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RESUMO 

 

Gobbo DR. Estudo das eferências do Núcleo Medial da Amígdala para o Núcleo 

Ventromedial do Hipotálamo, em ratas ooforectomizadass no início da puberdade. 

[dissertação (Mestrado em Ciências Morfofuncionais)]. São Paulo: Instituto de Ciências 

Biomédicas, Universidade de São Paulo; 2017. 

 

Na puberdade ocorrem mudanças significativas na organização de circuitos neurais com 

ajuda da ação dos hormônios esteroidais, levando a dimorfismos sexuais relevantes para 

a promoção de comportamentos adultos. A porção ventrolateral do núcleo ventromedial 

do hipotálamo [VMHvl] é o sítio neural que mais exerce controle do comportamento 

sexual feminino a partir da ação dos hormônios ovarianos. Dentre os núcleos que o 

aferentam, destaca-se o núcleo medial da amígdala [MEA], transmitindo informações 

essenciais para iniciar tal comportamento. Investigamos a densidade das projeções do 

núcleo MEA para o VMHvl, em ratas ooforectomizadas pré-ppuberes e em ratas 

controle. Foi feita a ooforectomia em ratas Sprague-Dawley com 35 dias de idade. Ao 

atingirem idade de 90 dias, injetamos por iontoforese o traçador anterógrado Phaseolus 

vulgaris no MEA. Notamos uma diferença na densidade de projeções e varicosidades do 

MEA para o VMHvl entre os grupos. Aparentemente, os hormônios ovarianos 

contribuem na organização das conexões do MEA com estruturas do circuito do 

comportamento sexual feminino. 

 

 

 

 

 

Palavras-chave: Neuroanatomia. Amígdala. Puberdade. Conexões. Hipotálamo. 

Comportamento sexual feminino.  

 



 
 

ABSTRACT 

Gobbo DR. Efferent projections from the medial amygdala nucleus to Ventromedial 

HipotalamycVMHvl in ovariectomized rats at early puberty. [Masters Dissertation 

(Morphofunctional Sciences)]. São Paulo: Instituto de Ciências Biomédicas, 

Universidade de São Paulo; 2017. 

 

 

During puberty, significant changes occur to organize neural circuits, with steroid 

hormones action, leading to significant sexual dimorphism to promote adult behaviors. 

The ventrolateral portion of the ventromedial nucleus of the hypothalamus [VMHvl] is 

the major neural site controlling this behavior through the ovarian hormones action. One 

of the outputs to VMHvl, originated from the medial amygdala nucleus [MEA] transmit 

essential information to start such behavior. We investigate the projections density of 

MEA to VMHvl, in ovariectomized rats at early puberty. We performed ovariectomy 

Sprague-Dawley rats with approximately 35 days of age, when they reach the age of 90 

days, we perform unilateral iontophoretic injections of neuronal anterograde tracer 

Phaseolus-vulgaris Leucoagglutinin into the MEA. Our results showed a possible 

difference in projections density of the MEA to VMHvl, between ovariectomized rats 

the onset of puberty and control. Therefore, ovarian hormones are important factors that 

contribute to the organization of MEA connections with structures of the circuit of 

female sexual behavior during puberty. 
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sexual behavior.  
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1 INTRODUÇÃO  

Durante períodos críticos específicos, o sistema nervoso central [SNC] é 

susceptível a agentes que organizam os circuitos neurais a fim de promover respostas 

frente a diferentes estímulos em fases mais tardias da vida. Em encéfalos imaturos, 

existe uma maior sensibilidade aos hormônios gonadais  (Schwarz, McCarthy, 2008); de 

grande relevância para o desenvolvimento de um indivíduo, a fase perinatal, é bem 

conhecida pela exposição a hormônios esteroides femininos ou masculinos que levam à 

diferenciação sexual dos circuitos neurais e programação de comportamentos adultos 

(Romeo, Richardson, Sisk, 2002; Schulz, Sisk, 2006). 

Entretanto, apesar de pouco compreendida, a puberdade é outra importante fase 

de desenvolvimento e remodelamento destes circuitos. Durante esse período, o sistema 

nervoso sofre importantes mudanças organizacionais que refinam a estrutura e função 

dos circuitos neurais, que poderão maturar a expressão de comportamentos da fase 

adulta (Romeo, Richardson, Sisk, 2002; Schulz, Sisk, 2006). Algumas das 

características notáveis durante a puberdade e adolescência é a elevada liberação de 

hormônios esteroidais gonadais e o remodelamento dos circuitos corticais e límbicos, 

que permitem a cognição da fase adulta, a tomada de decisões e estratégias e os 

comportamentos sociais (Sisk, Zehr, 2005). Portanto, a transição do jovem para a fase 

adulta envolve tanto maturação gonadal quanto a maturação comportamental em ambos 

os sexos de forma específica, uma vez que são processos intimamente ligados com 

interações entre o sistema nervoso e os hormônios gonadais (Sisk, Foster, 2004). Tais 

hormônios esteroides ainda exercem um papel fundamental para o desenvolvimento 

comportamental nesses períodos uma vez que podem influenciar a sobrevivência 

celular, o fenótipo celular, a organização sináptica e a conectividade dentro dos circuitos 

neurais (Schulz, Sisk, 2006). Assim, tanto o hormônio testicular, testosterona, como os 
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hormônios ovarianos exercem importante papel na diferenciação sexual dos circuitos 

neurais durante esse período de desenvolvimento, a fim de facilitar a expressão de 

comportamentos típicos de cada sexo, como pode ser observado no gráfico da figura 1 

(Schulz, Molenda-Figueira, Sisk, 2009). 

 

 

 

Figura 1 - Ilustração da relação entre as flutuações hormonais esteroidais em janelas específicas 

para e o dimorfismo sexual. Fonte: (Schulz, Sisk, 2006). 

Segundo Phoenix e colaboradores (1959), o papel dos hormônios esteroidais 

pode ser dividido na fase organizacional, onde seus efeitos repercutem durante janelas 

específicas do desenvolvimento, como no período perinatal e puberdade, anteriormente 

descritos. Após esse período de maturação dos efeitos organizacionais, os hormônios 

esteroides também tem um importante papel em ativar esses circuitos neurais a fim de 

promover comportamentos sociais específicos na fase adulta, chamada fase de ativação, 

que se refere à capacidade desses hormônios de modificar a atividade de células alvo 

específicas a partir da presença ou ausência desses hormônios (Phoenix et al., 1959; 

Sisk, Zehr, 2005; Phoenix, 2009). Estudos recentes apontam que dimorfismos sexuais 

podem ser observados no tamanho de sítios neurais, induzidos pela ação hormonal, que 

possivelmente teria um efeito de estimular ou prevenir morte celular gerando tal 

diferença e ainda nas conexões sinápticas e morfologia celular (Schwarz, McCarthy, 

2008). 
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 Além disso, a maioria dos mamíferos exibem tais dimorfismos em virtude das 

diversas funções, diferentes em ambos os sexos, e controladas pelo sistema nervoso 

como na secreção de gonadotrofinas; em comportamentos variados como o sexual, de 

ansiedade, de agressão, alimentar e ainda certas habilidades para aprendizado (Hier, 

Crowley, 1982; Brand, Slob, 1988; Primus, Kellogg, 1989; Schulz et al., 2004; Schulz, 

Sisk, 2006). Entre o repertório desses comportamentos adultos, pode se evidenciar o 

comportamento sexual, que é de grande importância para proliferação das espécies, 

além de ser uma ação de cunho motivado, evolutivamente conservada e, na maioria dos 

animais, está sob estreito controle hormonal. 

Apesar desta dependência à exposição hormonal, o comportamento sexual em 

ratas fêmeas também é desencadeado por pistas sensoriais oriundas do macho. Para 

tanto, há uma caracterização a partir dos comportamentos sexuais, em receptivos e 

proceptivos, onde o comportamento receptivo se define pela postura de lordose, uma 

dorso-flexão das fêmeas para trás em resposta à montagem dos machos; enquanto que, o 

comportamento proceptivo inclui ações como: pular, balançar as orelhas e a estimulação 

do órgão sexual (Canteras et al., 2012). 

Considerando o ciclo reprodutivo de ratas, no ciclo estral há uma sequência de 

liberação de hormônios ovarianos que se associam ao período da ovulação, como o 

estrógeno e a progesterona, participando amplamente na modulação do comportamento 

sexual feminino (Blaustein, Erskine, 2002). Assim, através da análise da citologia 

vaginal, é possível caracterizar o ciclo estral das ratas em quatro fases diferentes: 

diestro, proestro, estro e metaestro. Os níveis de estrógeno começam a se elevar no 

metaestro, atingindo seu pico no proestro e retornando aos níveis basais no estro. 

Enquanto que a secreção de progesterona se eleva no metaestro e diestro, decaem e em 
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seguida seus níveis atingem o segundo pico no final do proestro (Marcondes, Bianchi, 

Tanno, 2002). 

Adicionalmente, os hormônios sexuais afetam o sistema nervoso de forma que 

se estendem além de suas ações essenciais, como regulação e secreção de 

gonadotrofinas e modulação do comportamento sexual (McEwen, Alves, 1999). 

Salientando para os hormônios sexuais femininos, resultados de estudos experimentais e 

clínicos indicam que o estrógeno pode também influenciar nos mecanismos de 

memória, cognição, estabilidade postural, habilidades motoras finas e alterações 

humorais; além de exercer uma ação protetora contra a neurodegeneração e lesões 

cerebrais (Maggi et al., 2004). Logo, o estrógeno teria como alvo distintos núcleos 

cerebrais e trabalhando através de mecanismos multifatoriais para atingir tal diversidade 

funcional (Maggi et al., 2004).  

Assim, podemos dizer que a integração hormonal aos mecanismos neurais são os 

maiores contribuintes para o controle do comportamento (Blaustein, Erskine, 2002). O 

sítio neuronal de maior controle do comportamento sexual por hormônios ovarianos, já 

bastante estabelecido pela literatura, é o núcleo ventromedial do hipotálamo [VMH] que 

apresenta um grande número de neurônios que expressam receptores para o estrógeno 

(Flanagan-Cato, 2011), além de permitir a resposta de lordose, através de projeções para 

a substância cinzenta periaquedutal (Sa, Lukoyanova, Madeira, 2009). Ainda neste 

contexto, estudos demonstram que lesões no VMH eliminam a lordose em roedores 

(Malsbury, Kow, Pfaff, 1977; Pfaff, Sakuma, 1979), mas quando realizadas em ratas 

ooforectomizadas e tratadas por reposição hormonal de estrógeno, as mesmas 

reestabelecem este comportamento (Mathews, Edwards, 1977; Georgescu, Pfaus, 2006). 

Anatomicamente, o VMH está localizado lateralmente ao terceiro ventrículo, na 

chamada divisão tuberal do hipotálamo e dorsalmente à eminência mediana. 
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Subdividido em duas regiões, o VMH apresenta as porções ventrolateral [VMHvl] e a 

dorsomedial [VMHdm], com padrões de projeções axonais e aferências específicas, 

além de terem funções distintas (Flanagan-Cato, 2011). A subdivisão VMHvl é formada 

por um conjunto de células densamente compactadas e circundadas por uma zona pobre 

em neurônios e rica em fibras, conhecida como plexo lateral de fibras axonais e 

dendríticas [lfc]. Ainda, a parte VMHvl apresenta principalmente receptores necessários 

à regulação da receptividade sexual, como os receptores para estrógeno de ambos os 

subtipos ERα e ERβ; enquanto que, a parte VMHdm expressa receptores associados ao 

equilíbrio energético (Flanagan-Cato, 2011). Trabalhos com impregnação de Golgi e 

microscopia eletrônica indicam que as fibras dendríticas do VMHvl apresentam 

plasticidade morfológica frente às flutuações hormonais de estrógeno e progesterona 

(Griffin, Flanagan-Cato, 2011). Isso porque estudos em ratas ooforectomizadas 

previamente tratadas com estrógeno indicam um encurtamento dos dendritos do VMHvl 

restringindo uma potencial conexão sináptica com o lfc que promoveria a receptividade 

sexual da fêmea. O oposto foi observado em ratas ooforectomizadas tratadas com 

estrógeno e subsequentemente progesterona (Griffin, Flanagan-Cato, 2011) no qual há 

um alongamento dos dendritos. 

O estrógeno ainda é apontado por regular o aumento dos níveis de 

neurotransmissores nas populações neurais que se projetam para o VMHvl, assim como 

a expressão de receptores para NMDA, GABAa e serotonina [5-HT]  em neurônios do 

VMHvl (Sa et al., 2010). Sendo assim, alguns neurotransmissores são apontados por 

promoverem um importante papel funcional deste núcleo. Os neurotransmissores 

GABA e glutamato são sugeridos em alguns trabalhos como possíveis mediadores 

envolvidos na plasticidade sináptica estrógeno induzida, influenciando no 

comportamento sexual (Luine et al., 1999). Isso porque estudos farmacológicos 
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sugerem que agonistas do GABA facilitariam a lordose em ratas quando aplicados no 

VMHvl e na substância cinzenta periaquedutal [PAG]; enquanto que antagonistas 

GABAérgicos apontariam efeitos opostos. Em outro estudo realizado a partir de 

microinfusões bilaterais do aminoácido glutamato, resultaram na inibição potente e 

aguda da lordose, sendo reestabelecida após 20 minutos das infusões em ratas 

ooforectomizadas previamente tratadas com benzoato de estradiol (Luine et al., 1999; 

Griffin, Flanagan-Cato, 2011).  

Ainda, experimentos têm demonstrado densas coleções neuronais contendo 

receptores esteroides gonadais em encéfalos de ratos em regiões como o núcleo medial 

da amígdala [MEA], o núcleo intersticial da estria terminal [BSTN] e o núcleo pré-

óptico medial [MPN]. Esses núcleos são elementos chave no circuito neural que regula 

comportamentos sensíveis a esteroides e eventos neuroendócrinos de reprodução 

(Morrell, Krieger, Pfaff, 1986). A figura 2 esquematiza o circuito neural responsável 

pela promoção do comportamento sexual feminino. 
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Figura 2 - Esquematização do circuito neural responsável pelo comportamento sexual feminino. 

Fonte: (Swanson, 2004; Griffin, Flanagan-Cato, 2011; Canteras et al., 2012) modificado. 

 

Entretanto, sinais relevantes para a lordose, que descem do sistema límbico e 

MPOA, tem uma influência inibitória. Desta forma, sugere-se que a facilitação da 

lordose pode exigir não apenas uma excitação das projeções do VMHvl para a PAG 

(Sakuma, Pfaff, 1979), mas também uma redução da inibição que chega na MEA e 

MPOA. Isso porque neurônios no VMHvl frequentemente dão origem a axônios 

colaterais que se projetam para a PAG assim como para MEApd e MPNm, sugerindo 

que a facilitação da lordose e a redução da inibição de outras vias podem ser funções da 

mesma população neural (Akesson, Ulibarri, Truitt, 1994). 

Além disso, regiões como BSTN, MEA e MPN contêm na maioria das células 

ambos ER’s, enquanto que certo número de neurônios expressa claramente apenas ERα 

ou ERβ (Shughrue, Scrimo, Merchenthaler, 1998). 
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 O MEA, portanto, é um núcleo de grande relevância para o presente estudo, por 

apresentar características anatômicas de dimorfismo sexual dentro do complexo 

amigdaloide além de promover o comportamento sexual feminino, veiculando a 

informação olfatória aos núcleos hipotalâmicos responsáveis por desempenhar tal 

comportamento, participando do circuito neuroanatômico que desencadeia a lordose. 

Por ser uma estrutura heterogênea, a organização de seus neurônios ainda não está clara, 

assim como sua morfologia e propriedades neuroquímicas (Rowniak, 2013; Keshavarzi 

et al., 2014). Experimentos recentes testaram a hipótese em que a plasticidade neural 

induzida por estrógeno envolveria uma possível regulação dos receptores para 

glutamato do tipo AMPA (Ferri et al., 2014). Com isso, foram observadas mudanças 

estruturais em espinhos dendríticos do VMHvl e amígdala central seguida de alterações 

observadas nos receptores AMPA (Ferri et al., 2014).  

Sendo assim, o MEA tem sido implicado no controle hormonal do 

comportamento sexual feminino gerando importante papel nas mudanças 

neuroendócrinas no acasalamento e gravidez. Outros estudos investigaram os efeitos da 

estimulação química da porção pósterodorsal da MEA [zona de convergência de 

informações olfatórias, feromonais e estimulação genitosensorial] e propuseram que a 

ativação de receptores para glutamato [Glu] nessa região iniciaria uma série de eventos 

dentro de um grande circuito que participa das funções neuroendócrinas, possivelmente 

relacionada com a prenhes em ratas (Lehmann, Erskine, 2005). 

Deste modo, é evidente o relevante papel dos hormônios ovarianos, não apenas 

para o exercício do comportamento sexual feminino e expressão da lordose em ratas, 

mas também na importante plasticidade morfológica em que pode exercer no SNC. 

Principalmente nos sítios neurais em que atua modulando comportamento sexual 

feminino, em especial o VMHvl e MEA. No entanto, pouco se compreende a respeito 
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da ação do estrógeno no SNC e os processos neurais que contribuem para as alterações 

morfológicas em que promove; como a respeito da organização esteroide-dependente 

dos circuitos neurais durante a puberdade para promoção de comportamentos em 

adultos. Ainda, os estudos relacionados às influências dos hormônios ovarianos durante 

a organização dos circuitos neurais em ratas estão aquém em relação ao dos machos. 

Assim, o presente estudo teve como objetivo analisar e comparar o circuito 

neural hormônio-dependente que modula o comportamento sexual feminino em ratas, 

considerando de principal interesse as eferências do núcleo MEA, em destaque para o 

VMHvl. A partir de diversos trabalhos que relatam alterações morfológicas deste núcleo 

entre o período da puberdade até a fase adulta, é questionável se tais alterações afetam 

no padrão ou intensidade das eferências do núcleo MEA em animais adultos que não 

passaram pela ação de hormônios ovarianos durante a fase púbere [idade crítica para 

diferenciação sexual e aquisição de comportamentos sexuais]. 
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2 OBJETIVOS 

2.1 Objetivos gerais 

Investigar o padrão das eferências do MEA para o VMHvl, assim como em 

outros núcleos que compõem o circuito responsável pelo comportamento sexual 

feminino em ratas ooforectomizadas no início da puberdade e em ratas controle.  

 

2.2 Objetivos específicos 

2.2.1 Avaliar o padrão de projeções do MEA em ratas controle e em ratas 

ooforectomizadas no início da puberdade por meio de injeção iontoforética unilateral do 

traçador neuronal anterógrado a leucoaglutinina do PHA-L.  

2.2.2 Avaliar a existência ou não da diferença na densidade das projeções do MEA 

para os núcleos do circuito neural responsáveis pelo comportamento sexual feminino, 

principalmente o VMHvl, em ratas ooforectomizadas no início da puberdade e em ratas 

controle.  
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3 METODOLOGIA 

3.1 Animais utilizados 

Para a realização deste trabalho, utilizamos ratas da linhagem Sprague-Dawley, 

para ambos os grupos experimentais, alojadas em caixas de polipropileno com água e 

ração oferecidas ad libitum. Os animais foram mantidos em sala com ventilação e 

temperatura controlada entre 22 ± 1 °C, e com ciclo claro/escuro de 12 / 12h, [sendo 

claro às 7h da manhã]. As ratas foram obtidas no Biotério Central do ICB/USP pelo 

Departamento de Anatomia.     

Todos os procedimentos foram realizados mediante anuência do Comitê de Ética 

no Uso de Animais CEUA – ICB/USP [protocolo 030/2015/CEUA]. O tratamento dos 

animais também foi feito sempre respeitando o conforto e a minimização do seu 

sofrimento. 

3.2 Grupos experimentais 

Primeiramente os animais foram divididos em grupos experimentais, atendendo 

os estudos anterógrado e retrógrado: 

Grupo 1 [GCa - n=60]: Ratas controle, não ooforectomizadas, para o estudo 

anterógrado. Com aproximadamente 90 dias de idade os animais foram submetidos à 

cirurgia estereotáxica para injeção iontoforética unilateral do traçador neuronal 

anterógrado Leucoaglutinina do Phaseolus vulgaris [PHA-L] no MEA. 

Grupo 2 [GOa - n=30]: Ratas ooforectomizadas no início da puberdade para o 

estudo anterógrado. Com aproximadamente 40 dias de idade, as ratas foram submetidas 

à remoção bilateral dos ovários; posteriormente, ao atingirem a fase adulta, com cerca 
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de 90 dias de idade, foi realizada a cirurgia estereotáxica para injeção iontoforética 

unilateral do traçador anterógrado PHA-L no MEA. 

Grupo 3 [GOr – n= 20]: Ratas ooforectomizadas no início da puberdade para o 

estudo retrógrado. Com cerca de 40 dias de idade, as ratas foram submetidas à remoção 

bilateral dos ovários; posteriormente, ao atingirem a fase adulta com aproximadamente 

de 90 dias de idade, foi feita a cirurgia estereotáxica para injeção iontoforética unilateral 

do traçador neuronal retrógrado Fluorogold [FG] no VMHvl. 

3.3 Verificação da citologia vaginal 

Vale ressaltar que em ambos os grupos experimentais o ciclo estral das ratas foi 

acompanhado através da análise da citologia vaginal, certificando-se de que os animais 

eram adequados para o uso de acordo com cada grupo experimental. Sendo que no 

grupo 1 [GCa] o ciclo estral das ratas intactas foi acompanhado por pelo menos dois 

pró-estros consecutivos. Enquanto que tanto no grupo 2 [GOa] como no grupo 3 [GOr] 

em que as ratas foram ooforectomizadas, o ciclo estral foi acompanhado por cerca de 

duas semanas em diestro, assegurando que as mesmas não estavam ciclando. 

Para verificação e coleta da citologia vaginal, é realizado o lavado vaginal através de 

uma pipeta que é introduzida no canal vaginal da rata com um pequeno volume de 

salina a 0,9%. Esta mesma solução é imediatamente colocada em uma lâmina de vidro e 

o conteúdo é observado em microscópio óptico de luz. O ciclo estral é caracterizado 

pela presença de leucócitos no diestro, células epiteliais nucleadas no proestro, células 

cornificadas no estro e, por fim, uma mistura destes três tipos celulares no metaestro  

(Marcondes, Bianchi, Tanno, 2002; Cora, Kooistra, Travlos, 2015), conforme ilustra a 

figura 3. 
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Figura 3 – Citologia vaginal de rata Sprague-Dawley corada por azul de Tolueno, A – proestro, 

B – estro, C – metaestro e D – diestro. (Cora, Kooistra, Travlos, 2015) modificado. 

 

3.4 Ooforectomia 

Primeiramente, para realização do GO, as ratas com aproximadamente 40 dias 

de idade foram bilateralmente ooforectomizadas sob anestesia geral intraperitoneal, por 

uma combinação de quetamina [25 mg/mL], xilazina [5 mg/mL] e acepromazina [1 

mg/mL] à 0,2 mL/100 g/peso corporal. Após a higienização da região com etanol, uma 

pequena incisão transversal peritoneal de 0,4–0,6 cm foi feita na parte média do 

abdome, lateralizada para direita, próximo ao segundo mamilo direito da rata. Em 

seguida, na cavidade abdominal, afastou-se o tecido adiposo até atingir as tubas uterinas 

e ovários correspondentes. Ao localizá-los, foram delicadamente exteriorizados para 

posterior sutura com fio de seda trançada [Ethicon mersilk sutures-3/0, Johnson & 

Johnson Ltd., Índia] em torno da área dos cornos distais, após a sutura os ovários foram 

seccionados e removidos. Terminado tal procedimento, a região dos cornos uterinos foi 
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retornada à cavidade abdominal e suturaram-se as camadas muscular e cutânea. Em 

seguida, iodopovidona foi aplicada na região para desinfetar após a sutura (Khajuria, 

Razdan, Mahapatra, 2012). A seguir, as ratas foram alocadas individualmente em caixas 

de poliprolpileno, a fim de se recuperarem, por um período de 10 dias. 

3.5 Cirurgia estereotáxica 

Em ambos os grupos, ao atingirem a fase adulta, os animais receberam injeção 

de uma solução anestésica composta de acepromazina – 1 mg/mL; xilazina – 5 mg/mL; 

quetamina – 25 mg/mL à 0,2 mL/100 g/peso corporal, para em seguida serem 

posicionadas no aparelho estereotáxico, cujas coordenadas foram adaptadas (Swanson, 

2004). 

A princípio, com intuito de padronizar as coordenadas que melhor atinjam o 

MEA, os animais foram submetidos a injeções iontoforéticas unilaterais com traçador 

neuronal retrógrado FluoroGold [FG, Fluorochrome, Englewood – EUA], devido às 

suas propriedades fluorescentes que facilitam a sua visualização. Após ajustadas e 

determinadas as coordenadas ideais, foi possível iniciar nosso estudo através de injeções 

com traçador anterógrado. 

3.6 Estudo anterógrado com injeção iontoforética de PHA-L 

As ratas receberam injeções iontoforéticas unilaterais no MEA através das 

coordenadas: AP: -2,7; ML: ± 3,4; DV: - 7,8; para a injeção do traçador PHA-L [10% 

em 0,01 M PBS; 10.000 MW; Molecular Probes, Life Technologies Corporation, 

Eugene, Oregon, USA]. 

O PHA-L foi injetado no MEA por iontoforese aplicado em +10 μA de 

corrente pulsátil, em 7 segundos ligado/7 segundos desligado, por 10 minutos, [Midgard 

Precision Current Source, Stoelting Co., Wood Dale, USA, CS3]. Para a injeção, foram 
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utilizadas micropipetas com diâmetro da ponta interna de 15 μm de diâmetro, 

preenchidas com PHA-L. As mesmas micropipetas foram deixadas no sítio de aplicação 

por 15 minutos após o depósito, para evitar possíveis escoamentos do traçador ao longo 

do trajeto da pipeta quando retirada. Após o término de tais procedimentos, as incisões 

foram suturadas e um antibiótico tópico foi aplicado [5 mg/g de sulfato de neomicina 

conjugada com bacitracin, 250 UI/g, Sanofi-Aventis – Medley Pharmaceutical Co]. 

3.7 Estudo retrógrado com injeção iontoforética de FG 

Após o procedimento de anestesia anteriormente descrito, as ratas foram 

posicionadas no aparelho estereotáxico onde receberam injeções iontoforéticas 

unilaterais de traçador retrógrado FG [10.000 MW, Molecular Probes, Life Tecnologies 

Corporation Eugene, Oregon, USA] no VMHvl através das coordenadas: AP: -2,7; ML: 

± 0,4; DV: -8,1 (Swanson, 2004). O FG foi injetado no VMHvl por iontoforese aplicado 

em +10 μA de corrente pulsátil, em 7 segundos ligado/7 segundos desligado, por 10 

minutos, [Midgard Precision Current Source, Stoelting Co., Wood Dale, USA, CS3]. 

Para a injeção, foram utilizadas micropipetas com diâmetro da ponta interna de 15 μm 

de diâmetro, preenchidas com FG. As mesmas micropipetas foram deixadas no sítio de 

aplicação por 15 minutos após o depósito, para evitar possíveis escoamentos do traçador 

ao longo do trajeto da pipeta quando retirada. Após o término de tais procedimentos, as 

incisões foram suturadas e um antibiótico tópico foi aplicado [5 mg/g de sulfato de 

neomicina conjugada com bacitracin, 250 UI/g, Sanofi-Aventis – Medley 

Pharmaceutical Co]. 

3.8 Perfusão e processamento histológico 

Cerca de quinze dias após a cirurgia estereotáxica, os animais foram 

anestesiados via intraperitoneal com hidrato de cloral a 35% [Magister Medicamentos 
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Ltda, Brasil – SP] na dose de 1,0 mL/Kg ou 100 g de peso corporal , a fim de que sejam 

perfundidos via transcardíaca com aproximadamente 150 mL de solução salina 0,9%, 

seguida de aproximadamente 700 - 900 mL de solução de formaldeído 4% diluídos em 

tampão fosfato de sódio [PBS] a 0,4 M. Após a perfusão os encéfalos foram mantidos 

por um período de pós-fixação de 3 horas dentro da caixa craniana, e cada encéfalo foi 

removido e armazenado em uma solução composta de 20% sacarose diluída em KPBS 

0,02 M; sendo mantidos a 4 °C por aproximadamente 18 horas. Em seguida, os 

encéfalos foram seccionados em séries de cortes frontais de 40 μm de espessura, através 

de um micrótomo de congelamento [Leica Instruments, Wetzlar, Alemanha] em cinco 

compartimentos, com distância de 200 μm. As séries foram armazenadas em solução 

anticongelante à -20 °C para posterior processamento histológico, sendo que um dos 

compartimentos foi reservado para o método de coloração de Nissl servindo de 

referência citoarquitetônica e outro para visualização e confirmação do local da injeção 

do PHA-L no MEA.  

Foi considerada uma boa injeção àquela cujo traçador se limitou às bordas do 

núcleo, não contaminando estruturas neuronais vizinhas além dos limites estabelecidos, 

ao mesmo tempo em que uma considerável quantidade de traçador fosse transportada 

para o VMHvl. Esses parâmetros foram estabelecidos pelos protocolos de 

imunoperoxidase através da visualização das séries de cortes em campo claro e escuro. 

3.9 Detecção imuno-histoquímica para PHA-L 

Para detecção imuno-histoquímica do PHA-L, os cortes foram lavados por seis 

vezes de 5 minutos em solução tampão de KPBS 0,02 M e tratados com peróxido de 

hidrogênio 0,3% por 15 minutos. Posteriormente, os cortes foram incubados durante 72 

horas em uma solução de KPBS 0,02 M contendo Triton X-100 0,3% e soro normal de 

cabra 2% [Vector Labs, Burlingame, CA, USA], usando-se um anticorpo primário anti-



35 
 

PHA-L obtido em coelho [Vector Labs, Burlingame, CA, USA] numa diluição de 

1:5000. Para localização do complexo antígeno-anticorpo os cortes foram incubados por 

2 horas no anticorpo secundário biotinilado anti-coelho feito em cabra [Biotinylated 

anti-Rabbit IgG, Vector Labs, Burlingame, CA, USA] na diluição 1:200. O complexo 

antígeno-anticorpo foi visualizado usando-se a técnica de imunoperoxidase com o 

complexo biotina-avidina [ABC Elite Kit, Vector Labs, Burlingame, CA, USA] numa 

diluição 1:200, KPBS 0,02 M e Triton X-100 0,3%; para ligar a peroxidase ao 

complexo antígeno-anticorpo. Na reação de imunoperoxidase, para a revelação do 

complexo antígeno-anticorpo, foi utilizado o protocolo padrão do laboratório. 

Resumidamente, os cortes foram incubados em uma solução de 100 mL de tampão 

fosfato de sódio 0,1 M contendo 50 mg de tetrahidrocloreto de 3-3’ diaminobenzidina 

[DAB – Sigma], 0,6 mg de glicose oxidase, sulfato de níquel e tampão acetato de sódio 

0,2 M e 40 mg de cloreto de amônia, por 5 minutos. Em seguida, foi adicionada a -D-

glicose [Sigma], por um período de aproximadamente 15 minutos de reação. O bloqueio 

da reação foi realizado retirando-se os cortes desta solução e colocando-os numa 

solução de KPBS 0,02 M. 

Finalizado tal procedimento, os cortes foram novamente lavados em solução 

tampão, montados em lâminas gelatinizadas e secos em estufa a 37 °C. Em seguida os 

cortes foram submetidos a uma contra coloração através do método de Nissl, permitindo 

a referência citoarquitetônica e co-localização das fibras de PHA-L com os corpos 

neuronais das estruturas alvo do MEA. Finalmente, após passarem por uma bateria de 

desidratação, foram recobertos por lamínula através do DPX [Aldrich Chemical Co.]. 
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3.10 Detecção imuno-histoquímica para FG 

Primeiramente os cortes foram lavados por seis vezes de 5 minutos em solução 

tampão KPBS 0,02 M, em seguida foram incubados durante 72 horas a 4 ºC também em 

solução KPBS, agora contendo soro normal de burro [Vector Laboratories, Burlingame, 

CA, USA] a 2% e Triton X-100 0,3% contendo anticorpo primário anti-FG feito em 

coelho [AB153 – Chemicon International - Temecula, CA, USA], na diluição de 

1:100.000. Posteriormente, novamente foram lavados com solução tampão e incubados 

por 2 horas no anticorpo secundário biotinilado anti-coelho obtido em cabra [BA1000 

Biotinylated anti-Rabbit IgG, Vector Laboratories, Burlingame, CA, USA] na diluição 

de 1:800. Após incubação com o complexo de avidina-biotina [ABC Elite Kit, 

Vectorstain PK-6100 Standerd, Vector Laboratories, Burlingame, CA, USA] em 

diluição de 1:333 e KPBS 0,02 M por cerca de 1 hora, esse complexo antígeno 

anticorpo foi revelado utilizando a técnica de imunoperoxidase. 

Em seguida, os cortes foram lavados em KPBS e em tampão acetato de sódio 0,2 

M e submetidos à reação de peroxidase, composta por solução de KPBS, cromógeno 

tetracloreto de diaminobenzidina 0,02% - DAB [Sigma Chemical, St. Louis – 

EUA], níquel [MARAC] e 0,003% de peróxido de hidrogênio, depois lavados 

novamente em KPBS.  

Posteriormente, os cortes foram montados em lâminas gelatinizadas e secos em 

estufa a 37 °C. Foi realizada uma contra coloração pelo método de Nissl no dia seguinte, 

em que os cortes foram mergulhados em água destilada e posteriormente, colocados por 

15-20 segundos em tionina 0,25%, desidratados rapidamente e cobertos com lamínula 

usando DPX [Aldrich Chemical Co.]. 

Devido problemas técnicos com nosso freezer, perdemos nosso grupo controle 

retrógrado [GCr] com injeção no VMHvl, restando apenas o grupo ooforectomizado 
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retrógrado [GOr]. Posteriomente, para fins de publicação, este grupo experimental que 

está em falta será refeito, e os dados analisados comparativamente. 

3.11 Análise dos resultados  

Após detecção imuno-histoquímica de PHA-L, os cortes foram examinados 

através de microscopia óptica Leica DMR [Leica Wetzlar, Alemanha] em campo claro e 

campo escuro a fim de avaliar o local de injeção no MEA e suas projeções eferentes. A 

análise semi quanitativa foi realizada em forma de cruzes [+ a ++++] de acordo com a 

densidade de fibras encontradas em cada caso, sendo que as observações foram feitas 

por toda extensão do encéfalo por meio de objetiva de 4 x, 20 x e 40 x em campo claro e 

escuro, por dois observadores diferentes que desconheciam a identidade [GCa ou GOa] 

de cada material analisado. Esta metodologia realizada em cruz é classicamente 

utilizada em estudos hodológicos e de extrema relevância para mensurar, de forma 

geral, as principais eferências do sítio neural estudado [no caso, o MEA] e a densidade 

de fibras encontradas. 

 Também realizamos uma análise quantitativa e reconstrução tridimensional - 

3D das fibras de PHA-L do MEA para o VMHvl através de microscopia óptica com o 

microscópio Nikon ECLIPSE 80, ligado a computador Dell e equipado com o programa 

Neurolúcida [MicroBrightfield, Inc e MBF, VT, EUA] nas objetivas de 4 x [para 

contornos e estruturas de referências] e 100 x utilizando óleo de imersão, para 

reconstrução das fibras e varicosidades. Através desse mesmo software, mensuramos o 

volume de cada local de injeção do MEA, ainda a partir da reconstrução 3D (Swanson, 

2004). Os dados a respeito das mensurações de volume, quantificação das fibras e 

varicosidades foram extraídos através do software Neurolúcida Explorer 

[MicroBrightfield, Inc e MBF, VT, EUA]. 
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As fotomicrografias foram adquiridas também utilizando o microscópio Nikon 

ECLIPSE 80, ligado a computador Dell e equipado com o programa Neurolúcida 

MicroBrightfield, Inc e MBF, VT, EUA) e câmera digital acoplada Nikon DS-Ril. 

Todas as imagens foram organizadas em pranchas e tiveram ajustes como brilho, 

contraste e foco através do programa Adobe Photoshop CC 14.2 (Schenk, Manning, 

Paalman, 1999). Todos os casos de ambos os grupos experimentais tiveram seus locais 

de injeção representados através do programa Canvas™X. 

Foi reconstruído apenas um animal representativo de cada grupo experimental; 

para fins comparativos estatísticos, posteriormente, será realizada a análise estatística de 

todos os animais de ambos os grupos experimentais reconstruídos em 3D. A mesma não 

foi apresentada até o momento de depósito da dissertação uma vez que é uma técnica 

trabalhosa, que demanda um tempo consideravelmente grande para concluir cada 

animal devido a grande quantidade de fibras e disponibilidade de uso do equipamento. 

3.12 Análise Estatística 

 

Após adquirirmos os dados quantitativos [comprimento de axônios, quantidade 

de axônios e varicosidades] de todos os animais que compões ambos os grupos 

experimentais, obtidos a partir da reconstrução 3D, delineamos etapas para a análise 

estatística a serem seguidas posteriormente. A princípio, analisaremos o padrão das 

amostras através do Teste de Grubb, para eliminar possíveis variáveis discrepantes. Em 

seguida, testaremos a normalidade e homocedasticidade dessas amostras através dos 

testes estatísticos mais apropriados. Assim, caso esses dados tenham uma distribuição 

normal faremos o Teste T Paramétrico; se os mesmos não possuírem uma distribuição 

normal optaremos pelo Teste T não Paramétrico com correção de Welch. Os dados 
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organizados em planilhas através do Microsoft Excell 2016, e analisados através do 

software Graph Pad Prism® [versão 6.01]. 
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4 RESULTADOS 

4.1 Padronização do local de injeção 

A fim de obter um local de injeção restrito à estrutura neural desejada, foi 

realizada uma padronização das coordenadas utilizadas na cirurgia estereotáxica. 

Baseando-se no atlas de encéfalo de rato de (Swanson, 2004) e através de injeções 

iontoforéticas do traçador FG, foi possível ajustar e estabelecer as coordenadas para o 

MEA: AP: -2,7; ML: ±3,5 e DV: -7,9.  

4.2 Início do estudo anterógrado do grupo controle  

Após as coordenadas serem definidas, iniciou-se o grupo GCa, correspondente 

ao estudo anterógrado do MEA em ratas intactas, através de injeções iontoforéticas com 

traçador anterógrado PHA-L. Alguns ajustes quanto ao tamanho dessas injeções foram 

aperfeiçoados, reestabelecendo um melhor tempo de duração e intensidade das mesmas, 

ou seja, 10 minutos de corrente a 10 μA respectivamente, de forma que abrangesse de 

maneira ideal o MEA, sem contaminação com outras estruturas. Na figura 4 estão os 

casos que compõem o GCa através de representações feitas pelo software Canvas™X. 

 

4.3 Referência para a densidade de projeções 

As análises quanto à densidade de fibras distribuídas nos sítios neurais foram 

feitas mediante método semi-quantitativo, realizada em escala de cruzes [+ a ++++], 

sendo que ± indica raras fibras, uma cruz [+] pouca densidade, duas cruzes [++] uma 

densidade mediana ou moderada, três cruzes [+++] bastante/muitas fibras e quatro 

cruzes [++++] robusta/densa quantidade de fibras. A figura 5 representa o que foi 

considerado durante as análises feitas em cruz a respeito da densidade de fibras 

anterogradamente marcadas por PHA-L. 

4.4 Locais de injeção 
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Os experimentos com cirurgia estereotáxica foram contínuos a fim de conseguir 

uma quantidade suficiente de casos com injeção centrada no MEA para compor o 

primeiro grupo experimental GCa. Ao total obtivemos 3 casos controle satisfatórios 

com injeção desejável no MEA, compondo nosso GCa [figura 4]. Uma vez que 

realizamos as análises comparativas das projeções entre os grupos experimentais, 

mensuramos o volume do local de injeção dos animais que compõem o GCa, garantindo 

um padrão na abrangência da injeção de PHA-L no MEA, sem diferença relevante entre 

os animais do grupo, como mostra na tabela 1.  

 

GCa SD 1910 SD 2361 SD 2385 

Volume 
 

8.404.050.000 µm³ 9.302.440.000 µm³ 8.721.260.000 µm³ 

Tabela 1 - Volume da injeção de PHA-L centrada no MEA dos casos do GCa [n=3]. 

 

Ainda, para melhor análise e comparação, na figura 4 está representado através 

do programa Canvas™X, o local de injeção de PHA-L centrados no MEA dos casos 

citados acima que compõem o grupo controle anterógrado. Em anexos, está a 

representação em 3D do contorno do local de injeção do caso modelo pertencente ao 

GCa. 

O local de injeção do caso modelo do GCa pode ser observado através das 

fotomicrografias da figura 6, além da distribuição das fibras anterogradamente marcadas 

por PHA-L no VMHvl, estrutura de maior interesse, ainda nesta figura 6 que será 

descrita posteriormente.  
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4.5 Distribuição das projeções do MEA do grupo controle anterógrado 

A análise em cruz das projeções foi feita nos três animais que compõe o GCa, 

tanto em campo claro quanto escuro. De maneira uniforme, todos os casos apresentaram 

um padrão de projeções predominantemente ipsilateral bastantes semelhantes entre si, 

tanto em relação aos núcleos alvos de projeção do MEA quanto na densidade com que 

essas projeções preenchem tais estruturas alvo.  

De forma geral, as principais eferências do MEA atingem por vias ascendentes 

as seguintes estruturas: o núcleo septal lateral [LS], núcleo septal medial [MS] e o 

núcleo supraquiasmático [SCH], apresentando pouca marcação [+]. Já a substância 

innominata [SI] e o núcleo da banda diagonal [NDB] foram preenchidos 

moderadamente [++] por fibras, enquanto que o núcleo reuniens [RE] e o núcleo 

parataenial [PT] obteve pouca marcação. Núcleos hipotalâmicos também recebem 

importantes contribuições do MEA por vias ascendentes como a área pré-óptica medial 

[MPOA] e a área pré-óptica lateral [LPO], marcadas moderadamente [++]. O núcleo 

pré-óptico anterodorsal [ADP], o núcleo pré-óptico mediano [MEPO] e o núcleo pré-

óptico periventricular [PVpo] receberam poucas projeções, enquanto que o núcleo 

hipotalâmico anterior [AHN], a área hipotalâmica anterior [AHA], a áreal hipotalâmica 

lateral [LHA] e o núcleo paraventricular do hipotálamo [PVH] de forma geral 

apresentaram densidade moderada de fibras. Ainda por vias ascendentes, o núcleo 

periventricular intermediáro do hipotálamo [PVi] e a área retroquiasmática [RCH] 

obtiveram pouca marcação. Tanto o núcleo dorsomedial do hipotálamo [DMH] como a 

zona subparaventricular do hipotálamo [SBPV] foram moderadamente marcados. 

Ainda, poucas fibras atingem o núcleo endopiriforme nas porções dorsal e ventral [Epd 

e Epv, respectivamente], na mesma intensidade, o núcleo interanteromedial do tálamo 

[IAM] e o núcleo intermediolateral do tálamo [IMD] são preenchidos. Através de vias 
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descendentes, o núcleo hipotalâmico posterior [PH] e o núcleo periventricular do 

hipotálamo posterior [PVp] obtiveram marcação moderada. Estruturas talâmicas 

também receberam contribuições do MEA por vias descendentes, como núcleo 

paraventricular do tálamo [PVT], o núcleo túberomamilar dorsal [TMd], o núcleo 

túberomamilar ventral [TMv], que foram marcados moderadamente; o núcleo 

médiodorsal do tálamo na parte medial [MDMm] e o núcleo central medial do tálamo 

[CM] com marcações discretas. Algumas estruturas do tronco encefálico também foram 

identificadas com raras ou poucas projeções descendentes do MEA como: núcleo rostral 

linear da raphé [RL], núcleo dorsal da raphé [DR], o núcleo reticular mesencefálco 

[MRN], substância negra parte compacta [SNc], o núcleo supramamilar parte lateral 

[SUMl], a área tegmental ventral [VTA], o núcleo interfascicular da raphé [IF], o núcleo 

central linear da raphé [CLl], o núcleo central da raphé [CSM] e o núcleo reticular do 

mesencéfalo [RR]. 

Adicionalmente existem muitas conexões intra-amigdalares, que conectam o 

MEA a estruturas do complexo amigdaloide, como a amígdala basolateral anterior e 

posterior [BLAa e BLAp, respectivamente], a amígdala lateral [LA], a amígdala central 

medial e lateral [CEAm e CEAl, respectivamente], a amígdala basomedial [BMA] e o 

núcleo cortical da amígdala na porção pósterolareral e pósteromedial [COApl e COApm 

respectivamente]. Tais estruturas apresentaram de moderada a muita marcação de fibras. 

 De maior relevância, considerando o papel funcional das estruturas envolvidas 

na promoção do comportamento sexual feminino em ratas, evidenciamos as eferências 

do MEA que também participam diretamente ou indiretamente deste circuito neural. 

Dentre as projeções ipsilaterais ascendentes, destacamos as fibras que atingem o núcleo 

BST [cujo feixe percorre preferencialmente via estria terminal contribuindo também 

para a ramificação em outros núcleos], nas suas porções anteroventral [av]; 
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anteromedial [am]; anterolateral [al] ; dorsomedial [dm] e dorsolateral [dl] por 

receberem fibras axonais de densidade moderada [até ++], enquanto as porções mg; tr; 

if; pr; rh e ventral [v], apresentam bastante densidade de fibras [+++], como pode ser 

observado na figura 7. Vale ressaltar que foram observadas tanto fibras de passagem 

nesta estrutura quanto possíveis campos terminais e a presença de raras contribuições de 

fibras contralaterais.  

Ainda veiculada às projeções ascendentes, fibras moderadas atingem o MPN 

[++], como ilustra a figura 7, observando predominantemente campos terminais e 

também com algumas fibras contralaterais. Também são observadas poucas marcações 

de fibras no núcleo anteroventral periventricular do hipotálamo [AVPV] e no núcleo 

pré-óptico anteroventral [AVP]. Ainda através de vias ascendentes, se direcionando de 

forma mais ventral e medial, densas [+++] projeções ocupam o núcleo ventromedial do 

hipotálamo [VMH] de forma predominante na porção ventrolateral [vl] como a figura 7 

indica, além de atingir o complexo de fibras lateral que circunda o núcleo, em sua 

predominância fibras de passagem. Já na porção ventrolateral do VMH em si foi 

possível observar uma densa coleção de campos terminais e algumas raras contribuições 

contralaterais. O feixe de fibras ascendente também atinge de forma moderada o núcleo 

arqueado [ARH], em que também são observadas possíveis varicosidades e raras 

contribuições contralaterais. Nota-se que, apesar dos núcleos AVP, AVPV e ARH 

[figura 7] não estarem diretamente atuando no circuito neural anteriormente citado, 

esses participam de uma alça neuroendócrina paralela ao comportamento sexual 

feminino, que torna a rata receptiva ao macho. 

Dentre as projeções ipsilaterais descendentes, destacamos as fibras que atingem 

em grande densidade o núcleo pré-mamilar dorsal e ventral [PMd e PMv, 

respectivamente], como pode ser observado o PMv na Figura 8. Nota-se marcações 
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moderadas de fibras que atingem o núcleo subparafacicular na porção parvocelular 

[SBP], uma importante estrutura que participa do circuito neural responsável por 

promover o comportamento sexual feminino recebendo informações sensoriais oriundas 

de estímulos da vagina. Por fim, poucas fibras que ocupam as porções medial [m], 

dorsomedial [dm], dorsolateral [dl], lateral [l] e ventrolateral [vl] da substância cinzenta 

periaquedutal [PAG], esta última porção, principalmente envolvida na promoção da 

lordose, pode ser observada na figura 8. 

A partir do nosso caso modelo, foi realizada uma padronização das reações 

imuno-histoquímicas para PHA-L, além da análise dos principais sítios em que o MEA 

se projeta, evidenciando àqueles participantes diretos do circuito neural responsável por 

promover o comportamento sexual feminino como o VMHvl, MPN e BST e que podem 

ser observados na figura 7 e na figura 8, respectivamente. 

4.6 Início do estudo anterógrado do grupo ooforectomia 

 

Uma vez que as coordenadas já estavam estabelecidas iniciou-se o GO, 

correspondente ao estudo anterógrado do MEA em ratas ooforectomizadas em idade pré 

púbere após as mesmas atingirem a fase adulta [com aproximadamente 90 dias de 

idade], semelhante à idade em que os animais do grupo controle foram submetidos à 

cirurgia estereotáxica. Assim, a injeção iontoforética de traçador anterógrado PHA-L no 

MEA foi feita sob as mesmas condições do grupo controle descrito anteriormente 

prevenindo possíveis diferenças no padrão das injeções [10μA por 10 min].  

 

4.7 Local de injeção 

Da mesma forma que no grupo anterior, obtivemos uma quantidade suficiente de 

casos com injeção centrada no MEA a fim de compor nosso segundo grupo 
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experimental, o GOa, com um total de 3 animais. Também mensuramos o volume do 

sítio de injeção dos animais garantindo que a injeção abrangeu o MEA na mesma 

proporção em todos os casos como indicado na tabela 2. A figura 9 ilustra através de 

representação gráfica pelo software Canvas™X o local de injeção de PHA-L dos casos 

que compõem o grupo experimental. O sítio de injeção do nosso caso modelo, SD 2233, 

pode ser observado em fotomicrografias apresentadas na figura 10, junto com a 

distribuição das fibras anterogradamente marcadas por imunohistoquímica para PHA-L 

associadas à coloração de Nissl, como referência citoarquitetônica, no VMHvl, figura 

10.  

GOa SD 2233 SD 2242 SD 2243 

Volume 
 

8.778.710.000 µm³ 

 

9.487.130.000 µm³ 

 

9.090.200.000 µm³ 

Tabela 2- Volume da injeção de PHA-L centrada no MEA dos casos do GOa [n=3]. 

 

4.8 Distribuição das projeções do MEA do grupo ooforectomia anterógrado 

Da mesma forma que no grupo controle, os três animais que compõe o GOa 

foram analisados, tanto em campo claro quanto escuro. Também foi observada uma 

semelhança evidente no padrão das projeções [predominantemente ipsilateral] entre os 

casos analisados pertencentes a este grupo, tanto em relação aos núcleos alvos de 

projeção do MEA quanto na densidade com que essas projeções preenchem as 

estruturas alvo. A tabela 3 indica todas as eferências do MEA, marcadas 

ipsilateralmente, sendo que a quantidade de cruzes assinalada a cada estrutura indica a 

densidade de fibras encontradas. 

Assim como no grupo controle, o GOa demonstrou o mesmo padrão de 

projeções, ou seja, com os mesmos sítios neurais alvo do MEA descritos anteriormente. 
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Sendo assim, abordaremos posteriormente de forma comparativa a densidade das fibras 

das principais eferências do MEA do GOa. 

 Ainda considerando de maior relevância as estruturas envolvidas na promoção 

do comportamento sexual feminino em ratas, destacamos as eferências do MEA que 

desempenham tal papel. Dentre as projeções ipsilaterais ascendentes, cujo feixe 

organiza-se muito preferencialmente via estria terminal, atingem o BST nas suas 

porções ov, mg, anteroventral [av]; anteromedial [am]; anterolateral [al]; dorsomedial 

[dm] e dorsolateral [dl] receberam fibras axonais de densidade moderada [até ++], 

enquanto apenas as porções tr; if; pr; ventral [v], apresentam uma robusta densidade de 

fibras [+++], como pode ser observado na figura 11. Vale ressaltar que foram 

observadas muitas fibras de passagem nesta estrutura, mas também alguns poucos 

campos terminais, além da presença de raras contribuições de fibras contralaterais. 

Também veiculada às projeções ascendentes, fibras moderadas atingem o MPN [++], 

como ilustra a figura 11, observamos campos terminais e também com algumas fibras 

contralaterais. Foram observadas poucas marcações de fibras no núcleo periventricular 

anteroventral do hipotálamo [AVPV], e no núcleo periventricular do hipotálamo [AVP]. 

Ainda através de vias ascendentes, se direcionando de forma mais ventral e medial, 

projeções consideravelmente densas ocupam o núcleo ventromedial do hipotálamo 

[VMH] e de forma robusta na porção ventrolateral [vl] como a figura 10 indica; além de 

atingir o complexo de fibras lateral [lfc] que circunda o núcleo. Tanto no VMHvl 

quanto no lfc apresentaram em sua predominância fibras de passagem em relação aos 

campos terminais; ainda na porção ventrolateral do VMH algumas raras contribuições 

contralaterais foram encontradas. O feixe de fibras ascendente também atinge de forma 

moderada o núcleo arqueado [ARH], em que também são observadas possíveis 

varicosidades além de raras projeções contralaterais, [figura 10].  
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Dentre as projeções ipsilaterais descendentes, o feixe direciona-se ao núcleo pré-

mamilar dorsal e ventral [PMd e PMv respectivamente] sendo preenchido por uma 

grande densidade de fibras [observar PMv na figura 12], enquanto que uma densidade 

pequena [+] preenche o núcleo subparafacicular [SBP]. Finalmente, fibras discretas que 

atingem as porções medial [m], dorsomedial [dm], dorsolateral [dl], lateral [l] e 

ventrolateral [vl] da substância cinzenta periaquedutal [PAG] com raras fibras em 

posição contralateral [sendo a porção ventrolateral em evidência na figura 12]. 

A partir do caso modelo do grupo GOa a deteccção imuno-histoquímica para o 

PHA-L foi feita permitindo a análise das principais eferências do MEA, destacando 

aqueles que participam diretamente do circuito neural responsável por promover o 

comportamento sexual feminino como o VMHvl [evidente na figura 10], MPN e BST, 

que podem ser observados na figura 11. 

4.9 Estudo anterógrado comparativo entre GCa e GOa 

Uma vez que realizamos comparações entre os grupos experimentais, 

analisamos cada caso do GCa e do GOa mensurando a amplitude do local de injeção em 

que o PHA-L abrangeu o MEA e o volume em que as fibras e varicosidades foram 

representadas em 3D. Desta forma, a tabela 3 apresenta as medidas gerais que 

evidenciam padrões semelhantes entre os grupos. 

 

Medidas Gerais de Volume 

 

  

GCa 

 

GOa 

Média do local de injeção de 

 PHA-L no MEA (n = 3) 

8. 809.250.000 µm³ 9.118.680.000 µm³ 

Local de injeção reconstruído em 3D 9.487.130.000 µm³ 8.721.260.000 µm³ 

VMH Reconstruído em 3D 244.954.000 µm³ 216.477.000 µm³ 

Tabela 3 - Mensuração de volumes da injeção de PHA-L no MEA e do VMH analisado. 
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 Os dados da tabela acima mostram valores semelhantes tanto na abrangência da 

injeção do PHA-L no MEA quanto no volume do VMH analisado, cujos dados 

quantitativos das fibras são apresentados mais adiante. 

Na tabela 4, comparamos ambos os grupos experimentais, demonstrando que os 

sítios neurais alvo do MEA são semelhantes entre o GCa e o GOa. 

Como descrito anteriormente, foi feita uma análise de característica semi-

quantitativa em cruzes, indicando a densidade das projeções por todo o encéfalo de cada 

animal. Tal análise foi de extrema importância uma vez que permitiu a compreensão dos 

resultados obtidos em cada caso e de cada grupo experimental, comparando de forma 

generalizada a densidade das fibras entre o GCa e o GOa. Nota-se ainda na tabela 4, 

destacado em negrito, àquelas estruturas que apresentam uma sutil diferença quanto à 

densidade de projeções entre os grupos 

Estrutura GCa GOa 

LSr   ±/ + ±/ + 

Si +/ ++ +/ ++ 

NDB  +/ ++ + 

MS ± ±/ + 

LPO  + + 

MPO +/ ++ +/ ++ 

MEPO ±/ + ±/ + 

AVP  + + 

BST ++/ +++ ++ 

MPN  +/ ++ ++ 

AVPV + + 

ADP + + 

AHNa  + + 

SCH + + 

PVHap  +/ ++ +/ ++ 
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PVpo + + 

AHN  +/ ++ + 

AHA + +/ ++ 

LHA +/ ++ +/ ++ 

RE + ±/ + 

PVT + ±/ + 

PT  + + 

COApl  ++/ +++ +/ +++ 

COApm  ++/ +++ +++ 

CEAc ++/ +++ ±/ + 

BMAa  ++/ +++ +/ ++ 

BMAp  ++ +/ ++ 

CEAl ++ ±/ + 

CEAm +/ ++ + 

BLAa ±/ + ±/ + 

BLA  ±/ + ± 

RCH + + 

Epv + ±/ + 

EPd  ±/ +  ±/ + 

fi  ± + 

MDm ±/ + ±/ + 

LA  + ±/ + 

PVi  + + 

ARH ++ ++ 

RH ± ± 

VMHa  + ++ 

VMHvl  +++ +++/ ++++ 

VMHc  ++ ++ 

VMHdm  ++ ++ 

IMD ±/ +  ±/ + 

DMHa  +  +/ ++ 

DMHp ++ +/ ++ 

PH  +   ±/ ++ 
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PVp  ++ +/ ++ 

LH  + ±/ + 

PMv +++ +++ 

PMd  +/ ++ ++ 

TMd  +/ ++ ± 

TMv  +/ ++ +/ ++ 

RL  + ±/ + 

MRN ± ± 

VTA ±/ + ±/ + 

SNc  +/ ±  ±/ + 

IF  + ± 

SUMl + +/ ++ 

MT + ±/ + 

EW  ±/ + ± 

CSl  ± ± 

PAG + + 

PAGl  + ±  

PAGdm  ±/ + ± 

PAGdl  ±/ + ± 

PAGvl  + ± 

PAGm + + 

CSM ± ± 

DR  ±/ + ± 

SBPv  +/ ++  ±/ + 

RR  ± ± 

CM  ±/ + ±/ + 

IAM  ±/ +  ± 

Tabela 4 - Comparação da densidade das eferências do MEA do GCa e do GOa através 

de análise semi-quantitativa feita em cruz das fibras anterogradamente marcadas por 

PHA-L  [n=3 por grupo]. 

 

É possível observar em destaque na tabela que algumas estruturas eferentes 

apresentam uma sutil diferença quanto à densidade de fibras entre os grupos. 
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Interessantemente, nossas análises demonstraram que a maioria dos núcleos intra-

amigdalares apresentaram uma maior densidade de fibras no grupo controle, em 

especial o CEAc cuja diferença foi mais expressiva. O BST apresentou uma sutil 

diferença em que o grupo controle mostra-se com densidade um pouco superior do que 

o grupo ooforectomizado. Estruturas hipotalâmicas como o VMH na porção anterior 

aparenta um sutil aumento das fibras no grupo controle enquanto que na porção 

ventrolateral aparenta um sutil aumento das fibras no grupo ooforectomizado.  

Sendo de particular interesse, a partir da reconstrução 3D das fibras 

anterogradamente marcadas por PHA-L que atingem VMHvl, obtivemos dados 

quantitativos quanto ao comprimento total e por secção dos axônios, além da quantidade 

de varicosidades e de axônios em geral  dos casos representativos de cada grupo 

experimental. Dessa forma, foi possível realizar uma comparação entre o GCa e GOa, e 

avaliar o possível efeito organizacional e morfológico na conexão do MEA para 

VMHvl, frente a ausência dos hormônios ovarianos durante a puberdade.  

A tabela 5 apresenta os dados de cada grupo, em realce está o valor total e a 

média de todo o caso analisado. Ainda na tabela 5, está em destaque [*] o valor total e a 

média por secção que foi considerada de maior representatividade do caso; (como um 

dos critérios para a secção mais representativa, foi ressaltada àquela cujo valor médio 

individual mais se aproximou ao valor médio geral do caso). 

 

Comprimento dos axônios 

 

GCa GOa 

Valor Total/ Média geral 

148.651 µm 

29.730,18 µm 

180.261 µm 

36.052,14 µm 

Média do axônio 19,2 µm 19,4 µm 
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Valor/média - 1ª secção 

13.939,6 µm 

15,8 µm 

27.493,4 µm  

20,1 µm 

Valor/média - 2ª secção 

31.257,7 µm 

21,8 µm 

27.974,5 µm  

 20,7 µm 

Valor/média - 3ª secção 

37.028 µm* 

18,4 µm* 

43.463 µm  

 17,1 µm 

Valor/média - 4ª secção 

40.182,9 µm 

 20 µm 

49.523,4 µm 

 20,4 µm 

Valor/média - 5ª secção 

26.242,7 µm 

18,4 µm 

31.806,4 µm* 

20,1 µm* 

Quantidade total de axônios 7.762 9.278 

Tabela 5 - Quantificação do comprimento e quantidade dos axônios do GCa e GOa. 

Ainda obtivemos a quantificação das varicosidades de cada grupo experimental 

conforme a tabela 6 representa; resultado interessante uma vez que houve evidente 

diferença encontrada entre os grupos. Apesar da densidade de fibras do GOa estar 

sutilmente elevada em relação ao GCa como observado anteriormente, houve uma 

expressiva inferioridade na quantidade de varicosidades no GOa comparado ao GCa. 

Em negrito, observamos na tabela 6 o valor total de varicosidades e a média geral por 

secção de cada caso. Ainda, em destaque [*] estão marcadas as secções representativas, 

que mais se aproximam da média geral por secção. 
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Quantificação das varicosidades 

 

 

GCa 

 

GOa 

Valor Total 30.468 14.562 

Média geral por secção 6.093,6 2.912,4 

1ª secção 1.709 3.989 

2ª secção 5.757 2.939* 

3ª secção 6.844 4.305 

4ª secção 9.900 1.934 

5ª secção 6.258* 1.395 

Tabela 6 - Quantificação das varicosidades encontradas no GCa e GOa. 

4.10 Início do estudo retrógrado do grupo ooforectomia 

Depois de finalizadas as cirurgias dos animais dos grupos anterógrados, o grupo 

ooforectomizado retrógrado foi iniciado. Primeiramente, foi feito um ajuste de 

coordenadas para atingir o VMHvl, como descrito anteriormente, e após estabelecidas 

as coordenadas, ratas ooforectomizadas no início da puberdade, foram operadas quando 

adultas para injeção unilateral de FG e os cortes foram reagidos imuno-

histoquimicamete. Até o momento da entrega da dissertação, todos os casos 

considerados satisfatórios para compor o grupo experimental ooforectomizado 

retrógrado já foram processados, entretanto, precisamos finalizar a captura das imagens 

e análises. Entretanto, devido problemas técnicos com nosso freezer, perdemos nossos 

casos do GCr, que será refeito posteriormente para publicação. 
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4 DISCUSSÃO 

Nossos resultados revalidam o circuito neural envolvido no desempenho do 

comportamento sexual de ratas pré-estabelecido na literatura. Evidenciando ainda os 

principais alvos de projeções do MEA como BSTN, MPN e VMH.  Notamos que a 

densidade das projeções, de forma genérica, está sutilmente maior em alguns núcleos do 

GCa em relação ao GOa. Enquanto que, a partir das análises quantitativas das fibras de 

PHA-L do MEA para o VMHvl em especial, há uma discreta diferença entre os grupos, 

sendo que o GOa apresentou uma maior densidade de fibras comparado ao GCa. Além 

disso, outro dado intrigante é a quantidade dos possíveis contatos sinápticos ser 

evidentemente superior no GCa em relação aos animais ausentes de hormônios 

ovarianos durante a puberdade [GOa]. É provável que a diferença hormonal [presença 

ou ausência dos hormônios gonadais] durante o período da puberdade entre os grupos 

experimentais possa ter gerado um padrão diferenciado na organização dessas conexões, 

sendo que o GOa apresentou de forma característica e predominante fibras de passagem, 

com menos varizosidades, quando comparado ao GCa. 

Em relação aos locais de injeção dos grupos controle e ooforectomia do estudo 

anterógrado, houve um cuidado para que todos os casos de ambos os grupos 

experimentais apresentassem injeções de PHA-L similares entre si, de forma que não 

interferisse nas análises comparativas. Alguns estudos de lesão bilateral na porção 

anterior do MEA [MEAa] apontam abolição total do comportamento sexual em machos, 

enquanto que lesões similares na porção posterior do MEA interrompem o padrão 

temporal da cópula. (Lehman, Winans, Powers, 1980; Lehman, Winans, 1982; Lehman, 

Powers, Winans, 1983). Apesar das subdivisões do MEA classicamente conhecidas na 

literatura, optamos por abranger o MEA como um todo, sendo que o local de injeção 

inicia-se predominantemente na porção anterior, tanto dorsal quanto ventral; estendendo 
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até as porções mais posteriores. Além disso, a porção anterior majoritariamente recebe 

importantes informações aferentes do sistema vomeronasal e do bulbo olfatório, 

essenciais para o início comportamento sexual feminino, enquanto que, 

majoritariamente a porção posterior recebe informações gonadais (Gomez, Newman, 

1991). Existem projeções intramigdalares que possibilitam a integração de tais 

informações, além de projeções recíprocas do MEAa com estruras alvo de hormônios 

gonadais [MPN, BSTN, VMHvl] (Akesson, Micevych, 1988; Gomez, Newman, 1991). 

Neste sentido, a fim de melhor delinear suas conexões associando a um papel 

funcional mais específico, Canteras e colaboradores [1995] realizaram um estudo com 

traçador neuronal anterógrado em ratos machos subdividindo o MEA em regiões. A 

partir deste trabalho, os autores sugerem que o MEA apresenta duas divisões: ventral 

[anterodorsal, anteroventral e posteroventral] e a dorsal [posterodorsal], apesar de 

ambas as divisões apresentarem um padrão semelhante para os sítios de projeção alvo. 

Sendo assim, a divisão ventral estaria envolvida na execução de respostas 

comportamentais motivadas específicas. Considera-se ainda que a porção anterodorsal 

em particular, estaria associada com o comportamento reprodutivo, enquanto a divisão 

dorsal estaria associada com sistemas neuroendócrinos e autonômicos (Canteras, 

Simerly, Swanson, 1995). De forma comparativa, os resultados obtidos no presente 

estudo anterógrado realizado em ratas controle e ratas ooforectomizadas no início da 

puberdade, apresentaram um padrão de eferências do MEA em sítios neurais 

equivalentes ao estudo realizado em machos. 

Resumidamente, em relação às eferências, trabalhos realizados em ratos 

descrevem que os axônios do MEA geram densas projeções terminais em diversas 

regiões do complexo amigdaloide, enquanto que a maioria dos axônios extra-

amigdalares junta-se ao complexo amigdalofugal ventral ou da estria terminal, atingindo 
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estruturas diencefálicas e telencefálicas (Gomez, Newman, 1992). Preferencialmente, o 

feixe de fibras que partem do MEA via amigdalofugal percorrem substância inominata, 

ou diretamente a áreal hipotalâmica lateral; aparentemente, em níveis mais caudais do 

BST, ambas as vias se fundem ramificando muito possivelmente estruturas 

hipotalâmicas (Canteras, Simerly, Swanson, 1995). Assim como no estudo realizado em 

machos, resultados obtidos em fêmeas tanto do grupo controle quanto do grupo 

ooforectomizado, também demonstraram densas projeções ascendentes via stria 

terminal. Assim como o MEA, suas principais eferências como MPN, VMH e PAG 

também são alvos de hormônios ovarianos e estão envolvidas na dependência do 

estrógeno para desempenhar funções reprodutivas além de formarem uma rede de 

conexões entre si (Akesson, Micevych, 1988). 

 Considerando os períodos específicos descritos anteriormente em que há uma 

importante organização dos circuitos neurais (Romeo, Richardson, Sisk, 2002) a fim de 

promover comportamentos específicos na fase adulta, evidenciamos nosso estudo na 

idade pré-púbere. É sugestiva a possibilidade das conexões desse circuito estarem se 

modificando frente à ação dos hormônios gonadais a fim de regular o comportamento 

sexual na fase adulta; uma vez que os hormônios esteroidais remodelam e ativam 

circuitos neurais durante o desenvolvimento do sistema nervoso na adolescência (Sisk, 

Foster, 2004). Segundo Gomez e Newman [1991], a castração em ratos pode resultar em 

alterações morfológicas importantes no padrão de arborização dendrítica e redução do 

soma neuronal, enquanto que o tratamento com testosterona previne tais efeitos. 

Entretanto, vale ressaltar que a indução dos hormônios gonadais geram efeitos 

diferenciados em processos celulares, como a apoptose, por exemplo, dependendo da 

região neural em que atua (Schwarz, McCarthy, 2008). Essa atuação dos hormônios 

gonadais, que afeta de maneira divergente de acordo com estrutura neural, condiz com a 
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diferença na densidade de projeções encontrada entre as conexões do MEA somente 

com algumas estruturas neurais descritas na tabela comparativa através das análises 

semi-quantitativas. 

Ainda, o MEA é um componente essencial integrador das redes neurais do 

comportamento social, sofrendo importantes efeitos plásticos durante a puberdade. Tais 

mudanças no MEA são relevantes não apenas para promoção do comportamento sexual, 

mas também se relacionam com outros comportamentos que amadurecem durante a 

puberdade, como comportamento agressivo, reconhecimento de riscos, medo, entre 

outros (Zehr et al., 2006). Tais considerações funcionais tornam plausível a diferença 

entre a densidade de fibras encontrada principalmente entre os núcleos do complexo 

amigdalar. Isso porque, observa-se na figura 8 que o grupo controle anterógrado 

apresenta densas conexões com a porção capsular do CEA [CEAc], enquanto que tal 

comunicação é visivelmente reduzida no grupo anterógrado de ratas ooforectomizadas 

no início da puberdade [figura 12].  

Experimentos de Zehr e colaboradores [2006] apresentam evidências da extensa 

remodelação da MEA que ocorre durante a puberdade envolvendo uma reforma na 

organização sináptica. Em um estudo com machos em particular, observou-se que o 

número e densidade de espinhos dendríticos diminuíram durante a puberdade, 

concomitantemente ao aumento da testosterona circulante e comportamento sexual 

masculino; além disso, de principal interesse, notaram alterações axonais susceptíveis a 

mudar as influências aferentes e de propriedades eletrofisiológicas dos neurônios do 

MEA (Zehr et al., 2006).  

Baseando-se no papel funcional do MEA, salientando sua importante influência 

dentro circuito neural responsável pelo comportamento sexual feminino, além de sua 

evidente plasticidade morfológica frente às variações hormonais ovarianas, é sugestivo 
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uma possível diferença na densidade de suas projeções a núcleos que também 

apresentam tais características. As remodelações morfológicas de núcleos que 

participam do circuito neural responsável pelo comportamento sexual frente à ação dos 

hormônios ovarianos é bastante estudada, alguns trabalhos morfológicos comparativos 

mostraram que no MEA, em especial MEApd, a ausência dos hormônios gonadais em 

ratos adultos levaram a uma diminuição do soma neural em algumas (Gomez, Newman, 

1991; Cooke, Tabibnia, Breedlove, 1999). Em outro estudo realizado por Romeo e Sisk 

[2002] mostrou uma substancial diferença no volume do MEA, tanto na porção anterior 

quanto na porção posterior, em uma comparação realizada entre machos em idade pré-

pubere e machos adultos. O que sugere que tais mudanças morfológicas que ocorrem no 

MEA durante a puberdade seriam mudanças com um significado fisiológico importante 

na transição desse período de desenvolvimento para a fase adulta (Cooke, Tabibnia, 

Breedlove, 1999). 

Visto que existem robustos dimorfismos sexuais tanto quanto ao soma como em 

suas conexões sinápticas; a exposição hormonal principalmente em períodos iniciais de 

desenvolvimento pode ser responsável por promover diferenças no volume e quantidade 

de células neurais (Schwarz, McCarthy, 2008). Comparando o padrão de marcação entre 

os grupos controle anterógrado [GCa] e grupo ooforectomia anterógrado [GOa] foi 

possível observar através da análise semiquantitativa em cruzes, uma sutil diferença na 

densidade de projeções em outros núcleos observando a tabela comparativa descrita 

anteriormente. Tal densidade de fibras sutilmente inferior foi característico em alguns 

núcleos e não de acordo com o grupo experimental de forma generalizada em todas as 

regiões como se esperava.  

Uma estrutura neural de importante relação com o MEA e também de grande 

influência no circuito para promoção do comportamento sexual feminino é o BST, que 
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apresentou diferença na análise semi-quantitativa em que o grupo controle anterógrado 

apresentou uma densidade de fibras levemente superior em relação ao grupo 

anterógrado ooforectomizado no início da puberdade. É bastante estabelecido na 

literatura o dimorfismo sexual que este núcleo apresenta, sendo que subdivisões mais 

posteriores possuem um volume maior em machos do que em fêmeas (Guillamon, 

Segovia, del Abril, 1988).  

Enfatizando as estruturas envolvidas no circuito do comportamento sexual 

feminino, destacamos o VMHvl, que além de estar intimamente envolvido com outras 

regiões encefálicas que expressam receptores para hormônios gonadais como discutido 

anteriormente (Canteras, Simerly, Swanson, 1994) está bastante estabelecido seu 

fundamental papel na modulação do comportamento sexual feminino em ratas através 

da promoção da receptividade sexual da fêmea pela postura de lordose (Pfaff, 1980). 

Para isso, é crucial uma estimulação estrógeno dependente enviada do VMHvl para a 

PAG (Griffin, Flanagan-Cato, 2011). Visto que o VMHvl é uma das principais 

estruturas responsáveis pelo comportamento sexual, sendo um comportamento que 

difere quanto ao sexo, não seria surpresa o mesmo ser apontado como um núcleo 

sexualmente dimórfico (Flanagan-Cato, 2000) quanto ao volume, quantidade de 

espinhos e mudanças influenciadas pelo estrógeno (Dorner, Staudt, 1969; Sakuma, 

1984; Matsumoto, Arai, 1986). Uma das questões ressaltadas a respeito do dimorfismo 

sexual ser estabelecido refere-se à distinta ação dos hormônios gonadais em machos e 

fêmeas. Comparando morfologicamente, o VMH de ratos machos apresentam uma 

maior quantidade de espinhos sinápticos na porção ventrolateral do que na dorsomedial, 

enquanto que tal diferença não foi encontrada em fêmeas, sendo que estas ainda 

apresentaram uma quantidade inferior de espinhos sinápticos no VMHvl em relação aos 

machos  (Matsumoto, Arai, 1986).  
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Após a análise semi-quantitativa feita em cruz, realizamos as análises quantitativas a 

partir da reconstrução 3D das fibras anterogradamente marcadas por PHA-L 

provenientes do MEA para o VMHvl, para obter dados mais refinados quanto às 

alterações morfológicas dessa conexão. Esse tipo de análise de quantificação de fibras e 

varicosidades a partir da reconstrução 3D é uma metodologia nova, em que há poucos 

trabalhos publicados até o momento (Horta-Junior, Lópes, 2008). Interessantemente, 

notou-se uma robusta diferença na quantidade de varicosidades entre os grupos 

experimentais do estudo anterógrado, sendo que o grupo de ratas controle apresentou 

um número substancialmente maior de campos terminais do que o grupo 

ooforectomizado no início da puberdade. No que se refere à comunicação dessas 

conexões, outra relação importante da influência dos hormônios ovarianos é seu 

envolvimento com peptídeos neuroativos como a colecistocinina [CCK], apontada por 

participar na mediação de eventos reprodutivos (Aronin, Coslovsky, Leeman, 1986; 

Elliott, Iversen, 1986). Isso porque em estudos com ratas ooforectomizadas, os níveis de 

CCK decaíram em estruturas neurais sexualmente relevantes como MEA, BST e MPN, 

sendo que tais níveis foram reestabelecidos após reposição hormonal adequada (Aronin, 

Coslovsky, Leeman, 1986; Simerly et al., 1989). Aparentemente, apesar de 

desconhecidos os mecanismos com que atuam, os hormônios ovarianos configuram um 

papel chave tanto na promoção e refinamento de dimorfismo sexual de núcleos 

encefálicos importantes durante fases do desenvolvimento, quanto na questão funcional 

e de regulação neural que exerce quando adulto. Isso porque uma vez que a testosterona 

é requisitada na masculinização de um indivíduo e promover comportamento sexual 

masculino, o metabólito da testosterona [estradiol] foi o principal agente biologicamente 

ativo na regulação das diferenças sexuais e modulação do comportamento sexual 

masculino (Lephart, 1996). Assim surgiu a hipótese de aromatização, em que a 
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conversão local de andrógenos em estrógenos, através da enzima aromatase citocromo 

450, em células alvo poderia explicar funções neuroendócrinas específicas, como a 

diferenciação do encéfalo (Naftolin, 1994) (Lephart, 1996).  

O dimorfismo sexual na organização sináptica do VMH se desenvolve no 

período inicial da fase pré-púbere (Matsumoto, Arai, 1986). Sendo assim, nossos 

resultados sugerem a ação dos hormônios ovarianos durante a fase da puberdade, 

importante fase de desenvolvimento, como um fator fundamental para o refinamento 

das conexões e principalmente de campos terminais do MEA para o VMHvl, estruturas 

neurais relevantes para o desempenho do comportamento sexual feminino na fase 

adulta. 

Ainda existem muitas lacunas quanto à forma com que o circuito é moldado e 

modulado pelos hormônios ovarianos ao longo do período de maturação sexual nas 

estruturas neurais envolvidas. Apesar da ooforectomia no início da puberdade manter o 

circuito de eferências do MEA a sítios neurais semelhantes aos de ratas controle, é 

evidente o sugestivo papel dos hormônios ovarianos durante a puberdade de ratas na 

maturação das conexões do MEA e possíveis contatos sinápticos com o VMHvl.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



75 
 

5 CONCLUSÕES 

- Estabelecemos as conexões do MEA com o VMHvl tanto no GCa quanto no GOa, 

assim como nas demais estruturas que compõem o circuito neural responsável pelo 

comportamento sexual feminino.  

- A ooforectomia realizada em ratas em idade pré-púbere promoveu uma diferente 

organização das conexões, analisadas quantitativamente na fase adulta, em particular 

das projeções do MEA para o VMHvl.  

- Os animais controle, que passaram pela fase púbere com atuação dos hormônios 

ovarianos, apresentaram quantidade de varicosidades das projeções do MEA para 

VMHvl substancialmente maior que as ratas adultas ooforectomizadas no início da 

puberdade. 
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6 ANEXOS 


