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RESUMO 

 

BUENO, D. N. M. Estudo das conexões da área incerto-hipotalâmica relacionadas ao 

controle neuroendócrino. 2014. 63 f. Dissertação (Mestrado em Ciências Morfofuncionais) 

– Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2014. 

A área incerto-hipotalâmica (IHy) é uma região diencefálica pouco estudada caracterizada 

pela presença de dois grupamentos neuroquímicos distintos, porém entremeados, sendo um 

deles dopaminérgico (grupamento A13) e o outro predominantemente GABAérgico 

colocalizado ou não com o hormônio concentrador de melanina (MCH) e/ou o transcrito 

regulado pela cocaína e anfetamina (CART). Os estudos funcionais sobre a IHy sugerem  seu 

envolvimento no controle neuroendócrino de fêmeas, provavelmente atuando na regulação de 

funções reprodutivas em estados fisiológicos específicos mediados pelo Sistema MCH. 

Assim, nosso objetivo é estudar as conexões da IHy de ratos fêmeas com áreas relacionadas 

ao controle neuroendócrino reprodutivo de fêmeas usando traçador anterógrado Dextrana 

amina biotinilada (BDA) e retrógrado Flurogold (FG). Como resultado, observamos que, em 

fêmeas, os principais locais de projeção da IHy são a parte intermédia do núcleo septal lateral, 

o núcleo intersticial da estria terminal, o núcleo paraventricular do tálamo, núcleo reuniens, a 

área pré-óptica medial, o núcleo pré-óptico medial e lateral, o núcleo pré-óptico mediano, o 

núcleo periventricular do hipotálamo, o núcleo periventricular anteroventral, a área 

hipotalâmica anterior, posterior e lateral e o núcleo pré-comissural.  No estudo retrógrado da 

IHy, observamos que os principais locais de aferência, em fêmeas, são a parte intermédia do 

núcleo septal lateral, o núcleo pré-optico mediano e o núcleo paraventricular do tálamo.  

Esses resultados sugerem um dimorfismo sexual das projeções da IHy, já que regiões 

neuroendócrinas são mais densamente inervadas pelas IHy em fêmeas do que em machos. 

 

 

Palavras-chave: Hipotálamo. Área incerto-hipotalâmica. Hormônio Concentrador de 

Melanina. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

BUENO, D. N. M. Study of connections of incerto-hypothalamic área related 

neuroendocrine control. 2014. 63 p. Masters thesis (Morphofunctional Science) – Instituto 

de Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2014. 

 

The incerto-hypothalamic area (IHy) is a diencephalic region poorly studied which is 

characterized by two non-colocalized neurochemical groups composed by the A13 

dopaminergic group intermingled with predominantly GABAergic cells co-expressing 

melanin-concentrating hormone (MCH) and/or cocaine and amphetamine regulated transcript 

(CART). Functional studies suggest that IHy is involved in the neuroendocrine control of 

female reproduction in specific metabolic states mediated by MCH. In this way, our aim is to 

study the IHy connections in female rats related to neuroendocrine control of female 

reproduction using neuronal anterograde Biotin Dextran Amine (BDA) and retrograde 

Flurogold (FG) tracers. As a result, we found that IHy projections are the lateral septal 

nucleus, bed nucleus of stria terminalis, paraventricular thalamic nucleus, reuniens thalamic 

nucleus, medial preoptic area, medial and lateral preoptic nucleus, median preoptic nucleus, 

periventricular hypothalamic nucleus, anteroventral periventricular nucleus, anterior, posterior 

and lateral hypothalamic area and precommissural nucleus. The main afferents to the IHy, in 

females, are the lateral septal nucleus, median preoptic nucleus and paraventricular thalamic 

nucleus.  These results suggest sexually dimorphic projections from the IHy, since IHy more 

densely innervates neuroendocrine regions in female than in male rats. 

 

Keywords: Hypothalamus. Incerto-hypothalamic area. Melanin-concentrating hormone. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Área incerto-hipotalâmica  

 

A área incerto-hipotalâmica (IHy) é uma região diencefálica pouco estudada 

localizada na junção entre o hipotálamo medial e a zona incerta (ZI). Com limites 

citoarquitetônicos pouco precisos e a carência de estudos hodológicos, a IHy foi até  

recentemente considerada uma parte da ZI, recebendo denominações diversas e atribuições 

funcionais confusas. Recentemente nosso grupo dedicou-se a esclarecer alguns aspectos 

citoarquitetônicos, neuroquímicos, hodológicos e funcionais da IHy (ELIAS et al., 2008;  

SITA; ELIAS; BITTENCOURT, 2003, 2007;  SITA et al., em preparação), que serão 

descritos a seguir. Esses trabalhos culminaram na padronização da nomenclatura dessa região 

para área incerto-hipotalâmica (SITA; ELIAS; BITTENCOURT, 2007), denominação esta 

que já foi incorporada pelos pesquisadores que estudam essa região (BITTENCOURT; 

CELIS, 2008;  ELIAS et al., 2008;  LAGOS et al., 2009;  NAKAMURA et al., 2009;  

TORTEROLO; SAMPOGNA; CHASE, 2009) e será utilizada nesse projeto. 

 

1.2  Limites cito e quimioarquitetônicos 

 

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

marcadores determinam dois grupamentos neuroquímicos distintos. Um deles é caracterizado 

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

constituindo o grupamento dopaminérgico A13 (DAHLSTRÖM; FUXE, 1964;  HÖKFELT et 

al., 1984). Entremeados ao grupamento A13, com aparente contato sináptico com células 

dopaminérgicas, mas sem colocalização com neurônios dopaminérgicos (OERTEL et al., 

1982;  SITA; ELIAS; BITTENCOURT, 2003), encontram-se células com maior diversidade 

neuroquímica, em geral GABAérgicas (OERTEL et al., 1982), mas também apresentando o 

hormônio concentrador de melanina (MCH) (BITTENCOURT et al., 1992;  SITA; ELIAS; 

BITTENCOURT, 2003) e/ou o transcrito regulado pela cocaína e anfetamina (CART, ELIAS 

et al., 2001;  VRANG et al., 1999). 

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

essa região foi por muito tempo considerada parte da ZI (KAWANA; WATANABE, 1981;  

MITROFANIS, 2005;  PAXINOS; WATSON, 1998;  SWANSON, 2004), inclusive por 
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nosso grupo (BITTENCOURT; ELIAS, 1998;  BITTENCOURT et al., 1992;  CASATTI et 

al., 2002;  ELIAS; BITTENCOURT, 1997;  ELIAS et al., 2008;  SITA; ELIAS; 

BITTENCOURT, 2003) e recebeu diversas denominações ao longo de sua história, incluindo 

ZI rostral (MITROFANIS, 2005), ZI medial (WAGNER et al., 1995) e ZI rostromedial 

(BITTENCOURT et al., 1992;  SITA; ELIAS; BITTENCOURT, 2003). Entretanto, a IHy não 

pode ser definida como núcleo, já que não tem limites citoarquitetônicos nítidos (GAHR, 

1997) e o uso de marcadores neuroquímicos (TH, MCH, CART) mostra que os neurônios da 

IHy coincidem com parte da ZI rostral e a parte mais rostral e medial da ZI dorsal, mas 

aproximadamente metade da área da IHy está fora dos limites citoarquitetônicos da ZI (SITA; 

ELIAS; BITTENCOURT, 2007). 

Através de estudos de dupla hibridização in situ foi possível definir que GABA, MCH 

e CART estão amplamente co-expressos (ELIAS et al., 2001;  ELIAS et al., 2008). O 

significado funcional dessa dicotomia neuroquímica não está bem definido, mas há indícios 

de que as células dopaminérgicas sofram uma inibição tônica GABAérgica, de modo a 

modular sua função na regulação da secreção hormonal (KALIA et al., 1999). Nesse sentido, 

o MCH pode agir como modulador da transmissão GABAérgica, já que estudos in vitro 

demonstram que o MCH promove uma redução na freqüência de correntes pós-sinápticas 

inibitórias em sinapses GABAérgicas (GAO; VAN DEN POL, 2001). Essa função 

modulatória GABAérgica poderia assumir importância nas funções neuroendócrinas do 

MCH, discutidas adiante. 

 

1.3  Hodologia da IHy 

 

Corroborando os dados citoarquitetônicos e hodológicos que distinguem a IHy da ZI, 

as eferências da IHy mostram que esta possui um padrão de projeções semelhante ao de 

núcleos do hipotálamo medial. Em machos, a IHy projeta-se principalmente para estruturas 

mediais do encéfalo desde os núcleos septais até a substância cinzenta da ponte, sendo suas 

principais projeções o núcleo septal lateral, núcleo reuniens, área hipotalâmica anterior, área 

hipotalâmica dorsal, núcleo pré-comissural, área hipotalâmica posterior e substância cinzenta 

periaquedutal (SITA; ELIAS; BITTENCOURT, 2007). Regiões relevantes para a regulação 

neurendócrina como a área pré-óptica medial e o núcleo periventricular anteroventral (AVPV) 

recebem moderada inervação, porém a eminência mediana apresenta discreta e inconstante 
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inervação (SITA; ELIAS; BITTENCOURT, 2007), mas devemos lembrar que esse estudo foi 

conduzido exclusivamente em ratos machos. 

Ainda não foram realizados estudos com injeções de traçadores retrógrados na IHy em 

ratos machos ou fêmeas. 

 

1.4  Funções da IHy 

 

Trabalhos realizados com lesão nas décadas de 80 e 90 sugeriam que a IHy estivesse 

envolvida na regulação da liberação do hormônio luteinizante. Lesões eletrolíticas, com ácido 

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

do hormônio luteinizante (LH) e induzem diestro (MACKENZIE et al., 1984;  MACKENZIE; 

JAMES; WILSON, 1988;  SANGHERA; ANSELMO-FRANCI; MCCANN, 1991). Essa 

função parece ser dependente das células dopaminérgicas do grupamento A13, já que a 

injeção de dopamina na IHy induz a um aumento na concentração plasmática de LH 

(MACKENZIE et al., 1984), porém o papel neuroendócrino das células MCH da IHy não está 

bem elucidado. 

O MCH é um peptídeo orexígeno expresso principalmente na área hipotalâmica lateral 

e IHy (BITTENCOURT et al., 1992;  QU et al., 1996;  ROSSI et al., 1997). Entretanto, uma 

análise das projeções da IHy mostra que essa região não deve atuar diretamente no controle 

do comportamento alimentar como faz a área hipotalâmica lateral (SITA; ELIAS; 

BITTENCOURT, 2007). De fato, além do comportamento alimentar, o MCH está envolvido 

em diversas outras funções, como neuromodulador, incluindo alerta, comportamento 

exploratório, memória espacial, homeostase energética, regulação neuroendócrina, depressão, 

ansiedade e homeostase do sono (BITTENCOURT; ELIAS, 1998;  BITTENCOURT et al., 

1992;  BOROWSKY et al., 2002;  CASATTI et al., 2002;  ELIAS; BITTENCOURT, 1997;  

ELIAS; FRIGO; BITTENCOURT, 1997;  MCBRIDE et al., 1994;  MONZON; DE 

BARIOGLIO, 1999;  MONZON et al., 1999;  MURRAY et al., 2000a;  PEREIRA-DA-

SILVA et al., 2003;  TSUKAMURA et al., 2000;  VERRET et al., 2003). 

O MCH inerva de maneira significativa a eminência mediana (BITTENCOURT et al., 

1992;  KNOLLEMA et al., 1992) e injeções vasculares de traçador retrógrado resultam em 

neurônios retrogradamente marcados na IHy, que são imunorreativos a MCH, sugerindo 

projeções dos neurônios MCH da IHy para a eminência mediana (CVETKOVIC et al., 2003;  

KNOLLEMA et al., 1992). Além disso, células apresentando o hormônio liberador do 
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hormônio luteinizante (hormônio liberador de gonadotrofinas, GnRH) no núcleo pré-óptico 

medial, núcleo periventricular anteroventral (AVPV) e órgão vascular da lâmina terminal 

(ATTADEMO et al., 2006;  MURRAY et al., 2006;  WILLIAMSON-HUGHES; GROVE; 

SMITH, 2005) são inervadas por fibras MCH e NEI-ir, cuja origem é desconhecida. O NEI é 

outro peptídeo codificado pelo mesmo precursor do MCH e coexpresso com o MCH 

(BITTENCOURT et al., 1992).  

Essa distribuição de fibras MCH-ir na eminência mediana varia entre machos e fêmeas 

nos diferentes estágios do ciclo estral, sendo maior no diestro e ainda mais expressivo na 

fêmea lactante no final da lactação (GALLARDO; CHIOCCHIO; TRAMEZZANI, 2004;  

RONDINI et al., 2010). No proestro, o conteúdo do MCH na eminência mediana aumenta ao 

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

tarde precedendo a liberação de GnRH e o pico pré-ovulatório de LH no sangue 

(GALLARDO; CHIOCCHIO; TRAMEZZANI, 2004). O MCH também estimula a liberação 

do GnRH ao ser injetado, in vitro, na eminência mediana de ratas no proestro (CHIOCCHIO 

et al., 2001). Já a injeção de MCH na área pré-óptica medial ou na eminência mediana 

estimula a liberação de LH em ratas ovariectomizadas tratadas com estradiol, as quais 

apresentam diminuição dos níveis plasmáticos de LH (GONZALEZ; BAKER; WILSON, 

1997;  MURRAY et al., 2000a), mas não impede a liberação de LH originada pelo tratamento 

com benzoato de estradiol seguido de progesterona (GONZALEZ; BAKER; WILSON, 1997;  

MURRAY et al., 2006). Ratas ovariectomizadas sem tratamento hormonal apresentam altos 

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

hipotalâmicos diante da ausência de estrógeno (HAISENLEDER; DALKIN; MARSHALL, 

1994) e a injeção de MCH nesses animais provoca uma diminuição dos níveis de LH 

(MURRAY et al., 2006). Também é interessante o fato de que a injeção de MCH na IHy de 

ratas ovariectomizadas tratadas com benzoato de estradiol seguido de progesterona provoca 

uma diminuição da liberação de LH, fato este que pode ser explicado pela presença de 

autoreceptores nessa região de tal forma que o MCH exógeno inibiria a atividade do MCH 

endógeno (MURRAY et al., 2006), atividade esta provavelmente exercida a distância. 

Também foi observada uma diminuição nos níveis plasmáticos do LH após injeção de MCH 

no ventrículo lateral de ratas ovariectomizadas tratadas com estradiol (TSUKAMURA et al., 

2000).  

Algumas evidências apontam para um dimorfismo sexual das vias relacionadas ao 

MCH. Dessa forma, observamos células expressando MCH no núcleo laterodorsal do 
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tegmento apenas em fêmeas, independente do ciclo estral (RONDINI et al., 2007). Além 

disso, células da área pré-óptica medial de fêmeas expressam MCH apenas no final do 

período de lactação (KNOLLEMA et al., 1992;  RONDINI et al., 2010). Fêmeas 

ovariectomizadas com ou sem reposição de estrógeno apresentam uma diminuição no número 

e na intensidade do sinal de células expressando o RNAm do precursor do MCH somente na 

IHy, mas essa expressão ainda é maior do que a observada em machos (MURRAY et al., 

2000b; ELIAS, comunicação pessoal). Por outro lado, fêmeas ovariectomizadas sem 

reposição de estrógeno apresentam um aumento no número de células imunorreativas ao 

neuropeptídeo ácido glutâmico-isoleucina (NEI) apenas na IHy (ATTADEMO et al., 2006).  

Corroborando os resultados acima descritos para os estudos envolvendo o MCH, a 

injeção intracerebroventricular de NEI também resulta em aumento dos níveis plasmáticos de 

LH, tanto em machos quanto em fêmeas (ATTADEMO et al., 2004). Todos esses dados 

sugerem uma relação entre o sistema MCH e o LH, provavelmente dependente do estado 

fisiológico do animal e do seu local de ação, mas os sítios responsáveis por essa função 

precisam ser ainda investigados. 

Contudo, todo o conhecimento sobre a regulação do LH sofreu uma revolução após a 

descoberta das kisspeptinas e a literatura atual tem atribuído papel preponderante a elas no 

controle neuroendócrino da ovulação. Kisspeptinas são uma família de peptídeos codificados 

pelo gene Kiss1 (nomenclatura de acordo com GOTTSCH; CLIFTON; STEINER, 2009), 

com capacidade de se ligar e ativar o receptor GRP54, atualmente renomeado Kiss1r, e que 

desempenham um papel chave no controle neuroendócrino da ovulação (para uma revisão, 

veja OAKLEY; CLIFTON; STEINER, 2009;  TENA-SEMPERE, 2010). Neurônios Kiss1 

estão localizados no núcleo arqueado (Arc) e AVPV. A kisspeptina produzida pelos neurônios 

do AVPV ativam os neurônios GnRH diretamente (DUMALSKA et al., 2008;  HAN et al., 

2005;  PIELECKA-FORTUNA; CHU; MOENTER, 2008), os quais amplamente expressam o 

receptor das kisspeptinas (Kiss1r; CLARKSON; HERBISON, 2006;  IRWIG et al., 2004), 

aumentando a liberação de hormônios gonadotróficos pela hipófise e disparando uma cascata 

que é essencial para dar início à puberdade (SEMINARA et al., 2003) e manter a ovulação e 

fertilidade (CLARKSON et al., 2008). Além disso, as kisspeptinas também podem agir 

indiretamente, através de interneurônios GABAérgicos que influenciam a secreção do GnRH 

(PIELECKA-FORTUNA; CHU; MOENTER, 2008). In vitro, o MCH mostrou-se capaz de 

inibir diretamente neurônios GnRH septais que são seletivamente ativados pela kisspeptina, 
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bloqueando seu efeito excitatório, o que poderia ser um provável elo entre balanço energético 

e reprodução (WU, 2009). 

Por outro lado, dados mais recentes provenientes de estudos com modelos genéticos 

múltiplos sugerem que as kisspeptinas não exercem um efeito exclusivo no controle da 

ovulação. Camundongos transgênicos com deleção do gene para a leptina (ob/ob) ou seu 

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

baixos níveis de LH (TARTAGLIA et al., 1995;  ZHANG et al., 1994), pois a leptina é um 

hormônio produzindo pelo tecido adiposo branco que sinaliza os estoques de energia para o 

eixo reprodutor. Surpreendentemente, a deleção seletiva do LepR dos neurônios Kiss1 não 

afetam a fertilidade, sugerindo que a kisspeptina não está relacionada ao controle reprodutivo 

exercido pela leptina (DONATO et al., 2011). Além disso, esses autores mostraram que o 

núcleo pré-mamilar ventral (PMv) é o núcleo chave para a ação da leptina na reprodução, a 

qual atua de maneira dissociada no controle do metabolismo e da reprodução (DONATO et 

al., 2011). É interessante informar que lesões no PMv além de interromperem o ciclo estral, 

provocam diminuição da concentração plasmática de estrógeno e LH, além de diminuição da 

presença de proteína Fos (secundário ao proestro) no núcleo periventricular anteroventral 

(DONATO et al., 2009) e também na IHy de fêmeas (ELIAS, comunicação pessoal). 

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

do hormônio luteinizante, sistemas alternativos podem atuar em situações metabólicas 

específicas de maneira dependente ou independente das kisspeptinas.  
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2 JUSTIFICATIVA  

 

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

citoarquitetônicos, neuroquímicos, hodológicos e funcionais da IHy (ELIAS et al., 2008; 

SITA et al, em preparação;  SITA; ELIAS; BITTENCOURT, 2003, 2007). O corpo de 

conhecimentos sobre as funções da IHy apontam para seu envolvimento no controle 

neuroendócrino de fêmeas, provavelmente atuando na regulação de funções reprodutivas em 

estados fisiológicos específicos mediados pelo Sistema MCH. O conhecimento das conexões 

da IHy em fêmeas com áreas relacionadas com o controle reprodutivo acrescentaria dados 

importantes para o entendimento de suas funções. Entretanto, em nosso estudo prévio das 

projeções da IHy em machos observamos uma moderada inervação de áreas relacionadas ao 

controle neuroendócrino (SITA; ELIAS; BITTENCOURT, 2007), sendo necessária a 

realização de um estudo das suas eferências em fêmeas, para análise de um possível 

dimorfismo sexual dessas projeções, além da realização de estudos de suas aferências. Note 

que a expressão dos peptídeos do sistema MCH, incluindo as células da IHy, apresenta 

modificações entre machos e fêmeas e entre diferentes estados fisiológicos das fêmeas 

(ATTADEMO et al., 2006;  GALLARDO; CHIOCCHIO; TRAMEZZANI, 2004;  

KNOLLEMA et al., 1992;  MURRAY et al., 2000b;  RONDINI et al., 2007;  RONDINI et 

al., 2010).  
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3 OBJETIVOS 

 

Diante dos dados expostos acima, nosso objetivo é estudar as conexões da IHy de 

fêmeas com áreas relacionadas ao controle reprodutivo usando traçadores neuronais. 
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4 MATERIAL E MÉTODOS 

 

4.1  Animais 

 

Foram utilizados ratos fêmeas adultos jovens da linhagem Sprague-Dawley com peso 

aproximado de 230-280 g. Os animais foram criados no Biotério do Departamento de 

Anatomia e mantidos em ciclo de claro:escuro de 12/12 h (luzes acesas às 6:00). As ratas 

tiveram livre acesso à água e ração. As fêmeas foram submetidas à análise do ciclo estral 

através da técnica de esfregaço vaginal (MARCONDES; BIANCHI; TANNO, 2002). Todos 

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

WASHINGTON - EUA) e da “Comissão de Ética em Experimentação Animal” do ICB 

(Protocolo 111/09/CEUA).  

 

4.2  Determinação do ciclo estral 

 

As ratas tiveram o ciclo estral acompanhado por pelo menos dois proestros antes do 

procedimento cirúrgico para certificarmos que o estudo se deu com fêmeas em idade 

reprodutiva e regularidade do ciclo estral. O ciclo estral das ratas foi determinado por meio da 

técnica de esfregaço vaginal, que consiste na introdução no canal vaginal de um pequeno 

volume de salina usando uma pipeta de plástico para a imediata coleta do lavado vaginal. O 

líquido coletado é colocado em lâminas de vidro e observado no microscópio óptico 

(MARCONDES; BIANCHI; TANNO, 2002). Observa-se na fase diestro uma predominância 

de leucócitos, na fase proestro é observada uma predominância de células epiteliais nucleadas, 

na fase estro observa-se células cornificadas, enquanto que na fase metaestro encontramos um 

emaranhado dos 3 tipos celulares: leucócitos, células epiteliais nucleadas e células 

cornificadas.  

 

4.3 Perfusão e preparação do tecido 

 

Os animais foram submetidos à perfusão e microtomia. Sob anestesia profunda com 

hidrato de cloral a 35 % aplicado via intraperitonial (Quimibrás, Rio de Janeiro – BR), foi 

coletado sangue da veia cava abdominal seguidos de perfusão com solução salina 0,9 % (100 

ml em 1 minuto) e a seguir com fixador de formaldeído a 4 % (preparado a partir do 
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aquecimento de paraformaldeído a 65 
o
C, LabSynth, Diadema – BR) e 3,8 % de bórax 

(LabSynth) pH 9,5 a 4 
o
C (700-900 ml em 25 minutos).  

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

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

seguida colocados em solução de KPBS (tampão fosfato de sódio 10 mM e NaCl 140 mM) 

com 20 % de sacarose para crioproteção, até o momento da microtomia. Os encéfalos foram 

cortados no plano frontal, em micrótomo de congelação, na espessura de 30 μm em 5 séries 

de 1-em-5 e armazenados em solução anticongelante (30 % de etilenoglicol e 20 % de glicerol 

em 1XPBS) a temperatura de -30 
o
C. 

 

4.4 Padronização do local de injeção 

 

Para padronização do local de injeção, foi utilizado o implante de traçador retrógrado 

Fluorogold, que é autofluorescente, possibilitando rápida verificação do local de injeção. 

Foram utilizados 18 animais, que foram anestesiados por via subcutânea com uma solução 

anestésica formada por acepromazina (0,2 mg/100 g de peso), xilazina (1 mg/100 g de peso) e 

cetamina (5 mg/100 g de peso) em veículo aquoso, fixados em estereotáxico e submetidos ao 

implante de traçador retrógrado Fluorogold a 2 % (FG, Fluorochrome, Englewood – EUA) 

através de iontoforese (5 microamperes durante 10 minutos). Foram utilizadas as coordenadas 

fornecidas pelo Atlas de Paxinos & Watson (1998), as quais foram paulatinamente ajustadas 

até a determinação das coordenadas ideais para injeção nos nossos animais. No dia seguinte, 

os animais foram perfundidos e seus encéfalos cortados como descrito acima. Uma série de 

cortes foram montados em lâminas gelatinizadas e cobertos com lamínulas usando tampão 

glicerol como meio de montagem. Uma série adjacente de cortes foi submetida à técnica de 

Nissl como referência citoarquitetônica. 

 

4.5 Estudo anterógrado 

 

Foram utilizados 64 animais. Os animais foram anestesiados por via subcutânea com 

uma solução anestésica descrita acima, fixados em estereotáxico e submetidos ao implante de 

traçador anterógrado dextrana amina biotinilada (BDA) a 10 % (10.000 MW, Molecular 

Probes, Eugene – EUA) através de iontoforese por meio de uma micropipeta de vidro de 20 

μm de diâmetro interno (SITA; ELIAS; BITTENCOURT, 2007). A solução contendo o 
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traçador foi introduzida no encéfalo através de craniotomia seguindo as coordenadas obtidas 

durante a padronização da injeção. A intensidade da corrente utilizada foi de 7 microamperes 

durante 20 minutos. 

Após a cirurgia, os animais permaneceram entre 16 e 21 dias no biotério do 

Departamento de Anatomia para permitir o tempo necessário de transporte do traçador e 

monitoramento do ciclo estral pra sacrifício durante a fase diestro. 

Para verificação do local de injeção do BDA usamos a histoquímica associada à 

imuno-histoquímica com o anticorpo anti-MCH segundo protocolo descrito por Hoffman, Le 

e Sita (2008), para nos fornecer uma referência quimioarquitetônica da região da IHy (veja 

SITA; ELIAS; BITTENCOURT, 2007). 

Inicialmente os cortes foram lavados em tampão potássio-fosfato de sódio 0,02 M 

(KPBS – 6x5 minutos) e incubados em anticorpo primário anti-MCH (PBL#234, gentilmente 

cedido pela Dra. Joan Vaughan e pelo Dr. Wyllie Vale do Laboratório de Biologia de 

Peptídeos do Instituto Salk para Pesquisa Biológica, San Diego – EUA) na concentração 

1:1000 em KPBS, 3 % de soro normal de burro e 0,3 % de Triton X-100, pelo período de 24 

horas à temperatura ambiente, sob constante agitação e protegidos da luz. Após este período, 

os cortes foram lavados em KPBS (6x5 minutos) e incubados em anticorpo secundário IgG 

conjugado ao Cy3® gerado em burro contra coelho, na concentração 1:200 em KPBS 3% de 

soro normal de burro e 0,3% de Triton X-100, em temperatura ambiente, sob constante 

agitação e protegidos da luz, durante 1 hora. Os cortes foram lavados em KPBS (6x5 minutos) 

e incubados em estreptavidina conjugado ao DTAF (diclorotriazinilamino fluoresceína) na 

concentração 1:200 em KPBS 3% de soro normal de burro e 0,3 % de Triton X-100 em 

temperatura ambiente, sob constante agitação e protegidos da luz, durante uma hora. Os cortes 

foram lavados em KPBS (6x5 minutos) e em seguida montados em lâminas gelatinizadas e 

cobertos com lamínulas usando tampão glicerol como meio de montagem. 

Os casos com injeção de BDA localizadas na IHy foram submetidos à histoquímica 

para a visualização do BDA. Os cortes foram lavados em KPBS (6x5 minutos), tratados com 

0,3 % de peróxido de hidrogênio e 0,3 % de Triton X-100 em KPBS durante 15 minutos para 

neutralização da peroxidase endógena e novamente lavados em KPBS para serem incubados 

no complexo avidina-biotina por 1 hora. Em seguida, os cortes foram lavados em KPBS e 

submetidos à reação de peroxidase, fornecida por solução de KPBS, o cromógeno tetracloreto 

de diaminobenzidina (DAB) a 0,05 % e 0,01 % de peróxido de hidrogênio. A reação foi 

finalizada com uma lavagem em KPBS (6x5 minutos). Os cortes foram montados em lâminas 
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previamente gelatinizadas e secas em estufa por 18 horas. A seguir, foram submetidos à 

intensificação pelo método da prata e ouro, que resulta numa melhor visualização das fibras 

marcadas. Para a realização desse método, as lâminas foram desidratadas e deslipidificadas 

por sete dias, para evitar deposição de prata na mielina. A seguir, as lâminas foram reidratadas 

e mergulhadas numa solução de nitrato de prata (LabSynth) a 2,5 % a 56 ºC por 1 hora, 

lavadas em água corrente e mergulhadas em uma solução de cloreto de ouro (Sigma) a 0,1 %, 

por 10 minutos, em temperatura ambiente, agitação constante e protegida 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 (SITA; BITTENCOURt, 2007;  SITA; ELIAS; BITTENCOURT, 2007). 

 

4.6 Estudo retrógrado 

 

Para o estudo das aferências da IHy foram utilizadas 14 ratos fêmeas, com controle do 

ciclo estral semelhante ao descrito acima. 

Os animais foram anestesiados com a solução anestésica descrita acima, fixados em 

estereotáxico e submetidos ao implante de traçador retrógrado Fluorogold a 2 % (FG, 

Fluorochrome, Englewood – EUA) através de iontoforese, por meio de uma micropipeta de 

vidro de 20 μm de diâmetro interno. A intensidade da corrente utilizada foi de 5 

microamperes durante 10 minutos.  

Para verificação do local de injeção utilizamos a autofluorescência do FG associada a 

imuno-histoquímica com o anticorpo anti-MCH para nos fornecer uma referência 

quimioarquitetônica da região da IHy (veja SITA; ELIAS; BITTENCOURT, 2007). 

Os casos com injeção de FG localizadas na IHy foram submetidos à imuno-

histoquímica, onde os cortes foram lavados em KPBS (2x10 minutos), tratados com 0,3 % de 

peróxido de hidrogênio e 0,3 % de Triton X-100 em KPBS durante 30 minutos para 

neutralização da peroxidase endógena e novamente lavados em KPBS  e colocados em uma 

solução de bloqueio por 40 minutos e então incubados overnight no anticorpo anti-FG 

(1:10.000). No segundo dia os cortes foram lavados em KPBS (2x10 minutos) e incubados 

por 1 hora em anticorpo biotinilado, então mais uma vez os cortes são lavados para serem 

incubados no complexo avidina-biotina por 1 hora. Em seguida, os cortes foram lavados em 

KPBS e submetidos à reação de peroxidase, fornecida por solução de KPBS, o cromógeno 
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tetracloreto de diaminobenzidina (DAB) a 0,05 %, NaS a 0,05 % e 0,01 % de peróxido de 

hidrogênio. A reação foi finalizada com uma lavagem em KPBS (2x10 minutos). Os cortes 

foram montados em lâminas previamente gelatinizadas e secas em estufa por 18 horas. 

A seguir, os cortes foram submetidos à realização do método de osmicação, para 

intensificação do produto da reação com DAB, sendo utilizada para a visualização dos 

neurônios retrogradamente marcados.  

Para a realização desse método, as lâminas foram primeiramente desidratadas e 

deslipidificadas. A seguir, as lâminas foram reidratadas e mergulhadas numa solução de 

ósmio a 0,005 % por 30 minutos. Após, foram lavadas em água corrente e a seguir 

mergulhadas em uma solução de tiocarboidrazida (TCH) por 15 minutos.  

Assim, mais uma vez as lâminas foram lavadas em água corrente e novamente 

mergulhadas na solução de ósmio, por 30 minutos. Após lavagem em água corrente, as 

lâminas foram desidratadas, deslipidificadas e cobertas com lamínulas usando como meio de 

montagem o DPX. 

 

4.7 Análise e apresentação de fotomicrografias 

 

As lâminas foram observadas em microscópio LEICA DMR equipado com campo 

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

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

verde N21 com 515-560 nm). 

Os sítios de injeção dos casos analisados foram desenhados com o auxílio de uma 

câmera clara associada a um microscópio LEICA DMLS, escaneados para o computador e 

desenhados com auxílio do programa Canvas 10.0 (Deneba Systems Inc., EUA).  

Os esquemas das vias de projeção e aferências da IHy foram desenhados com o auxílio 

de uma câmera clara associada a um microscópio LEICA DMLS e a seguir adaptados aos 

esquemas da versão digital do Atlas de Paxinos & Watson (2009) utilizando o programa 

Adobe Ilustrator 11.0 em um computador Apple Macintosh. 

As fotomicrografias apresentadas foram adquiridas do microscópio para o computador 

através de uma câmera digital NIKON DS-Ri1 e do programa NIS Elements BR 3.0 (Nikon). 

As imagens foram trabalhadas com auxílio do programa Adobe Photoshop versão 8.0.1 

ajustando-se brilho, contraste e foco (SAPER, 1999; SCHENK; MANNING; PAALMAN, 
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1999) e organizadas em páginas através do mesmo programa. As páginas foram impressas em 

impressora de tinta. 

 

5 RESULTADOS 

 

5.1 Padronização do local de injeção 

 

Para a padronização do local de injeção, foi utilizada a injeção do traçador Fluorogold 

apenas para visualização do local de injeção. Para fêmeas pesando entre 230 g e 250 g 

obtivemos como melhor coordenada os seguintes valores a partir do Bregma: anteroposterior -

2.7 mm; mediolateral -0.5 mm; dorsoventral -7.2 mm. 

 

5.2 Projeções da IHy 

 

5.2.1 Locais de injeção 

 

Obtivemos quatro casos com injeção centrada na IHy injetados com traçador 

anterógrado BDA.  

Os quatro casos obtidos (SD1504, SD1529, SD1531 e SD1619) apresentam a injeção 

na IHy, imediatamente ventral ao trato mamilotalâmico (figura 1). 

O caso SD1504 apresenta injeção na região mais caudal do território de células MCH-

ir da IHy (-2.80 de distância do Bregma). O caso SD1529 também apresenta injeção na região 

mais caudal do território de células MCH-ir da IHy (-2.80 de distância do Bregma), 

parcialmente ventral ao território de células MCH-ir. O caso SD1531 (figuras 2 e 3) apresenta 

injeção na porção média do território de células MCH-ir da IHy (-2.30 de distância do 

Bregma), também parcialmente ventral ao território de células MCH-ir. O caso SD1619 

(figuras 1 e 2) apresenta injeção na porção média do território de células MCH-ir da IHy       

(-2.30 de distância do Bregma). 
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5.2.2 Distribuição das projeções da IHy (caso SD1619) 

 

As eferências da IHy, observadas no caso SD1619, indicam que essa região apresenta 

suas projeções principalmente ipsilaterais, embora também sejam encontradas fibras 

contralaterais, em pequena quantidade, em algumas regiões. Existem projeções ascendentes e 

descendentes. As principais projeções observadas nesse caso, destacadas pela sua densidade 

de marcação absoluta ou relativa à marcação descrita em ratos machos (SITA; ELIAS; 

BITTENCOURT, 2007), estão ilustradas na figura 3 e 4 e incluem a parte intermédia do 

núcleo septal lateral, o núcleo periventricular anteroventral, o núcleo periventricular do 

hipotálamo, o núcleo pré-óptico medial, a área hipotalâmica anterior e o núcleo arqueado.  

Essas projeções se organizam em um feixe rostrodorsal e um feixe de fibras 

ascendente e descendente caminhando pela zona periventricular.  

Um feixe de fibras dirige-se rostrodorsalmente passando pelos núcleos talâmicos da 

linha média, onde há grande marcação no núcleo paraventricular do tálamo e no núcleo 

reuniens. As fibras continuam emitindo poucos terminais em outros núcleos da linha média 

(central medial e interanteromedial) até alcançar a margem dorsal do terceiro ventrículo e 

estria terminal. As fibras ascendem passando pela parte medial anterior do núcleo intersticial 

da estria terminal e núcleo medial da amígdala em direção aos núcleos da banda diagonal e 

núcleo septal lateral. Foi observada uma densa marcação neste núcleo ipsilateralmente e 

poucas fibras contralateralmente. 

O feixe de fibras periventricular ascende pelo núcleo periventricular anterior, e alcança 

o núcleo periventricular anteroventral, o núcleo pré-óptico mediano e a área e núcleo pré-

óptico medial. Observamos uma densa marcação de fibras no núcleo periventricular, no 

núcleo e área pré-óptico mediano e no núcleo periventricular anteroventral. As fibras 

periventriculares descendentes ocupam o núcleo periventricular posterior, o núcleo arqueado e 

a lâmina interna da eminência mediana, onde observamos moderada marcação. Parte das 

fibras contornam o fórnice medialmente e lateralmente em direção ao hipotálamo medial e 

lateral. 

A zona medial do hipotálamo apresenta uma marcação intensa na área hipotalâmica 

anterior e observamos uma quantidade de fibras moderada no núcleo ventromedial e 

dorsomedial, encontramos marcação moderada no núcleo tuberomamilar dorsal e poucas 

fibras no núcleo premamilar dorsal. Na zona lateral do hipotálamo, observamos a presença de 
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uma grande quantidade de fibras na área pré-óptica lateral, na área hipotalâmica lateral e 

posterior e uma pequena quantidade de fibras na região perifornicial. 

Uma grande quantidade de fibras penetra no núcleo pré-comissural e quantidade 

moderada de fibras continua caudalmente e distribuindo-se na substância cinzenta 

periaquedutal, especialmente suas partes dorsolateral e dorsomedial. Somente neste caso e no 

SD1531 encontram-se raras fibras terminando no núcleo dorsal da rafe e núcleo 

gigantocelular e apenas nesse animal foram observadas fibras terminado no núcleo Edinger-

Westphal e núcleo Darkschewitsch. 

A tabela 1 lista os locais apresentando fibras e terminais marcados pelo traçador 

anterógrado no caso SD1619 e sua respectiva intensidade de marcação. 
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Tabela 1- Distribuição das eferências da IHy. Densidade relativa de fibras e 

terminais anterogradamente marcados no encéfalo do rato (caso SD1619) 

ipsilateralmente e contralateralmente à injeção de BDA na IHy. A densidade 

é descrita como –, ausente; -/+, rara ou inconsistente; +, pequena; ++, 

moderada; +++, grande; ++++, muito grande.  

 Ipsilateral Contralateral 

PROSENCÉFALO   

Amígdala   

N.medial anterodorsal 

N.medial anteroventral 

++ 

++ 

- 

- 

Região septal    

N.lateral 

  Parte intermédia 

  Parte ventral 

 

++++ 

++ 

 

+ 

-/+ 

N. intersticial da estria terminal  

  Parte medial anterior 

  Parte medial ventral 

  Parte lateral ventral 

  Parte lateral intermédio 

  Parte lateral posterior 

  Parte lateral  

 

+++  

++ 

++ 

++ 

++ 

++ 

 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

N. septofimbrial ++ - 

N. da banda diagonal 

  Vertical 

  Horizontal 

 

++ 

++ 

 

- 

- 

Núcleos da base   

N. Accumbens 

  Shell 

 

++ 

 

-/+ 

Tálamo   

N. habenular lateral, parte medial + - 

Grupo da linha média 

  N. paraventricular  

  N. reuniens 

  N. central medial 

  N. interanteromedial 

 

+++ 

+++ 

+ 

+ 

 

- 

- 

- 

- 

Subtálamo   

Zona incerta + - 

Hipotálamo   

Zona periventricular   

N. pré-óptico mediano 

N. periventricular anteroventral 

N. periventricular  

N. arqueado 

N. supraquiasmático 

N. supraóptico 

N. paraventricular, parte parvocelular 

Eminência mediana, lâmina interna  

+++ 

++++ 

++++ 

++ 

+ 

+ 

++ 

++ 

+ 

+ 

+ 

-/+ 

-/+ 

- 

-/+ 

-/+ 

Zona medial   

Área pré-óptica medial +++ - 
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N. pré-óptico medial 

Área hipotalâmica anterior 

N. ventromedial 

N. dorsomedial 

N. premamilar, parte dorsal 

N. premamilar, parte ventral 

N. tuberomamilar dorsal 

+++ 

++++ 

++ 

++ 

+ 

-/+ 

++ 

- 

+ 

+ 

+ 

- 

- 

- 

Zona lateral   

Área pré-óptica lateral 

Área hipotalâmica lateral 

Área hipotalâmica posterior 

Região perifornicial 

+++ 

+++ 

+++ 

+ 

-/+ 

+ 

+ 

- 

TRONCO ENCEFÁLICO   

Substância cinzenta periaquedutal   

N. pré-comissural +++ - 

Substância cinzenta periaquedutal 

  Coluna dorsomedial 

  Coluna dorsolateral 

  Coluna lateral 

N. Edinger-Westphal 

N. Darkschewitsch 

 

++ 

++ 

+ 

-/+ 

-/+ 

 

+ 

+ 

+ 

- 

- 

Formação reticular   

N. dorsal da rafe  

N. gigantocelular 

-/+ 

-/+ 

- 

- 
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5.2.3  Particularidades das vias de projeção do caso SD1531 

 

Em comparação com o caso padrão (SD1619), o caso SD1531 apresenta marcação no 

paracentral e núcleo interanterodorsal do tálamo, além de menor intensidade de marcação no 

núcleo intersticial da estria terminal e nenhuma marcação no núcleo reuniens, eminência 

mediana e no núcleo paraventricular do hipotálamo. 

 

5.2.4  Particularidades das vias de projeção do caso SD1504 

 

Em comparação com o caso padrão (SD1619), o caso SD1504 apresenta maior 

intensidade de marcação no núcleo e área pré-óptica medial e na coluna lateral da substância 

cinzenta periaquedutal, além de menor intensidade de marcação no núcleo periventricular 

anteroventral e nenhuma marcação no núcleo reuniens, eminência mediana e no núcleo 

paraventricular do hipotálamo. 

 

5.2.5  Particularidades das vias de projeção do caso SD1529 

 

Em comparação com o caso padrão (SD1531), o caso SD1529 apresenta uma 

distribuição esparsa de fibras marcadas no núcleo e área pré-óptica medial e lateral, além de 

menor marcação no núcleo arqueado. Além disso, apenas neste caso, observa-se a presença de 

fibras anterogradamente marcadas no núcleo reuniens. 

 

5.3 Aferências da IHy 

 

5.3.1 Locais de injeção 

 

Obtivemos três casos com injeção centrada na IHy injetados com traçador retrógrado 

FG. Os três casos obtidos (SD1546, SD1547 e SD1595) apresentam a injeção na IHy, os 

casos SD1546 e 1547 apresentam a injeção localizada na região média do território de células 

MCH-ir da IHy (-2.12 de distância do Bregma), imediatamente ventral ao trato 

mamilotalâmico (figuras 5 e 6). Porém, o caso SD1595 apresenta sua injeção na IHy, na 

região mais caudal do território de células MCH-ir da IHy (-2.56 de distância do Bregma), 

também imediatamente ventral ao trato mamilotalâmico. 
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5.3.2 Distribuição das aferências da IHy (caso SD1546) 

 

As aferências da IHy, observadas no caso SD1546, indicam que essa região apresenta 

aferências principalmente ipsilaterais, embora também sejam encontradas algumas marcações 

contralaterais, em pequena quantidade, em algumas regiões. As principais marcações 

observadas nesse caso estão ilustradas na figura 7 e 8 e incluem a parte intermédia do núcleo 

septal lateral, o núcleo paraventricular do tálamo, o núcleo pré-óptico mediano, o núcleo 

periventricular anteroventral, o núcleo periventricular do hipotálamo, o núcleo e a área pré-

óptica medial. 

Telencéfalo: A parte intermédia do núcleo septal lateral apresenta uma grande 

marcação, sendo observada também uma marcação moderada contralateral. Neste caso ainda 

encontra-se uma pequena marcação no núcleo medial da amigdala. 

Diencéfalo: No hipotálamo, encontra-se uma grande marcação no núcleo pré-óptico 

mediano, e uma marcação moderada na área e núcleo pré-óptico medial, núcleo 

periventricular, núcleo periventricular-anteroventral, núcleo hipotalâmico ventromedial, área 

hipotalâmica anterior e núcleo tuberomamilar dorsal. Foi também encontrada uma pequena 

marcação contralateral no núcleo pré-óptico medial e área hipotalâmica anterior. Há pouca 

marcação no núcleo pré-mamilar ventral e na área hipotalâmica posterior, além de uma rara 

marcação no núcleo arqueado. No tálamo, encontra-se uma moderada marcação no núcleo 

paraventricular do tálamo anterior e uma marcação moderada em sua porção posterior. 

Tronco encefálico: Na substância cinzenta periaquedutal, encontra-se discreta 

marcação em sua coluna dorsolateral e lateral. Na região da formação reticular encontra-se 

uma rara marcação no núcleo dorsal da rafe.  

A tabela 2 lista os locais apresentando marcação pelo traçador retrógrado no caso 

SD1546 e sua respectiva intensidade de marcação. 
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Tabela 2 - Distribuição das aferências da IHy. Densidade relativa de 

neurônios retrogradamente marcados no encéfalo do rato (caso SD1546) 

ipsilateralmente e contralateralmente à injeção de FG na IHy. A densidade é 

descrita como –, ausente; -/+, rara ou inconsistente; +, pequena; ++, 

moderada; +++, grande.  

 Ipsilateral Contralateral 

PROSENCÉFALO   

Amígdala   

N.medial  

 Parte anterodorsal 

 

+ 

 

- 

Região septal   

N.lateral 

  Parte dorsal 

  Parte intermédia 

  Parte ventral 

 

-/+ 

+++ 

-/+ 

 

- 

++ 

- 

Tálamo   

Grupo da linha média 

  N. paraventricular  

 

+++ 

 

- 

Hipotálamo   

Zona periventricular   

N. pré-óptico mediano +++ - 

N. periventricular anteroventral ++ - 

N. periventricular anterior ++ - 

N. arqueado -/+ - 

N. periventricular posterior + - 

Zona medial   

Área pré-óptica medial ++ - 

N. pré-óptico medial ++ + 

Área hipotalâmico anterior ++ + 

N. ventromedial ++ -/+ 

N. premamilar 

  Parte ventral 

 

+ 

 

- 

N. tuberomamilar dorsal ++ - 

Zona lateral   

Área pré-óptica lateral ++ - 

Área hipotalâmica posterior + - 

TRONCO ENCEFÁLICO   

Substância cinzenta periaquedutal   

Substância cinzenta periaquedutal 

  Coluna dorsolateral 

  Coluna lateral 

 

-/+ 

-/+ 

 

- 

- 

Formação reticular   

Núcleo dorsal da rafe -/+ - 
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5.3.3  Particularidades do caso SD1547 

 

Em comparação com o caso padrão (SD1546), o caso SD1547 apresenta uma discreta 

marcação no CA3 (hipocampo).  

 

5.3.4  Particularidades do caso SD1594 

 

Em comparação com o caso padrão (SD1546), o caso SD1594 apresenta uma 

marcação no córtex pré-límbico e córtex orbital ventral e uma menor marcação nas outras 

regiões descritas no caso padrão. 
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6 DISCUSSÃO  

 

A área incerto-hipotalâmica (IHy) é uma região pouco estudada e poucos autores 

demonstram conhecer com detalhes os limites desta área. Em 1992, Bittencourt e 

colaboradores descreveram que a IHy apresenta células MCH-ir e em 2007, Sita e 

colaboradores demostraram em seu trabalho que está área apresenta-se fora dos limites 

citoarquitetônicos da ZI e então definiram sua nomenclatura para área incerto-hipotalâmica. 

Assim, a fim de ampliar os conhecimentos desta área, nosso objetivo com este trabalho foi 

demonstrar que as conexões da IHy de fêmeas podem estar  envolvidas com áreas 

relacionadas ao controle neuroendócrino reprodutivo de fêmeas, provavelmente atuando na 

regulação de funções reprodutivas em estados fisiológicos específicos mediados pelo Sistema 

MCH, através de um estudo hodológico utilizando traçadores anterógrado e retrógrado.  

 

6.1 Considerações metodológicas 

 

Para o estudo das conexões da IHy utilizamos o traçador anterógrado BDA e o 

traçador retrógrado FG. O BDA (peso molecular 10.000) foi descrito em 1992 (BRANDT; 

APKARIAN, 1992;  VEENMAN; REINER; HONIG, 1992) e é um dos mais utilizados 

traçadores anterógrados (para uma revisão veja LANCIEGO, 2011) devido a sua alta 

especificidade, boa captação neuronal, distribuição homogênea no trajeto das fibras, 

compatibilidade com diversos fixadores, e  principalmente pela replicabilidade de seus 

resultados obtidos em diferentes animais. 

Além do detalhamento das projeções obtido com o BDA, a utilização da intensificação 

pela prata possibilitou-nos um maior contraste na marcação e melhor visualização da 

marcação. Esse método é uma modificação do método de Fontana-Masson de impregnação 

pela prata (MASSON, 1928), o qual foi posteriormente modificado para intensificar 

marcações imuno-histoquímicas (WALKER et al., 1988). 

O FG é um traçador retrógrado fluorescente considerado “padrão ouro” na atualidade 

(LANCIEGO, 2011).  Além da qualidade e rapidez do transporte, destaca-se como vantagem 

a disponibilidade de um anticorpo comercial anti-FG, o que possibilita a amplificação da 

marcação e a torna definitiva, superando o problema do evanescimento dos traçadores 

fluorescentes.  
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Para localização precisa das injeções dos traçadores, optamos pela utilização de uma 

referência quimioarquitetônica ao invés da clássica referência citoarquitetônica. Essa técnica 

já foi utilizada previamente (SITA; ELIAS; BITTENCOURT, 2007) visto que a IHy carece 

de limites citoarquitetônicos nítidos e, de fato, é uma região definida quimicamente pela 

presença do MCH, o qual está amplamente colocalizado com CART (ELIAS et al., 2001;  

VRANG et al., 1999) e GABA (OERTEL et al., 1982). Dessa forma, utilizamos uma dupla 

marcação imuno-histoquímica com o anticorpo anti-MCH, associada à visualização 

fluorescente do BDA ou do FG. A delimitação da IHy foi feita através da localização dos 

neurônios imunorreativos ao MCH ao invés de critérios citoarquitetônicos que estão ausentes 

nessa região. 

Para complementação dos resultados envolvendo estudo com traçadores, é correto 

realizar injeções controle. Dessa forma, para fins de publicação, estão sendo preparadas 

injeções de FG nos principais locais de projeção da IHy. Esses resultados não fazem parte do 

corpo dessa dissertação. 

Por fim, estudos adicionais de dupla marcação para caracterização química (Kiss, 

GnRH, AgRP) das conexões da IHy são necessários para auxiliar a esclarecer a função da 

IHy. Não obtivemos resultados satisfatórios com duplas marcações imuno-histoquímicas 

usando anticorpos primários disponíveis comercialmente devido à baixa titularidade desses 

anticorpos, aliado ao fato de que essas substâncias são rapidamente produzidas e 

transportadas para fora do corpo celular, dificultando a marcação imuno-histoquímica em 

animais normais (não-colchicinados). Portanto, a caracterização dessas conexões poderia ser 

feita por uma dupla marcação usando hibridização in situ com sondas dirigidas para o RNAm 

dessas substâncias. Infelizmente, o tecido produzido nesse estudo não foi preparado com 

cuidados para impedir a contaminação por RNAses, o que impossibilita a realização de 

hibridização in situ. 

 

6.2 Considerações funcionais 

 

O presente estudo mostra uma análise das projeções e aferências da IHy realizado em 

fêmeas e apesar da IHy apresentar projeções semelhantes com as citadas por Sita, Elias e 

Bittencourt (2007) em machos, observamos que as projeções em fêmeas apresentam uma 

marcação mais densa em determinadas estruturas. Assim, para o estudo anterógrado 

utilizamos o BDA e observamos que as principais estruturas que a IHy se projeta em fêmeas 
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são a parte intermédia do núcleo septal lateral, o núcleo intersticial da estria terminal, o núcleo 

paraventricular do tálamo, o núcleo reuniens, a área pré-óptica medial, o núcleo pré-óptico 

medial e lateral, o núcleo pré-óptico mediano, o núcleo periventricular do hipotálamo, o 

núcleo periventricular anteroventral, a área hipotalâmica anterior, posterior e lateral, o núcleo 

ventromedial e dorsomedial do hipotálamo e o núcleo pré-comissural. Contudo, o núcleo 

arqueado apresenta uma moderada marcação, tornando-se relevante ressaltar esta marcação 

que se destaca em fêmeas e não apresenta marcação em machos. Já no estudo retrógrado da 

IHy, utilizamos o FG e observamos que as principais estruturas de aferências da IHy em 

fêmeas são a parte intermédia do núcleo septal lateral, o núcleo pré-óptico mediano e o núcleo 

paraventricular do tálamo. No entanto, a área e núcleo pré-óptico medial, o núcleo 

periventricular anteroventral, o núcleo periventricular, a área hipotalâmica anterior e 

posterior, o núcleo ventromedial do hipotálamo, estes apresentam neurônios retrogradamente 

marcados moderadamente, mas é necessário o destaque, demonstrando que há conexão 

recíproca.  

Então, esse trabalho contribuiu para o corpo de dados relacionado à IHy no sentido de 

demostrarmos que sua conectividade em fêmeas é parcialmente diferente da de machos. Além 

disso, mostramos que várias conexões da IHy são recíprocas. Até então não havia estudos 

retrógrados da IHy disponíveis na literatura. 

Nossos resultados estão de acordo com trabalhos de outros autores que já haviam 

identificado conexões das regiões descritas acima com a IHy. Na maior parte desses trabalhos 

a referência é feita à zona incerta rostral ou zona incerta medial mas as fotomicrografias e 

esquemas garantem a conexão com a IHy. Dessa forma, há relatos de projeções da IHy para o 

núcleo reuniens (HERKENHAM, 1978;  MCKENNA; VERTES, 2004) e conexões 

recíprocas com a área hipotalâmica posterior (ABRAHAMSON; MOORE, 2001;  VERTES et 

al., 1995) e núcleo pré-comissural (CANTERAS; GOTO, 1999).  A projeção dos neurônios 

imunorreativos ao MCH da IHy para a PAG já foi caracterizada por  Elias e Bittencourt 

(1997). 

 As conexões da MPO foram previamente estudadas em machos (SIMERLY; 

SWANSON, 1986; SIMERLY; SWANSON, 1988), e portanto não houve destaque para as 

conexões com a IHy já que essa é discreta em machos. Posteriormente, Rondini et al, 2010, 

realizaram injeções de traçadores retrógrados e anterógrados na MPO de fêmeas e observaram 

que essa área conecta-se reciprocamente com a IHy. Esses resultados e nossas observações 
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reforçam a constatação de que a MPO é uma área sexualmente dimórfica (GORSKI et al., 

1980; SIMERLY et al., 1984, 1985a, 1985b; GORSKI, 1985; SIMERLY; SWANSON, 1988). 

 As projeções do AVPV foram elegantemente estudadas anteriormente (GU; 

SIMERLY, 1997; SIMERLY, 1998), mas não há descrições de injeções de traçadores 

retrógrados no AVPV, em fêmeas, para confirmar as projeções aqui descritas. 

Logo, observamos que a predominância de projeções da IHy em fêmeas é de fato para 

núcleos hipotalâmicos. Porém, também se projeta para outras estruturas que estão associados 

principalmente com o comportamento de defesa, como já havia sido observado em ratos 

machos (SITA et al., 2007), a saber: o núcleo septal lateral (que se projeta para a área 

hipotalâmica anterior), o núcleo intersticial da estria terminal (recebe projeção do núcleo 

septal lateral), o núcleo paraventricular do tálamo (que se projeta para o núcleo intersticial da 

estria terminal), o núcleo reuniens e hipotálamo posterior (que recebem projeções da área 

hipotalâmica anterior, pré-mamilar dorsal e ventromedial do hipotálamo), na região da zona 

periventricular do hipotálamo o núcleo ventromedial (recebe projeção do núcleo amigdalar 

basomedial) e dorsomedial do hipotálamo (que se projeta para o núcleo intersticial da estria 

terminal), na região do hipotálamo lateral a área pré-óptica lateral (recebe projeções do núcleo 

hipotalâmico anterior), área hipotalâmica lateral (se projeta para o núcleo hipotalâmico 

anterior, parte dorsomedial do núcleo ventromedial e região ventral do núcleo pré-mamilar 

dorsal) e no tronco encefálico o núcleo pré-comissural (se projeta para o núcleo hipotalâmico 

anterior) (ONAT et al., 2002; CANTERAS, 2002; GOTO et al., 2005). 

Entretanto, focando nossas observações nas projeções observadas exclusivamente nas 

fêmeas, ou mais expressivas em fêmeas do que em machos, percebe-se que a IHy projeta-se 

predominantemente para núcleos relevantes para a regulação neuroendócrina, como a área 

pré-óptica medial que recebe moderada inervação e o núcleo periventricular anteroventral que 

apresenta uma marcação densa, sendo este núcleo considerado sexualmente dimórfico 

(FORGER et al., 2004; SIMERLY, 1998), podendo atuar de forma diferenciada em machos e 

fêmeas.  

Estudos antigos já mostravam relação da IHy com o LH e o LH com o MCH. Assim, o 

MCH expresso na IHy, pode estar associado a mecanismos neuroendócrinos, dos quais 

podemos destacar a regulação da secreção de LH. Estudos demostram que administração de 

MCH na IHy bloqueia a liberação de LH (MURRAY et al. 2006). Há ainda estudos em que o 

conteúdo de MCH na eminência mediana varia juntamente com o pico pré-ovulatório de LH 

no sangue (GALLARDO; CHIOCCHIO; TRAMEZZANI, 2004) e o MCH pode afetar a 
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secreção de LH em diversos modelos experimentais (TSUKAMURA et al,2000; 

CHIOCCHIO et al, 2001; GONZALEZ et al, 1997; MURRAY et al, 2000a, 2000b, 2006).     

Em um estudo de Murray e colaboradores (2006) observaram que a liberação do LH é 

estimulada pela administração de MCH na área pré-óptica rostral e medial, mas não na IHy 

em modelo de ratos com baixa concentração do LH circulante. O mesmo tratamento bloqueou 

a onda de liberação do LH quando administrados na IHy de um modelo de rato e não teve 

nenhum efeito quando administrado na área pré-óptica rostral ou medial. Além disso, o MCH 

injetado na área pré-óptica medial aumenta a ansiedade e a receptividade sexual da fêmea e ao 

ser injetado no núcleo ventromedial do hipotálamo também aumenta a receptividade sexual da 

fêmea (GONZALEZ et al., 1996; GONZALEZ et al., 1998)   

A IHy conecta-se reciprocamente, apenas em fêmeas, tanto para o AVPV quanto para 

a área e núcleo pré-óptico medial. O AVPV é descrito como um núcleo-chave para o 

surgimento do pico pré-ovulatório do LH (WIEGAND, 1982; TERASAWA, 1982; LE et al., 

1999), e parece estar em uma posição que integra diversos estímulos e regula o impacto de 

um variedade de funções dos sistemas neurais distintos na secreção de gonadotropina 

(SIMERLY, 1998). Alguns autores mostraram que mais de 80% dos neurônios que expressam 

Fos no AVPV co-expressam Kiss1 (SMITH et al., 2006) e a kisspeptina produzida pelos 

neurônios do AVPV ativam os neurônios GnRH da área pré-óptica medial diretamente 

(DUMALSKA et al., 2008;  HAN et al., 2005;  PIELECKA-FORTUNA et al., 2008) de modo 

a promover a ovulação.  As kisspeptinas têm sido consideradas essenciais no controle 

neuroendócrino da ovulação (para uma revisão, veja OAKLEY; CLIFTON; STEINER, 2009;  

TENA-SEMPERE, 2010). Entretanto, estudos recentes utilizando modelos genéticos 

múltiplos já haviam sugerido que as kisspeptinas não exercem um efeito exclusivo no 

controle da ovulação (DONATO et al., 2011). Nossos resultados fornecem um substrato 

anatômico para que as células MCH-ir da IHy também atuam como sistema alternativo à 

kisspeptina na regulação do controle da ovulação. Contudo, estudos funcionais adicionais são 

necessários para comprovar essa hipótese.  

Dados não publicados do laboratório mostram um aumento da expressão do RNAm do 

ppMCH durante o proestro e estro sugerindo uma regulação do MCH pelo estradiol, como já 

sugerido por Murray e colaboradores (2000b) em ratas ovariectomizadas tratadas com 

hormônios. Contudo, não há descrição de receptores de estradiol na IHy (SHUGHRUE et al. 

1997) ou mesmo em células MCH-ir. Assim, a influência do estradiol sobre a IHy deve 
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ocorrer de maneira indireta, através de suas conexões com a área pré-óptica medial e o núcleo 

periventricular do hipotálamo, por exemplo. 

Por quanto nossos resultados demonstram uma diferença na densidade das marcações 

entre machos e fêmeas, apresentando uma densidade mais evidente em fêmeas na área pré-

óptica medial, no núcleo pré-óptico medial, no núcleo pré-óptico mediano, no núcleo 

periventricular do hipotálamo, no núcleo periventricular anteroventral, na área hipotalâmica 

anterior, no núcleo arqueado e na lâmina interna da eminência mediana do que as descritas em 

machos. Além disso, nossos resultados das aferências da IHy demostram que suas conexões 

apresentadas em fêmeas são recíprocas, nos levando a sugerir que esta diferença esteja 

ligando a IHy à regulação neuroendócrina.  
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7 CONCLUSÃO 

 

De acordo com os resultados obtidos com o estudo hodológico, concluímos que: 

 

1. As principais projeções da IHy são: a parte intermédia do núcleo septal lateral, o 

núcleo intersticial da estria terminal, o núcleo paraventricular do tálamo, núcleo 

reuniens, a área pré-óptica medial, o núcleo pré-óptico medial e lateral, o núcleo pré-

óptico mediano, o núcleo periventricular do hipotálamo, o núcleo periventricular 

anteroventral, a área hipotalâmica anterior, posterior e lateral, o núcleo ventromedial e 

dorsomedial e o núcleo pré-comissural.  

 

2. As principais aferências da IHy são: a parte intermédia do núcleo septal lateral, o 

núcleo pré-optico mediano e o núcleo paraventricular do tálamo.  

 

3. Várias regiões conectam-se de maneira expressiva reciprocamente com a IHy, a saber, 

a parte intermédia do núcleo septal lateral, o núcleo paraventricular do tálamo, o 

núcleo pré-optico mediano,  a área e núcleo pré-óptico medial, o núcleo 

periventricular anteroventral, o núcleo periventricular, a área hipotalâmica anterior e 

posterior e o núcleo ventromedial do hipotálamo. 

 

4. As conexões da IHy em fêmeas diferem das previamente descritas em machos, 

apresentando uma densidade mais evidente de conexões, em fêmeas, com áreas 

relacionadas com o controle neuroendócrino. Esse fato sugere que esta área esteja 

relacionada com o controle neuroendócrino. 
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