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RESUMO 
 
 
 
Rodrigues BC. Estudo da expressão do transcrito regulado pela cocaína e anfetamina (CART) 
no encéfalo de ratos durante o desenvolvimento pós-natal [Dissertação]. São Paulo: Instituto 
de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo; 2008. 
 
O transcrito regulado pela cocaína e anfetamina (CART) é amplamente expresso em todo o 
sistema nervoso central. Ele está envolvido na manutenção de diversas funções 
neurofisiológicas como comportamento alimentar, comportamento sexual, memória e 
aprendizagem, controle do estresse, processos sensoriais e plasticidade neuronal. Evidências 
sugerem que o CART deve participar de processos relacionados ao desenvolvimento neural. 
Diante disso estudamos a expressão do CART em diferentes idades pós-natais com o intuito 
de identificar as possíveis regiões prosencefálicas nas quais este peptídeo pode estar 
participando do desenvolvimento neuronal. Por meio da técnica de hibridização in situ, 
comparamos a expressão do CART no prosencéfalo de animais de 6, de 26 e de 66 dias de 
vida. Observamos que os animais de 6 dias expressam uma maior quantidade de CART em 
várias regiões prosencefálicas comparado com animais jovens (26 dias) e adultos (66 dias). 
Estas áreas são: o córtex somatossensorial, o córtex piriforme, o indusim griseum, o giro 
denteado, o núcleo accumbens e o núcleo pré-mamilar ventral. Observamos também que o 
CART é expresso nos núcleos ventro-póstero lateral e ventro-póstero medial do tálamo nos 
animais de 6 dias, expressão que não é observada no animal adulto. Em outras regiões como o 
CA1 e o núcleo arqueado não observamos diferença. Utilizando imunohistoquímica, 
observamos que o peptídeo CART está presente nas regiões descritas. Nossos dados sugerem 
que o CART participa de processos relacionados ao desenvolvimento em diversas regiões do 
prosencéfalo. 
 
 
Palavras chave: CART; Desenvolvimento; Peptídeo; Prosencéfalo. 



  

ABSTRACT 

 
 
Rodrigues BC. Study of the expression of cocaine- and amphetamine- regulated transcript 
(CART) in the rat forebrain during post-natal development [Master thesis]. São Paulo: 
Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo; 2008. 
 
 
 
Cocaine and amphetamine-regulated transcript (CART) is found widespread in the rodent 
nervous system. It has been involved in many different functions including feeding and sexual 
behaviors, learning and memory, stress responses, sensory processing and neuronal plasticity. 
Recent studies suggest that CART may be also implicated in neural development. Therefore, 
in the present study we investigated CART expression in the forebrain of rats in different 
stages of development. Using in situ hybridization, we compared CART expression in the 
forebrain of 6, 26 and 66 days old Sprague-Dawley rats. In general, we found a higher 
expression of CART in 6 days old animals comparing to other groups. Specifically, we found 
increased CART expression in the somatosensory and piriforme cortex, induzium griseum, 
dentate gyrus, nucleus accumbens, and ventral prepamammillary nucleus. Interestingly, we 
found CART expression in the ventral posteromedial and ventral posterolateral thalamic 
nuclei only in 6-days old animals. In other regions including the CA1 and the arcuate nucleus, 
CART expression did not change.  By using immunohistochemistry we found that the CART 
peptide is produced in the areas where we found the mRNA, in 6 days old animals. Our 
findings suggest that the CART participate in neural development in various forebrain nuclei. 

 
Key words: CART; Development; Peptide; Forebrain.  
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1 INTRODUÇÃO 

   

1.1 Descoberta e características 

 

Com o intuito de identificar novos genes responsivos à administração de drogas psico-

motoras (cocaína e anfetamina) Douglass e colaboradores (1995) isolaram e observaram o 

RNA total de algumas regiões do encéfalo de ratos e notaram que havia um gene que era de 4 

a 5 vezes mais expresso no striatum de animais submetidos a doses agudas de cocaína ou 

anfetamina. Nessas condições, foi dado o nome de transcrito regulado pela cocaína e 

anfetamina (CART) para o que seria um possível neurotransmissor envolvido em mecanismos 

das vias de controle de reforço e recompensa relacinados à drogas de abuso. Embora Douglass 

tenha sido o primeiro a descrever tal gene, anos antes Spiess e colaboradores (1981) haviam 

observado em extrato de hipotálamo de ovelhas, a existência de uma seqüência de 

aminoácidos desconhecidos até então. Essa sequência de aminoácidos fazia parte do que mais 

tarde seria chamado de CART.  

Existem duas formas do peptídeo CART em roedores, uma com 116 aminoácidos e 

outra com 129 aminoácidos. A forma mais curta é a mais estudada e é duas vezes mais 

abundante. Em humanos, somente a forma mais curta é encontrada. Estudos sugerem que o 

CART é secretado e processado logo após sua utilização. Pesquisadores também têm estudado 

o CART em humanos e observaram que seu cDNA CART é 80% idêntico ao cDNA de rato 

com 92% de homologia na região que codifica peptídeo CART (Adams et al., 1999). 

 

1.2 Localização no Sistema Nervoso Central 

 
 

No mesmo trabalho em que descreveu o RNAm em questão como um transcrito 

regulado pela cocaína e anfetamina, Douglass e colaboradores (1995) também fizeram um 

primeiro estudo neuroanatômico da distribuição deste RNAm. Suas primeiras observações 

revelaram que a região de maior síntese de CART é o hipotálamo e que este apresenta a mais 

extensa distribuição de marcações entre as regiões estudadas. Veremos isso detalhadamente à 

diante. O telencéfalo, que abriga o striatum, onde há variação da expressão de CART com 

administração aguda de drogas psico-motoras, também apresenta outras regiões com 



  

expressão. A porção ventral do striatum (constituída pelo núcleo accumbens e o tubérculo 

olfatório), o córtex somatosensorial primário e o córtex piriforme apresentaram expressão 

moderada. O indusium griseum foi descrito como umas das regiões de mais intensa expressão 

de todo o encéfalo. Expressão moderadamente baixa foi observada no núcleo intersticial da 

estria terminal (BST) e no giro denteado do hipocampo rostral. O complexo amigdalóide foi 

descrito com expressão moderadamente alta, finalizando o telencéfalo. No hipotálamo, células 

com marcações intensas para moderadas foram observadas nos núcleos paraventricular porção 

parvocelular, arqueado, e supra óptico. Também houve células espalhadas, com marcação 

intensa para moderada, nas regiões perifornicial, no hipotálamo posterior e na área 

hipotalâmica lateral. Marcações moderadas foram descritas na porção posterior do núcleo 

periventricular, nos núcleos mamilar medial, pré-mamilar ventral e na porção lateral do 

núcleo supra-mamilar. Nó tálamo, Douglass e colaboradores observaram marcação de RNAm 

moderada para baixa em porções mediais da zona incerta, na porção ventral do núcleo 

reuniens e nas habênulas laterais. Apesar de ter sido umas das regiões com menor numero de 

células marcadas, o mesencéfalo contém um dos núcleos com a mais intensa marcação 

observada, o núcleo de Edinger Westphal. Além deste núcleo, foram observadas marcações 

moderadamente baixas em células espalhadas na substancia cinzenta periaqueductal dorsal. O 

rombencéfalo também foi descrito e apresenta regiões com células que expressam CART 

como o núcleo olivar inferior e o núcleo do trato solitário que apresentaram marcação 

moderada, e como o locus coeruleus e o núcleo incerto que apresentaram pouca marcação, 

além de algumas células espalhadas por regiões do núcleo ambíguo que também apresentaram 

marcação moderada.  

Em um trabalho subsequente ao de Douglass, Couceyro e colaboradores (1997) 

complementaram as análises sobre distribuição anatômica da expressão do CART. Suas 

observações, além de confirmarem as descrições anteriores, acrescentaram informações sobre 

o CART tanto no sistema nervoso central, quanto fora deste. Fazendo parte do sistema 

nervoso, foram acrescentadas algumas regiões como a retina, as células mitrais e as células da 

lâmina externa da camada plexiforme do bulbo olfatório, regiões somatossensoriais do córtex 

cerebral, a medula espinal que apresentou células marcadas nos níveis cervicais e toráxicos 

próximo ao canal central. 

Com o desenvolvimento de anticorpos o peptídeo CART também passou a ser 

estudado. De forma geral, as regiões que haviam sido descritas anteriormente também 

apresentaram imunorreatividade ao peptídeo CART (CART-ir) (Koylu et al., 1997 e 1998). 

Koylu e colaboradores (1997) deram especial atenção ao hipotálamo e observaram que 



  

diversas regiões apresentaram CART-ir, dentre elas estão o núcleo supra-óptico, o 

paraventricular, o periventricular, o núcleo arqueado, a área hipotalâmica lateral, a  zona 

incerta e o núcleo pré-mamilar ventral. 

 

1.3 Neuroquímica e funções dos neurônios CART 

 
 

Usando técnicas de dupla marcação, diversos pesquisadores passaram a investigar a 

neuroquímica dos neurônios que expressam CART. Elias e colaboradores (1998) 

demonstraram haver co-expressão tanto do RNAm quanto do peptídeo CART com o RNAm 

da pró-opiomelanocortina (POMC) em neurônios do núcleo arqueado e na área 

retroquiasmática. A POMC é uma molécula percursora de outros peptídeos bioativos: os 

opióides, as melanocortinas e corticotropinas. O gene POMC é expresso em diversos tecidos 

tais como o hipotálamo, a hipófise, o sistema imunológico e a pele. A molécula POMC sofre 

clivagens de acordo com as enzimas presentes em cada tecido, originando os diferentes 

peptídeos (Bertagna, 1994; Castro e Morrison, 1997; Smith e Blalock, 1981). Entre as 

melanocortinas, a mais estudada é o hormônio estimulante de melanócitos (α-MSH), ele é 

produzido nos núcleos arqueado e do trato solitário, e reconhecido como inibidor do 

comportamento alimentar (Fan et al., 1997). Os neurônios do núcleo arqueado que co-

expressam POMC e CART também expressam o receptor para leptina, de forma longa 

(OBRb), que é seu receptor de membrana responsável pela sinalização intra-celular (Elmquist 

et al., 1998). A leptina é um hormônio secretado pelo tecido adiposo branco, que informa ao 

sistema nervoso sobre as reservas energéticas do indivíduo, dentre outras maneiras, 

estimulando diretamente os neurônios do núcleo arqueado acima mencionados (Zhang et al., 

1994 ;Cowley et al., 2001; Elias et al., 2001). O núcleo dorso-medial do hipotálamo, o pré-

mamilar ventral e a área retroquiasmática também co-expressam CART e OBRb. Além disso, 

os neurônios CART de núcleos hipotalâmicos como o arqueado, o dorso-medial do 

hipotálamo e o pré-mamilar ventral também apresentam marcações que indicam ativação 

celular em resposta à administração de leptina como o RNAm do sinalizador do supressor de 

citocina (SOCS-3) e imunorreatividade à proteína Fos (Fos-ir). Esses resultados demonstram 

que grande parte dos neurônios CART hipotalâmicos são influenciados diretamente pela 

leptina (Elias et al., 2000). No núcleo arqueado, por exemplo, os níveis de CART são 

influenciados pela quantidade de leptina circulante. Em animais deficientes a leptina ou seu 



  

receptor (OBRb), ou ainda, em animais em jejum (estado que diminui a concentração de 

leptina endógena), os níveis de CART no núcleo arqueado são reduzidos (Kristensen et al., 

1998).  

Outra molécula que se relaciona com o CART é o hormônio concentrador de melanina 

(MCH). Eles se co-localizam em neurônios da zona incerta, da área hipotalâmica lateral, do 

núcleo periventricular do hipotálamo e, em menor número, no núcleo dorso-medial do 

hipotálamo. O MCH é um neuropeptídeo orexigênico inicialmente descrito em hipófise de 

peixes como um regulador de mudanças na cor da pele (Nahon, 1994). Atualmente, ele é 

estudado por sua participação em diversos mecanismos neurofisiológicos envolvidos com o 

comportamento alimentar, com memória e aprendizado, comportamentos motivados, 

mecanismos sensoriais, entre outros (Monzon et al., 1999; Gonzáles et al., 1996; Miller et al., 

1993). Injeções intracerebroventriculares (icv) de MCH em camundongos aumentam o 

consumo alimentar ao mesmo passo que diminuem o gasto energético. Ainda, injeções locais 

nos núcleos paraventrícular do hipotálamo, arqueado e dorso-medial do hipotálamo induzem 

comportamento alimentar. Animais deficientes em leptina (ob/ob), alimentados ou em jejum, 

apresentam expressão aumentada do RNAm do MCH. Indivíduos deficientes em MCH ou seu 

receptor (MCH1-R) são resistentes à obesidade induzida por dieta altamente calórica (Ludwig 

et al., 2001).  

Os neurônios CART do núcleo paraventrícular do hipotálamo e do núcleo supra-

óptico também expressam a sintase do óxido nítrico neuronal (nNOS). A nNOS é observada 

em grande quantidade em núcleos hipotalâmicos indicando atividade do óxido nítrico (NO) 

nos mesmos. No paraventricular ele está envolvido com o comportamento sexual e alimentar, 

e no supra-óptico com o comportamento alimentar. Estudos demonstraram que os neurônios 

CART são estimulados pelo NO. Tanto o CART quanto o NO apresentam-se diminuídos em 

animais em jejum, e em ambos os casos esse controle é feito através da leptina (Koylu et al., 

2000; Ahima et al., 1999; Isse et al., 1999). 

Neurônios CART também expressam RNAm de prodinorfina (proDYN) na porção 

magnocelular do núcleo paraventricular do hipotálamo, no núcleo supra-óptico, na área 

retroquiasmática, no núcleo arqueado, e no accumbens (Elias et al, 2001, Hubert e Kuhar, 

2006).  A dinorfina (DYN) é antagonista de receptores opióides, apesar de também interagir 

com outros peptídeos não-opióides e com aminoácidos excitatórios. Está amplamente 

distribuída no sistema nervoso central e tem sido estudada, entre outros motivos, por estar 

relacionada com processos cognitivos, em especial aqueles ligados ao 

desenvolvimento/envelhecimento. Seu envolvimento com aprendizagem e memória está 



  

relacionado com sua habilidade de inibir processos de plasticidade neuronal em diferentes 

tipos neuronais do giro denteado do hipocampo (Chavkin et al., 1982; Chen et al., 1995 a; 

Chen et al., 1995 b; Chen et al., 1998; Tang et al., 1999; Terman et al., 2000; Terman et al., 

1994; Wagner et al., 1993). 

Pesquisadores descreveram a co-localização do CART com o RNAm do hormônio 

liberador de tirotropina (TRH) na porção parvocelular do núcleo paraventricular, no 

periventricular anterior e posterior, no núcleo arqueado, e no dorsomedial do hipotálamo 

(Elias et al., 2001). Em outros trabalhos, autores observaram axônios CART-ir inervando a 

maioria dos neurônios TRH hipofisiotrópicos (neurônios reguladores da hipófise) no 

paraventricular do hipotálamo. O TRH é um tripeptídeo que se encontra espalhado por todo o 

sistema nervoso central. No paraventricular do hipotálamo, mais especificamente, nas 

subdivisões periventricular e medial da porção parvocelular do paraventricular, há neurônios 

TRH com funções hipofisiotrópicas com importantes funções na regulação do eixo 

hipotálamo-hipófise-tireóide. O TRH liberado por neurônios hipofisiotrópicos tem como 

função controlar a produção e liberação do hormônio estimulador da tireóide (TSH) e a 

secreção de prolactina (Lechan, 1993; Lechan & Segerson, 1989; Fekete et.al., 2004; Kawano 

H et.al, 1991; Merchenthaler et al., 1994; Freeman et.al, 2000). Experimentos com injeção 

i.c.v. demonstraram que o CART é um potente estimulador da expressão do RNAm do TRH 

em neurônios hipofisiotrópicos de animais em jejum (Fekete et al., 2000).  

Elias e colaboradores (2001) identificaram neurônios CART co-localizados com a 

descarboxilase do ácido glutâmico (GAD-67) nos seguintes núcleos hipotalâmicos: 

periventricular, núcleo arqueado, zona incerta, área hipotalâmica lateral e dorso-medial do 

hipotálamo. A GAD-67 atua na síntese do neurotransmissor ácido-gama-aminobutírico 

(GABA). Há neurônios GABAérgicos espalhados por todo o sistema nervoso central entre 

outros tecidos. Ele é bastante presente em interneurônios com caráter inibitório na medula 

espinal, no cerebelo, no hipocampo, no bulbo olfatório na retina entre outros (Kandel, 2000). 

Foi observado que CART e neurotensina (NT), no que se refere ao hipotálamo, se co-

localizam somente no núcleo arqueado, e em poucos neurônios (Elias et al., 2001). A NT é 

um peptídeo com ampla distribuição no sistema nervoso central e em alguns tecidos 

periféricos. Este peptídeo faz parte de uma família de peptídeos envolvidos em diversas 

atividades biológicas, dentre elas: hipotermia, hipotensão e regulação na hipófise anterior 

(Elliot et al., 1986; Nemeroff et al., 1983; McCann et al., 1982; Frohman et al., 1982). Os 

corpos celulares de neurônios imunorreativos à neurotensina (NT-ir) são mais encontrados em 



  

áreas relacionadas ao sistema límbico do prosencéfalo, como o hipotálamo, o hipocampo e a 

amígdala (Jennes et al., 1982; Hara et al., 1982).  

Apesar de estar co-localizado com diversos neurotransmissores, como vimos até 

agora, o CART não parece estar diretamente relacionado com as principais funções 

conhecidas de tais moléculas. Um exemplo disso é o fato de haverem neurônios CART/MCH 

na área hipotalâmica lateral e neurônios CART/POMC no núcleo arqueado. Como descrito 

acima, o MCH é um estimulador do comportamento alimentar, e peptídeos derivados da 

molécula POMC são inibidores do comportamento alimentar. Induzindo-nos a pensar que 

deve haver algum outro tipo de controle sendo feito pelo CART nesses neurônios.  

 

1.4 CART e desenvolvimento  

 

 

Há evidências de que o CART possa participar de processos relacionados com 

desenvolvimento de estruturas nervosas em diferentes âmbitos. Louis (1996), trabalhando 

com culturas de células, demonstrou que a proteína CART apresenta propriedades 

neurotróficas em diversas culturas primárias de células nervosas. Estão entre essas: células 

nervosas dopaminérgicas, células hipocampais, células da retina e de motoneurônios. Entre os 

efeitos atribuídos ao peptídeo CART nessas regiões estão o aumento da captação de 

dopamina, o prolongamento da vida neuronal e das ramificações neuronais. Outros 

pesquisadores demonstraram também in vitro a capacidade do CART em inibir a liberação de 

dopamina na fenda sináptica (Brunetti et al., 2000).  

A ação específica do CART em neurônios hipotalâmicos não é conhecida, mas é 

importante ressaltar sua co-localização com neurônios que expressam o receptor de leptina 

(Elias et al., 2001). Estudos recentes têm sugerido a ação da leptina no desenvolvimento de 

vias hipotalâmicas, relacionadas ao controle do balanço energético. Neurônios dessa via co-

expressam CART e OBRb (Bouret e Simerly, 2004; Elias et al., 2000). Durante o 

desenvolvimento pós-natal, quando o consumo de alimentos é exacerbado, os níveis de 

leptina se mantêm altos, tanto em ratos como em camundongos. O tratamento com leptina 

exógena nestes animais, não resulta em qualquer alteração no consumo ou no gasto 

energético, indicando a ocorrência de insensibilidade à leptina no que diz respeito ao controle 

da composição corpórea, e uma possível ação sobre o desenvolvimento cerebral (Devaskar et 

al., 1997; Ahima et al., 1998; Prouxl et al., 2001). Camundongos com ausência de leptina 



  

(ob/ob) apresentam deficiência na expressão de proteínas neuronais e gliais, e o tratamento 

destes camundongos no período neonatal com leptina induz a expressão de proteínas 

relacionadas ao crescimento neuronal e formação de sinapses como a GAP-43, a sinaptofisina 

e a SAP-25 (Ahima et al., 1999; Steppan & Swick, 1999).  

  

1.5 Justificativa e objetivos  

 
 

Considerando que animais deficientes em leptina apresentam diminuição da expressão 

de CART em neurônios hipotalâmicos, e que alguns desses neurônios dependem da leptina 

para seu desenvolvimento, e diante ainda das diversas evidências relacionando o CART a 

processos moduladores de plasticidade e morfologia neuronal expostas acima, levantamos a 

hipótese de que o CART deve participar do desenvolvimento de diversas regiões 

prosencefálicas. 

Diante do exposto, nosso objetivo é investigar a expressão do CART no prosencéfalo 

de ratos em diferentes fases do desenvolvimento pós-natal.  Nosso intuito é identificar as 

possíveis regiões nas quais o CART possa desempenhar papel no desenvolvimento do sistema 

nervoso. 

 

 



  

2 MATERIAL E MÉTODOS 

 

2.1 Animais 

 

Foram utilizados como animais experimentais ratos albinos (Sprague-Dawley), 

machos de 6, 26 e 66 dias. Os animais foram criados no Biotério de Experimentação do 

Departamento de Anatomia, com acesso à água e comida ad libitum, temperatura controlada 

(21 ± 1oC) e ciclo de claro/escuro de 12:12 horas com as luzes sendo acesas às 7:00 horas. 

Todos os procedimentos foram aprovados pela Comissão de Ética em Experimentação 

Animal do Instituto de Ciências Biomédicas da USP (protocolo nº 106/04/CEEA). 

 

2.2 Perfusão e microtomia 

 

Sob anestesia com um coquetel contendo acepromazina (0,2 mg/mL) (Univet), 

xilazina (5 mg/mL) (Bayer) e quetamina (1 mg/mL) (Virbac), os animais passaram por 

perfusão transcardíaca. Para animais de 26 e 66 dias a perfusão foi iniciada com solução 

salina 0,9% (100 mL) e a seguir a solução fixadora composta por 4% de paraformaldeído 

(LabSynth) e 3,8% de tetraborato de sódio (bórax, LabSynth), pH 9,5 (1 L em 25 minutos). 

Os animais de 6 dias foram perfundidos com a mesma solução fixadora, mas com volume e 

tempo menor (100 mL em 10 minutos).  Os encéfalos foram dissecados e permaneceram em 

solução crioprotetora (20% de sacarose em DEPC-PBS para animais de 26 e 66 dias e 20% de 

sacarose em solução fixadora para animais de 6 dias) por aproximadamente 18 horas 

(“overnight”) em seguida foram seccionados no plano frontal em micrótomo de congelação 

(animais de 26 e 66 dias) ou criostato (animais de 6 dias), na espessura de 30µm divididos em 

5 (animais de 26 e 66 dias) ou 3 séries (animais de 6 dias). 

 

2.3 Método de Nissl para o Estudo da Citoarquitetura 

 

 

Uma série de cada animal foi submetida ao método de coloração de Nissl, utilizando 

tionina como corante, para que pudéssemos realizar o estudo da citoarquitetura das áreas de 



  

interesse. A coloração de Nissl foi realizada da seguinte forma: desidratação dos cortes em 

concentrações crescentes de álcoois etílicos (50% - 70% - 2 vezes 95% - 3 vezes 100%; 3 

minutos cada) sendo posteriormente deslipidificados em xilol (Merk; 2 vezes de 3 minutos). 

Os cortes foram, então, reidratados em concentrações decrescentes de álcool etílico, 

colocados por 20 segundos na solução de tionina a 0,25%, mergulhados 10 vezes em água 

destilada e novamente desidratados e deslipidificados (na mesma seqüência acima descrita), 

sendo finalmente cobertos com lamínula utilizando como meio de montagem o DPX 

(Aldrich).  

 

2.4 Hibridação in situ com Radioisótopo 35S  

 
 
  Os plasmídeos contendo os cDNAs para o peptídeo CART foram gentilmente cedidos 

pelo Prof. Dr. Joel K. Elmquist (University of Texas South Western Medical Center, Dallas 

TX-EUA). Os plasmídeos foram linearizados através da enzima de restrição Hind III 

conforme orientação do laboratório de origem, e isolados com Fenol-Clorofórmio-

Isoamilálcool. As sondas foram marcadas com 35S-UTP através de transcrição in vitro no 

nosso laboratório, usando a enzima polimerase T3. As transcrições foram realizadas a 37 oC 

por 1 hora e as sondas foram isoladas pela adição de 1 µL de RNAsin e 1µL de RQ1 DNAse a 

37 oC por dez minutos, e remoção dos NTPs não incorporados através de micro-colunas de 

resina (Probe Quant G-50). Realizado esse procedimento, foi feita a contagem de 

incorporação do 35S-UTP na sonda em aparelho de cintilação. A sonda foi utilizada à 

concentração de 106 cpm/mL em tampão de hibridação previamente preparado, contendo 

sulfato de dextrana e 1× solução de Denhart. Em seguida foram acrescentadas ao tampão 750 

µL de formamida 50%, 15 µL de Lauril Sulfato 10% (SDS), 15 µL de Tiosulfato de Sódio 

10% e 30 µL de 5 M DTT. A solução de hibridação contendo a sonda foi aplicada à superfície 

das lâminas contendo os cortes histológicos. As lâminas foram cobertas com lamínulas 

(Sigma) e deixadas em estufa de hibridação por aproximadamente 18 horas, a 56 oC. No dia 

seguinte, as lamínulas foram retiradas, o tampão de hibridização foi lavado e o excesso de 

sonda foi retirado através de banhos em RNAase A 0,2% e de estringência (aumento de 

temperatura e diminuição na concentração de cloreto de sódio/citrato de sódio/SSC) para 

retirar as possíveis hibridações inexpecíficas.  



  

  Após os banhos, as lâminas foram desidratadas em concentrações crescentes de álcool 

etílico e deixadas secar a temperatura ambiente. Em seguida foram transferidas para cassetes 

e, em sala escura, foram colocadas em contato com filme auto-radiográfico (Kodak– Biomax 

MR). Três dias depois o filme foi revelado com revelador (Kodak, 2min), água (banhos 

rápidos), fixador (Kodak, 2min) e água corrente. Verificada a incorporação da sonda pelo 

tecido as lâminas hibridizadas foram mergulhadas em emulsão auto-radiográfica (Kodak) e 

foram armazenadas em câmara fria a 4 ºC. Depois de aproximadamente 15 dias as lâminas 

foram reveladas com revelador (Kodak, 2min), água (10 mergulhos), fixador (Kodak, 2min) e 

água corrente (15min). As lâminas foram submetidas à contra-coloração pelo método de Nissl 

(descrito a cima).  

  

2.5 Método de Imunoperoxidase 

 

 Utilizamos técnicas de imunohistoquímica pelo método do complexo avidina—

biotina (ABC) para a visualização do peptídeo CART nos animais de 6 dias.  O tecido foi 

lavado com KPBS (duas vezes de 10min cada) e então recebeu um pré-tratamento com 

solução de peróxido de hidrogênio a 0,3% em Triton X-100 0,3% (Sigma) por 30min, para 

neutralização da peroxidase endógena. Após esse período, em temperatura ambiente, os 

cortes foram lavados em KPBS até serem retiradas todas as bolhas formadas.  Depois, o 

tecido foi incubado em uma solução bloqueadora, contendo KPBS, Triton X-100 0,3% e 3% 

de soro normal de cabra (Vector Laboratories) por 1h, para inativar os sítios inespecíficos.  O 

anticorpo anti-CART (Phoenix Pharmaceuticals Inc.) feito em coelho, numa concentração de 

1:20.000 foi adicionado a esta mesma solução e deixados “overnight”, a temperatura 

ambiente.  

No dia seguinte, os cortes foram lavados duas vezes por 10min cada com KPBS e 

incubados com o anticorpo secundário biotinilado feito em burro anti-coelho (Jackson 

Laboratories) na concentração de 1:1.000, diluído em Triton X-100 a 0,3% em KPBS,  

durante o período de 1h.  Procedemos a novas lavagem com KPBS (2 vezes 10 min) e 

incubação do tecido no complexo avidina-biotina (ABC - Vectastain Kit Elite, Vector) diluído 

em KPBS na concentração de 1:500, durante o período de 1h. Os cortes foram submetidos a 

duas lavagens de 10min cada com KPBS. A reação de imunoperoxidase foi realizada com 

0,05% diaminobenzidina (DAB – Sigma) e níquel sulfato 0,02% como cromógenos e 

peróxido de hidrogênio 0,03%. A reação foi interrompida com duas lavagens de 10min cada 



  

em KPBS e os cortes foram montados em lâminas gelatinizadas. Posteriormente, o tecido foi 

submetido ao processo de desidratação (1 vez em álcool etílico a 50%, 1 vez em álcool etílico 

a 70%, 2 vezes em álcool etílico a 95%, 3 vezes em álcool etílico absoluto, cada uma com 

duração de 3min). Os cortes foram então submetidos a dois banhos de xilol, 3min cada, 

seguidos da montagem das lâminas com lamínula e DPX (meio de montagem para lâminas 

permanentes, Aldrich).  

 

2.6 Forma de Análise dos resultados 

 

 

  Os resultados obtidos foram analisados em microscópio de campo claro e campo 

escuro Leica, modelo DMR, com câmara fotográfica adaptada. As fotomicrografias foram 

montadas em pranchas utilizando o programa Photoshop CS, e apenas o balanço das cores, o 

brilho e o contraste foram ajustados (Saper, 1999). A variação da expressão do CART foi 

analisada inicialmente de forma subjetiva como mostra a Tabela-1 onde uma cruz indica uma 

baixa expressão, duas cruzes indicam expressão moderadamente baixa, três cruzes, expressão 

moderadamente alta, e quatro cruzes, expressão alta. Um traço (-) indica ausência de 

expressão. Posteriormente, as regiões que apresentaram aparente diferença foram 

quantificadas utilizando contagem da densidade óptica integrada (com pixels em tons de cinza 

variando de 0 a 255) através do software ImageProPlus. A realização das contagens foi feita 

com áreas pré-determinadas, de tamanhos constantes para cada região. Procuramos a melhor 

secção representativa para cada região (uma secção por animal) e, considerando as 

microestruturas, posicionamos a área pré-determinada sempre no mesmo local para obter a 

densidade óptica integrada. A quantificação foi então ajustada pela subtração da marcação de 

fundo do mesmo corte de cada contagem. Com as densidades ópticas integradas ajustadas 

realizamos, por fim, as análises estatísticas através do método de ANOVA e pós-teste de 

múltipla comparação de Newman-Keuls. Os gráficos e os cálculos estatísticos foram 

realizados utilizando o programa Graph Pad Prism V.3. 



  

3 RESULTADOS 

 

3.1 Distribuição do RNAm do CART 

 

Pudemos observar, que na maioria das regiões estudadas houve maior expressão de 

CART nos animais de 6 dias. Descreveremos abaixo, de forma detalhada, os resultados 

obtidos com a quantificação da expressão do CART. 

 

Telencéfalo: no córtex somatossensorial primário, observamos expressão alta nos 

animais de 6 dias, expressão moderadamente baixa nos de 26 dias e expressão baixa nos 

animais de 66 dias (Fig. 1 e 2). Notamos também que a expressão ocorria nos limites das 

lâminas 3 e 4. O córtex piriforme rostral apresentou expressão moderadamente alta nos 

animais de 6 dias, moderadamente baixa nos animais de 26 dias e expressão baixa nos 

animais de 66 dias (Fig. 3 e 4). De forma geral, a expressão apresentou-se constante para cada 

idade em toda extensão rostro-caudal do córtex piriforme. O indusium griseum apresentou 

expressão alta nos animais de 6 dias, e expressão moderadamente baixa tanto nos animais de 

26 quanto nos de 66 dias (Fig. 5 e 6). No hipocampo, o campo CA1 apresentou expressão 

moderadamente baixa em todas as idades estudadas (Fig. 7 e 8), e o giro denteado apresentou 

expressão moderadamente alta nos animais de 6 dias, moderadamente baixa nos animais de 

26 dias e baixa nos animais de 66 dias (Fig. 7 e 8). No accumbens, observamos expressão alta 

nos animais de 6 dias e expressão moderadamente baixa tanto nos animais de 26 quanto nos 

de 66 dias (Fig. 9 e 10).  

 

Diencéfalo: No hipotálamo, o núcleo arqueado apresentou expressão aparente menor 

nos animais de 6 dias comparado com animais de 26 e 66 dias de idade (Fig. 11 e 12). No 

núcleo arqueado, no entanto, não observamos diferença estatística entre os grupos. O núcleo 

pré-mamilar ventral apresentou expressão alta em animais de 6 dias, moderadamente alta em 

animais de 26 dias e moderadamente baixa em animais de 66 dias (Fig. 13 e 14). No tálamo, 

observamos que houve expressão moderadamente alta nos animais de 6 dias na região dos 

núcleos ventro-póstero medial e ventro-póstero lateral (VPM e VPL). Em animais de 26 e 66 

dias, não observamos expressão de CART nestes núcleos talâmicos (Fig. 15 e 16). 

 



  

3.2 Distribuição do peptídeo CART  

 

Utilizamos a técnica de imunoperoxidase para verificar se o peptídeo CART estava 

sendo produzido nos animais de 6 dias. Observamos immunoreatividade ao peptídeo CART 

em várias regiões prosencefálicas descritas a seguir. 

 

Telencéfalo: foram observadas células imunorreativas ao CART (CART-ir) no córtex 

somatossensorial primário (Fig. 17), na amígdala e no striatum. Ainda no telencéfalo foram 

observadas fibras CART-ir na fímbria do hipocampo (Fig. 17).  

 

Diencéfalo: observamos células CART-ir nos núcleos ventro-pósteros laterais e 

mediais do tálamo (Fig. 17). Ainda no tálamo, observamos fibras CART-ir no núcleo ântero-

dorsal (Fig. 17). No hipotálamo observamos células CART-ir nos núcleos paraventricular e 

periventricular, na área hipotalâmica lateral, no núcleo arqueado, no núcleo pré-mamilar 

ventral (Fig. 17), no núcleo supra-mamilar e no hipotálamo posterior.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Tabela 1: Análise subjetiva da expressão do transcrito regulado pela cocaína e anfetamina     

(CART) em regiões prosencefálicas em diferentes fases do desenvolvimento pós-natal (6, 26 e 

66 dias). 

Regiões prosencefálicas           6 dias         26 dias         66 dias 

Cx Somatossensorial 1º ++++ ++ + 

Córtex Piriforme (rostral) +++ ++ + 

Indusium Griseum ++++ ++ ++ 

Giro Denteado +++ ++ + 

Campo CA1 ++ ++ ++ 

Accumbens ++++ ++              ++ 

Núcleo arqueado ++ +++ +++ 

Pré-mamilar Ventral ++++ +++ ++ 

Núcleos póstero-ventrais 
do tálamo (VPM/VPL) 

+++ - - 



  

 
 
 
Figura 1. Transcrito regulado pela cocaína e anfetamina (CART) no córtex cerebral em diferentes fases do 

desenvolvimento (6, 26 e 66 dias). A, C e E: Fotomicrografia de campo claro demonstrando a 
citoarquitetura das camadas corticais (I-VI). B, D e F: Fotomicrografia de campo claro demonstrando 
a hibridização com ribossonda do CART marcada com 35S. Retângulo delimita a área de contagem da 
DOI. Barra 200µm.  

 
 



  

 

 
 
 
Figura 2. Análise estatística da expressão do transcrito regulado pela cocaína e anfetamina (CART) no córtex 

somatossensorial em diferentes fases do desenvolvimento pós-natal (6, 26 e 66 dias). A quantificação 
foi feita utilizando a densidade óptica integrada (DOI). *p<0,05 (ANOVA). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Figura 3. Transcrito regulado pela cocaína e anfetamina (CART) no córtex piriforme em diferentes fases do 

desenvolvimento (6, 26 e 66 dias). A e C: Fotomicrografias de campo claro demonstrando a 
citoarquitetura da região. B e D: Fotomicrografias de campo escuro demonstrando a hibridização com 
ribossonda do CART marcada com 35S. Abreviações: Acc, accumbens; Pir, córtex piriforme. 
Retângulo delimita a área de contagem da densidade óptica integrada. Barra 400 µm. 

 
 
 
 



  

 
 
Figura 4. Análise estatística da expressão do transcrito regulado pela cocaína e anfetamina (CART) no córtex 

piriforme em diferentes fases do desenvolvimento pós-natal (6, 26 e 66 dias). A quantificação foi feita 
utilizando a densidade óptica integrada (DOI). * p<0,05 (ANOVA). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 
 
Figura 5. Transcrito regulado pela cocaína e anfetamina (CART) no indusium griseum (IG) em diferentes fases 

do desenvolvimento (6, 26 e 66 dias). A, B e C: Fotomicrografias de campo claro demonstrando a 
citoarquitetura da região. D, E e F: Fotomicrografias de campo escuro demonstrando a hibridização 
com ribossonda do CART marcada com 35S. Abreviação: cc, corpo caloso. Retângulo delimita a área 
de contagem da densidade óptica integrada. Barra 200 µm. 

 



  

 

 

Figura 6. Análise estatística da expressão do transcrito regulado pela cocaína e anfetamina (CART) no indusium 
griseum em diferentes fases do desenvolvimento pós-natal (6, 26 e 66 dias). A quantificação foi feita 
utilizando a densidade óptica integrada (DOI). * p<0,05 (ANOVA). 

 

 



  

 

 
 
Figura 7. Transcrito regulado pela cocaína e anfetamina (CART) em regiões do hipocampo em diferentes fases 

do desenvolvimento (6, 26 e 66 dias). A, C e E: Fotomicrografias de campo claro demonstrando a 
citoarquitetura da região. B, D e F: Fotomicrografias de campo escuro demonstrando a hibridização 
com ribossonda do CART marcada com 35S. Abreviações: CA1, campo CA1; GD, diro denteado; fi, 
fimbrias do hipocampo e VL, ventrículo lateral. Retângulos delimitam as áreas das contagens das 
densidades ópticas integradas. Barra 200 µm. 

 



  

 

 

 
Figura 8. Análise estatística da expressão do transcrito regulado pela cocaína e anfetamina (CART) em regiões 

do hipocampo em diferentes fases do desenvolvimento pós-natal (6, 26 e 66 dias). A quantificação foi 
feita utilizando a densidade óptica integrada (DOI). A: no campo CA1. B: no giro denteado. * p<0,05 
(ANOVA). 

 



  

 

 

Figura 9. Transcrito regulado pela cocaína e anfetamina (CART) no accumbens em diferentes fases do 
desenvolvimento (6, 26 e 66 dias). A, C e E: Fotomicrografias de campo claro demonstrando a 
citoarquitetura da região. B, D e F: Fotomicrografias de campo escuro demonstrando a hibridização 
com ribossonda do CART marcada com 35S. Abreviações: ca, comissura anterior; VL, ventrículo 
lateral. Retângulo delimita a área da contagem da densidade óptica integrada. Barra 200 µm. 

 

 



  

 

 

Figura 10. Análise estatística da expressão do transcrito regulado pela cocaína e anfetamina (CART) no 
accumbens em diferentes fases do desenvolvimento pós-natal (6, 26 e 66 dias). A quantificação foi 
feita utilizando a densidade óptica integrada (DOI). * p<0,05 (ANOVA). 

 

 

   

 



  

 

 
 
Figura 11. Transcrito regulado pela cocaína e anfetamina (CART) no núcleo arqueado em diferentes fases do 

desenvolvimento (6, 26 e 66 dias). A, C e E: Fotomicrografias de campo claro demonstrando a 
citoarquitetura da região. B, D e F: Fotomicrografias de campo escuro demonstrando a hibridização 
com ribossonda do CART marcada com 35S. Abreviações: 3V, terceiro ventrículo; Arq, núcleo 
arqueado; VMH, núcleo ventro-medial do hipotálamo. Elipse delimita a área da contagem da 
densidade óptica integrada. Barra 100 µm. 

 



  

 
 
 
Figura 12. Análise estatística da expressão do transcrito regulado pela cocaína e anfetamina (CART) no núcleo 

arqueado em diferentes fases do desenvolvimento pós-natal (6, 26 e 66 dias). A quantificação foi 
feita utilizando a densidade óptica integrada (DOI).  

 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 
Figura 13. Transcrito regulado pela cocaína e anfetamina (CART) no núcleo pré-mamilar ventral (PMv) em 

diferentes fases do desenvolvimento (6, 26 e 66 dias). A, C e E: Fotomicrografias de campo claro 
demonstrando a citoarquitetura da região. B, D e F: Fotomicrografias de campo escuro 
demonstrando a hibridização com ribossonda do CART marcada com 35S. Abreviações: 3V, terceiro 
ventrículo; Arq, núcleo arqueado; f, fórnice; PMd, núcleo pré-mamilar dorsal. Elipse delimita a área 
da contagem da densidade óptica integrada. Barra 200 µm. 

 



  

 

 

Figura 14. Análise estatística da expressão do transcrito regulado pela cocaína e anfetamina (CART) no núcleo 
pré-mamilar ventral em diferentes fases do desenvolvimento pós-natal (6, 26 e 66 dias). A 
quantificação foi feita utilizando a densidade óptica integrada (DOI). * p<0,05 (ANOVA). 

 

 

 

 

 



  

 
 
 
 
Figura 15. Transcrito regulado pela cocaína e anfetamina (CART) nos núcleos ventro-póstero medial e ventro-

póstero lateral do tálamo em diferentes fases do desenvolvimento (6, 26 e 66 dias). A e C: 
Fotomicrografias de campo claro demonstrando a citoarquitetura da região. B e D: Fotomicrografias 
de campo escuro demonstrando a hibridização com ribossonda do CART marcada com 35S. 
Abreviações: DLG, núcleo geniculado lateral dorsal; ml, lemnisco medial; VPL, núcleo ventro-
póstero lateral do tálamo; VPM, núcleo ventro-póstero medial do tálamo; ZI, zona incerta. Retângulo 
delimita a área da contagem da densidade óptica integrada. Barra 200 µm. 

 

 

 



  

 

Figura 16. Análise estatística da expressão do transcrito regulado pela cocaína e anfetamina (CART) nos núcleos 
ventro-póstero medial e ventro-póstero lateral do tálamo em diferentes fases do desenvolvimento pós-
natal (6, 26 e 66 dias). A quantificação foi feita utilizando a densidade óptica integrada (DOI).  

   * p<0,05 (ANOVA). 
 

 

 



  

 

 
Figura 17. Distribuição do peptídeo CART em regiões encefálicas no animal de 6 dias. Fotomicrografias de 

campo claro mostrando imunorreatividade ao CART (CART-ir, setas) em células do córtex 
somatossensorial (A, CxSS), em fibras na fímbria do hipocampo (B, fi), em células no núcleo 
ventro-póstero medial/lateral do tálamo (C, VPM/VPL), em fibras no núcleo ântero-dorsal do tálamo 
(D, AD), em células do núcleo pré-mamilar ventral (E e F, PMv). Abreviações: 3v, terceiro 
ventrículo; Arc, núcleo arqueado. Barra 50 µm (A,B,C e F) e 200 µm (E). 



  

4 DISCUSSÃO 

 

4.1 Discussão da metodologia 

 

Há aspectos sobre a hibridização in situ, principal ferramenta  utilizada nesse trabalho, 

que devem ser levados em consideração. A  técnica da hibridização in situ, que consiste na 

ligação de uma  sonda de fita simples de RNA complementar marcada (no caso com 

radioisótopo de  enxofre) com o RNAm alvo, deve ser  feita com muita cautela, pois o 

material utilizado deve estar livre  da enzima ribonuclease (RNase). Caso tal enzima esteja 

presente no  tecido estudado, haverá variação da quantidade do RNA alvo no  tecido por perda 

de RNAm. Assim, devemos considerar a possibilidade de ocorrer perda de RNA durante o 

processamento do tecido, e conseqüentemente variação na expressão entre as idades 

estudadas. Para evitar esta possibilidade, o procedimento de hibridização foi realizado de uma 

só vez, para cada região estudada. É importante ressaltar, no entanto, que apesar dos animais 

de 6 dias apresentarem uma maior expressão de CART, algumas regiões apresentaram 

variação qualitativa.  Os núcleos ventro-póstero  lateral (VPL) e ventro-póstero medial (VPM) 

do tálamo, por exemplo,  em animais de 6 dias apresentaram expressão bastante alta o  que 

não foi observado na mesma região dos animais dos demais grupos nos quais não houve 

expressão, em acordo com trabalhos publicados anteriormente (Koylu et. al., 1998). Além 

disso, observamos que esta variação não foi observada em outras regiões, como o CA3 do 

hipocampo e o núcleo arqueado. Portanto, nossos resultados sugerem que a variação da 

expressão do CART é uma característica do desenvolvimento e não um artefato da técnica 

utilizada. 

A técnica de imunohistoquímica realizada para o tecido dos animais de 6 dias foi 

modificada em relação a forma que utilizamos para os tecidos de animais adultos. Em animais 

adultos, todo o procedimento é feito com o tecido antes que ele seja montado nas lâminas 

(“free-floating”). No entanto, para os animais de 6 dias, que apresentam ainda pouca 

mielinazação, os cortes histológicos são muito frágeis e precisam ser montados em lâminas 

antes do procedimento de imunohistoquímica. Com isso, embora nossos resultados 

demonstrem uma boa equivalência entre expressão de RNAm e peptídeo, a eficiência da 

marcação pode ter sido diminuída pelo fato dos anticorpos e das soluções atingirem apenas 

uma das faces do tecido. 

 



  

4.2 Discussão dos Resultados 

 

Louis (1996) demonstrou que o CART tem papel na regulação da re-captação da 

dopamina e no desenvolvimento de neurônios dopaminérgicos. A dopamina, juntamente com 

o GABA, faz parte do sistema de controle do comportamento motivacional. Ambos estão em 

condições alteradas no accumbens em situações que envolvem abuso de drogas e em modelos 

de reforço e recompensa (Koob, 1992; Kelley, 2004). Assim como a dopamina e o GABA, o 

CART também está presente no accumbens, e também tem sido estudado por fazer parte do 

sistema de recompensa e reforço. Injeções do peptídeo CART diretamente no accumbens não 

causam efeito algum na locomoção, mas quando combinadas com cocaína ou anfetamina 

sistêmica o que se observa é uma redução no aumento da atividade locomotora causada por 

tais drogas (Kuhar e Vechia, 1999; Jaworski et al., 2003, Kim et al., 2003). Injeções do 

peptídeo CART na área tegmental ventral provoca pequeno aumento na atividade motora. Tal 

aumento é controlado negativamente de forma dose-dependente por haloperidol (antagonista 

do receptor de dopamina) (Kim et al., 2003; Missale et al., 1998). Curiosamente, injeções do 

peptídeo CART no accumbens bloqueiam também de forma dose-dependente a atividade 

locomotora produzida pela injeção de dopamina nesse mesmo núcleo (Jaworski et al., 2003). 

Em contrapartida, animais com deleção ("knock-out") do gene CART respondem menos a 

administração de cocaína, ao mesmo tempo em que o comportamento de adicção é observado 

com menos intensidade nesses animais (Hubert & Kuhar, 2006).  Em humanos, estudos 

realizados com vítimas de overdose causada por cocaína, demonstraram que os níveis de 

CART estão mais baixos na área tegmental ventral e mais altos no accumbens. (Tang et al., 

2003; Albertson et al., 2004). Além disso, foi demonstrado que injeções icv do peptídeo 

CART, provoca aumento nos níveis do ácido 3,4-dihidroxifenilacético (DOPAC) indicando 

que houve aumento da liberação de dopamina. No trabalho de Brunetti e colaboradores 

(2000), mencionado anteriormente, experimentos in vitro demonstraram que o peptídeo 

CART tem a capacidade de inibir a liberação de dopamina na fenda sináptica. Estudos da 

expressão de CART durante o desenvolvimento revelaram que existem regiões que expressam 

CART somente em fases específicas do desenvolvimento embrionário, e que este 

neuropeptídeo deve regular de alguma forma o desenvolvimento ontogenético de neurônios 

dopaminérgicos do mesencéfalo. Os mesmos autores sugerem que o CART é o primeiro 

peptídeo expresso dentre os que apresentam função neurotransmissora/neuromoduladora no 

cérebro adulto (Brischoux et al., 2001, 2002). Dessa maneira, considerando as funções já 

conhecidas da dopamina na mediação de atividades locomotoras e de comportamentos 



  

relacionados com recompensa e reforço, podemos sugerir que o CART pode estar 

participando do desenvolvimento e manutenção dessas vias. Nossos resultados apontaram 

para um aumento da expressão de CART no núcleo accumbens de animais em 

desenvolvimento. O significado deste aumento ainda precisa ser pesquisado. No entanto, uma 

vez que a relação do CART com o sistema dopaminérgico é bem descrita, sugerimos que ele 

possa atuar no estabelecimento e na plasticidade das conexões dopaminérgicas. 

Estudos demonstraram que a proteína CART promove diferenciação celular e 

prolonga a viabilidade de neurônios hipocampais (Louis, 1996). O hipocampo é a região com 

maior quantidade do chamado fator neurotrófico derivado do encéfalo (BDNF – brain-derived 

neurotrophic factor) (Ivanova e Beyer, 2001). O BDNF regula o crescimento axonal e 

dendrítico e a plasticidade sináptica de neurônios hipocampais e corticais, além de estar 

relacionado com diversos outros aspectos do desenvolvimento nervoso, de plasticidade 

neuronal, de neuroproteção e patologias neurodegenerativas (Murphy et al., 1998; McAllister 

et al., 1995; McAllister et al., 1997; Kang et al., 1995; Sherwood e Lo, 1999; Figurov et al., 

1996; Patterson et al., 1996; Thoenen, 1995; Tucker et al., 2001; McFarlane, 2000). Estudos 

têm demonstrado que a expressão do RNAm BDNF é controlada por diversos peptídeos como 

o peptídeo vasoativo intestinal (VIP), o polipeptídeo hipofisário ativador da adenilato ciclase 

(PACAP), o hormônio liberador de corticotropinas (CRF) e mais recentemente o CART 

(Pellegri et al., 1998; Bayatti et al., 2005). Especificamente em relação ao CART, autores 

observaram que ele promove aumento tanto da expressão do RNAm quanto da proteína 

BDNF em cultura de células hipocampais (Wu et al., 2006). Ábrahán e colaboradores (2007), 

em estudos sobre o desenvolvimento pós-natal de ratos, descreveram que a expressão do 

peptídeo CART e da calbindina (CB) (responsável pela regulação de potenciação de longa 

duração – long term potenciation - LTPs - no hipocampo) está relacionada com a maturação 

pós-natal das células granulares do giro denteado do hipocampo. Além disso, grandes 

quantidades de peptídeo CART são observadas nessas células no momento em que o 

hipocampo atinge sua maturidade funcional. Nossos resultados estão de acordo com as 

evidências encontradas, já que os animais em desenvolvimento apresentam maior expressão 

de CART do que os animais adultos. Diante disso, sugerimos que o CART participa do 

desenvolvimento e plasticidade de neurônios do giro denteado do hipocampo.  

O indusium griseum é motivo de controvérsia quanto a sua divisão anatômica. Alguns 

autores o consideram parte da formação hipocampal e outros não (Golgi, 1886; Obersteiner, 

1890; Fish, 1893; Smith, 1897 apud Wyss e Sripanidkulchai, 1983). Porém, estudos 

demonstraram que as células das camadas do indusium griseum são anatomicamente análogas 



  

às células das diferentes porções do hipocampo, sendo as céluas mais superficiais do 

indusium griseum similares à células do giro denteado (Wyss e Sripanidkulchai, 1983). 

Diante de tal similaridade, e de nossos resultados que demonstraram maior expressão de 

CART no indusium griseum dos animais de 6 dias, sugerimos que o CART atua no indusium 

griseum como no hipocampo, no sentido de induzir o desenvolvimento e/ou facilitar a 

plasticidade de seus neurônios..  

Como mencionado anteriormente, pesquisadores demonstraram que o BDNF promove 

crescimento dendrítico no córtex cerebral (McAllister et al., 1997). Além disso, estudos 

recentes têm demonstrado o envolvimento do BDNF na maturação celular de neurônios na 

camada IV do córtex cerebral (Itami et al., 2007). A camada IV do córtex recebe a maioria 

das projeções dos núcleos talâmicos, entre eles os núcleos ventro-póstero lateral e ventro-

póstero medial (Killackey, 1983; Jensen e Killakey 1987a, Jones, 1985). As projeções que 

originam nos núcleos póstero-ventrais do tálamo são oriundas conduzem informações 

somatossensoriais de todo o corpo incluindo as vibrissas em vários mamíferos como roedores. 

Pesquisadores têm demonstrado que as conexões entre o tálamo e o córtex cerebral dependem 

de sinalizações específicas durante seu desenvolvimento (Allendoerfer e Shatz, 1994; Molnár 

e Blakemore, 1995). Estudos com camundongos com deleção do receptor de neurotrofina (da 

família do BDNF) p75 demonstraram que há participação das moléculas dessa família no 

desenvolvimento das vias tálamo-corticais (Ma et al., 2002; McQuillen et al., 2002). Embora 

estudos fisiológicos sejam necessários, nossos dados sugerem que o CART pode atuar em 

conjunto com o BDNF, exercendo funções neurotróficas nas vias tálamo-corticais já que tanto 

a camada IV do córtex quanto os núcleos póstero-ventrais do tálamo apresentam expressão de 

CART aumentada nos animais em desenvolvimento.  

Além do córtex somatossensorial, observamos um aumento da expressão do CART no 

córtex piriforme. O córtex piriforme, também chamado de córtex olfatório primário, recebe 

informações mono-sinápticas do bulbo olfatório e, no roedor, é considerado como a maior 

dentre as subdivisões do córtex cerebral. Como em outras áreas corticais, nele são 

encontrados poucos neurônios GABAérgicos e muitos neurônios glutamatérgicos (Suzuki e 

Bekkers, 2006; Suzuki e Bekkers  2007). Estudos demonstraram que as respostas fisiológicas 

desses neurônios não estão completas até pelo menos a segunda semana de vida (Schwob et 

al., 1984; Schwob e Price, 1984a,b).  Nossos resultados demonstraram maior expressão de 

CART no córtex piriforme dos animais em desenvolvimento. Diante disto, podemos propor 



  

que o CART pode estar modulando informações sensoriais ou ainda atuando no 

desenvolvimento das vias olfativas em questão.   

Na região do hipotálamo, observamos uma grande expressão de CART no núcleo pré-

mamilar ventral de animais de 6 dias de idade. O núcleo pré-mamilar ventral é conhecido por 

estar envolvido com os comportamentos agressivo e sexual. Estudos de nosso laboratório 

demonstram que neurônios CART do núcleo pré-mamilar de ratos machos são ativados diante 

da exposição a feromônios de fêmeas da mesma espécie (Cavalcante et al., 2006). É 

importante mencionar que a comunicação feromonal é vital para os ratos recém-nascidos 

poderem se aproximar da mãe e achar o mamilo no momento do seu aleitamento (Shair et al., 

1997; Polan e Hofer, 1999). Além do CART, outra molécula encontrada no PMv é a óxido 

nítrico sintase (NOs), indicadora da presença do óxido nítrico (NO) (Yokosuka et al., 1997) 

Estudos têm sugerido participação do NO no desenvolvimento cerebral e papel importante no 

controle de funções dos comportamentos reprodutivo e agressivo (Gally et al., 1990, Mani et 

al., 1994; Moretto et al., 1993; Nelson et al., 1995). Como vimos anteriormente, 

pesquisadores demonstraram que os neurônios CART são estimulados pelo NO (Koylu et al., 

2000; Ahima et al., 1999; Isse et al., 1999). Portanto, mesmo conscientes da necessidade de 

maiores investigações, nossos dados sugerem que o CART pode participar do processamento 

feromonal durante o aleitamento ou no desenvolvimento de vias relacionadas com 

comportamento agressivo e sexual. 

Como mencionado anteriormente, os neurônios do núcleo arqueado que expressam 

CART também expressam POMC e OBRb (receptor para leptina), o que indica participação 

no controle do comportamento alimentar (Elmquist et al., 1998). A variação da expressão do 

POMC em resposta à quantidade de leptina circulante é bem descrita (Ahima et al., 1999). 

Ausência ou diminuição das concentrações de leptina causa uma diminuição da expressão de 

POMC enquanto que o aumento ou a administração de leptina induz um aumento da 

expressão de POMC. Como já mencionado, estudos também demonstraram que camundongos 

com deficiência de leptina (ob/ob) apresentam diminuição da expressão de CART (Kristensen 

et al., 1998). Administração de leptina induz aumento de CART no núcleo arqueado destes 

animais. É interessante observar que, durante o desenvolvimento os níveis circulantes de 

leptina são bastante altos. Neste período, a variação dos níveis de leptina não corresponde à 

estados de saciedade ou fome, como observado em adultos (Ahima et al., 1998). Nossos 

resultados não mostraram diferença estatística entre as idades estudadas na expressão do 

CART no núcleo arqueado. Contudo, experimentos adicionais seriam necessários para um 

maoir aprofundamento da análise dos resultados obtidos uma vez que os níveis de leptina, que 



  

flutuam de acordo com as reservas energéticas do organismo, e portanto de acordo com o 

comportamento alimentar, exercem influência sobre a expressão do CART (Zhang et al., 

1994; Cowley et al., 2001; Elias et al., 2000; Kristensen et al., 1998). Dessa forma, o controle 

da alimentação dos animais adultos seria necessário para que nós pudéssemos explorar melhor 

o significado desses resultados. 

 

 

 



  

5 CONCLUSÕES 

 

Concluímos que em vários núcleos prosencefálicos o CART encontra-se aumentado 

em animais de 6 dias, comparado com animais de 26 e 66 dias. 

Especificamente, observamos que o CART encontra-se aumentado nos animais de 6 

dias em regiões relacionadas a: 

 
a) processamento sensorial, incluindo o cótex cerebral somatossensorial,  o córtex 

piriforme e os núcleos ventro-póstero lateral e medial do tálamo; 

b) formação e/ou processamento de memória, como o giro denteado e o indusium 

griseum;  

c) reforço e recompensa, como o núcleo accumbens; 

d) discriminação feromonal, como o núcleo pré-mamilar ventral.  
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