes e descendentes e principalmente ipsilaterais. Nota-se uma densidade de marcação 

maior em camundongos fêmeas do que em ratas ou mesmo ratos (Sita, Elias, Bittencourt, 

2007), o que atribuímos ao tamanho da injeção em relação ao volume do encéfalo. Além 

disso, observamos um maior número de estruturas que recebem pouca/esparsa inervação, o 

que novamente deve refletir o tamanho da injeção. Ainda que seja possível a realização de 

injeções menores do que asaqui apresentadas, acreditamos que isso nos prejudicaria na 

caracterização neuroquímica das projeções, pois diminuiria globalmente a densidade de fibras 
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anterogradamente marcadas.  

Em camundongos fêmeas, as projeções da IHy são predominantemente mediais e se 

distribuem para o encéfalo a partir de um trajeto periventricular, semelhante ao descrito em 

ratas. É notório que boa parte do trajeto das projeções se aproveita do feixe prosencefálico 

medial para sua distribuição. Observamos projeções para regiões mais caudais do que 

previamente relatado, com fibras se dispersando pela formação reticular e núcleos da rafe. 

Há uma variação em alguns territórios inervados em ratas e camundongos fêmeas, 

como a região mamilar e a substância periaquedutal. Em camundongos fêmeas foi encontrada 

densa projeção para os núcleos mamilares e retromamilares, que não apresentam inervação 

em ratas, porém os núcleos tuberomamilar dorsal e premamilares mostram mesma densidade 

de marcação em ratas e camundongos fêmeas. Na substância cinzenta periaquedutal, 

observamos que nos camundongos fêmeas a parte dorsolateral é a menos inervada enquanto 

que em ratas é mais inervada.  

Com relação à região septal, em ratas a parte intermédia do núcleo septal lateral é a 

mais inervada e em camundongos fêmeas a parte intermédia e ventral se encontram com a 

mesma densidade de inervação, porém maior que a dorsal. 

Observamos que o núcleo horizontal da banda diagonal e o núcleo medial da amígdala 

não apresentaram inervação nos nossos animais, ainda que previamente descritos como 

recebendo inervação da IHy em ratas (Bueno, 2014). 

Das áreas com funções neuroendócrinas de interesse, todas estão inervadas também 

em camundongos fêmeas, fazendo desse animal um bom modelo para o estudo das funções 

neuroendócrinas e reprodutivas da IHy. Tanto o núcleo periventricular anteroventral como a 

área pré-óptica medial e o núcleo arqueado apresentam expressiva inervação. Adicionalmente, 

observamos uma marcação mais evidente no núcleo ventromedial do hipotálamo 

(principalmente parte dorsomedial) do que observado previamente nas ratas. 

É curioso notar que o núcleo reuniens recebeu grande densidade de projeções em 

nossos animais. O núcleo reuniens é densamente inervado em ratos mas pobremente inervado 

em ratas.  
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 Ratos Ratas Camundongos 

fêmeas 

Núcleo septal lateral  ↑ LSI 

 ↓ LSV 

 ↑ LSI 

 ↓ LSV 

  LSI = LSV 

Núcleo reuniens  ↑  ↓  ↑ 

Núcleo ventromedial 

do hipotálamo 

______  ↓  ↑ VMHDM 

Núcleo arqueado ______ ↑ ↑ 

Substância cinzenta 

periaquedutal 

↑DMPAG e DLPAG ↑DMPAG e DLPAG 

 

 ↑ DMPAG e LPAG 

 ↓ DLPAG 

Tabela 2-  Comparação qualitativa das principais projeções entre ratos, ratas e camundongos fêmeas 
(Bueno et al., 2016;  Sita, Elias, Bittencourt, 2007) 

 

Para posterior publicação, pretendemos injetar o traçador BDA também em 

camundongos machos para analisar suas diferenças em relação à fêmeas e ratos em geral, 

concluindo assim a análise de variações das projeções da IHy específicas ao gênero e espécie 

nos roedores citados. 

 

6.3 Análise do estudo anterógrado em animais Kiss1-hrGFP 

 

As projeções foram analisadas em microscopia de epifluorescência e confocal. 

Observamosfibras anterogradamente marcadas inervando o AVPe e o Arc, porém a 

distribuição de fibras anterogradamente marcadas no AVPe e Arc nos animais Kiss1-hrGFP 

foi ligeiramente diferente daquela obtida nos animais C57BL/6, de tal modo que as fibras 

anterógradas inervando esses núcleos se localizam predominantemente laterais ao território 

das células KiSS-1 geneticamente marcadas com o GFP.Em contrapartida, nos animais 

C57BL/6, a distribuição de fibras alcança todo o território do AVPe e Arc. Algumas células 

KiSS-1 pareciam estar inervadas por fibras oriundas da IHy, porém quando analisamos no 

microscópio confocal, as fibras abraçavam a célula, mas não a inervavam (dados não 

mostrados). 

Assim, nossos resultados em camundongos selvagens (C57BL/6) não foram 

confirmados em animais geneticamente modificados. Estudos adicionais são necessários para 

verificar se há alguma interação, ainda não descrita, entre o traçador BDA e o GFP. 

Observamos (dados não mostrados) uma visível diminuição no número das células GFP no 
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mesmo lado em que ocorreu a marcação, sugerindo essa hipótese. 

A kisspeptina estimula a secreção de GnRH por efeito direto e indireto em células 

GnRH que não tem receptor de estrógeno  (ER, mas possuem receptor de kisspeptina 

(KiSS-1R)  (Dumalska et al., 2008;  Han et al., 2005;  Pielecka-Fortuna, Chu, Moenter, 2008;  

Wintermantel et al., 2006). As células KiSS-1 expressam ERα (Clarkson et al., 2008;  Frazao 

et al., 2013;  Smith et al., 2005). Neurônios KiSS-1 estão localizados no AVPe e Arc. No Arc, 

eles estão envolvidos em uma alça de feedback negativo na regulação de GnRH e LH por 

esteroides sexuais, cuja a ação é inibidora e a expressão do Kiss1RNAm é alterada em função 

do ciclo estral (Smith et al., 2005;  Smith et al., 2006b). No AVPe, estes mesmos hormônios 

induzem a expressão do Kiss1RNAm (Oakley, Clifton, Steiner, 2009) e o aumento da 

liberação LH que dá início à puberdade (Seminara et al., 2003)e mantem a ovulação e 

fertilidade(Clarkson et al., 2008). A revisão de Oakley, Clifton e Steiner (2009) mostra 

também a importância da kisspeptina nos efeitos do feedback positivo na regulação de 

neurônios GnRH pelo estradiol no AVPe: o tratamento com anti- kisspeptina abole o pico de 

LH em ratas; o estradiol induz drasticamente a expressão do Kiss1RNAm no AVPe no rato; o 

pico de expressão no AVPe coincide com o aumento GnRH e LH; os neurônios KiSS-1 

mostram indução de Fos exatamente neste tempo; e por último neurônios com receptores de 

estrógeno que fazem contato sináptico direto com células GnRH são provavelmente neurônios 

KiSS-1. 

Nossa hipótese inicial era que as fibras da IHy inervariam estas células (KiSS-1), já 

que é uma área com projeções sexualmente dimórficas e suas fibras inervam os núcleos 

relacionados ao controle reprodutivo, porém nossos dados foram inconclusivos até o 

momento. Apesar disso, podemos notar que a região predominantemente inervada pela IHy 

no AVPe e no Arc, às margens do território com células KiSS-1, é uma região rica em 

ER(Cheong et al., 2015;  Frazao et al., 2014), que são cruciais na estimulação ou inibição 

da liberação de LH. Pretendemos analisar se nossas fibras realmente inervam células ERas 

quais, por sua vez, podem estar fazendo a intermediação com as células KiSS-1.  

Sabe-se que as células KiSS-1 também expressam ER(Clarkson et al., 2008;  Frazao 

et al., 2013;  Smith et al., 2005), porém parecem haver outras células nestes locais que 

expressam o ER, podendo também estar respondendo aos estímulos gonadais. Analisando 

trabalhos com células que tinham função no controle reprodutivo nestes locais, encontramos 

no AVPe, as células GABAérgicas e no Arc, duas populações de neurônios que parecem estar 

localizadas não tão medialmente quanto os neurônios KiSS-1 e que poderiam fazer esta 
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interface, os neurônios POMC (proopiomelanocortina) e os neurônios NPY (neuropeptídeo 

Y) (Cheong et al., 2015;  Kurunczi et al., 2009).Estes têm seu papel mais conhecido no 

metabolismo energético, os neurônios POMC são anorexigênicos e os NPY, orexigênicos. 

Os neurônios GABAérgicos são conhecidos por sua ação inibitória na liberação do 

GnRH que se dá por meio dos receptores GABAB (Liu, Herbison, 2011;  Zhang et al., 2009), 

mas alguns trabalhos mostram que por meio de seus receptores GABAA eles também podem 

excitar neurônios GnRH (Constantin, Iremonger, Herbison, 2013;  Herbison, Moenter, 2011). 

Como já foi dito na introdução, estes neurônios podem estar inibindo células dopaminérgicas 

da IHy, impedindo a liberação do GnRH (Kalia et al., 1999). A kisspeptina aumenta a 

frequência da transmissão sináptica GABAérgica diretamente para neurônios GnRH, através 

de receptores GABAA, sendo que a liberação da kisspeptina pode ser inibida por estradiol 

durante o feedback negativo e aumentada no feedback positivo (Pielecka-Fortuna, Moenter, 

2010). 

Os neurônios POMC produzem o hormônio estimulante de melanócito tipo α (α-

MSH), o qual age no núcleo paraventricular do hipotálamo e na área hipotalâmica lateral, 

reduzindo a ingestão alimentar e aumentando o gasto de energia (Elias et al., 1999;  Elias et 

al., 2000). O -MSH tem efeito estimulatório na liberação do LH quando injetado em fase de 

proestro, e ação inibitória quando injetado depois do pico de LH no estro ou metaestro, 

quando os níveis de estrógeno estão baixos(Celis, 1985). 

Os neurônios POMC e NPY expressam ER(Smith et al., 2013) e os neurônios NPY 

também expressam receptores de ghrelina (GHSR) no Arc, aumentando a expressão destes 

neurônios (Luckman, Rosenzweig, Dickson, 1999;  Willesen, Kristensen, Romer, 1999).A 

ghrelina inibe a liberação do GnRH (Fernandez-Fernandez et al., 2004;  Fernandez-Fernandez 

et al., 2005). Em ratos, dependendo do nível do esteróide gonadal, os neurônios NPY 

mostram efeitos estimulatórios ou inibitórios e pode mediar diretamente as ações dos 

neurônios GnRH (Kalra, Crowley, 1984;  Klenke, Constantin, Wray, 2010;  Sahu et al., 

1987). Estudos em camundongo macho indicam que mais de 50% das projeções de NPY 

inervam neurônios GnRH originadas no arqueado (Turi et al., 2003). 

A kisspeptina realiza uma ligação entre o status energético e a fertilidade (Alves et al., 

2015). Em ratas na puberdade, a restrição calórica crônica reduz a expressão de kiss1 no Arc, 

mas não no AVPe (Roa et al., 2009). A kisspeptina também pode excitar diretamente os 

neurônios POMC e inibir indiretamente os neurônios NPY (Fu, van den Pol, 2010), porém 

não há efeitos da kisspeptina na diminuição da ingestão alimentar. 

Neurônios KiSS-1 hipotalâmicos expressam o receptor de leptina (Cravo et al., 2013;  
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Cravo et al., 2011;  Smith et al., 2006a). A leptina inibe a expressão de NPY (Stephens et al., 

1995). Em caso de balanço energético negativo, o eixo reprodutivo é inibido e há uma 

diminuição da concentração do LH e do FSH (Thomas et al., 1990). Também há um aumento 

das concentrações plasmáticas de ghrelina que suprime o eixo reprodutivo, a secreção de LH 

através da kisspeptina é inibida pela ghelina (Martini et al., 2006). Em ratos, o estrógeno 

reduz o efeito orexígeno da ghrelina no arqueado (Clegg et al., 2007). Altos níveis de 

estradiol circulante aumentam a expressão do RNAm do receptor de ghrelina e a co-expressão 

deste com o ERno núcleo arqueado (Frazao et al., 2014). Estudos em várias espécies 

sugerem que a ghrelina suprime a secreção de gonadotrofinas (Fernandez-Fernandez et al., 

2004;  Fernandez-Fernandez et al., 2005). Frazão e colaboradores, (2014) sugerem que a 

ghrelina age em neurônios KiSS-1 do núcleo arqueado modulando o eixo reprodutivo, 

dependendo do nível de estradiol, contribuindo no feedback negativo do estradiol. Portanto, 

em altos níveis de estradiol a ghrelina estimula a atividade dos neurônios KiSS-1 na liberação 

de fatores que inibem os neurônios GnRH (dinorfinas e neurokinina B) e não de kisspeptina, e 

ocorre um aumento da expressão de receptor de ghrelina e uma diminuição da expressão de 

KiSS-1 (Navarro et al., 2009;  Smith et al., 2007;  Smith et al., 2005). 

Diante desses resultados, inferimos que os neurônios MCH da IHy poderiam inervar 

as células que apresentam ER no território lateral à presença das células KiSS-1 tanto no 

AVPe como no Arc. Assim, há a possibilidade, ainda não confirmada, das fibras oriundas da 

IHy inervarem as células gabaérgicas do AVPe, ou que apresentem POMC e NPY no Arc. 

Essas células, por sua vez, inervam as células KiSS-1. Essa alça, teria capacidade de 

influenciar os neurônios GnRH de acordo com os níveis de estrógeno presentes. 

 

6.4 Considerações funcionais 

 

Esse estudo mostra as projeções da IHy em camundongos fêmeas usando traçador 

anterógrado assim como estudos anteriores realizados em ratos (Sita, Elias, Bittencourt, 2007) 

e ratas (Bueno, 2014;  Bueno et al., 2016) e foi realizado de modo a garantir que o 

camundongo fêmea também fosse um modelo apropriado para a caracterização neuroquímica 

das projeções da IHy. 

Observamos uma predominância de projeções da IHy para componentes do sistema 

hipotalâmico de defesa e reprodutivo em camundongos fêmeas que serão discutidos a seguir. 
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6.4.1 As projeções da IHy e o comportamento de defesa/motivado 

 

As projeções da IHy em camundongos fêmeas sugerem sua integração no sistema de 

defesa, já que a IHy inerva núcleos que fazem parte da organização do sistema de defesa 

hipotalâmico medial (Canteras, 2002). Observamos que a IHy inerva núcleos significativos 

para este circuito como: o núcleo septal lateral, o núcleo intersticial da estria terminal, o 

núcleo reuniens, a área pré-óptica lateral, área hipotalâmica anterior, lateral e posterior, a 

região perifornicial, o núcleo ventromedial e dorsomedial do hipotálamo, a substância 

cinzenta periaquedutal, o núcleo pré-comissural e o núcleo pré-mamilar dorsal (Tabela1). Isto 

também tinha sido observado em ratos (Sita, Elias, Bittencourt, 2007). Essas regiões recebem 

inervação expressiva em ratos, mas não em ratas e observamos aqui que são 

predominantemente inervadas em camundongos fêmeas.  

Estudos comportamentais ainda não publicados de nosso grupo sugerem que a IHy em 

ratos está envolvida no comportamento de defesa do rato frente ao gato, seu predador natural 

(Sita et al., 2016). Outros estudos são necessários para investigar se existe um comportamento 

diferencial na resposta de defesa de ratas e camundongos fêmeas. 

Quando ratos são expostos ao gato e investiga-se a expressão da proteína Fos 

(marcador de ativação celular), os principais núcleos que respondem aos estímulos no sistema 

de defesa hipotalâmico medial são a área hipotalâmica anterior (AH), a parte dorsomedial do 

núcleo ventromedial do hipotálamo (VMHDM), o núcleo pré-mamilar dorsal (PMd), a região 

perifornicial, o núcleo dorsomedial e a área pré-óptica lateral (Canteras et al., 1997). 

Há três tipos de estímulos ameaçadores: o do predador, o de ataque entre membros de 

mesma espécie, e os perigos ao desenvolvimento (Canteras, 2011). Os comportamentos 

responsivos a estímulos predatórios podem ser condicionados (avaliação de risco, 

congelamento e esquiva) ou incondicionados (fugir, esconder, ameaça defensiva e ataque 

defensivo, além dos também condicionados, avaliação de risco, congelamento) (Blanchard, 

Blanchard, Hori, 1989). 

Em experimentos comportamentais de defesa interespecíficos, em que o rato fica um 

período com uma fêmea, a fêmea é removida e um macho intruso é colocado em seu lugar, os 

intrusos expostos apresentam um aumento da expressão da proteína Fos também no circuito 

reprodutivo hipotalâmico medial, como a área pré-optica medial, a parte ventrolateral do 

núcleo ventromedial do hipotálamo e o núcleo pré-mamilar ventral (Kollack-Walker et al., 

1999;  Kollack-Walker, Newman, 1995;  Kollack-Walker, Watson, Akil, 1997;  Motta et al., 

2009;  Veening et al., 2005). O padrão de ativação no PMd é diferente para intrusos e ratos 
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expostos, o aumento da proteína Fos está centrado na região ventrolateral do PMd para um, 

enquanto em outro se forma na região dorsomedial do núcleo, pois essa informação está 

relacionada com o reconhecimento do dominante (Cezario et al., 2008;  Motta et al., 2009). 

O PMd influencia mecanismos mnemônicos associado ao contexto de ameaça 

predatória. Lesões no PMd causam prejuízo durante o estágio de aprendizado na consolidação 

da memória, reduzindo o evento aversivo, porém não afetam a detecção do predador e 

continuam apresentando reação aversiva. A lesão deste local interfere o mínimo ou nada em 

estímulos não predatórios (Blanchard et al., 2003). A inativação farmacológica do PMd com 

muscimol reduz a resposta condicionada defensiva (Cezario et al., 2008). O PMd amplifica o 

circuito de defesa hipotalâmico medial responsivo pela ameaça predatória. Este núcleo é 

pouco inervado pela IHy. 

O PMd recebe projeções maciças do núcleo tegmental ventral, que tem relação com o 

núcleo mamilar medial, envolvido na memória de trabalho espacial relevantes para estratégias 

de fuga (Sziklas, Petrides, 1998). Ele projeta para o núcleo anteromedial ventral que projeta 

para a área retrosplenial lateral envolvida na modulação dos movimentos da cabeça e do olho 

associados a mecanismos atencionais (Risold, Swanson, 1995). Lesões no núcleo talâmico 

anteromedial reduzem respostas defensivas condicionadas. 

A formação hipocampal recebe aferências da amígdala e está envolvida na detecção de 

pistas relacionadas ao predador (Petrovich, Canteras, Swanson, 2001). O odor do predador é 

processado pelo bulbo olfatório acessório (McGregor et al., 2004), que projeta para amígdala 

medial. A amígdala também recebe aferências de áreas de associação visual e auditiva 

(McGregor et al., 2004) e projeta para a VMHDM, a AH e o PMd, através do núcleo 

intersticial da estria terminal que modula a raiva defensiva e o reflexo de sobressalto (Dong, 

Swanson, 2004;  Lee, Davis, 1997) e inerva outros componentes do sistema hipotalâmico 

(Comoli, Ribeiro-Barbosa, Canteras, 2000;  Walker, Davis, 1997). 

A área incerto-hipotalâmica era chamada, na maior parte dos trabalhos, de zona 

incerta, mais especificamente, de zona incerta rostral, zona incerta medial e zona incerta 

rostromedial (Bittencourt et al., 1992;  Mitrofanis, 2005;  Sita, Elias, Bittencourt, 2003;  

Wagner et al., 1995), mas analisando as fotomicrografias e esquemas de alguns deles, 

podemos garantir que se referia à IHy. Desta forma, pode-se confirmar o que foi visto neste 

trabalho, há projeções da IHy para o núcleo reuniens (Herkenham, 1978;  McKenna, Vertes, 

2004) e substância cinzenta periaquedutal (Elias, Bittencourt, 1997).  

A parte rostral do núcleo reuniens é inervada pela AH, VMHDM e PMd (Canteras, 

Simerly, Swanson, 1994;  Canteras, Swanson, 1992;  Risold, Canteras, Swanson, 1994). Este 
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núcleo está envolvido no aprendizado e memória relacionado com a emoção e representa a 

maior fonte de projeções talâmicas da formação hipocampal na modulação da transmissão 

através deste sistema (Herkenham, 1978;  Risold, Thompson, Swanson, 1997;  Wouterlood, 

Saldana, Witter, 1990).  

O núcleo reuniens é um meio de transferência de informações límbicas 

(emocional/cognitiva) para o hipocampo e córtex orbitomedial pré-frontal, da área septal, da 

área pré-óptica medial e lateral, da área hipotalâmica lateral, da área tegmental ventral, da 

substância cinzenta central, da área pré-tectal e do colículo superior, dentre outros 

(Herkenham, 1978).  

Os núcleos ventromedial e dorsomedial do hipotálamo apresentaram muitas fibras 

anterogradamente marcadas em nossos animais, porém a VMHDM tem uma maior densidade 

de fibras. 

A VMHDM está envolvida com o comportamento apetitivo, assim como o núcleo 

paraventricular do hipotálamo e o núcleo dorsomedial do hipotálamo (Canteras, Simerly, 

Swanson, 1994).  

O núcleo dorsomedial do hipotálamo ativa situações de estresse e tem sido implicado 

no comportamento autonômico, comportamento ingestivo e respostas endócrinas ao estresse 

agudo (File, Gonzalez, Gallant, 1999;  Inglefield, Schwarzkopf, Kellogg, 1994;  Shekhar, 

1993;  Shekhar, Katner, 1995). Este núcleo recebe projeções da maior parte do hipotálamo 

(AVPe, núcleo pré-óptico medial, área hipotalâmica anterior, núcleo ventromedial do 

hipotálamo, núcleo supra óptico) e inerva o VMHDM, o núcleo paraventricular do tálamo, o 

córtex infra-límbico, o núcleo septal lateral e a amígdala basomedial (Bernardis, Bellinger, 

1987;  Moga, Weis, Moore, 1995;  ter Horst, Luiten, 1986;  Thompson, Canteras, Swanson, 

1992). O núcleo paraventricular do tálamo projeta para locais límbicos, núcleo intersticial da 

estria terminal, amígdala central e núcleo accumbens, influenciando o comportamento 

orientado por meta. 

De acordo com Elias e Bitencourt (1997), a zona incerta medial de ratas, ou seja, IHy, 

inerva principalmente a coluna dorsolateral da substância cinzenta periaquedutal, relacionada 

com a informação da dor, mas neste trabalho, vimos que a coluna dorsolateral é a menos 

inervada em camundongos fêmeas. Também houve maior projeção para a parte dorsomedial 

do núcleo ventromedial do hipotálamo (VMHDM) que inerva a parte mais caudal da coluna 

dorsolateral da substância cinzenta periaquedutal (DLPAG), e a parte ventrolateral do núcleo 

ventromedial do hipotálamo (VMHVL) que inerva a parte mais rostral da DLPAG, tinha 

menos projeções (Beitz, 1982). A inervação da DLPAG no nível do núcleo Darkschewisch 
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pela VMHDM e PMd é densa. No nível do núcleo troclear e oculomotor, a VMHDM também 

projeta para a parte dorsomedial da PAG (DMPAG). Na parte mais caudal, a VMHDM 

projeta para toda a PAG. A DLPAG integra a informação de estresse psicológico, 

desencadeando respostas de enfrentamento e aumentando a atividade somatomotora (Floyd et 

al., 2000). Ainda é preciso investigar em nossos animais a LPAG e DMPAG estão mais 

inervadas, diferente do que é visto em ratos onde a DLPAG está mais inervada. 

Todos os componentes do sistema de defesa hipotalâmico medial projetam para a zona 

incerta que projeta para o núcleo pré-comissural e a DLPAG (Canteras, Goto, 1999a;  Elias, 

Bittencourt, 1997). A lesão desses núcleos faz com que o animal se torne passivo.  

A AH, densamente marcada em camundongos fêmeas, projeta para a DMPAG e para a 

parte ventrolateral da PAG (VLPAG)(Risold, Canteras, Swanson, 1994). Os dois terços mais 

rostrais da DMPAG e da DLPAG mostram uma maior expressão de proteína Fos quando estes 

animais são expostos ao predador (Canteras, Goto, 1999b). 

O núcleo septal lateral recebeu moderada inervação da IHy. Ele projeta para a AH, 

PMd e VMHDM (Risold, Swanson, 1997) e contém uma ampla população de neurônios 

GABAérgicos que geram a inibição do circuito mediando as reações de defesa (Risold, 

Swanson, 1997). 

Os alvos telencefálicos do sistema de defesa hipotalâmico medial são o núcleo septal 

lateral, o núcleo intersticial da estria terminal e amígdala lateral. As projeções do núcleo 

septal lateral chegam do AH, que integra a maioria dos inputs do septo-hipocampal e se dirige 

para o núcleo septal lateral (Risold, Canteras, Swanson, 1994). A AH projeta para área pré-

óptica lateral (Risold, Canteras, Swanson, 1994) que participa da modulação das respostas 

somatomotoras (Swanson, 1987. vol.5;  Swanson et al., 1984). 

O núcleo hipotalâmico posterior recebe muita inervação em camundongos fêmeas, 

assim como, a substância cinzenta periventricular que apresenta muitas fibras de passagem e o 

núcleo pré-comissural. O núcleo hipotalâmico posterior tem papel no processo mnemônico, 

integrando a atividade somatomotora e visceromotora relacionadas a resposta defensiva. Ele 

projeta para estruturas com inputs direto para formação hipocampal como o núcleo reuniens 

(Vertes et al., 1995). 

O sistema de defesa hipotalâmico medial recebe aferências telencefálicas: amígdala 

medial, amígdala basomedial, núcleo septal lateral e núcleo intersticial da estria terminal; 

intrahipotalâmicos, da região perifornicial; e de alguns núcleos do tronco encefálico, o núcleo 

pré-comissural (PrC), a parte dorsolateral da substância periaquedutal (DLPAG), o subnúcleo 

da área parabraquial e o núcleo tegmental ventral. A região perifornicial integra a informação 
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do sistema septo-hipocampal e projeta para o AH, PMd e VMHDM durante a exposição ao 

predador (Canteras, 2011). As áreas infra-límbicas e pré-límbicas do córtex pré-frontal 

projetam para a AH e o PMd. O córtex pré-frontal medial projeta para o PrC e a DLPAG 

(Canteras, Goto, 1999a;  Floyd et al., 2000;  Sesack et al., 1989;  Wyss, Sripanidkulchai, 

1984).  

 

6.4.2 As projeções da IHy e o controle reprodutivo 

 

A inervação da IHy observada para áreas relacionadas ao controle reprodutivo como a 

área pré-óptica medial (MPA), o núcleo periventricular anteroventral (AVPe) e o núcleo 

arqueado (Arc) é sexualmente dimórfica. Estas áreas estão mais inervadas em camundongos 

fêmeas e ratas, porém em ratos, não há relatos de inervação ou aparece pouquíssima inervação 

dessas áreas (Bueno et al., 2016;  Sita, Elias, Bittencourt, 2007). Não há descrições do padrão 

de inervação dessas regiões pela IHy em camundongos machos. 

 Observamos as fibras da IHy após histoquímica para BDA seguido de intensificação 

pela prata e ouro em animais C57BL/6 e dupla fluorescência em animais Kiss1-hrGFP, e 

notamos que há uma diferença, em dupla fluorescência, o território das células KiSS-1 no 

AVPe e Arc são nitidamente contornados pelas fibras da IHy, enquanto nas fibras 

anterogradamente marcadas com prata e ouro, o núcleo todo está inervado. Isto indica que a 

IHy está inervando estes núcleos, porém deve estar inervando outras células ali presentes que 

também respondem a esteroides gonadais. 

O circuito reprodutivo hipotalâmico medial é constituído pelo núcleo pré-óptico 

medial (MPO), a parte ventrolateral do núcleo hipotalâmico ventromedial (VMHVL) e núcleo 

pré-mamilar ventral (PMv), estas áreas expressam alto nível de receptores de hormônios 

gonadais (Simerly et al., 1990). Estes núcleos também tiveram inervação, com menor 

intensidade que as áreas de interesse, principalmente o PMv.  

O núcleo pré-óptico medial (MPO) destaca-se por ser mais inervado em ratas do que 

em machos (Simerly, Swanson, 1986, 1988), porém, ainda tem função essencial nas respostas 

copulatórias em machos, e influência inibitória no comportamento copulatório de fêmeas. 

Além disso, o MPO tem conexões bidirecionais com o VMH, o qual controla a resposta de 

lordose nas fêmeas, e com o AVPe que faz a mediação hormonal no feedback da secreção de 

gonadotrofinas (Simerly, 1998). O MPO também se conecta reciprocamente com a IHy 

(Rondini et al., 2010), porém em camundongos fêmeas, a área pré-óptica medial foi a que 

mais se destacou das áreas relacionadas ao controle reprodutivo.  
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A VMHVL está envolvida na mediação do comportamento reprodutivo e se projeta 

para regiões do prosencéfalo e tronco encefálico que contém células que sintetizam receptores 

de esteroides sexuais. A lesão do VMH reduz drasticamente o comportamento de lordose, 

enquanto que a estimulação elétrica facilita a expressão da lordose (Pfaff, Sakuma, 1979a, 

1979b). 

Sabe-se também que a VMHVL é rica em ER, mas que estes não são essenciais para 

o controle ovulatório, apenas para o comportamento sexual (lordose) nesta área, através de 

neurônios glutamatérgicos (Cheong et al., 2015). Em um estudo com animais geneticamente 

modificados (Cheong et al., 2015), constatou-se que o ER através de neurônios 

glutamatérgicos (VGLUT2) é essencial para o feedback positivo e negativo do estradiol, 

enquanto em neurônios GABAérgicos é essencial apenas para o feedback positivo.  

O PMv influencia no pico ovulatório de LH (Donato et al., 2009), pois ele é um dos 

núcleos que mais projeta para o AVPe (Le et al., 1999;  Wiegand, Terasawa, 1982) e inerva 

neurônios GnRH (Boehm, Zou, Buck, 2005;  Rondini et al., 2004;  Yoon, Enquist, Dulac, 

2005). O PMv também recebe e projeta para a amígdala medial, que em conjunto com o 

núcleo intersticial da estria terminal, o bulbo olfatório acessório, MPA e VMH são 

responsáveis pela detecção, processamento e desencadeamento de respostas aos feromônios 

(Halpern, Martinez-Marcos, 2003). 

Outro integrante do sistema hipotalâmico reprodutivo medial que teve moderada 

inervação foi a VLPAG, a qual através de sua parte mais caudal, integra sensibilidade e 

motricidade da lordose. A VLPAG recebe aferênciassomato-sensoriais da coluna ventrolateral 

da medula espinal que descende até o núcleo gigantocelular que projeta para motoneurônios 

que controlam a musculatura envolvida na lordose (Normandin, Murphy, 2008;  Sakuma, 

Pfaff, 1980;  Salzberg, Lonstein, Stern, 2002). A PAG é essencial para o período de duração 

da lordose.  

Em fêmeas, a IHy conecta-se reciprocamente com o AVPe e com a área e núcleo pré-

óptico medial. O AVPe é um núcleo-chave para o pico pré-ovulatório do LH (Le et al., 1999;  

Wiegand, Terasawa, 1982). Este núcleo envia projeções principalmente para núcleos da zona 

periventricular incluindo o arqueado (Arc), e na zona medial do hipotálamo, o AVPe inerva a 

MPA e o núcleo dorsomedial (Simerly, 1995) e regula uma variedade de funções dos sistemas 

neurais distintas na secreção de gonadotrofinas (Simerly, 1998).  

Não há indícios de projeção para o Arc em machos, mas há moderada projeção para 

este núcleo em fêmeas (Bueno et al., 2016). Mesmo havendo menos marcação do que se 

esperava em camundongos fêmeas, este núcleo ainda merece destaque, por ter relação com o 
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controle reprodutivo, sendo um dos alvos deste estudo. 

O Arc e o núcleo ventromedial do hipotálamo são regiões ricas em receptores de 

estrógeno e progesterona, sendo assim, um possível local para feedback do sistema GnRH. 

Estes núcleos se projetam para área pré-óptica, onde os neurônios do AVPe ricos em 

receptores de estrógeno se projetam diretamente para as células GnRH (Pompolo, Rawson, 

Clarke, 2001). 

Os neurônios do AVPe produzem a kisspeptina que estimulam diretamente os 

neurônios GnRH da área pré-óptica medial (Dumalska et al., 2008;  Han et al., 2005;  

Pielecka-Fortuna, Chu, Moenter, 2008) promovendo a ovulação, porém, as kisspeptinas não 

exercem um efeito exclusivo no controle da ovulação (Donato et al., 2011), o sistema MCH 

da IHy deve atuar de forma alternativa à kisspeptina na regulação do controle da ovulação. 

A função reprodutiva do MCH tem sido notória, visto que a injeção de MCH na área 

pré-óptica medial e no núcleo ventromedial do hipotálamo aumenta a receptividade sexual de 

ratas (Chiocchio et al., 2001) e aumenta a liberação de LH quando injetado na MPA em ratas 

ovariectomizadas tratadas com estrógeno (Gonzalez, Baker, Wilson, 1997). A administração 

de MCH na área pré-óptica rostral e medial estimula a liberação de LH, quando este mesmo 

tratamento é feito na IHy em baixas concentrações de LH, bloqueia o pico de LH (Murray et 

al., 2006). A injeção de MCH no terceiro ventrículo inibe a liberação do LH (Tsukamura et 

al., 2000). Portanto, esses dois últimos trabalhos mostram que a injeção do MCH no terceiro 

ventrículo pode se arrastar até a IHy e inibir a liberação de LH (Murray et al., 2006). 

Em ratas, as fibras MCH estão em estreita aposição com neurônios GnRH, 

aproximadamente 85 a 90% dos neurônios GnRH estão em contato com fibras MCH e 50 a 

55% dos neurônios GnRH expressam RNAm do MCHR1. Até o momento não se sabe os 

mecanismos pelos quais os neurônios GnRH podem ser afetados pelo MCH ou pelos níveis de 

estrógeno (Williamson-Hughes, Grove, Smith, 2005). Sabe-se que o MCHR1 pode estar 

acoplado ao subtipo Gi e Gq da proteína G, tendo assim a capacidade de inibir ou estimular o 

neurônio GnRH (Pissios et al., 2003). Infusões intracerebrais de MCH podem suprimir 

(Tsukamura et al., 2000) ou aumentar a liberação de gonadotrofinas (Gonzalez, Baker, 

Wilson, 1997), dependendo da quantidade de estrógeno presente (Chiocchio et al., 2001;  

Gallardo, Chiocchio, Tramezzani, 2004). 

Ratas ovariectomizadas tratadas com estrógeno apresentam inibição da expressão do 

ppMCH na IHy (Murray et al., 2000a) e o estrógeno em doses farmacológicas bloqueia o 

aumento da expressão do ppMCH induzido por restrição calórica (Morton et al., 2004). Dados 

não publicados do laboratório mostram que há um aumento da expressão do RNAm do 
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ppMCH durante o proestro e estro sugerindo uma regulação do MCH pelo estradiol. Além 

disso, não há evidências de receptores de estrógeno em neurônios MCH e nem na IHy 

(Santollo, Eckel, 2013;  Shughrue, Lane, Merchenthaler, 1997). Entretanto, a distribuição de 

células com receptores de estrógeno e neurônios MCH sugere um mecanismo regulatório 

indireto, via interneurônio ou ligante que modula a expressão do MCH (Muschamp, Hull, 

2007;  Santollo, Eckel, 2013). Desta forma, a IHy deve ser influenciada pelo estradiol e deve 

influenciar as células KiSS-1 e GnRH através de suas conexões com células que possuem 

ERna área pré-óptica medial, no núcleo periventricular anteroventral e no núcleo arqueado. 
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7   CONCLUSÃO 

 

De acordo com os resultados obtidos até o momento, concluímos que: 

 As projeções da IHy são predominantemente mediais e se distribuem para o encéfalo a 

partir de um trajeto periventricular, semelhante ao descrito em ratas. É notório que boa 

parte do trajeto das projeções se aproveita do feixe prosencefálico medial para sua 

distribuição. 

 A IHy do camundongo fêmea projeta-se para áreas relacionadas ao controle 

reprodutivo: área e núcleo pré-óptico medial, o núcleo periventricular anteroventral, o 

núcleo periventricular, o núcleo arqueado e o núcleo ventromedial do hipotálamo.  

 Não foi possível a análise da inervação das células imunorreativas a GnRH da MPA 

pela IHy, por problemas metodológicos.  

 A IHy do camundongo fêmea inerva o AVPe e Arc, porém não observamos inervação 

direta das células apresentando KiSS-1. 
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