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1. INTRODUÇÃO 

 



Recentemente estudos descreveram a ocorrência de um neuropeptídeo denominado 

Urocortina-1 (UCN 1), cujo local dominante de células imunorreativas à UCN 1 (UCN 1-ir) 

foi o núcleo de Edinger-Westphal (EW), seguido do núcleo lateral superior da oliva (LSO) 

(BITTENCOURT et al., 1999 e VAUGHAN et al., 1995). 

Até o momento, julgava-se conhecidas as projeções do EW, no entanto, a descrição 

das fibras UCN 1-ir revelou projeções prosencefálicas deste núcleo ainda não descritas, 

dentre elas o núcleo septal lateral. Através de injeção de traçador retrógrado no núcleo 

septal lateral Bittencourt e colaboradores (1999) demonstraram que as fibras UCN 1-ir aí 

localizadas originavam-se no EW. 

Fibras UCN 1-ir foram descritas na via olivococlear, provenientes do LSO 

(BITTENCOURT et al, 1999). Algumas projeções do LSO foram descritas através de 

estudos que utilizaram, por exemplo, traçadores neuronais retrógrados em alguns núcleos, 

ou ainda o estudo das projeções olivococleares do LSO em uma população de ratos com 

hipotireoidismo (LOPEZ DE., 2003). 

Porém, até o momento, nenhum estudo sistemático das projeções do LSO com 

traçadores anterógrados modernos foi realizado. 

 

 

1.1 . Hodologia do LSO 

 

O complexo olivar superior do rato (COS) é formado pelos núcleos medial superior 

da oliva (MSO) e lateral superior da oliva (LSO) e pelos núcleos medial e ventral do corpo 

trapezóide (NMTB e NVTB, respectivamente), além de grupos celulares periolivares 

(PAXINOS & WATSON, 1998). Sua principal função é o processamento de informações 



auditivas binaurais para a localização sonora e a modulação da aferência no órgão espiral. 

(HELFERT et al., 1991, WEBSTER WR, WR. 1995). 

 Em 1942, Rasmussen descreveu um feixe de fibras que partia do COS e projetava-

se para a cóclea, o qual chamou de feixe olivococlear. Desde então, diversos autores 

descreveram o trajeto destas fibras e propuseram seu mecanismo de ação na cóclea 

(RASMUSSEN, 1953; WHITE & WARR, 1983; ASCHOFF & OSTWALD, 1987; 

BROW, 1987). 

 Sabe-se que a via olivococlear do rato, assim como em muitos mamíferos, pode ser 

dividida em um componente lateral e outro medial. O componente lateral no rato origina-se 

no LSO e projeta-se para a cóclea ipsilateral, enquanto o componente eferente medial 

localiza-se no NVTB e projeta-se para ambas as cócleas (ASCHOFF & OSTWALD, 1987).  

 As fibras cruzadas do feixe olivococlear provenientes do núcleo ventral do corpo 

trapezóide no seu trajeto em direção à cóclea, caminham dorsomedialmente em direção ao 

assoalho do 4° ventrículo atravessando a formação reticular e cruzando a linha média após 

contornar o joelho do nervo facial (RASMUSSEN, 1953; WHITE & WARR, 1983). Os 

componentes lateral e medial ipsilaterais unem-se ao feixe cruzado no nível do joelho do 

nervo facial e formam o feixe olivococlear (RASMUSSEN, 1953) ou feixe de Rasmussen. 

Este se une à parte vestibular do VIII par e na fusão vestíbulo-coclear une-se à parte coclear 

deste nervo para penetrar na cóclea (RASMUSSEN, 1953; WHITE & WARR, 1983). 

 O nervo coclear e o gânglio espiral, este último formado por neurônios do tipo I e II, 

são encontrados no modíolo (GRAY, 1995). Os neurônios do tipo I são bipolares, 

representam de 90 a 95% dos neurônios espirais e seus prolongamentos formam o feixe de 

fibras radiais que se projeta exclusivamente para as células ciliadas internas (BERGLUND 

& RYUGO, 1987; SPOENDLIN & SCHROTT, 1988). Estas fibras são mielinizadas e 



estreitam-se ao passar pela lâmina espiral óssea (BERGLUND & RYUGO, 1987; 

BROWN, 1987). Cada fibra radial termina em regiões basais e laterais de uma única célula 

ciliada interna (BROWN, 1987). Os neurônios do tipo II inervam somente as células 

ciliadas externas (BERGLUND & RYUGO, 1987). 

 Em seu trajeto rumo ao VIII par, os axônios olivococleares mediais emitem 

colaterais que terminam no núcleo coclear (GUINAN et al., 1983). Estes colaterais fazem 

contatos com prolongamentos de neurônios do tipo II em regiões tonotópicas 

correspondente as de seus alvos cocleares (GUINAN et al., 1983; WHITE & WARR, 

1983).  

 A via eferente lateral termina nas fibras aferentes que se conectam as células 

ciliadas internas (CCI) na cóclea, enquanto o componente medial termina diretamente na 

base das células ciliadas externas (CCE) (BROWN, 1987; WARR et al., 1997). Vetter e 

colaboradores (2002) demonstraram um aglomerado de terminais UCN 1-ir em região 

abaixo das CCI. Sugerindo uma possível conexão direta com as CCI. A imunorreatividade 

à UCN 1 na cóclea também foi demonstrada por nós (Figura 1) e demonstramos ainda, 

através de implante de traçador neuronal retrógrado FG na cóclea, que estes terminais UCN 

1-ir são da via olivococlear originados no LSO e que 95% das células retrogradamente 

marcadas são duplamente marcadas com UCN 1 (Figura 2), dados não publicados. Porém, 

estudos com ultra-estrutura serão necessários para confirmar a possível conexão direta da 

via olivococlear com as CCI. 

 

 

 





 



 O LSO origina cerca de 65% da via olivococlear no rato (BROWN, 1987). Este 

núcleo localiza-se ao longo do curso do corpo trapezóide e possui o formato de S em 

posição transversal visto em secções frontais, sendo composto por três partes: medial, 

intermédia e lateral, separadas pelos hilos dorsal e ventral (HELFERT et al., 1991; 

WEBSTER WR, 1995). Em espécies animais com audição centrada em altas freqüências 

este núcleo é bastante desenvolvido (VAN ADEL & KELLY, 1998). 

 Foram descritas sete classes neuronais no LSO, sendo as células bipolares o tipo 

predominante (RAMÓN Y CAJAL, 1995; WEBSTER WR, 1995; RIETZEL & FRIAUF, 

1998). Estas células são fusiformes, possuem de dois a seis dendritos primários partindo de 

lados opostos do pericário e estão abundantemente distribuídas nas partes média e 

intermédia do LSO, porém não são encontradas na região lateral (RIETZEL & FRIAUF, 

1998). 

 Guinan et al. (1983) e Aschoff & Ostwald (1987) descreveram os neurônios 

olivococleares laterais como fusiformes, pequenos e com axônios amielínicos. Estudos 

quantitativos demonstraram que 43% dos neurônios olivococleares no rato localizam-se na 

parte medial, 29% na parte intermédia e 28% na parte lateral (WHITE & WARR, 1983, 

ROBERTSON et al., 1988; VETTER & MUGNAINI, 1992). 

 Células multipolares distribuem-se por todo o núcleo e possuem até seis dendritos 

primários partindo de todas as partes do pericário (RIETZEL & FRIAUF, 1998;  

HARRISSON & FELDMAN, 1970). 

 As células unipolares foram observadas na parte medial e intermédia do LSO, mas 

nunca na sua parte lateral a exemplo do que ocorre com as células bipolares (RIETZEL & 

FRIAUF, 1998). Foram descritas também as células em formato de banana (“banana-like”) 

encontradas exclusivamente na parte lateral do núcleo e ainda as células globulares. 



 Células marginais foram observadas ao longo da borda de todo o núcleo (VETTER 

& MUGNAINI, 1992; WEBSTER WR, 1995, RIETZEL & FRIAUF, 1998; WARR & 

BOCHE, 2003). Seus dendritos estendem-se rostrocaudalmente em longas distâncias, 

porém não se ramificam para fora do núcleo, sendo abundantes particularmente nos hilos 

dorsal e ventral (RIETZEL & FRIAUF, 1998); 

 A arborização dendrítica dos neurônios olivares é bastante complexa e seus 

neurópilos são densos (HARRISON & FELDMAN, 1970; RAMÓN Y CAJAL, 1995). 

Parte das fibras do corpo trapezóide entra na parte dorsal da oliva superior, porém a maior 

parte destas entram na parte ventral por meio dos hilos (HARRISON & FELDMAN, 1970). 

Estas fibras ramificam-se formando uma rede com seis ou até mais neurônios olivares, de 

maneira  que a informação sensorial proveniente de uma única fibra trapezóide é 

transmitida a vários neurônios olivares (RAMÓN Y CAJAL, 1995). 

 Neste núcleo é observada uma organização tonotópica, sendo que as células que 

respondem às freqüências mais baixas localizam-se lateralmente enquanto que as de alta 

freqüência localizam-se medialmente (ROBERTSON et al, 1988 e WEBSTER WR, 1995). 

 Os neurônios do LSO são classificados como excitatórios-inibitórios, pois recebem 

informação excitatória do núcleo coclear ipsilateral e informação inibitória do núcleo 

coclear oposto, através de uma sinapse intermediária do núcleo medial do corpo trapezóide 

(CAIRD & KLINKE, 1983; MOORE & CASPARY, 1983; IRVINE et al., 2001). 

 O processamento da informação binaural no sistema auditivo permite a localização 

da fonte sonora e melhora a compreensão da fala em condições ruidosas (GELFAND et al., 

1988; HELFERT et al., 1992). A separação de múltiplas fontes sonoras leva a sua 

localização e esta depende do processamento de disparidades interaurais (FINLAYSON & 

ADAM, 1997). 



 Três pistas são utilizadas para fazer a localização sonora sendo a diferença interaural 

de tempo e intensidade e as características do espectro monoaural. No LSO, o primeiro sítio 

de convergência da informação auditiva de ambas as orelhas, as células respondem 

sistematicamente às diferenças de intensidade (TOLLIN, 2003). 

 Animais que tiveram o complexo olivar superior destruído apresentaram 

dificuldades na localização sonora, mas ainda foram capazes de fazê-la, demonstrando que 

esta função auditiva não é exclusiva deste núcleo, mas também de outras estruturas da via 

auditiva, tais como o colículo inferior e o córtex auditivo primário cujas células também 

respondem a estímulos binaurais (VAN ADEL & KELLY, 1998). 

 Os dados na literatura para as aferências e eferências do LSO do rato não são tão 

detalhadas quanto aos encontrados para o gato, mas algumas considerações podem ser 

feitas. 

 No rato foram descritas projeções bilaterais originadas no LSO para o núcleo 

ventral do colículo inferior utilizando traçador retrógrado peroxidase de raiz-forte (HRP, 

“horseradish peroxidase”) (BEYERL, 1978; FAYE-LUND, 1986). Estes dados foram 

confirmados recentemente pela injeção de traçador neuronal retrógrado Fluorogold (FG) no 

núcleo central do colículo inferior (SCHAEFFER et al., 2003). 

 Injeções de traçador neuronal anterógrado no MSO evidenciaram projeções olivares 

para o núcleo ventral do lemnisco lateral, núcleo central e camada externa do  colículo 

inferior bilateralmente e córtex auditivo ipsilateral (MULDES & ROBERTSON, 2000). 

 Sabe-se que o núcleo coclear ventral projeta-se para o LSO ipsilateral, porém não há 

neurônios olivares que se projetam para este núcleo. No entanto, boa parte dos neurônios 

marginais e a maioria dos neurônios olivococleares do componente medial recebem e 

enviam projeções para o núcleo coclear ventral. Estas observações foram feitas após 



injeção de traçador retrógrado FG, “diamidino yellow” e “fast blue” na cóclea e no núcleo 

coclear ventral no rato (HORVATH et al., 2000). Doucet e Ryugo (2003) observaram após 

injeção de Biotin-Dextran (BDA) no núcleo coclear dorsal ipsilateral, que o LSO recebe 

projeções de forma topograficamente organizada (DOUCET & RYUGO, 2003). 

 O COS do gato é mais complexo que o do rato, apresentando 9 divisões 

(WEBSTER WR, 1995) e as eferências do LSO foram exaustivamente descritas no gato por 

Glendenning & Masterton (1983) em uma série de artigos (GLENDENNING et al., 1985; 

HUTSON et al., 1991; GLENDENNING et al., 1991; GLENDENNING et al., 1992). 

Nestes animais as projeções mais significativas dos neurônios olivares laterais são para o  

colículo inferior e seguem uma distribuição semelhante a do quiasma óptico e por isso 

foram denominadas por estes autores de quiasma acústico. Neste os neurônios olivares 

laterais que respondem a baixas freqüências projetam-se para o colículo inferior ipsilateral,  

enquanto os neurônios de alta freqüência projetam-se para o colículo inferior contralateral. 

Projeções com o mesmo padrão de distribuição e que também formam um quiasma foram 

descritas no rato (KUDO et al, 1996). 

 Os neurônios olivares laterais do gato projetam-se ainda bilateralmente para o 

núcleo dorsal do lemnisco lateral, ipsilateralmente para o núcleo ventral do lemnisco lateral 

e os neurônios marginais projetam-se para os núcleos cocleares bilateralmente. Nos felinos 

não foram descritas projeções do núcleo olivar superior lateral para a medula espinhal, 

bulbo, cerebelo e colículo superior (GLENDENNING & MASTERTON, 1983). 

  

 

 

 



1.2 . Neuroquímica da via auditiva e do LSO 

 

 A via eferente lateral projeta-se para as células ciliadas internas, modulando a 

entrada da informação auditiva através de alguns neurotransmissores como a acetilcolina, o 

ácido γ-aminobutírico (GABA), a dopamina e o peptídeo relacionado ao gene da 

calcitonina (CGRP), podendo alterar a atividade dos neurônios do gânglio espiral, na 

cóclea, inibindo-os ou excitando-os (EYBALIN, 1993). 

 O principal neurotransmissor da via auditiva é o glutamato, presente nos neurônios 

espirais, nos núcleos cocleares e no corpo trapezóide do rato (GODFREY et al., 1978). 

Outros neurotransmissores coexistem nesta via, como é o caso do ácido γ-aminobutírico 

(GABA), da substância P e da somatostatina (TAKATSUKI et. al., 1982;, 1985; WYNNE 

E ROBERTSON 1997). Na cóclea foram descritos ainda a presença da colecistocinina, da 

substância P e do neuropeptídeo Y (NPY) (YLIKOSKI et al., 1989). 

 A via auditiva eferente do rato caracteriza-se pela heterogeneidade química dos 

neurônios olivococleares, estando presentes no complexo olivar superior e na cóclea a 

colina acetiltransferase (ChAT), o GABA, o peptídeo relacionado ao gene da calcitonina  

(CGRP), a encefalina, a substância P e a somatostatina (TAKEDA et. al., 1987;  KUNGEL 

E FRIAUF, 1995; WYNNE E ROBERTSON, 1997). 

 Recentemente a UCN 1, um neuropeptídeo da família do fator de liberação da 

corticotrofina (CRF), foi descrita no LSO (BITTENCOURT et al., 1999; KOZICZ  et al. 

1998; VAUGHAN  et al., 1995).  

 Vale e colaboradores (1981) isolaram e caracterizaram um peptídeo de 41 

aminoácidos a partir de extratos de hipotálamo de ovelhas, chamado fator liberador de 



corticotrofina (CRFo)1. Esse peptídeo desempenha um papel fundamental na regulação do 

eixo hipófise-adrenal e outros mecanismos neurais ligados ao estresse. 

 A partir daí, a descrição do CRF de rato (CRFr) e humano (CRFh) demonstrou a 

existência de uma grande homologia de estrutura destes com o CRFo (RIVIER et al., 

1983). Além destes, o CRF também foi isolado e caracterizado em outras espécies como 

bovinos (ESCH et al., 1984), caprinos (LING et al., 1984), porcinos (PATTHY et al., 

1985), anfíbios (Xenopus) (STENZEL-POORE et al., 1992) e peixes (Sucker – Catostomus 

commersoni) (MORLEY et al., 1991). 

 Em 1983, as clonagens do gene que codifica o precursor do CRFr (RIVIER et al, 

1983), CRFh (SHIBAHARA et al., 1983) e CRFo (FURUTANI et al., 1983), 

proporcionaram possibilidades para estudos mais detalhados sobre a localização deste 

peptídeo no sistema nervoso central, permitindo assim, maior conhecimento das vias 

centrais que regem a resposta do eixo hipotálamo-hipófise-adrenal ao estresse. 

 A Sauvagina (Svg), peptídeo com 40 aminoácidos, isolada e seqüenciada em 1980 

por Montecucchi e seus colaboradores a partir da pele de rã (Phyllomedusa sauvagei), 

apresenta 50% de homologia estrutural com o CRF. 

 A Urotensina I (Uro-I), peptídeo composto de 41 aminoácidos, foi isolada a partir 

do sistema magnocelular neurossecretor, chamado urófise, localizado na extremidade 

caudal da medula espinhal de peixes teleósteos (Catostomus commersoni) o qual parece 

apresentar uma estrutura anatomicamente análoga à neuro-hipófise humana (hipófise 

posterior) (LEDERIS et al., 1982; 1985 a, b; BERN et al., 1985; MINNITI et al., 1989; 

BARSYTE et al., 1999). Este peptídeo, sintetizado em 1982 por Lederis e colaboradores e 

                                                 
1 Utilizaremos, neste trabalho, a nomenclatura proposta pela União Internacional de Farmacologia referente a 
padronização da nomenclatura de receptores para CRF e seus ligantes (HAUGER et al., 2003). 



localizado por métodos imunoistoquímicos no sistema neurosecretor caudal de diversas 

espécies de teleósteos (YAMADA et al., 1986), apresenta 50% de homologia estrutural 

com o CRF (LEDERIS et al., 1982; 1985b). 

 A Uro-I e a Svg apresentam funções similares às desempenhadas pelo CRF em 

mamíferos. Em peixes, quando secretada pelo sistema neurosecretor caudal ou administrada 

endovenosamente, a Uro-I parece participar no equilíbrio hidroeletrolítico (BERN et al., 

1985; LEDERIS et al., 1985a; 1985b; MINNIT et al., 1989) e na liberação de 

glicocorticóides e cortisol (LEDERIS et al., 1985b; KELSALL & BALMENT, 1998) e 

hormônio adrenocorticotrófico (ACTH) (FRYER et al., 1983; WOO et al., 1985), assim 

como na atividade cardiovascular (PLATZACH et al., 1998). 

 Mas, a Uro-I, assim como ocorre com o CFR em mamíferos, não está confinada ao 

sistema neurossecretor. Ela também foi localizada em outras regiões do encéfalo de peixes 

(YULIS & LEDERIS, 1986; YULIS et al., 1986), onde parece agir como neuromodulador 

(MATHIEU et al., 1999). Sugere-se que peptídeos similares ao CRF possam ter funções 

específicas, como regulação do comportamento alimentar (De PEDRO et al., 1995; 1998), 

liberação de hormônios tireoideanos (LARSEN et al., 1998; citado em BARSYTE et al., 

1999) e locomoção (LOVEJOY & BALMENT, 1999). 

 Os três peptídeos (CRF, Svg e Uro-I) estimulam a secreção de ACTH in vitro e in 

vivo no rato (LEDERIS et al., 1982; RIVIER et al., 1983; LEDERIS et al., 1985b) e ainda 

neste modelo animal a Uro-I, administrada via endovenosa, induziu um efeito hipotensivo 

maior e mais duradouro que o CRF (LEDERIS & MEDAKOVIC, 1974). Em cães, os 

mesmos efeitos hipotensivos intensos foram determinados pela Uro-I e Svg, sendo também 

maiores do que aqueles apresentados pelo CRF, e decorrentes de um mecanismo de 

dilatação da artéria mesentérica (MaCCANNELL & LEDERIS, 1977; MaCCANNELL et 



al., 1982; LEDERIS et al., 1985b). No camundongo, efeitos estimulatórios da Uro-I e Svg 

sobre a atividade do sistema dopaminérgico no striatum foram maior senão tão potentes 

quanto os do CRF (ONALI & OLIANAS, 1990). O papel funcional desses peptídeos 

quanto à regulação de diversos comportamentos incluindo o alimentar (GOSNELL et al., 

1983; BRITTON et al, 1984) e social (BRITTON et al., 1984) e ainda na regulação do 

componente simpático do sistema regulatório visceral em mamíferos (BROWN et al., 

1982) também foi verificado. 

 Com base nos conceitos evolutivos dentro da escala filogenética, a Uro-I foi 

considerada um protótipo da “família do CRF” (LEDERIS, 1984). Porém, pouco é 

conhecido sobre qual processo evolutivo contribuiu para a existência de peptídeos tão 

semelhantes em vertebrados tão amplamente divergentes, o que justifica a necessidade de 

buscar, em outros representantes de vertebrados, ou invertebrados, a presença de peptídeos 

semelhantes a Uro-I (ou Svg ou CRF), a fim de elaborar com maior precisão, uma possível 

teoria sobre o modelo de evolução dessa família na escala filogenética (LEDERIS et al., 

1985a). 

 Estudos recentes indicaram a existência de duas classes de receptores de CRF em 

mamíferos (CHALMERS et al., 1996). O CRF1, clonado a partir de células tumorais da 

hipófise anterior humana, é formado de 415 aminoácidos (CHEN et al., 1993), 

apresentando alto grau de homologia (95% de identidade) entre aqueles identificados no 

encéfalo de ratos e de camundongos (CHANG et al., 1993; PERRIN et al., 1993; VITA et 

al., 1993; POTTER et al., 1994; LOVENBERG et al., 1995 a e b; LIAW et al., 1996). 

Possivelmente um processamento alternativo possa gerar uma forma diferenciada deste 

receptor na hipófise humana, mas o significado funcional desta mutação ainda permanece 

obscuro (CHEN et al, 1993; CHALMERS et al., 1996). 



 Partindo da clonagem do DNA do encéfalo de ratos, o segundo membro, o CRF2, 

foi determinado como uma proteína com 411 aminoácidos e possui cerca de 70% de 

homologia com o CRF1 (LOVENBERG et al., 1995b), e já também identificado no 

camundongo (PERRIN et al., 1995) e no homem (LIAW et al., 1996). Duas variantes do 

processamento desse receptor foram determinadas no rato, aparentemente resultando em 

dois possíveis receptores protéicos de 411 e 431 aminoácidos, nomeados respectivamente 

de CRF2a e CRF2b (LOVENBERG et al., 1995 b). 

 As diferentes classes de receptores de CRF apresentam distinção quanto à sua 

distribuição e possíveis funções, embora apresentem, como descrito anteriormente, um grau 

de homologia bastante significativo. 

 Uma terceira isoforma do receptor CRF2, o CRF2c, foi recentemente clonada a partir 

de tecido nervoso humano (KOSTICH et al., 1998). 

 Observa-se que para alguns sítios de expressão dos receptores de CRF não há 

correspondência em relação à distribuição de fibras CRF-ir. Tal relação é viável quando se 

considera a teoria da não congruência ("mismatch"), que prevê um modo alternativo de 

comunicação interneuronal, nesses casos de não correspondência peptídeo/receptor em 

áreas do sistema nervoso central (HERKENHAM, 1987; POTTER et al., 1994). Para o 

sistema do CRF, essas áreas de não congruência poderiam ser atribuídas, em parte, ao 

transporte axonal de receptores ou a uma baixa sensibilidade dos métodos 

imunoistoquímicos em detectá-los, por exemplo: no sistema auditivo de ratos (IMAKI et 

al., 1991) e no neocórtex de primatas (LEWIS et al., 1989), onde a distribuição das 

projeções CRF-ir só foi determinada a partir da comparação dos dados obtidos na 

imunoistoquímica com estudos de "binding" e hibridação in situ para os receptores de CRF. 



 Mesmo assim, não se pode excluir a possibilidade da existência de ligantes 

adicionais para os receptores de CRF. Outro fator que corrobora tal suposição é o diferente 

grau de afinidade do CRF aos seus receptores. Sabe-se que o CRF apresenta maior 

afinidade aos receptores CRF1 quando comparado ao CRF2 (POTTER et al., 1992; 1994; 

LOVENBERG et al., 1995 a; b; MUGLIA et al., 1995). 

 Uma série de estudos descreveu que outros peptídeos similares ao CRF, como a Svg 

e a Uro-I, têm constantes de ligação similares à do CRF para os receptores CRF1 e parecem 

ligar-se mais fortemente ao CRF2 (VAUGHAN et al., 1995; LOVENBERG et al., 1995 b; 

DONALDSON et al., 1996; TURNBULL & RIVIER, 1997). Assim, esses peptídeos 

relacionados ao CRF poderiam ser os representantes de ligantes endógenos alternativos 

para os receptores de CRF em outros vertebrados. 

Uma série de evidências indica que tais peptídeos possam ser ligantes alternativos 

para os receptores de CRF e para a proteína de ligação para CRF (CRF-BP), sendo 

molecularmente distintos do CRF hipotalâmico: 1) o fato do CRF coexistir com a Svg e 

Uro-I em uma mesma classe de vertebrados; 2) a pouca concordância, em mamíferos, da 

distribuição do segundo membro de receptores de CRF (CRF2) e da CRF-BP com o CRF; 

3) maior afinidade da Svg e Uro-I aos receptores CRF2 quando comparada ao CRF. Estas 

evidências levaram a busca de um ou mais ligantes para o receptor CRF2 em mamíferos. 

 Buscando o isolamento, caracterização e seqüenciamento de um ou mais ligantes 

para o receptor CRF2 em mamíferos, e já tendo a suposição de que tal peptídeo pertenceria 

à família do CRF, baseado nos dados apresentados acima, Vaughan e colaboradores (1995) 

utilizaram anticorpo anti Uro-I de salmão para a procura de moléculas relacionadas à Uro-I 

em ratos, e encontraram células Uro–ir principalmente localizadas nos núcleos EW e LSO. 

Algumas poucas células foram detectadas na camada plexiforme externa do bulbo olfatório 



e área hipotalâmica lateral (VAUGHAN et al., 1995). Interessante notar que esses dois 

núcleos não apresentavam nem a proteína e nem a expressão de RNAm para o CRF 

(IMAKI et al., 1991). 

 No que se refere às projeções axonais, fibras imunorreativas a esta possível 

molécula homóloga à Uro-I em rato foram encontradas em diversas regiões do encéfalo, 

destacando-se o núcleo septal lateral dentre tantas outras nas quais há a expressão do 

receptor CRF2 (VAUGHAN et al., 1995; LOVENBERG et al., 1995a; PERRIN et al., 

1995). 

 A partir das células marcadas encontradas no núcleo EW, Vaughan e colaboradores 

(1995) isolaram o RNAm e através de biblioteca de DNA, construíram o DNA 

complementar, verificando que no terminal carboxila da proteína estava a origem de um 

possível peptídeo de 40 aminoácidos, o qual, pelas características foi incluído na família de 

peptídeos ligados ao CRF. 

 Para representar a relação existente entre tal peptídeo e a Uro-I, com a qual 

apresenta 63% de identidade, e o CRF, com o qual apresenta 45% de identidade, ele foi 

chamado Urocortina 1 (UCN 1). A UCN 1 também mantém relações estruturais com a Svg, 

com cerca de 35% de identidade, principalmente quando se analisa sua porção N-terminal 

(VAUGHAN et al., 1995).  

A UCN 1, portanto, poderia representar o peptídeo homólogo à Uro-I em 

mamíferos, coexistindo com o CRF nesta classe de vertebrados. Observa-se também que 

há, de acordo com Vaughan e colaboradores (1995), uma grande concordância entre a 

distribuição de fibras UCN 1-ir e a de receptores CRF2 e que a UCN 1 é cerca de 10 vezes 

mais potente que o CRF em aumentar o AMPc em células que expressam o CRF2b. Assim, 

pode-se propor que a UCN 1 seja o procurado ligante endógeno para os receptores CRF2. 



 Além de interagir com os receptores de CRF, a UCN 1 também liga-se à proteína 

ligante do CRF (CRF-BP), sendo que o coeficiente de ligação é cerca de duas vezes maior 

que o do próprio CRF, e ela ainda tem a capacidade de deslocar o CRF da sua ligação com 

a CRF-BP, levando a um aumento dos níveis de CRF livre do encéfalo (BEHAN et al., 

1996; TURNBULL & RIVIER, 1997).  A UCN 1 também apresenta menor dissociação da 

CRF-BP quando comparada ao CRF (HENRIOT et al., 1999). Como visto anteriormente, 

havia a suposição da existência de ligantes inibitórios para a CRF-BP, dentre os quais, 

aparentemente podemos encontrar a UCN 1 (BEHAN et al., 1995b; BEHAN et al., 1996). 

 A partir de sua caracterização em ratos, a UCN 1 também foi clonada em humanos 

(UCN 1h), a partir de biblioteca de DNA, apresentando 88% de identidade de nucleotídeos 

e 95% de aminoácidos em relação à UCN 1 de rato (UCN 1r), havendo somente quatro 

aminoácidos diferentes entre a UCN 1r e a UCN 1h (DONALDSON et al., 1996). De 

acordo com os autores, as características fisiológicas e a capacidade de ligação com os 

receptores de CRF e com a CRF-BP, são semelhantes àquelas primeiramente apresentadas 

para a UCN 1r por Vaughan e colaboradores (1995). Após tal caracterização, Zhao e 

colaboradores (1998) isolaram e caracterizaram os genes da UCN 1h e de camundongos, os 

quais apresentaram estruturas bastante similares entre si. 

A consideração de que a UCN 1 seja um peptídeo de ação mais importante 

periférica do que central vem sendo levantada por alguns autores, devido a sua presença em 

vísceras como no intestino (BITTENCOURT et al, 1999: HARADA et al, 1999), linfócitos 

(BAMBERGER et al, 1998), miocárdio (OKOSI et al, 1998), placenta (PETRAGLIA et al, 

1996) e pele (SLOMINSKI et al, 2000), além de seus efeitos sobre o sistema cardio-

vascular (PARKES et al, 1997; IKEDA et al, 1998; LEITCH et al, 1998; SCHILLING et 



al, 1998) e sobre as funções imunes e inflamatórias (TURNBULL et al, 1997; AGNELLO 

et al, 1998; ANDO et al, 1998; SINGH et al, 1999). 

 Embora haja a hipótese da participação da UCN 1 no sistema de regulação das 

respostas do organismo aos chamados estímulos estressantes, outros papéis funcionais do 

peptídeo podem ser especulados com base na sua localização celular e de suas projeções no 

sistema nervoso central.  

Em ratos, verificou-se que as células UCN 1-ir encontravam-se em núcleos motores 

do tronco encefálico e em motoneurônios da coluna anterior da medula espinhal, o que 

poderia sugerir um papel de modulação, ou até mesmo de ação direta, da UCN 1 nas vias 

motoras (BITTENCOURT et al, 1999).  

O papel da UCN 1 sobre a atividade motora tem sido alvo de trabalhos em diversas 

espécies, e os resultados ainda apresentam-se conflitantes, havendo necessidade de estudos 

adicionais para comprovar sua função neste sistema (JONES et al, 1998; PARROT et al, 

2000; SKELTON et al, 2000). 

A presença da UCN 1 em estruturas pertencentes às vias auditiva e vestibular do 

tronco encefálico, como no núcleo LSO, núcleo este ligado ao componente coclear do 

nervo vestíbulo-coclear, pode estar relacionada a uma função de proteção de estruturas 

auditivas, atuando por meio da conexão olivococlear, observada por Bittencourt e 

colaboradores (1999) em ratos. 

Não existe um acordo na literatura atual a respeito da ação e da presença da UCN 1 

na glândula hipófise. Em ratos, Wong e colaboradores (1996) relatam a presença de células 

UCN 1-ir no lobo anterior e intermédio da glândula hipófise, achado este não confirmado 

por Bittencourt e colaboradores (1999).  Em macacos (Cebus apella), Vasconcelos e 

colaboradores (2003) não localizaram células UCN 1-ir na glândula hipófise, entretanto, 



observaram poucas fibras UCN 1-ir na camada interna da eminência mediana bem como no 

lobo posterior da hipófise. 

De acordo com literatura atual, a UCN 1 parece exercer um efeito ansiogênico, 

gerando comportamentos que são interpretados como representativos de um estado de 

ansiedade elevada. Após administração central de UCN 1 em teste específico como o 

labirinto em cruz elevada, aplicados em ratos, alguns autores detectaram uma diminuição 

nas entradas nos braços abertos do labirinto (JONES et al, 1998; KAKIYA et al, 1998), ou 

em testes de interação social, verificaram uma diminuição deste comportamento em ratos 

(SAJDYK et al, 1999), todos estes representativos de um estado de ansiedade elevada. 

Alguns autores demonstraram que tal efeito é claramente mediado por receptores de CRF, 

principalmente pelo CRF2 (MOREAU et al, 1997).  

A exposição de animais ao estresse agudo ou crônico leva a uma redução da 

ingestão de alimentos, a um aumento no apetite para o sódio e a perda de peso.  De forma 

geral, a grande parte dos autores que vêm estudando os efeitos da UCN 1 sobre o 

comportamento alimentar em ratos e camundongos, concordam que a UCN 1 exerce um 

efeito “inibitório” sobre o sistema que controla a ingestão alimentar, em animais privados 

ou não de alimentos (SPINA et al, 1996; JONES et al, 1998; SWIERGIEL e DUNN, 1999; 

COSTE et al, 2000; SKELTON et al, 2000). A presença de um possível sistema UCN 1 

regulatório do comportamento alimentar pode ser sugerido. 

 Enquanto alguns autores dedicavam seus esforços para entender e caracterizar a 

UCN 1 em diversas espécies distintas, provendo subsídios para um melhor entendimento do 

desenvolvimento filogenético deste peptídeo, outros buscavam identificar, no sistema 

nervoso central de diversas espécies, a existência de células e de distribuição de fibras UCN 



1-ir, além daqueles já descritos por Vaughan e seus colaboradores (1995) no encéfalo de 

rato. 

 Utilizando-se de dois métodos independentes, a imunoistoquímica e a hibridação in 

situ, Bittencourt e colaboradores (1999) descreveram o mais detalhado mapa da distribuição 

de células UCN 1-ir e suas projeções no sistema nervoso central de ratos. De acordo com os 

autores, o local dominante de células UCN 1-ir foi o núcleo EW, seguido do núcleo LSO, 

além de alguns núcleos motores do tronco encefálico como o facial, ambíguo, hipoglosso e 

trigêmeo. No hipotálamo, algumas células foram verificadas no núcleo supra-óptico, porção 

magnocelular do núcleo paraventricular do hipotálamo, núcleo supramamilar – parte lateral, 

área hipotalâmica lateral e área hipotalâmica posterior. Outras células UCN 1-ir ainda 

foram verificadas em outras regiões do SNC, entretanto, somente em animais pré-tratados 

com colchicina, por exemplo: na formação hipocampal, núcleo septal medial, núcleo 

intersticial da estria terminal, substância negra, regiões olfatórias, e na medula espinhal, 

principalmente na coluna anterior. As projeções UCN 1-ir se apresentavam 

predominantemente descendentes e de acordo com algumas projeções já descritas dos 

núcleos de EW e LSO, localizando-se principalmente em estruturas auditivas, pré-

cerebelares e ópticas não formadoras de imagem, bem como na coluna intermédio lateral da 

medula espinhal. Bittencourt e colaboradores (1999) demonstraram utilizando traçador 

retrógrado injetado no núcleo septal lateral, projeções do núcleo EW para esse núcleo, 

esclarecendo e justificando assim, a presença das fibras UCN 1-ir neste último. 

 Cabe observar que a distribuição de fibras UCN 1-ir apresentou-se de acordo com a 

distribuição de receptores CRF2 no rato (BITTENCOURT et al., 1999). 

 No núcleo LSO, local de expressão do mRNA da UCN 1 e de células UCN 1-ir, 

Bittencourt e colaboradores (1999) descreveram um proeminente grupo de fibras UCN 1-ir 



eferentes saindo dorsomedialmente, virando abrupta e lateralmente próximo ao joelho do 

nervo facial, projetando-se para o nervo coclear que emerge do neuro-eixo para a orelha 

interna, dados demonstrados por nós no corpo deste trabalho (Figura 3). Esta caracterização 

corresponde à trajetória da projeção olivococlear lateral descrita por Rassmussen (1946). 

Grande quantidade de fibras UCN 1-ir foi observada nos núcleos vestibular e coclear. Em 

outras estruturas auditivas, incluindo o MSO, o núcleo do corpo trapezóide e o lemnisco 

lateral, também foram descritas esparsas fibras UCN 1-ir. 

 Segundo Bittencourt e colaboradores (1999) a provável conexão, com alvos 

periféricos, do núcleo LSO é a cóclea. 

 Em recente trabalho (VETTER DE et al., 2002), produziram camundongo “knock-

out” para UCN 1 (UCN-/-) e verificaram através de testes auditivos como a audiometria de 

respostas elétricas do tronco cerebral (“brainstem evoked response audiometry” - BERA) 

(testa tons puros) e emissões otoacústicas, que o camundongo UCN-/- apresenta limiares 

mais altos em todas as freqüências  testadas (todas altas freqüências). Essa perda auditiva 

(aumento dos limiares tonais) pela ausência da UCN 1 é similar a observada por Walsh e 

colaboradores (1998) após a transsecção do feixe olivococlear em gatos neonatos, que 

tiveram aumento dos limiares. 

 Este aumento dos limiares não foi observado quando o feixe olivococlear foi 

seccionado no gato adulto, especulando-se que algum componente do sistema olivococlear 

é necessário para o desenvolvimento normal dos limiares auditivos. 

 Isto poderia sugerir que um componente inicial da via olivococlear para o 

desenvolvimento normal da sensitividade dos limiares auditivos seria a presença da UCN 1. 

 Segundo Webster WR (1995) a via auditiva do rato tem muito das características de 

uma via típica de mamíferos. A estrutura geral da via é similar a do gato. Existe, entretanto, 



várias lacunas em nosso conhecimento sobre a estrutura, função e neurofarmacologia no 

sistema auditivo do rato. É necessário aplicar técnicas de traçadores modernos para estudar 

as conexões entre todos os níveis desta via. 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. PROPOSIÇÃO 

 A descrição de um neuropeptídeo denominado UCN 1, onde um dos locais de sua 

presença é o LSO, chamou-nos a atenção para o conhecimento das conexões deste núcleo.



 Em razão das poucas evidências de todas as suas conexões, através das eferências 

disponíveis na literatura ao nosso alcance, decidimos realizar a sistematização das 

eferências do LSO, através de injeção de traçador neuronal anterógrado (BDA). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. MATERIAL E MÉTODO 



3.1 . Animais 

 

Ratos da linhagem Wistar machos adultos jovens (n=38), pesando entre 250-280 

gramas foram utilizados para estudo das eferências do LSO. Os animais foram obtidos do 

Biotério Central do Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo. Os 

ratos foram mantidos em ambiente com condições constantes de temperatura (21+20C) e 

umidade, com filtragem bacteriológica contínua do ar, com ciclo claro/escuro de 12 horas 

(dia às 7 horas e noite às 19 horas) e com acesso livre à ração e água.  

O protocolo para uso de animais em experimentação está de acordo com os 

Princípios Éticos na Experimentação Animal adotado pelo Colégio Brasileiro de 

Experimentação Animal (COBEA) e foi aprovado pela Comissão de Ética do Instituto de 

Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo sob número 045/03. 

 

 

3.2 . Perfusão dos animais 

 

Para a perfusão, os animais foram anestesiados por injeção letal intraperitoneal de 1 

ml de hidrato de cloral a 35%. Uma vez sob o efeito do anestésico, os animais sofreram 

uma incisão na pele na linha média da região abdominal. Toda a parede anterior foi 

divulsionada no plano da tela subcutânea, a fim de expor os planos ósseos e musculares. 

Após a localização da extremidade do processo xifóide, uma incisão mais profunda foi 

realizada, permitindo o acesso à cavidade torácica, através do rompimento do músculo 

diafragma. 



 Após o rebatimento do plastrão esterno-costal, uma cânula foi colocada na aorta 

ascendente através do ventrículo esquerdo e perfundido com aproximadamente 100 ml de 

solução salina isotônica (0,9%) durante aproximadamente um minuto, seguida de 700 - 850 

ml de fixador a 4% de formaldeído (a partir de paraformaldeído) e 3,8% de bórax, pH 9,5 a 

4°C e pós-fixados na mesma solução fixadora por 2 horas e posteriormente numa solução 

de tampão potássio-fosfato (KPBS 0,02M, pH 7,4) com sacarose a 20% para crioproteção e 

mantidos a 4ºC por 18 horas. 

 

 

3.3 . Estudo anterógrado 

3.3.1 . Implante de Traçador Neuronal Anterógrado BDA no LSO 

 

O procedimento cirúrgico para implante do traçador foi realizado com animal 

fixado em estereotáxico, previamente anestesiado com 0,2 mL/100g de peso, por via 

subcutânea, de uma solução anestésica formada por acepromazina (1 mg/mL), xilazina 

(5mg/mL) e cetamina (25 mg/mL). Utilizamos a Biotin-Dextran (BDA -Molecular Probes, 

# D-1956, que possui peso molecular de 10.000 Daltons) como traçador anterógrado. O 

BDA foi injetado no LSO utilizando 7µAmp de corrente positiva alternada durante 20 

minutos, através de micropipeta de vidro (OD 1,2mm/ ID 0,6mm), cuja ponta apresentava 

aproximadamente 20µm de diâmetro interno. As micropipetas foram preenchidas com 

BDA poucos minutos antes da cirurgia por capilaridade pela ponta anterior. Para evitar o 

aparecimento de “rastro” do traçador, a pipeta foi inserida no encéfalo com a corrente 

ligada em “modo de retenção”, uma inversão da polaridade da corrente contínua em baixa 

intensidade (parâmetro fornecido pela fonte de corrente MidgardTM Precision Current 



Source, Stoelting Co., Wood Dale, Illinois), a injeção foi seguida de 5 minutos de repouso 

da pipeta dentro do encéfalo em “modo de retenção” e a retirada foi executada com 7 

µAmp de corrente contínua com polaridade invertida. Para a injeção do traçador no LSO 

utilizamos as coordenadas fornecidas pelo Atlas de Paxinos & Watson (Paxinos & Watson, 

1998) obtidas a partir do bregma (ântero-posterior = 9,5 e médio-lateral = 2,4) e do topo da 

dura-máter (dorso-ventral = 9,4). 

Após um período de 15 dias de sobrevida (tempo necessário de transporte do 

traçador) os animais foram perfundidos. Seus encéfalos e medulas foram retirados do 

crânio e coluna colocados em uma solução de pós-fixação (no mesmo fixador acrescido de 

sacarose a 20%) por 2 horas e posteriormente numa solução de tampão potássio-fosfato 

(KPBS 0,02M, pH 7,4) com sacarose a 20% para crioproteção e mantidos a 4ºC até serem 

submetidos a microtomia de congelação no plano coronal e na espessura de 30µm. Os 

cortes foram mantidos a –20ºC em solução anticongelante tamponada até serem submetidos 

aos procedimentos histológicos.  

 

 

3.4 . Histoquímica para revelação do BDA 

  

 O traçador foi visualizado através da técnica de histoquímica onde inicialmente os 

cortes foram lavados em KPBS (2x10 minutos), tratados com 0,3 de peróxido de 

hidrogênio de Triton X-100 em KPBS (“loaded”) durante 30 minutos para neutralização da 

peroxidase endógena e novamente lavados em KPBS para serem incubados no complexo 

Avidina-Biotina (ABC-Vectastain Kit Elite, Vector) por 1 hora. Em seguida, a reação de 



peroxidase foi realizada com peróxido de hidrogênio 0,03% e o cromógeno tetracloreto de 

diaminobenzidina (DAB) a 0,05%. Ao final, os cortes histológicos foram montados em 

lâminas gelatinizadas, desidratadas em álcoois etílicos de concentrações crescentes e 

deslipidificados em xilol por 7 dias para procedimento de intensificação pela prata. 

 

 

3.5 .  Intensificação pela prata 

 

 Para a intensificação pela prata, as lâminas foram desidratadas e deslipidificadas por 

4 a 7 dias evitando a deposição da prata sobre a mielina devido à alta afinidade. A seguir, as 

lâminas foram reidratadas e mergulhadas numa solução de nitrato de prata (LabSynth, 

Diadema - BR) a 2,5% mantidas em banho a 56oC por 1 hora, lavadas em água corrente e 

mergulhadas em uma solução de ouro a 0,1% por 10 minutos em temperatura ambiente, em 

agitação constante e protegidas da luz. Novamente, as lâminas foram lavadas em água 

corrente e mergulhadas numa solução de tiossulfato a 5% em temperatura ambiente e 

agitação constante. Após lavagem em água corrente, as lâminas foram desidratadas, 

deslipidificadas e cobertas com lamínulas usando como meio de montagem o DPX.  

 

 

3.6 . Técnica de Nissl 

 

Uma série de cada animal foi submetida ao método de coloração de Nissl para fins 

de referência, que consiste na 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 álcoois etílicos, 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, 

Milwaukee - EUA).  

 

 

3.7 . Dupla Fluorescência UCN 1 e BDA 

 

 Realizamos o método de dupla marcação com imunofluorescência para investigar a 

ocorrência da co-localização entre células UCN 1-ir e células que captaram o traçador 

anterógrado BDA. 

 Os cortes foram tratados para neutralização da peroxidase endógena, como já 

descrito anteriormente e em seguida incubados numa solução com “loaded”, soro normal de 

cabra (NGS) e streptavidina Cy3 (1:200) para revelação do BDA, após duas lavagens no 

KPBS foram incubados em solução contendo NGS em “loaded” e pipetado o anticorpo 

primário anti UCN 1 (gentilmente cedido pelos doutores Wyllie Vale e Joan Vaughan do 

Laboratório de Biologia de Peptídeos do Instituto Salk, San Diego, Califórnia, EUA) na 

concentração de 1:1000 feito em coelho por 48 h a 4°C em mesa agitadora. No dia seguinte 

os cortes foram lavados em KPBS (2x10min) e incubados no anticorpo secundário 

fluorescente FITC feito em cabra contra coelho na concentração de 1:200. Ao final os 

cortes foram lavados em KPBS, montados em lâminas gelatinizadas, cobertos com meio 



glicerol tamponado e lamínula com meio glicerol tamponado e lamínula e, posteriormente, 

as lâminas foram acondicionadas sob refrigeração (4°C). 

 

 

3.8 . Análise e apresentação de fotomicrografias  

 

 As lâminas com os cortes histológicos para análise do traçador, foram observadas 

em microscópio LEICA DMR equipado com campo claro, campo escuro e epifluorescência 

(filtro de luz ultravioleta N2.I com 365nm de comprimento de onda; filtro de luz azul I3 

com 450 nm de comprimento de onda e filtro de luz verde N 21 com 515-560 nm). 

 As fotomicrografias apresentadas foram adquiridas do microscópio para um 

computador PC DELL Dimension 4400 (DELL) através de uma câmera digital SPOT RT 

color (Diagnostics Instruments, Sterling Heights – EUA) e do programa Image - Pro® Plus.  

As imagens foram trabalhadas com auxílio do programa Adobe Photoshop 6.0, ajustando-

se brilho, contraste e foco (SAPER, 1999; SCHENK et al., 1999). Essas fotomicrografias 

digitais foram organizadas em páginas com auxílio do programa Adobe Ilustrator 6.0 em 

um computador Apple Macintosh Power PC Computer (Apple-EUA) e impressas em 

impressora Kodak Professional 8670 OS Thermal Printer. 

 Os esquemas de vias de projeção do LSO e dos locais de injeção foram inicialmente 

desenhados e a seguir adaptados aos esquemas da versão digital do Atlas de Paxinos & 

Watson (1998) utilizando o programa Adobe Ilustrator 6.o em um computador G4 Apple 

Macintosh. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. RESULTADOS 



4.1 . ESTUDO ANTERÓGRADO 

 

 Trinta e oito animais foram injetados por iontoforese utilizando 7µAmp de corrente 

positiva alternada durante 20 minutos, através de micropipeta de vidro com diâmetro 

interno de 20µm. Seis animais morreram durante ou após a cirurgia. Três injeções estão 

localizadas dentro dos limites do LSO, sem contaminação de núcleos adjacentes: casos 

W766, W997 e W1012 que serão utilizados para estudo das eferências do LSO. Estes três 

casos apresentam sítios de injeção muito próximos, sempre mais para a parte medial do 

núcleo (Figura 4) e o padrão de projeção dos três casos foi consistente, não havendo 

nenhuma diferença significativa na distribuição e densidade de marcação das fibras. 

Obtivemos uma injeção na parte mais dorsal do núcleo mas, que contaminou a região 

periolivar dorsal, caso W948 (Figura 4) e, portanto não será utilizado como referência.  

 Obtivemos injeções em outros núcleos do complexo olivar superior, como por 

exemplo, no MSO, no núcleo paraolivar superior (SPO), no núcleo periolivar medioventral 

(MVPO) e também em região periolivar dorsal. 

 Descreveremos aqui o caso W766, com local de injeção no LSO (Figura 7A) e os 

casos controles W736, com injeção no MVPO (Figura 9A) e o caso W731, com injeção no 

SPO (Figura 11A). Os resultados serão descritos seguindo como orientação geral às 

subdivisões nucleares descritas no Atlas de coordenadas estereotáxicas do cérebro do rato 

de Paxinos & Watson (1998). E utilizaremos como referência para descrição das 

densidades das fibras o exemplo de quantificação subjetiva demonstrada na Figura 5. 



  





4.1.1 . Local de injeção W766 

 

 Descreveremos em detalhes o caso W766, que apresentou uma boa injeção, 

localizada dentro dos limites do LSO, sem contaminação de outros núcleos adjacentes e um 

transporte bom do traçador (Figura 8A). 

 

  

4.1.2 . Projeções do LSO 

 

 As projeções são principalmente ipsilaterais, embora também sejam encontradas 

fibras contralaterais à injeção. A figura 4 mostra esquemas com os sítios de injeção de BDA 

no LSO. A figura 5 mostra exemplo de densidade de marcação utilizada para descrição das 

projeções. A figura 6 mostra a distribuição de fibras marcadas com BDA em esquemas 

modificados a partir do Atlas de Paxinos e Watson (1998). A figura 7 mostra um esquema 

das vias de projeção do LSO modificados a partir do mesmo Atlas e as figuras 8 e 9 

ilustram as principais projeções encontradas nesse caso.0 

 Além das projeções intranucleares e para os outros núcleos do complexo olivar 

superior (COS) (Figura 7, em verde) as eferências do LSO apresentam quatro vias de 

projeções principais: duas vias ascendentes, sendo uma ipsi (Figura 7, em azul) e outra 

contralateral (Figura 7, em amarelo) e duas vias descendentes: ipsi (Figura 7 em roxo) e 

contralateral (Figura 7 em vermelho). Apresentando alguns cruzamentos comissurais. 

 

 

4.1.3. Projeções intranucleares 

 

 Grande quantidade de fibras e terminais distribui-se por todo o LSO, numa 

marcação bastante densa (Figura 8A). 

 

 

 



4.1.4. Projeções para o COS ipsilateral 

 

 Um proeminente feixe de fibras deixa o núcleo ventralmente pelo hilo do LSO 

ipsilateral e distribui-se para os outros núcleos do COS. Observamos uma marcação densa 

de fibras e terminais no núcleo paraolivar superior, no medial superior da oliva, e mais 

densamente marcados, os núcleos periolivar medioventral e núcleo periolivar lateroventral 

(Figura 6L). 

 Neste mesmo nível, um grupamento de fibras dirige-se em sentido médio-dorsal em 

direção ao núcleo do corpo trapezóide onde observamos densa marcação de fibras e 

terminais. E observamos ainda fibras em regiões periolivares. 

 

 

4.1.5 . Projeções Ascendentes 

 

4.1.5.1 Via ipsilateral 

 

 Um proeminente feixe de fibras dorsais do LSO deixa o núcleo e ascende pelo 

corpo trapezóide contornando o trato espinhal trigeminal até alcançar o lemnisco lateral 

passando pelos núcleos pontinos pré-cerebelares e pela região periolivar rostral. 

 Este feixe segue inervando densamente o núcleo ventral do lemnisco lateral, o 

núcleo intermédio do lemnisco lateral e o núcleo dorsal do lemnisco lateral respectivamente 

(Figura 8E). Neste nível um pequeno ramo de fibras deixa o núcleo dorsal do lemnisco 

lateral em direção à linha média, passa pelo fascículo longitudinal medial cruzando a linha 

média ventralmente à substância cinzenta periaquedutal e provavelmente participa na 

inervação do colículo inferior contralateral (Figura 6J). 

 O feixe de fibras do lemnisco lateral alcança o colículo inferior distribuindo-se 

densamente por todas as camadas do colículo: núcleo central do colículo inferior, braço do 

colículo inferior, bem como a camada do córtex externo do colículo inferior e núcleo dorsal 

do colículo inferior (Figura 8F).  

 Mais rostralmente, a marcação da região periolivar rostral, do núcleo intermédio do 

lemnisco lateral, do núcleo ventral do lemnisco lateral e o lemnisco lateral torna-se 



moderada. E a distribuição das fibras do colículo inferior que também passa a ser 

moderada, fica limitada ao córtex externo. Neste nível, um pequeno ramo de fibras deixa o 

córtex do colículo inferior e cruza a linha média pela camada cinzenta intermédia do 

colículo superior e pela camada branca intermédia do colículo superior, para participar da 

inervação do colículo superior contralateral. Observamos também esparsas fibras no braço 

do colículo inferior e no núcleo do braço do colículo inferior (Figura 6 I). 

 Neste mesmo nível um ramo de fibras deixa o lemnisco lateral e através da 

decussação do lemnisco lateral, alcança a substância cinzenta periaquedutal lateral e 

dorsolateral, com uma distribuição de fibras moderada. Uma fraca marcação é observada na 

substância cinzenta periaquedutal, dorsomedial e ventrolateral. Outro pequeno feixe de 

fibras cruza pela decussação do pedúnculo cerebelar superior para juntar-se às fibras 

contralaterais que irão inervar o colículo inferior. 

 O feixe ascendente continua com marcação moderada no lemnisco lateral e passa a 

inervar também o núcleo paraleminiscal. Um ramo de fibras que deixa o lemnisco ascende 

e forma um aglomerado de fibras no núcleo mesencefálico profundo. 

 Um feixe de fibras continua rostralmente e marca moderadamente o pedúnculo 

cerebral, parte basal. Neste nível encontramos esparsas fibras marcadas que saem do 

colículo inferior passando pelo núcleo intercolicular e atingem algumas camadas do 

colículo superior, como camada cinzenta profunda, camada branca intermédia, camada 

cinza intermédia, e pouquíssimas fibras na camada cinza superficial. Neste nível observa-se 

um cruzamento bastante interessante das fibras na decussação do pedúnculo cerebelar 

superior (Figura 6H). 

 Em uma porção mais rostral, na comissura do colículo superior, observamos além 

das fibras esparsamente distribuídas, um aglomerado de fibras que vem do núcleo 

suprageniculado do tálamo e desenha um núcleo não delimitado no Atlas de Paxinos e 

Watson e possivelmente ainda não descrito na literatura (Figura 9D). 

 Os primeiros núcleos talâmicos a receber inervação do feixe ascendente são: o 

núcleo suprageniculado e o núcleo geniculado medial, parte medial, ambos com marcação 

moderada. 



 Mais rostralmente encontra-se moderadamente marcado o braço do colículo inferior, 

enquanto que as camadas do colículo superior neste nível, encontram-se marcadas 

moderadamente na linha média (Figura 6E). 

 Ao atingir o tálamo, observa-se uma distribuição de fibras bastante interessante no 

núcleo geniculado medial ventral: quanto mais caudal, as fibras encontram-se distribuídas 

mais medialmente, à medida que observamos rostralmente, a marcação que não é muito 

densa, distribui-se por todo o núcleo e bem mais rostral, ela fica mais lateralmente, só 

contornando os limites do núcleo (Figura 9E). 

 O núcleo geniculado medial, parte dorsal encontra-se densamente marcado por 

fibras ao longo de todo o núcleo (Figura 9E). Mais rostralmente, um feixe de fibras deixa 

dorsalmente o núcleo geniculado medial, parte dorsal, indo em direção àquele aglomerado 

de fibras que parece compor um núcleo na comissura do colículo superior. 

 Ainda no tálamo, um núcleo com distribuição de fibras bastante expressiva é o 

núcleo ventral póstero-medial. E menos densamente marcado o núcleo ventral póstero-

lateral (Figura 9F). Lateral a este núcleo ascende um feixe de fibras pela radiação acústica. 

 Poucas fibras foram observadas passando pelo núcleo acessório do oculomotor 

(EW). 

 Neste nível observamos ainda poucas fibras passando pela área hipotalâmica lateral. 

 Encontramos um pequeno número de fibras passando pelo núcleo da banda diagonal 

de Broca. 

 Pouquíssimas fibras foram observadas no núcleo talâmico póstero-lateral, médio 

rostral e laterorostral. E mais rostralmente no núcleo talâmico laterodorsal, ventrolateral e 

núcleo talâmico paraventricular anterior. 

 Algumas poucas fibras foram encontradas chegando no córtex somatossensorial 

primário. 

 

 

4.1.5.2 Via contralateral 

 

 Um proeminente feixe de fibras deixa o núcleo ventralmente pelo hilo do LSO 

ipsilateral e após distribuir-se densamente para os outros núcleos do COS, como já foi 



descrito anteriormente, um feixe deixa o COS pelo núcleo periolivar medioventral e pelo 

núcleo do corpo trapezóide e cruza a linha média: algumas fibras pelo trato piramidal e 

outras pelo corpo trapezóide (Figura 9A). 

 Estas fibras unem-se ventralmente ao núcleo periolivar medioventral contralateral e 

ao contorná-lo, parte deste ramo entra ventralmente pelo LSO contralateral marcando 

preferencialmente a parte medial do núcleo (Figura 8B) e outra parte destas fibras 

ascendem pelo corpo trapezóide e mais rostralmente inerva o núcleo dorsal do lemnisco 

lateral (Figura 6L). 

 Este ramo ascende e distribui-se esparsamente pelo núcleo ventral do lemnisco 

lateral, núcleo intermédio do lemnisco lateral e núcleo paraleminiscal de onde partem 

poucas fibras e atingem o núcleo do braço do colículo inferior, córtex externo do colículo 

inferior e as camadas do colículo superior: camada cinza intermédia, e camada branca 

intermédia. Mais rostralmente a camada óptica do colículo superior também recebe uma 

fraca marcação. 

 Um pequeno feixe de fibras que deixa o lemnisco lateral chega ao núcleo 

suprageniculado do tálamo e ao núcleo geniculado medial, parte medial, com uma fraca 

distribuição de fibras. Mais rostralmente marcam fracamente o núcleo geniculado medial, 

parte dorsal e o núcleo geniculado medial, parte ventral. 

 

 

4.1.6 . Projeções Descendentes 

 

 Toda marcação descendente é considerada de moderada a fraca. 

 

4.1.6.1 Via ipsilateral 

 

 A via de projeção descendente do LSO é mais proeminente contralateralmente do 

que ipsilateralmente. 

 Um feixe de fibras deixa o núcleo ventralmente pelo hilo do LSO, trafega pelo 

corpo trapezóide e cruza pelo feixe olivococlear, a raiz vestibular do nervo vestibulococlear 

e dirige-se ao núcleo coclear ventral anterior. As fibras distribuem-se por todo o núcleo, 



bem como poucas células retrogradamente marcadas. Neste nível observa-se ainda fibras 

passando pelo núcleo intersticial do nervo vestibulococlear, adjacente ao núcleo coclear 

ventral anterior, o feixe de fibras continua dorsalmente pela substância glial paracoclear. 

Mais caudalmente as fibras inervam o núcleo coclear dorsal (Figura 8D), a borda medial do 

núcleo intersticial do VIII par e saem pela raiz do VIII par.  

 As fibras que deixam o núcleo coclear dorsal inervam mais caudalmente o núcleo 

coclear ventral, posterior (Figura 8C). 

 

4.1.6.1 Via contralateral 

 

 A via de projeção descendente contralateral do LSO é inicialmente formada pela 

junção de dois ramos de fibras. Um ramo deixa dorsalmente o LSO ipsilateral e cruza 

obliquamente pela formação reticular (Figura 9C) indo em direção ao núcleo subcoeruleus, 

parte dorsal (Figura 6N). O outro ramo deixa dorsalmente o LSO contralateral e ascende até 

juntar-se com àquele ramo de fibras descrito anteriormente (Figura 6N). Este feixe vai 

inervar respectivamente o núcleo coclear ventral anterior, núcleo intersticial do VIII par, 

raiz coclear do VIII par e mais caudalmente o núcleo coclear dorsal. 

 Um pequeno feixe deixa o LSO contralateral ventralmente e ascende pelo corpo 

trapezóide e atinge os núcleos: coclear ventral anterior e núcleo coclear dorsal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 



 

FIGURA 7. Representação esquemática das vias de projeção do LSO. Vias de projeção 



ascendentes: ipsilateral, representada em azul e contralateral, representada em amarelo; 

Vias de projeção descendentes: ipsilateral, representada em roxo e contralateral, 

representada em vermelho. A espessura das linhas representa a densidade de projeção da 

via. Para abreviações, vide lista de abreviações. 



 



 



 

4.2. CASOS CONTROLES 



 

4.2.1 . Local de injeção W736 

 

 O animal W736 apresenta um sítio de injeção localizado no MVPO mais medial, 

contaminando pequena porção do núcleo do corpo trapezóide (Figura 10A). 

 

4.2.2 . Projeções do MVPO 

 

 As projeções deste núcleo são principalmente ipsilaterais, entretanto em algumas 

regiões, o transporte contralateral também é bastante expressivo.  

 

4.2.3 . Projeções Intranucleares 

 

 Grande quantidade de fibras e terminais distribui-se por todo o MVPO em projeções 

intranucleares e para o núcleo periolivar lateroventral (Figura 10A). 

 

4.2.4 . Projeções para o COS ipsilateral 

 

 Um proeminente feixe de fibras dirige-se dorsalmente para o LSO ipsilateral, e 

distribui-se densamente por todo o núcleo, onde encontramos grande quantidade de 

terminais (Figura 10A). A densidade de fibras no interior do LSO é mais intensa na parte 

medial do núcleo.  Um ramo deste feixe projeta-se para o MSO e para o núcleo paraolivar 

superior (SPO). A marcação de fibras observadas nestes núcleos é densa. Um grupamento 



de fibras dirige-se em sentido médio-dorsal em direção ao núcleo do corpo trapezóide, onde 

observamos fibras e terminais e algumas células retrogradamente marcadas (Figura 10A). 

 

4.2.5 . Projeções Ascendentes 

 

4.2.5.1 . Via ipsilateral 

 Um feixe de fibras ascendentes do MVPO une-se a algumas fibras que passando 

pelo LSO saem dorsalmente próximo ao hilo do núcleo, sobem ipsilateralmente pelo corpo 

trapezóide e rostralmente as fibras passam pelo núcleo pontino e região periolivar rostral 

atingindo o núcleo ventral do lemnisco lateral, o núcleo intermédio do lemnisco lateral e 

núcleo dorsal do lemnisco lateral, formando um feixe de fibras que sobe pelo lemnisco 

lateral, todos moderadamente marcados (Figura 10D e 10E). Este feixe alcança o colículo 

inferior distribuindo-se densamente por todos os núcleos do colículo: núcleo central, núcleo 

do braço do colículo inferior, bem como o córtex externo do colículo inferior e córtex 

dorsal do colículo inferior (Figura 10F). Em uma porção mais rostral na comissura do 

colículo inferior, observamos além das fibras esparsamente distribuídas, um aglomerado de 

fibras, desenhando um núcleo na comissura que provavelmente ainda não foi descrito na 

literatura (Figura 10A). Neste mesmo nível, fibras esparsamente distribuídas, foram 

observadas subindo pela substância cinzenta periaquedutal principalmente na parte 

dorsomedial e dorsolateral, embora pequena quantidade de fibras foi observada passando 

pela substância cinzenta lateral e ventrolateral. Dorsolateralmente a esta observamos 

pequena quantidade de fibras passando pelo núcleo mesencefálico profundo. 

Algumas poucas fibras saem do colículo inferior passando pelo núcleo intercolicular 

atingem algumas camadas do colículo superior: como a camada cinzenta profunda, camada 



branca intermédia, camada cinza intermédia e pouquíssimas fibras na camada cinza 

superficial.  

As fibras seguem rostralmente até atingir núcleos talâmicos onde se observa uma 

distribuição de fibras bastante interessante e densa no núcleo geniculado medial ventral. Na 

parte mais caudal do núcleo, as fibras encontram-se distribuídas por todo ele (Figura 11D), 

à medida que observamos rostralmente, as fibras tornam-se cada vez mais esparsas no 

centro, e seguem apenas no contorno do núcleo (Figura 11C).  

Uma densa distribuição de fibras segue pelo núcleo suprageniculado do tálamo, 

parte medial e dorsal do geniculado medial do tálamo (Figura 11C).  Ainda no tálamo, um 

núcleo com uma distribuição de fibras bastante expressiva é o núcleo ventral pósteromedial 

(Figura 11B). Lateral a este núcleo caminha ascendentemente um grupo de fibras pela 

radiação acústica. 

Neste nível observamos ainda poucas fibras passando pela área hipotalâmica lateral 

(LHA). 

Encontramos ainda um pequeno número de fibras passando pelo núcleo da banda 

diagonal. E outras poucas fibras no caudado putamen. 

 Algumas poucas fibras foram encontradas chegando no córtex somatosensorial 

primário. 

 

4.2.5.2 . Via contralateral 

 

 As fibras deixam o MVPO em direção medial e atingem o núcleo do corpo 

trapezóide densamente e células retrogradamente marcadas. Este feixe cruza a linha média 

pelo corpo trapezóide e trato piramidal e inerva o núcleo do corpo trapezóide contralateral 



moderadamente e os outros núcleos do COS e divide-se em dois ramos: um ramo atinge o 

LSO pelo hilo ventral e apresenta uma distribuição moderada na parte medial do núcleo e 

fraca na parte lateral (Figura 11E) e outro ramo ascende pelo corpo trapezóide e segue a 

mesma distribuição que a via ipsilateral, porém com marcação de moderada a fraca. 

 

 

4.2.6 . Projeções Descendentes 

 

4.2.6.1 . Via ipsilateral 

 

 As fibras deixam lateralmente o MVPO passa pelo corpo trapezóide atinge o núcleo 

intersticial do nervo vestibulococlear, adjacente ao núcleo coclear ventral anterior, onde se 

observa uma marcação densa. O ramo de fibras continua dorsalmente pela substância glial 

paracoclear (PCGS). 

 Um feixe de fibras segue pelo corpo trapezóide mais caudalmente e contornando o 

trato espinhal trigeminal (Figura 10C) e cruza, pelo feixe olivococlear, a raiz vestibular do 

nervo vestibulococlear e dirige-se ao núcleo coclear ventral posterior numa densidade 

moderada (Figura 11G) e essas fibras unem-se a um outro feixe de fibras que veio 

diretamente do corpo trapezóide contornando o pedúnculo cerebelar inferior e o trato 

espinhal trigeminal e inervam densamente o núcleo coclear dorsal. Entre o núcleo coclear 

ventral posterior e o núcleo coclear dorsal há uma região que não apresenta fibras: a 

camada granular coclear (GrC) (Figura 11H) 

Observamos algumas fibras passando pelo núcleo de Edinger-Wesphal. 

Observamos poucas fibras no núcleo locus coeruleus. 



 

4.2.6.2 . Via contralateral 

 

 As projeções contralaterais do MVPO seguem as projeções ipsilaterias, só que em 

densidade de fibras de moderadas a fracas.  

 Cruzamentos comissurais: em sentido de caudal para rostral, as fibras cruzam pelo 

trato piramidal e corpo trapezóide (Figura 10B); cruzam do lemnisco lateral ipsi para o 

contralateral pelos núcleos pontinos; comissura do colículo inferior (Figura 11A) e 

comissura do colículo superior. 



 



FIGURA 11. Eferências do MVPO (caso W736). Fotomicrografia de campo escuro 

mostrando fibras marcadas com BDA, pelo método da peroxidase. A, comissura do 

colículo inferior; B, núcleo póstero-medial ventral do tálamo; C, núcleo geniculado medial 

do tálamo, parte ventral e parte medial, núcleo suprageniculado do tálamo; D, núcleo 

geniculado medial do tálamo, parte medial em nível mais rostral que C; E, núcleo lateral 

superior da oliva; F, corpo trapezóide; G, núcleo coclear ventral; H, núcleo coclear dorsal. 

Abreviações: cic, comissura do colículo inferior, DC, núcleo coclear dorsal, eml, lâmina 

medular externa, GrC, camada coclear granular, icp, pedúnculo cerebelar inferior, LSO, 

núcleo lateral superior da oliva, MGM, núcleo geniculado medial do tálamo, parte medial, 

MGV, núcleo geniculado medial do tálamo, parte ventral, py, pirâmide, SG, núcleo 

suprageniculado do tálamo, SNR, substância negra, parte reticular, sp5, trato espinhal 

trigeminal, TZ, núcleo do corpo trapezóide, tz, corpo trapezóide, VCP, núcleo coclear 

ventral posterior, VPM, núcleo póstero-medial ventral do tálamo. 



 



4.2.7 . Local de injeção W731 

 O animal W731 apresenta um sítio de injeção localizado no SPO (Figura 12A). 

 

4.2.8 . Projeções do SPO 

 As projeções deste núcleo são principalmente ipsilaterais e apresentam um único 

cruzamento das fibras, que ocorre dorsalmente na pirâmide e ventralmente ao fascículo 

longitudinal medial (Figura 12B). 

 Projeções para o COS: um grande número de fibras projeta-se lateralmente para o 

LSO ipsilateral que se encontra marcado principalmente na margem medial do núcleo 

(Figura 12C) e projeta-se medialmente do SPO cruzando a linha média para o LSO 

contralateral, que se encontra com poucas fibras marcadas esparsamente distribuídas. O 

MSO apresenta-se moderadamente marcado ipsilateralmente e poucas fibras contralaterais. 

Ipsilateralmente, no MVPO a marcação do núcleo vai de densidade fraca a moderada em 

sentido de caudal para rostral e a marcação contralateral surge em densidade fraca apenas 

num nível mais rostral.  

 Projeções Ascendentes: Um feixe de fibras sobe pelo núcleo intermédio do lemnisco 

lateral e pelo núcleo dorsal do lemnisco lateral. Este feixe alcança o colículo inferior com 

uma marcação fraca e posteriormente o colículo superior, com densidade também fraca. 

Ambos marcados ipsi e contralateralmente. 

 Projeções Descendentes: Um feixe de fibras passa pelo corpo trapezóide e cruza o 

núcleo intersticial do VIII par alcançando os núcleos cocleares ventrais, anterior e posterior 

respectivamente.  Os núcleos cocleares ventrais anterior e posterior (VCP, Figura 12D) 

encontram-se fracamente marcados ipsi e contralateralmente. Um feixe de fibras projeta-se 



para o núcleo coclear dorsal, parte central. 

 Neste mesmo nível, observamos o núcleo periolivar lateroventral (LVPO) marcado 

moderadamente ipsilateralmente e com poucas fibras contralaterais. 

 No núcleo grácil observamos poucas fibras dorsais e laterais. 



 



4.3 . DUPLA FLUORESCÊNCIA UCN 1 E BDA  

 

 Uma série de cortes do caso W766 foi submetida ao método de dupla marcação com 

imunofluorescência para investigar a ocorrência da co-localização entre células UCN 1-ir e 

células que captaram o traçador anterógrado BDA. 

 Observamos células duplamente marcadas principalmente na parte medial do LSO. 

Observamos em vermelho as células que captaram o traçador BDA através do filtro de luz 

verde (comprimento de onda 515-560nm) e em verde as mesmas células que expressam 

UCN 1 através do filtro de luz azul (comprimento de onda 450-490nm). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. DISCUSSÃO 

 
 



5.1. Discussão Metodológica 

5.1.1. Estudo Anterógrado 

 Realizamos injeções de traçador neuronal anterógrado BDA no LSO a fim de 

estudar as eferências deste núcleo, analisando os cortes desde o bulbo olfatório até a 

medula espinhal. 

 As técnicas de mapeamento de vias neurais se baseiam na identificação de certas 

substâncias em cortes do sistema nervoso, capazes de ser captadas e transportadas pelos 

neurônios. Os traçadores anterógrados são aqueles que após serem captados pelos dendritos 

e pelo corpo celular dos neurônios são transportados na mesma direção da condução 

nervosa, ou seja, do soma em direção aos terminais axônicos. 

 Utilizamos o BDA (Molecular Probes, # D-1956), que possui peso molecular de 

10.000 Daltons. É um traçador neuronal normalmente utilizado para estudar as eferências 

de uma determinada região visto que é transportado preferencialmente em direção 

anterógrada. Foi introduzido em experimentos para mapear vias neuronais na década de 90 

(VEENMAN et al., 1992; BRANDT & APKARIAN, 1992). Por estar conjugado com 

biotina, o BDA pode ser identificado facilmente em secções do encéfalo, através da 

incubação em complexo avidina biotina peroxidase e reação histoquímica com DAB como 

cromógeno (HSU et al., 1981). Ainda que seja transportado fundamentalmente em direção 

anterógrada, a própria experiência de nosso laboratório, além do protocolo recentemente 

publicado pelo fabricante (GREGORY M., 2002), demonstrou que o BDA também é 

transportado retrogradamente em menor escala. A escolha do BDA para o mapeamento das 

eferências do LSO se baseou na revisão de trabalhos que haviam empregado este traçador 

com sucesso para esta finalidade (LEE et al., 1996; LOPEZ DE et al., 1999), além da nossa 

própria experiência. 



 Para injeção do traçador no LSO, utilizamos como ponto de partida as coordenadas 

fornecidas pelo Atlas de Paxinos & Watson (1998) já descritas na metodologia. De acordo 

com as coordenadas, o trajeto da micropipeta passa exatamente pelo centro de um seio 

venoso sendo inevitável sua ruptura, aumentando assim, a possibilidade de hemorragia 

durante ou após o ato cirúrgico, por esta razão, perdemos alguns animais (n=6). Além 

disso, a presença deste seio alterava muito a coordenada dorso-ventral, reduzindo o número 

de acertos de injeções. Um ponto essencial em qualquer experimento com traçadores 

neuronais é delinear o local de captação do traçador para interpretar os resultados obtidos. 

Assim, consideramos como boa injeção, cuja captação do traçador se restringia aos limites 

do LSO, três casos: W766, W997 e W1012. Além disto, nestes casos, o transporte do BDA 

foi adequado e a distribuição das fibras consistentes, não havendo diferenças significativas 

entre eles. Nos três animais os sítios de injeção são muito semelhantes, ocupando mais a 

parte medial do núcleo. Estudos quantitativos demonstraram que 43% dos neurônios do 

LSO localizam-se na parte medial, 29% na parte intermédia e 28% na parte lateral 

(WHITER & WARR, 1983; ROBERTSON et al., 1988; VETTER & MUGNAININI, 

1992). Desta maneira nossas injeções atingiram a parte do núcleo que contém o maior 

número de células. 

 Para visualização dos limites do LSO utilizamos a técnica de Nissl empregando o 

corante tionina, que participa de interações eletrostáticas com estruturas basófilas das 

células como os ácidos nucléicos e os ribossomos (HOROBIN, 1996; BANCROFT & 

COOK, 1996), proporcionando boa visualização dos corpos celulares sob microscopia 

óptica. A intensificação pela prata foi utilizada para melhorar a visualização das fibras 

marcadas com o traçador. A prata tem alta afinidade pela mielina, portanto são necessárias 

a desidratação e deslipidificação dos cortes. 



5.1.2. Dupla Fluorescência UCN 1 e BDA 

 Utilizamos a dupla marcação com imunofluorescência para investigar a ocorrência 

da co-localização entre células UCN 1-ir e células que captaram o traçador anterógrado 

BDA. 

 A descrição das fibras UCN 1-ir por Bittencourt e colaboradores (1999) revelou 

projeções prosencefálicas do EW ainda não descritas, dentre elas a projeção para o núcleo 

septal lateral, no entanto, julgava-se já conhecidas as projeções deste núcleo. Os autores 

confirmaram através de injeção de traçador retrógrado no núcleo septal lateral que as fibras 

UCN 1-ir aí localizadas originavam-se no EW. 

 Fibras UCN 1-ir foram descritas na via olivococlear provenientes do LSO 

(BITTENCOURT et al., 1999). Em nossa experiência no laboratório em trabalhos 

anteriores (não publicados), realizamos a contagem do número de células UCN 1-ir através 

de imunoistoquímica e observamos que este peptídeo marca aproximadamente de 80 a 90% 

das células do LSO e que em animal que recebeu 30µL de uma solução de colchicina a 2 % 

(Sigma Chemical, St. Louis – EUA) no ventrículo lateral, este número chega a atingir 95% 

das células. A colchicina é um agente antimitótico que inibe a polimerização dos 

microtúbulos retardando o transporte axoplasmático (DAHLSTRÖM, 1971). Com a 

interrupção do transporte axoplasmático, o neuropeptídeo permanece concentrado no corpo 

celular, o que é particularmente importante no estudo da presença de neuropeptídeos em 

corpos celulares, porque eles são produzidos no corpo celular e rapidamente transportados 

para as terminações nervosas. Em comparação com outros neurotransmissores expressos no 

LSO, a UCN 1 poderia ser considerada como “marcador” do núcleo, assim como a 

serotonina para os núcleos da rafe e o hormônio concentrador de melanina (MCH) para 

AHL. 



 Com a descrição das eferências do LSO feitas neste estudo, poderemos comparar 

com a distribuição de fibras UCN 1-ir descritas por Bittencourt e colaboradores (1999) e 

inferir algumas funções sobre o papel da UCN 1 na via auditiva. 

 Observamos que as células que captaram BDA, expressavam a UCN 1 (dados não 

mostrados). 

 

 

5.2. Hodologia do LSO 

 

 O COS do rato é formado pelos núcleos: MSO, LSO, NMTB, NVTB, além de 

grupos celulares periolivares (PAXINOS & WATSON, 1998). Sua principal função é o 

processamento de informações auditivas binaurais para a localização sonora e a modulação 

no órgão espiral (HELFERT et al., 1991, WEBSTER WR, 1995). 

 A descrição do neuropeptídeo UCN 1, demonstrou que um dos locais de grande 

expressão é o LSO, chamando-nos a atenção para o conhecimento das conexões deste 

núcleo e uma melhor compreensão do papel deste peptídeo na via auditiva. A literatura 

sobre as eferências deste núcleo no rato é pouca e as informações disponíveis limitam-se ao 

estudo de projeções específicas, ou só da via olivococlear (ASCHOFF & OSTWALD, 

1987), ou só analisando alguns núcleos auditivos do tronco encefálico (DOUCET JR., & 

RYUGO DK, 2003) ou ainda em população de ratos com hipotireoidismo (CANTOS R. et 

al., 2003). Outra consideração que pode ser feita em relação ao estudo das projeções do 

LSO é a escolha do traçador neuronal utilizado. Alguns autores utilizaram, por exemplo, o 

traçador neuronal retrógrado HRP, injetado em outros núcleos da via auditiva, para 

observar células retrogradamente marcadas no LSO. O HRP tem algumas limitações: entra 



nas células por difusão passiva; portanto, há necessidade de grande quantidade de depósito, 

que normalmente gera uma grande área de injeção. O depósito de HRP pode se difundir e 

gerar uma captação por terminais distantes do centro da injeção; o HRP pode ser captado 

por células da glia. Para que se obtenha uma boa visualização de neurônios marcados com 

HRP, o material deve ser fixado com misturas que contenham glutaraldeído (0,5 a 2,5%), o 

que prejudica os estudos da neuroquímica dos neurônios retrogradamente marcados por 

meio de dupla marcação; a degradação do HRP é muito rápida e o tamanho do local de 

injeção se altera, dependendo do período de sobrevida do animal após a injeção 

(CAVALCANTE J.C & ELIAS C.F, 2007).  Há ainda trabalhos que utilizam o traçador 

neuronal retrógrado Fluorogold (FG) em outros núcleos da via auditiva, para observar 

células retrogradamente marcadas no LSO. Aparentemente, o FG pode ser captado por 

fibras de passagem intactas, o que tem que ser visto como desvantagem da técnica 

(CAVALCANTE J.C. & ELIAS C.F., 2007). 

 No estudo das eferências do LSO, utilizamos o traçador neuronal anterógrado BDA 

e observamos os cortes encefálicos do bulbo olfatório até a medula espinhal. Para este 

estudo utilizamos 3 casos que tiveram injeção de BDA centradas no LSO. Uma vez que o 

LSO é um núcleo extenso no seu eixo médio-lateral, seria interessante observar se existem 

diferenças entre as projeções de um animal que teve a parte mais lateral atingida pelo 

traçador, e outro cuja injeção atingiu a parte mais medial. Doucet e Ryugo (2003) 

observaram, após injeção de BDA no núcleo coclear dorsal ipsilateral que o LSO recebe 

projeções de forma topograficamente organizada. No LSO é observada uma organização 

tonotópica, sendo que as células que respondem as freqüências mais baixas localizam-se 

lateralmente enquanto que as de alta freqüência localizam-se medialmente (ROBERTSON 

et al., 1988; WEBSTER WR,1995). No gato há uma organização tonotópica nas projeções 



(GLENDENNING & MASTERTON, 1983). No entanto, nossas injeções estão localizadas 

em regiões semelhantes do LSO, o que não permitiu este tipo de análise. Como já 

salientamos, não há diferenças significativas entre as projeções dos 3 animais. 

 

 

5.2.1. Vias de projeção do LSO 

5.2.2. Projeções intranucleares e para o COS 

 

 Temos poucos dados na literatura descrevendo as projeções do LSO no rato ao 

longo de todo encéfalo para podermos comparar com os dados encontrados neste estudo. 

Este trabalho contribui, portanto, para uma melhor compreensão das eferências deste 

núcleo no rato, principalmente no que se refere às projeções prosencefálicas, bem como 

para estruturas não pertencentes à via auditiva. 

 Observamos que as eferências do LSO no rato podem ser descritas por quatro vias 

principais de projeção: duas vias ascendentes, sendo uma ipsi e a outra contralateral e duas 

vias descendentes, sendo uma ipsi e a outra contralateral. A densidade de marcação destas 

vias é diferente, em ordem decrescente temos: mais densamente marcada a via ascendente 

ipsilateral, depois moderadamente a ascendente contralateral, seguida das vias descendentes 

contralateral com marcação de moderada a fraca e ipsilateral fracamente marcada, 

respectivamente (Figura 7, na seqüência as vias são representadas por: linhas azul, amarela, 

vermelha e roxa). 

 O LSO faz parte de uma estação complexa dentro do sistema auditivo, o complexo 

olivar superior, local onde uma variedade de entradas ipsi e contralaterais fornece ao 

sistema as bases anatômicas das funções da audição binaural. Como já foi descrito, o LSO 



apresenta uma organização tonotópica. Observamos grande quantidade de fibras e terminais 

em projeções intranucleares. Muito provavelmente, as informações auditivas que chegam 

em determinada parte do núcleo, seja ela responsável por altas ou baixas freqüências, são 

comunicadas a todo o núcleo antes de ser transmitidas a outros níveis rostrais e/ou caudais 

da via auditiva. 

 Harrison & Feldman, 1970 e Ramon Y Cajal, 1995 descreveram através de estudos 

anatômicos utilizando a técnica de Golgi, que a arborização dendrítica dos neurônios 

olivares é bastante complexa, e que as fibras deixam o LSO principalmente pelos seus 

hilos. A descrição da complexidade dendrítica dos neurônios do LSO feita por estes autores 

e a observação de que as fibras deixam o núcleo principalmente pelos hilos dorsal e ventral, 

foram confirmadas em nosso estudo após injeção do traçador BDA. Observamos que as 

fibras BDA ramificam-se formando uma rede com vários neurônios, de forma que a 

informação sensorial proveniente de uma única fibra, é transmitida a vários outros 

neurônios. Observamos ainda que as fibras deixam o núcleo preferencialmente pelos hilos. 

 Um proeminente feixe de fibras deixa o LSO pelo hilo ventral e inerva todos os 

núcleos do COS ipsilateral. O COS é o primeiro sítio de integração binaural na via auditiva 

(WEBSTER WR, 1977; MASTERTON et al., 1975). A localização da fonte sonora é 

sinalizada por diferenças de tempo de chegada (DTC) e de amplitude (DTA) do estímulo 

das orelhas. Estudos fisiológicos têm mostrado que sons de baixa e alta freqüência são 

localizados baseados na DTC e DTA, respectivamente. Acredita-se que o LSO é 

responsável por iniciar a decodificação da DTA e o MSO da DTC (TOLLIN, DJ, 2003). 

Assim sendo, pode-se sugerir um papel conjunto dos núcleos do COS na localização sonora 

e, portanto, justifica a grande projeção do LSO para estes núcleos (Figura 7, linhas verdes). 

 



5.2.3. Via de projeção ascendente ipsilateral 

 Esta via é a mais proeminente e inicia-se nas fibras que deixam o LSO pelo hilo 

dorsal e chega ao córtex somatosensorial primário ipsilateral. Ao deixar o LSO a via 

ascende via corpo trapezóide até alcançar o lemnisco lateral inervando densamente o núcleo 

intermédio do lemnisco lateral e o núcleo dorsal do lemnisco lateral respectivamente. Em 

seguida, o feixe alcança o colículo inferior distribuindo-se densamente por todas as 

camadas do colículo. Neste nível o núcleo dorsal do lemnisco lateral emite um feixe de 

fibras colaterais, que segue em direção à linha média passa pelo fascículo longitudinal 

medial e provavelmente participa na inervação do colículo inferior contralateral. A 

marcação do lemnisco lateral e dos núcleos torna-se moderada quando observada mais 

rostralmente. 

 Bajo e colaboradores (1993), após injeção de traçador anterógrado Phaseolus 

vulgaris-leucoagglutinin (PHA-L) e biocetin no núcleo dorsal do lemnisco lateral observou 

que produzia intensa marcação bilateral para o núcleo central do colículo inferior e 

marcação moderada bilateralmente para o córtex externo do colículo inferior. Os autores 

especulam que as aferências do núcleo dorsal do lemnisco lateral são inibitórias e estes 

resultados estão de acordo com Li e Kelly (1992b). Não temos dados que confirmem as 

projeções do núcleo intermédio do lemnisco lateral no rato. Os núcleos do lemnisco lateral 

parecem ser um importante “link” de transmissão da atividade auditiva do COS para o CI. 

 Observamos uma distribuição das fibras do CI bastante densa em todas as camadas: 

núcleo central, braço do CI, camada do córtex externo e núcleo dorsal do CI. Em um nível 

mais rostral, a distribuição das fibras passa a ser moderada e fica limitada ao córtex 

externo. Uma marcação densa também foi observada na comissura do CI atravessando para 

o CI contralateral. 



 O colículo inferior é a principal estrutura da via auditiva estando numa posição focal 

para processar ambos os padrões de informações: centrípeta e centrífuga (COLEMAN J.R. 

& CLERICI WJ. 1987). Estes autores estudaram as projeções do colículo inferior, através 

de injeção de peroxidase de raiz forte (HRP) conjugada com aglutinina do germe de trigo 

(WGA) em ratos. Estudos anteriores sobre as conexões do CI, não o diferenciavam em 

camadas, estes autores propuseram-se a investigar as projeções do CI considerando a 

divisão do núcleo em 3 camadas principais: núcleo central, córtex dorsal e externo, 

propostas por Ramón Y Cajal (1911). Quando estes autores (COLEMAN J.R. & CLERICI 

WJ. 1987) injetaram no córtex externo, não foram encontrados neurônios marcados no 

COS, mas encontraram neurônios marcados na camada profunda do colículo superior e 

uma fonte significativa de células marcadas foi observada em núcleos somatosensoriais no 

tronco. Foi observada também marcação no núcleo cuneato, núcleo grácil e núcleo 

trigeminal espinhal. Também se observou marcação no núcleo lateral da substância negra, 

região parabraquial, núcleo periventricular. Quando injetaram no córtex dorsal, os autores 

descreveram esparsas marcações no COS, principalmente ipsilateral à injeção, porém sem 

diferenciar os núcleos. A injeção no núcleo central resultou numa robusta marcação de 

núcleos da via auditiva, dentre eles o LSO bilateralmente marcado. Estes autores descrevem 

ainda um sistema de fibras bastante desenvolvido na comissura do colículo. Este dado está 

de acordo com nossa descrição na comissura. Estudos preliminares no rato mostram que 

aproximadamente 25% dos neurônios comissurais devem ser gabaérgicos (YANG et al. 

2000). As aferências comissurais podem ou ser excitatórias ou inibitórias para o CI 

contralateral. O colículo inferior no rato mostra distinto padrão de projeções ascendentes e 

descendentes. O córtex externo recebe aferências do sistema lemniscal somatosensorial e 

deve estar envolvido em processamento de informação multissensorial envolvido em 



reflexo comportamental ou em controle de mecanismos descendentes (COLEMAN J.R. & 

CLERICI W.J, 1987).  De acordo com os nossos dados, o LSO projeta-se densamente para 

todas as camadas do CI e mais rostralmente esta marcação passa a ser moderada e limitada 

ao córtex externo, mas de acordo com estes autores, nem todas as camadas do CI projetam-

se para o LSO. Vale considerar aqui que a correspondência entre as camadas do CI que 

utilizamos em nosso trabalho de Paxinos & Watson (1998) e a destes autores não é a 

mesma. 

 Coleman JR. & Clerici WJ (1987) descreveram projeção do colículo inferior para a 

camada profunda do colículo superior. Nosso estudo confirma e estende estes dados. 

Observamos que as fibras da via ascendente ipsilateral deixam o CI passando pelo núcleo 

intercolicular e inervam o colículo superior, atingindo, além da camada profunda, as 

camadas: branca intermédia, cinza intermédia e pouquíssimas fibras na camada cinza 

superficial. A inervação do colículo superior pelo inferior muito provavelmente deve-se ao 

fato de que um conjunto de eventos deve corroborar para a localização de uma fonte 

sonora. A movimentação dos olhos no sentido de direcionar para a fonte sonora seria uma 

delas e justificaria a pequena marcação observada por nós no EW, núcleo responsável pela 

acomodação da lente e da pupila (BITTENCOURT et al., 1999) e a movimentação da 

cabeça em conjunto, justificando uma pequena inervação do núcleo rubro. 

 A substância cinzenta periaquedutal (PAG) constitui um elemento crucial no 

circuito de medo no cérebro. Junto com a amígdala basolateral e hipotálamo medial, a PAG 

representa uma estrutura engajada na resposta de defesa (VIANNA, 2001). 

Anatomicamente a PAG é dividida em colunas longitudinais (BANDLER, 1994). 

Encontramos fibras esparsamente distribuídas, principalmente na DMPAG e DLPAG. Estas 

colunas estão particularmente mobilizadas em resposta ao predador natural, envolvidos 



com mecanismos de defesa. Muito provavelmente a informação auditiva que chega nesta 

região é utilizada pelo animal no comportamento de defesa para localizar o predador. Um 

pouco mais rostral observamos um cruzamento de fibras na decussação do pedúnculo 

cerebelar superior. 

 Em uma parte mais rostral, na comissura do colículo superior, observa-se um 

aglomerado de fibras que vem do núcleo suprageniculado do tálamo (SG) e desenha um 

núcleo não delimitado no Atlas de Paxinos & Watson (1998) e possivelmente ainda não 

descrito na literatura. Sabemos, por comunicação pessoal, que um grupo de pesquisadores 

da Universidade de Salamanca, com quem mantemos colaboração, vem tentando descrever 

tal núcleo, através do estudo da citoarquitetura, imunoistoquímica e hodologia. Nossos 

dados podem colaborar com tal descrição, indicando que este núcleo recebe aferências do 

LSO e que provavelmente participa da via auditiva. 

 A via ascendente atinge então os primeiros núcleos talâmicos: o núcleo 

suprageniculado e o núcleo geniculado medial, parte medial (MGM). O braço do colículo 

inferior encontra-se moderadamente marcado. Mais rostralmente observa-se uma 

distribuição de fibras bastante interessante no núcleo geniculado medial, parte ventral 

(MGV): quanto mais caudal, as fibras encontram-se distribuídas mais medialmente, à 

medida que observamos rostralmente, a marcação que não é muito densa, distribui-se por 

todo o núcleo e bem mais rostral, ela fica mais lateralmente, só contornando os limites do 

núcleo. O núcleo geniculado medial, parte dorsal (MGD) encontra-se densamente marcado 

por fibras ao longo de todo o núcleo. O núcleo ventral póstero-medial apresenta uma 

distribuição bastante expressiva e menos densamente marcado temos o núcleo ventral 

póstero-lateral. Lateral a este ascende um feixe de fibras pela radiação acústica. Esta 

distribuição diferenciada deve corresponder a divisão tonotópica que está presente em todos 



os níveis da via auditiva, desde seus receptores periféricos, a células ciliadas da orelha 

interna até o córtex auditivo. A grande maioria das fibras termina nos núcleos talâmicos, 

dando indícios de que no rato, a informação auditiva é processada basicamente no tálamo. 

 O tálamo auditivo é freqüentemente referido como sendo um centro relé sensorial, 

sugerindo um papel passivo e limitado do processamento sensorial, ele é atualmente 

implicado em uma variedade de processos fisiológicos (WINNER et al. 1999b), 

processamento auditivo puro (HU et al., 1994) e associação de mudanças envolvendo 

aprendizado e memória (McINTOSH & GONZÁLEZ-LIMA, 1995). Estes papéis 

complementares conferem ao tálamo uma hierarquia de processador sensorial (WINER et 

al., 1999b). Alguns autores sugeriram que o MGV tem uma função puramente acústica, 

enquanto que o MGD está envolvido em atenção acústica e o MGM e núcleo talâmico 

paralaminar posterior estão envolvidos em ativação multisensorial e aprendizado auditivo 

emocional (LEDOUX et al., 1987; BORDI & LEDOUX, 1994a e 1994b). Estes trabalhos 

dão suporte aos dados referidos por nós em relação à robusta marcação dos núcleos 

talâmicos. 

 Neste nível observamos ainda poucas fibras passando pela área hipotalâmica lateral. 

De acordo com Risold e colaboradores, 1994, a área hipotalâmica como um todo, integra 

aferências de diversas regiões prosencefálicas, enviando projeções de volta para essas 

regiões e para núcleos do tronco encefálico associados à expressão de comportamentos 

motivados, incluindo respostas autonômicas e somáticas. 

 Mais rostralmente encontramos pequeno número de fibras passando pelo núcleo da 

banda diagonal de Broca. Pouquíssimas fibras foram observadas no núcleo talâmico 

póstero-lateral, médio rostral e latero-rostral. Posteriormente são inervados os núcleos 

talâmicos laterodorsal, ventrolateral e paraventricular anterior. 



 E esta via ascendente ipsilateral termina inervando o córtex somatossensorial 

primário. Mulders & Robertson (2000) injetaram traçador retrógrado no córtex auditivo e 

localizaram células retrogradamente marcadas ipsilateralmente à injeção no LSO. 

 

 

5.2.4. Via de projeção ascendente contralateral 

 

 As considerações feitas para os núcleos já citados na via ascendente ipsilateral são 

válidas também para esta via, ressaltaremos apenas as diferenças. Esta via tem densidade de 

marcação menor que a ipsilateral.  

 Esta via inicia-se com um proeminente feixe de fibras que deixa o núcleo pelo hilo 

ventral e após distribuir-se para os outros núcleos do COS. O feixe deixa o COS pelo 

núcleo periolivar medioventral e pelo núcleo do corpo trapezóide e cruza a linha média: 

algumas fibras pelo trato piramidal e outras pelo corpo trapezóide. 

 O núcleo do corpo trapezóide é um grupo de células heterogêneas do COS situada 

estrategicamente na intersecção das projeções dos núcleos cocleares e projeções 

descendentes do CI (HUFFMAN & HENSON, 1990). Warr WB e colaboradores (1996) 

analisaram as projeções centrais do núcleo do corpo trapezóide no rato injetando dois 

traçadores anterógrados, 3H leucina e BDA. Dentre os resultados encontrados os autores 

observaram que as fibras deixam o núcleo do corpo trapezóide atravessam o núcleo 

periolivar medioventral e inerva o LSO contralateral.  Kulesza e colaboradores (2000) 

demonstraram que as células da parte medial do núcleo do corpo trapezóide, bem como 

suas fibras e terminais apresentam forte imunorreatividade a glicina. Moore e colaboradores 



(1983) mostraram uma sensibilidade a estricnina da parte medial do núcleo do corpo 

trapezóide com efeito inibitório no LSO ipsilateral. 

 As fibras que passam pelo trato piramidal e pelo corpo trapezóide e cruzaram a linha 

média unem-se em um único feixe e contornam o núcleo medioventral contralateral e após 

contorná-lo divide-se novamente e um feixe entra ventralmente pelo LSO contralateral 

marcando preferencialmente a parte medial do núcleo e o outro feixe ascende pelo corpo 

trapezóide e mais rostralmente inerva o núcleo dorsal do lemnisco lateral. 

 Este ramo ascende e distribui-se esparsamente pelo núcleo ventral do lemnisco 

lateral, núcleo intermédio do lemnisco lateral e núcleo paraleminiscal de onde partem 

poucas fibras e atingem o núcleo do braço do colículo inferior, córtex externo do colículo 

inferior e as camadas do colículo superior: camada cinza intermédia, e camada branca 

intermédia. Mais rostralmente a camada óptica do colículo superior também recebe uma 

fraca marcação. 

 Um pequeno feixe de fibras que deixa o lemnisco lateral chega ao núcleo 

suprageniculado do tálamo e ao núcleo geniculado medial, parte medial, com uma fraca 

distribuição de fibras. Mais rostralmente marcam fracamente o núcleo geniculado medial, 

parte dorsal e o núcleo geniculado medial, parte ventral. Esta via contralateral termina no 

tálamo, ao contrário da ipsilateral que termina em região cortical. 

 

 

5.2.5. Via de projeção descendente ipsilateral 

 

 A via de projeção descendente do LSO é mais proeminente contralateralmente do 

que ipsilateralmente. 



 Esta via inicia-se com um feixe de fibras que deixa o núcleo pelo hilo ventral do 

LSO, trafega pelo corpo trapezóide e cruza pelo feixe olivococlear, a raiz vestibular do 

nervo vestibulococlear e dirige-se ao núcleo coclear ventral anterior. As fibras distribuem-

se por todo o núcleo bem como poucas células retrogradamente marcadas.  

 A fim de perceber a diferença de intensidade entre os estímulos recebidos por cada 

orelha, os neurônios olivares são aferentados pelo núcleo coclear ventral anterior ipsilateral  

(HELFERT et al., 1991) de forma excitatória e pelo contralateral de forma inibitória 

(MOORE  et al., 1983). 

 Estas projeções tanto ipsi quanto contralaterais são tonotópicamente organizadas 

para que as respostas dos neurônios olivares sejam um correlato neural da subtração e a 

diferença de intensidade entre as orelhas seja percebida (TOLLIN, 2003). 

 Horvath e colaboradores (2000) injetaram “fast blue” no núcleo coclear ventral do 

rato para observar células retrogradamente marcadas no COS. Em nossos estudos 

utilizamos a subdivisão nuclear de Paxinos & Watson (1998), que divide o núcleo coclear 

ventral em anterior e posterior, estes divididos pelo nervo coclear. Os autores não 

observaram marcação retrógrada nas células intrínsecas do LSO, porém encontraram 

células marcadas na borda do núcleo. Estas células são chamadas de células “shell” 

(VETTER & MUGNAINI, 1992). Estes resultados não concordam com nossos dados. 

Nossa injeção limitou-se as células intrínsecas do LSO e não atingiu as células “shell”.  

 O feixe de fibras continua dorsalmente pela substância glial paracoclear. Mais 

caudalmente as fibras inervam o núcleo coclear dorsal, a borda medial do núcleo intersticial 

do VIII par e saem pela raiz do VIII par. 

 O núcleo coclear dorsal no rato contém um grande número de células gabaérgicas 

e/ou glicinérgicas positivo, presumidamente neurônios inibitórios (OTTERSEN et al., 



1995). Doucet JR e colaboradores (2003) injetaram BDA no núcleo coclear dorsal e 

observaram marcação em várias estruturas do tronco, incluindo o LSO ipsilateral. Nós 

verificamos que o núcleo coclear dorsal é inervado ipsi e contralateralmente. No sistema 

nervoso central esta via termina inervando o núcleo coclear ventral, parte posterior. 

 Poucas fibras foram encontradas no núcleo “locus coeruleus”. Este núcleo recebe 

aferências de muitos lugares do neuro-eixo; algumas de suas funções envolvem regulação 

autonômica, processamento sensorial e orientação comportamental (ASTON-JONES et al., 

1991c). Não encontramos na literatura outros trabalhos que demonstrassem eferência do 

LSO para o “locus coeruleus”. 

 

 

5.2.6. Via de projeção descendente contralateral 

 

 A via de projeção descendente contralateral do LSO é inicialmente formada pela 

junção de dois ramos de fibras. Um ramo deixa dorsalmente o LSO ipsilateral e cruza 

obliquamente pela formação reticular indo em direção ao núcleo subcoeruleus, parte dorsal. 

O outro ramo deixa dorsalmente o LSO contralateral e ascende até juntar-se com o primeiro 

ramo descrito. Este feixe inerva respectivamente o núcleo coclear ventral anterior, núcleo 

intersticial do VIII par, raiz coclear do VIII par e mais caudalmente o núcleo coclear dorsal. 

 Um pequeno feixe deixa o LSO contralateral ventralmente e ascende pelo corpo 

trapezóide e atinge os núcleos: coclear ventral anterior e núcleo coclear dorsal. 

 A via auditiva é bastante complexa, como podemos observar pela distribuição das 

fibras eferentes do LSO e de outros núcleos da via auditiva que utilizamos como controle. 

A informação auditiva oriunda dos receptores auditivos no órgão periférico, que chega a 



um importante centro de integração da informação binaural, o COS pode seguir por vias 

ascendentes por várias possibilidades de conexões, ipsi ou contralateral, ora inibindo, ora 

excitando determinado neurônio, utilizando-se de alguns cruzamentos comissurais, 

passando por vários “relés” integrando informações auditivas ou outras informações 

sensoriais e emitindo colaterais para outras regiões fora da via auditiva, podendo contribuir 

para respostas de comportamentos motivados. Identifica-se ainda na via auditiva uma série 

de alças de “feedback” desde o córtex cerebral até os núcleos cocleares indicando uma 

modulação cortical das informações periféricas (FAYE-LUND, 1986). 

 

 

5.3. UCN 1 e eferências do LSO 

 

 Neuropeptídeos são encontrados através de todo sistema nervoso central ou 

periférico. São importantes em funções como nocicepção, comportamento alimentar, 

resposta ao stress entre outras. O LSO é neuroquimicamente heterogêneo, expressando 

neurotransmissores clássicos como γ-aminobutírico (GABA) e acetilcolina (AChe), 

espacialmente segregados dentro do LSO (VETTER DE et al, 1991). 

 Após o mapeamento da UCN 1 por Bittencourt et al. (1999) e a descrição de células 

UCN 1-ir no LSO e de fibras na via olivococlear. Decidimos comparar os locais de 

distribuição de fibras UCN 1-ir descritas pelos autores, com as projeções agora descritas em 

nosso trabalho, para tentar compreender melhor o papel deste peptídeo que marca tão 

expressivamente as células do LSO, podendo ser até considerado como o “marcador” deste 

núcleo, como já detalhado anteriormente por nós. 



 De acordo com Bittencourt e colaboradores (1999) a projeção UCN 1-ir mais 

proeminente é a via olivococlear. Nesta região foram observadas grande quantidade de 

fibras UCN 1-ir nos núcleos vestibulares e cocleares. Sendo que no vestibular medial e no 

coclear dorsal a projeção foi mais proeminente. Em outras estruturas auditivas como o 

MSO, o núcleo do corpo trapezóide e o lemnisco lateral, receberam somente esparsas fibras 

UCN 1-ir. De outros principais campos de projeções do LSO, o colículo inferior recebe 

uma quantidade moderada de fibras. No tálamo, o núcleo geniculado medial, parte medial 

recebe uma pouquíssimas fibras. Das camadas do colículo superior: a superficial cinzenta e 

a camada profunda recebem uma marcação fraca de fibras, a cinzenta intermédia, uma 

moderada. Todos estes locais descritos, coincidem com as projeções do LSO observados 

por nós, diferindo em densidade de marcação. As projeções ascendentes do LSO são mais 

proeminentes, enquanto que como se pode observar as projeções urocortinérgicas mais 

proeminentes são para as estruturas das vias descendentes. 

 Como já citamos anteriormente, identifica-se na via auditiva uma série de alças de 

“feedback”. A via olivococlear seria mais uma destas alças, melhorando a relação sinal-

ruído por sua ação direta nas fibras auditivas primárias. 

 Vetter e colaboradores (2002), produziram camundongo “knock-out” para UCN 1 

(UCN-/-) e verificaram através de testes auditivos, como a audiometria de respostas elétricas 

do tronco cerebral (“brainstem evoked response audiometry” – BERA) e emissões 

otoacústicas, que o camundongo UCN-/- apresenta limiares mais altos em todas as 

freqüências testadas (todas altas freqüências). Essa perda auditiva (aumento dos limiares 

tonais) pela ausência da UCN 1 é similar a observada por Walsh e colaboradores (1998) 

após a transecção do feixe olivococlear em gatos neonatos, que tiveram aumento dos 

limiares. Este aumento dos limiares não foi observado quando o feixe olivococlear foi 



seccionado no gato adulto, especulando-se que algum componente do sistema olivococlear 

é necessário para o desenvolvimento normal dos limiares auditivos. Isto poderia sugerir que 

um componente inicial da via olivococlear para o desenvolvimento normal da sensitividade 

dos limiares auditivos seria a presença da UCN 1. E portanto, estaria relacionada com a 

função auditiva propriamente dita e não desempenhando um papel relacionado ao stress na 

via auditiva. 

 Pelas projeções urocortinérgicas serem predominantemente descendentes e de 

acordo com os dados acima referidos, a UCN 1 parece exercer um papel muito mais 

relacionado a modulação da eferência do órgão periférico. Pode-se supor que o LSO agiria 

através da inervação urocortinérgica na região ventral das células ciliadas internas 

melhorando a relação sinal/ruído, para localização da fonte sonora. E que as projeções 

ascendentes do LSO, além de levar a informação da integração binaural a centros auditivos 

mais rostrais, informa ainda através de pequenas projeções, outras estruturas não 

pertencentes à via auditiva, porém muito importantes para uma resposta global do animal 

diante da localização da fonte sonora seja ela estressante ou não, por exemplo, localizar um 

rugido e fugir do predador.  

 O principal objetivo na pesquisa auditiva é compreender a fisiologia do sistema 

auditivo humano e identificar as causas e tratamentos para prejuízos auditivos. Comparar a 

pesquisa auditiva é importante porque o modelo animal pode ser desenvolvido, avaliado, e 

eventualmente aplicado a problemas clínicos (FAY, 1994). 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. CONCLUSÕES 



 

 A partir da análise dos resultados, envolvendo o estudo das eferências do LSO, foi 

possível estabelecer as seguintes conclusões: 

 

1. O LSO apresenta densa projeção intranuclear e para o COS ipsilateral. 

2. O LSO projeta-se para o LSO contralateral, preferencialmente para a parte medial 

do núcleo. 

3. As principais projeções do LSO podem ser divididas em quatro vias: 

• Duas vias ascendentes: 

 ipsilateral: é a via mais proeminente e os principais locais de projeção são : 

 LSO→tz→ll e seus núcleos→CI→CS→tálamo→córtex. 

 

 contralateral: apresenta densidade moderada de marcação e os principais locais de 

 projeção são:  LSO→fibras cruzam a linha média pelo tz e py→LSO 

 contra→tz→ll→DLL→CI→CS→tálamo. 

 

• Duas descendentes: 

 ipsilateral: apresenta densidade pequena de marcação e os principais locais de 

 projeção são: LSO→tz→VCA→DC→VCP→8cn 

 

 contralateral: densidade de marcação de moderada a fraca e os principais locais de 

 projeção são: LSO ipsi→LSO contra→tz→VCA→DC→VCP→8cn. 
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