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RESUMO 

Pereira, LS. Estudo das eferências do núcleo pré-óptico medial para o núcleo ventromedial do 

hipotálamo em animais ooforectomizados pré-puberes. [Dissertação (Mestrado em Ciências 

Morfofuncionais) ]. São Paulo: Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo; 

2017. 

 

As projeções do núcleo pré-óptico medial [MPN] para a porção ventromedial do 

núcleo ventromedial do hipotálamo [VMHvl] fazem parte de um circuito de controle do 

comportamento sexual feminino [CSF]. Este circuito é influenciado por hormônios ovarianos, 

neurotransmissores, e pistas ambientais. Para que no adulto o CSF ocorra, além da presença 

dos fatores endógenos e exógenos agindo no circuito neural, é necessário que ao longo do 

desenvolvimento do animal, o sistema nervoso venha se desenvolver corretamente, a partir da 

presença dos hormônios esteroidais. Dessa forma, nosso objetivo é caracterizar e comparar as 

projeções do MPN que aferem o VMHvl em animais controle e ooforectomizados. Nós 

utilizamos fêmeas da linhagem Sprague-Dawley. Para o grupo controle [GC], aos 90 dias de 

idade, as fêmeas foram submetidas à cirurgia estereotáxica para injeção iontoforética do 

traçador anterógrado Phaseolus vulgaris [PHA-L] no MPN. Já o grupo ooforectomizado [GO] 

aos 30 dias de idade, elas foram submetidas à ooforectomia bilateral e ao atingirem 90 dias de 

idade submetidas à cirurgia estereotáxica como o GC. Como resultado, em ambos os grupos 

experimentais observamos marcação anterógrada no VMHvl, assim como para outras regiões 

que integram o circuito do CSF; porém foi observado uma redução das projeções no GO. 

Sendo assim, estabelecemos a conectividade do MPN com o VMHvl tanto no GC quanto no 

GO; pois foi visto que a ooforectomia não impede a conexão entre os núcleos que compõe a 

circuitaria do CSF, apenas causa uma alteração na densidade das projeções e varicosidades do 

MPN para o VMHvl. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palavras-chave: Núcleo pré-óptico medial. Hipotálamo. Puberdade. Comportamento sexual 

feminino. Hormônios Ovarianos. 

 



ABSTRACT 

Pereira, LS. Study of the medial preoptic nucleus outputs to the ventromedial nucleus of the 

hypothalamus in pre-puberal oophorectomized animals. [Masters thesis (Morphofunctional 

Sciences)]. São Paulo: Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo; 2017 

 

The medial preoptic nucleus [MPN] outputs to the ventromedial portion of the 

ventromedial nucleus of the hypothalamus [VMHvl] participates in the female sexual 

behavior [FSB] control circuit. This circuit is influenced by ovarian hormones, 

neurotransmitters and environmental cues. For adult FSB occurs, besides the presence of 

endogenous and exogenous factors acting on neural circuitry, it is necessary that over the 

animal development, the nervous system being develop correctly, through the presence of 

steroid hormones. Thus, our goal is to characterize and compare the MPN outputs to the 

VMHvl in control and ovariectomized female animals. We used Sprague-Dawley female rats. 

For the control group [CG], at 90 days of age, these females underwent stereotactic surgery 

for iontophoretic injection of the anterograde neuronal tracer Phaseolus vulgaris [PHA-L] into 

the MPN. The oophorectomized group [OG], at 30 days of age, underwent oophorectomy and 

when they reach 90 days of age they underwent stereotactic surgery as the CG. As a result, in 

both experimental groups, we observed anterograde labeling in VMHvl, as well as for other 

regions that are part of the FBS circuit; but in these nuclei, we observed a reduction in the 

density of the projections on the OG. Therefore, we have established the connectivity from 

the MPN to the VMHvl in both GC and OG; because it was seen that oophorectomy does not 

impede the connection between the nuclei that compose the FSB circuitry, it only causes a 

projections change and varicosity of the MPN to VMHvl 
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1 INTRODUÇÃO 

O comportamento sexual é um comportamento motivacional de grande valia para a 

sobrevivência e proliferação de todos os animais. 

Este determinado comportamento em fêmeas, na fase adulta, está sob íntimo controle de 

estruturas hipotalâmicas, sendo as primordiais o núcleo pré-óptico medial [MPN] e o núcleo 

ventromedial do hipotálamo [VMH], cujas projeções do MPN para o VMH, juntamente com 

outros núcleos, formam um circuito neural (Pfaff, 1979;  Simerly , Swanson, 1986;  Blaustein 

, Erskine, 2002;  Shimogawa, Sakuma , Yamanouchi, 2015), o qual recebe a influência de 

fatores exógenos (pistas ambientais) e principalmente fatores hormonais (Blaustein , Erskine, 

2002;  Canteras N, 2012;  Canteras NS, 2012) 

 Em ambos os sexos, apesar de apresentarem um dimorfismo no circuito neural de 

controle do comportamento sexual (Hull, Meisel , Sachs, 2002;  Canteras NS, 2012) este 

comportamento, já bem elucidado na literatura, pode ser caracterizado pela presença de duas 

fases específicas moduladas pela ação de hormônios distintos; sendo a fase inicial referida 

como fase apetitiva e a fase seguinte como fase consumatória (Blaustein , Erskine, 2002). 

Todavia, para que este determinado comportamento se expresse de forma adequada na 

idade adulta, é necessário que no decorrer do desenvolvimento do animal o sistema nervoso 

central [SNC] seja modulado e moldado por fatores exógenos [informações e experiências 

sociais individuais] e principalmente por fatores endógenos [hormônios esteroidais] (Romeo, 

Richardson , Sisk, 2002;  Schulz, Molenda-Figueira , Sisk, 2009). Esta modulação como 

demostrada na figura 1, pode ser vista principalmente em duas janelas no desenvolvimento do 

indivíduo, sendo a primeira durante o desenvolvimento perinatal [desde o dia 18 embrionário 

até cerca do dia 10 pós-natal] (Arnold , Gorski, 1984;  Schulz , Sisk, 2006;  Schwarz , 

McCarthy, 2008) e a segunda durante a puberdade [aproximadamente do dia 28 ao dia 56] 

(Romeo, Richardson , Sisk, 2002;  Schulz et al., 2004;  Schulz , Sisk, 2006). 
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Durante a primeira janela de desenvolvimento, a ação dos hormônios esteroidais no 

SNC contribui tanto para o surgimento das características encefálicas quanto para a 

diferenciação dos circuitos neurais entre machos e fêmeas, juntamente com a programação 

inicial das respostas comportamentais (Flanagan-Cato, 2011), fazendo deste o primeiro 

período sensível do SNC aos hormônios esteroidais (Phoenix et al., 1959;  Sisk , Foster, 

2004).  

Já na segunda janela de desenvolvimento ocorrerá o refinamento dos circuitos neurais 

principalmente quanto ao número de células, volume de grupos de células e até mesmo morte 

celular, assim como a plena maturação e diferenciação do comportamento sexual que serão 

observadas distintamente, entre os gêneros, no animal adulto (Woolley, 1998;  Ahmed et al., 

2008;  Schulz, Molenda-Figueira , Sisk, 2009), fazendo deste o segundo período sensível do 

SNC aos hormônios esteroidais (Sisk , Zehr, 2005). 

 

 

 

 

 

 

 

Adicionalmente, durante a puberdade ocorrerá a maturação gonadal, que é um 

importante fator atuante ao longo da vida adulta, uma vez que manterá os níveis hormonais 

em proporções adequadas, para que o comportamento sexual venha se expressar 

adequadamente (Romeo, Richardson , Sisk, 2002;  Sisk , Foster, 2004). 

Figura 1 - Representação das duas janelas de desenvolvimento do SNC e do comportamento do indivíduo 

do sexo masculino frente a ação do hormônio esteroidal testosterona. Adaptação (Schulz et al., 2004;  

Schulz, Molenda-Figueira , Sisk, 2009).  
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Todas essas alterações e modulações ocorridas no SNC são fundamentais para que na 

fase adulta este integre as informações endógenas e exógenas e coordene respostas 

comportamentais adequadas à expressão do comportamento sexual entre os gêneros (Schulz, 

Molenda-Figueira , Sisk, 2009). 

Em fêmeas, o comportamento sexual está sob o controle de um circuito neural que 

sofre ação direta de fatores ambientais e principalmente dos hormônios ovarianos [estradiol e 

progesterona] (Canteras NS, 2012), porém devido a estes apresentarem uma secreção 

sequencial e cíclica, ocorrerá uma variação no período em que as fêmeas se encontram 

receptivas ao acasalamento (Cora, Kooistra , Travlos, 2015). 

A secreção sequencial e cíclica dos hormônios ovarianos caracteriza o ciclo 

reprodutivo de fêmeas [ciclo estral], que apresenta duração de quatro a cinco dias em roedores 

e consiste em mudanças fisiológicas nas fêmeas que se associam ao período da ovulação. Este 

ciclo pode ser dividido em quatro fases através da análise da citologia vaginal: diestro I, 

diestro II, proestro e estro; sendo que durante as fases de diestro I e II verifica-se um início do 

aumento da liberação de estrógeno, seguida pela liberação da progesterona e do hormônio 

luteinizante na tarde no proestro e, por fim, a queda do estrógeno no estro, coincidindo com a 

ovulação e com o período em que a fêmea se encontra receptiva ao macho (Marcondes, 

Bianchi , Tanno, 2002;  Cora, Kooistra , Travlos, 2015). 

Dessa forma, devido às mudanças fisiológicas ocorridas nas fêmeas, a caracterização 

das fases do comportamento sexual irá variar de acordo com o nível hormonal presente. 

Sendo assim, a fase apetitiva, caracterizada pela aproximação ao macho e adoção de 

comportamentos proceptivos como grunhidos e saltos, compreende a fase de diestro I e II do 

ciclo estral; enquanto que a fase consumatória, caracterizada pelo comportamento receptivo 

que compreende a postura de lordose, a qual é uma dorso-flexão feita para facilitar a 

montagem do macho, compreende a fase de estro do ciclo estral (Pfaff, 2002). 
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 Posto isto, podemos dizer que a integração hormonal e ambiental aos mecanismos 

neurais são os maiores contribuintes para a adequada expressão do controle do 

comportamento sexual feminino, contanto que o SNC tenha sido apropriadamente 

sensibilizado ao longo do desenvolvimento (Blaustein , Erskine, 2002;  Sisk , Foster, 2004) 

Dentro do circuito neural, o sítio neuronal de maior controle do comportamento sexual 

feminino é o VMH uma vez que é altamente modulado pelos hormônios ovarianos em fases 

neonatais e puberais, assim como na fase adulta (Powers, 1970;  Sa, Lukoyanova , Madeira, 

2009;  Griffin , Flanagan-Cato, 2011). 

Anatomicamente, o VMH está localizado na zona medial do hipotálamo, lateralmente 

ao terceiro ventrículo [V3] e dorsalmente a eminência mediana [EM]. É dividido em três 

partes: parte dorsomedial, parte central e parte ventrolateral, sendo visto em secções 

horizontais, como uma região oval formada por um grupo moderadamente denso de células 

polimórficas rodeadas por uma cápsula composta de dendritos e axônios, denominada de 

complexo de fibras laterais [LFC], rico em neurotransmissores importantes para o 

comportamento sexual, como a ocitocina e serotonina, e que permite a comunicação desse 

núcleo com os demais envolvidos na circuitaria comportamental (Flanagan-Cato, 2000;  

Madeira, Ferreira-Silva , Paula-Barbosa, 2001). Ademais, os neurônios situados no VMH 

apresentam uma simples arborização dendrítica, possuindo muitos dendritos primários curtos 

[LPC] e um único dendrito primário longo [LPD] que irá estabelecer comunicação com o 

LFC de acordo com a fase do ciclo estral em que a fêmea se encontra (Griffin , Flanagan-

Cato, 2011). 
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Apesar de o VMH ser repleto de conectividade intra e extra nuclear, apenas sua porção 

ventrolateral [VMHvl] é a que desempenha o papel crucial no comportamento sexual 

feminino, devido a presença do receptor do tipo alfa para estradiol [ERα] (McEwen , Alves, 

1999), que além deste se encontrar difuso ao longo de todo o VMHvl apresenta-se ativo 

durante a ocorrência do comportamento sexual (Sa, Lukoyanova , Madeira, 2009). 

A liberação inicial do estradiol seguida pela progesterona é fundamental para a 

ocorrência do comportamento sexual feminino (Powers, 1970), já que ambos levarão a uma 

vasta modulação morfológica e neuroquímica do VMHvl (Madeira, Ferreira-Silva , Paula-

Barbosa, 2001;  Griffin , Flanagan-Cato, 2011)  

Morfologicamente, ambos os hormônios estradiol e progesterona, de acordo com a 

fase do ciclo estral,  ocasionam alterações na árvore e nos espinhos dendríticos do VMHvl 

(Calizo , Flanagan-Cato, 2000;  Madeira, Ferreira-Silva , Paula-Barbosa, 2001). Já 

Figura 2 - Ilustração da arborização dendrítica típica dos neurônios do VMH. Abreviações: DM-

VMH: parte dorsomedial do núcleo ventromedial do hipotálamo; VL-VMH: parte ventrolateral do 

núcleo ventromedial do hipotálamo. Modificado: (Flanagan-Cato, 2011;  Griffin , Flanagan-Cato, 

2011). 
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neuroquímicamente, atuam sob os neurotransmissores excitatório e inibitório, glutamato e 

ácido gama-aminobutírico [GABA], respectivamente, ambos apontados por promoverem um 

importante papel funcional neste núcleo, uma vez que alguns trabalhos indicam que o GABA 

facilita a lordose  (Luine et al., 1999), enquanto que o glutamato inibe tanto a fase apetitiva 

quanto a fase consumatória do comportamento sexual feminino (Georgescu , Pfaus, 2006). 

Além disso, o estrógeno modula diretamente os neurônios do VMHvl, levando a 

expressão de receptores para progesterona (Griffin , Flanagan-Cato, 2011), contudo uma vez 

que os receptores para estrógeno e progesterona se encontram distribuídos ao longo do SNC, 

como no MPN, no núcleo medial da amigdala [MeA] e núcleo intersticial da estria terminal 

[BNST], a ação moduladora do estrógeno também ocorreria de forma indireta, por meio de 

aferências dessas regiões para os neurônios do VMHvl (Sa et al., 2010);(Akesson, Ulibarri , 

Truitt, 1994;  Shughrue, Scrimo , Merchenthaler, 1998;  Flanagan-Cato, 2000;  Shimogawa, 

Sakuma , Yamanouchi, 2015).  

Em um estudo realizado com fêmeas ooforectomizadas e suplementadas 

posteriormente com estrógeno e estrógeno + progesterona, quando o MPN, MeA e BNST 

sofrem a ação apenas de um destes hormônios ou de ambos, ocorre um aumento de neurônios 

imunorreativos à proteína Fos, que é um marcador de atividade neuronal, indicando que estes 

núcleos apresentam-se ativos frente a esses hormônios e a vista disso exerceriam um possível 

papel modulatório sobre o VMHvl, no controle do comportamento reprodutor (Auger , 

Blaustein, 1995). 

De particular interesse para o presente estudo o MPN, localizado na zona medial do 

hipotálamo, apresenta neurônios multipolares isodendriticos com dois ou três ramos surgindo 

direto do soma, com baixa densidade de espinhos dendríticos (Anderson, 1982)  e possuindo 

ambos os tipos de receptores para estrógeno, receptor do tipo alfa (ERα) e receptor do tipo 

beta [ERβ], com maior predominância do ERβ (Maggi et al., 2004). Ele é um núcleo 
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sexualmente dimórfico, responsável por integrar todas as informações sensoriais olfativas, 

neocorticais e viscerais, juntamente com as informações hormonais e somáticas; e através de 

suas projeções para muitas regiões encefálicas coordena uma variedade de sistemas neurais, 

mecanismos endócrinos, autônomos e locomotores, elaborando assim, respostas 

comportamentais e viscerais adequadas para uma variedade de comportamentos adaptativos, 

sendo o principal o comportamento sexual, mas também o maternal e alimentar (Simerly , 

Swanson, 1988). 

O MPN encontra-se presente em ambos os circuitos neurais de controle do 

comportamento sexual masculino e feminino. Em fêmeas, devido à presença do ciclo estral, o 

circuito torna-se mais complexo, como podemos observar na figura 3, apresentando além do 

MPN diversas estruturas neurais tais como a MeA, o núcleo pré-mamilar ventral [PMv], 

BNST e o VMHvl.  

Dentro do circuito o MPN é responsável por toda a integração do planejamento 

comportamental e emocional, pois recebe a informação vinda do complexo septo-hipocampal, 

córtex pré-frontal e áreas pré-límbicas e infra límbicas; além da integração sensorial vindas da 

MeA e BNST (Canteras NS, 2012), e do envolvimento na motivação sexual (Xiao, Kondo , 

Sakuma, 2005). Contudo, é um núcleo com efeitos opostos no comportamento, pois ao 

mesmo tempo em que age no controle da fase apetitiva devido às suas projeções para a área 

tegmental ventral [VTA], de onde origina eferências dopaminérgicas para o núcleo 

accumbens [ACB], que é uma região também envolvida na motivação do comportamento 

sexual (Kato , Sakuma, 2000), age inibindo o comportamento de lordose, por meio de 

projeções para o VMHvl (Takeo, Chiba , Sakuma, 1993). Isso ocorre, pois, além de ser 

responsável por realizar o planejamento comportamental e integrar a informação sensorial, 

este mesmo efetua a integração hormonal, controlando a receptividade da fêmea para que a 

cópula resulte em fecundação (Simerly , Swanson, 1988;  Sinchak et al., 2013). 
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Sendo assim, as eferências do MPN para o VMHvl faz com que este, no lado sensorial 

do circuito, receba e integre toda a informação ferormonal, recebida diretamente do MeA, ou 

indiretamente pelo BNST; e toda a informação proprioceptiva que ocorre através da 

estimulação da porção cervical da vagina, que é levada diretamente pelo núcleo 

subparafascicular [SPFp] (Coolen et al., 2003). Já no lado motor, faz com que o VMHvl 

coordene adequadamente o comportamento de lordose – fase consumatória, através das 

eferências para a porção ventrolateral da substância cinzenta periaquedutal [PAGvl] 

(Canteras, Simerly , Swanson, 1994;  Flanagan-Cato, Lee , Calizo, 2006) quando a fêmea se 

encontrar receptiva ao macho. 

Dessa forma, podemos inferir que os hormônios esteroidais apresentam um essencial 

papel no desenvolvimento do indivíduo e na modulação do comportamento sexual no adulto, 

assim como, na plasticidade dos núcleos que compõe a circuitaria de controle, como o MPN e 

VMHvl.  

Sendo assim, a partir de diversos trabalhos que relatam a plasticidade morfológica do 

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

afetam o padrão de eferências deste núcleo em animais adultos que sofreram e não sofreram a 

ação hormonal durante a puberdade. O presente estudo tem como intuito analisar e comparar 

como ocorre o padrão de eferências do MPN para o VMHvl, assim como em outras regiões 

que compõe o circuito do comportamento sexual feminino, em animais ooforectomizados e 

não ooforectomizados, uma vez que este circuito neural de controle do comportamento sexual 

feminino em ratas é hormônio-dependente.  
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Figura 3 - Representação das conexões estabelecidas entre núcleos intra e extra hipotalâmicos que juntos 

formam o circuito de controle do comportamento sexual feminino. Abreviações: MeA: núcleo medial da 

amigdala; BNST: núcleo intersticial da estria terminal; PMv:  núcleo pré mamilar ventral; HIP: 

hipocampo; LSr: septo lateral, parte rostral; PL: cortex pré límbico; IL: córtex infralímbico; MPN: núcleo 

pré-óptico medial; VMHvl: núcleo ventromedial do hipotálamo, parte ventrolateral; SPFp:núcleo 

subparafascicular, parte parvicelular; PAGvl: substância cinzenta periaquedutal, parte ventrolateral; 

VTA: área tegmental ventral; ACB: núcleo accumbens. Canteras, 2012.  

As setas contínuas indicam comunicação entre os núcleos, enquanto a seta pontilhada indica papel cíclico 

de ativação. 
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2 OBJETIVOS 

 
2.1 Objetivo Geral 

 

Investigar o padrão de eferências do MPN para o VMHvl, assim como em outras regiões 

que compõe o circuito do comportamento sexual feminino, em animais não ooforectomizados 

e ooforectomizados no inicio da puberdade. 

 

2.2 Objetivos específicos 

 

2.2.1 Caracterizar as projeções do MPN para o VMHvl, em ratas controle, por meio de 

injeção iontoforética unilateral do traçador neuronal anterógrado leucoaglutinina do PHA-L 

no MPN. 

2.2.2 Caracterizar as projeções do MPN para o VMHvl, em ratas ooforectomizadas, por meio 

de injeção iontoforética unilateral do traçador neuronal anterógrado leucoaglutinina do PHA-L 

no MPN. 

2.2.3 Comparar as eferências do MPN para o VMHvl, em ambos os grupos controle e 

ooforectomizado, avaliando assim a influência dos hormônios ovarianos, por meio de análise 

semi-quantitativa e reconstrução 3D. 
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3 METODOLOGIA 
 

3.1 Animais de experimentação 

 

Para a realização deste trabalho, utilizamos ratos albinos [linhagem Sprague-Dawley], 

fêmeas, adultas pesando entre 230-280 g; e jovens, pré-puberes pesando entre 130-180 g, 

divididas em dois grupos experimentais. 

Ambos os grupos de animais, adultos e jovens, foram alojados em gaiolas de 

polipropileno [30 x 40 x 18 cm], em salas com sistema de refrigeração [22 ± 1 
o
C] e ciclo de 

luz de 12 horas [sendo claro as 7:00 horas da manhã, 07:00-19:00], com água e ração 

oferecidas ad libitum durante todos os procedimentos experimentais. Os animais foram 

obtidos de cruzamentos sucessivos no biotério do Departamento de Anatomia do Instituto de 

Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo. Todos os procedimentos foram 

realizados mediante anuência do Comitê de Ética no Uso de Animais CEUA – ICB/USP 

[032/2015/CEUA]. O tratamento dos animais também foi feito sempre respeitando os 

protocolos da Diretriz Brasileira para o Cuidado e a Utilização de Animais em Atividades de 

Ensino ou de Pesquisa Científica - DBCA [CONCEA, 2016], tendo como prioridade o 

conforto do animal e a minimização do seu sofrimento  

 

3.2 Grupos Experimentais 

 

- Grupo controle [GC]: Foram utilizadas fêmeas adultas com aproximadamente 90 

dias de idade. Esses animais foram submetidos à cirurgia estereotáxica para injeção unilateral 

de traçador neuronal anterógrado PHA-L [GCa] no MPN e FG [GCr] no VMHvl. 

 GCa: n = 40, sendo cinco animais com injeção satisfatória no MPN. 

 GCr: n = 10, sendo três animais com injeção satisfatória no VMHvl . 
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- Grupo ooforectomizadas [GO]: Foram utilizadas fêmeas jovens de 30 a 40 dias de 

idade. Esses animais foram submetidos à ooforectomia bilateral. Após 50 dias desse 

procedimento, ao atingirem 90 dias de idade, esses animais foram submetidos também à 

cirurgia estereotáxica para injeção unilateral de PHA-L [GOa’] no MPN e FG [GOr’] no 

VMHvl. 

 GOa’: n = 15, sendo quatro animais com injeção satisfatória no MPN. 

 COr’: n = 10, sendo quatro animais com injeção satisfatória no VMHvl. 

A ooforectomia foi realizada em fêmeas jovens, pré-puberes, para que estas não 

tivessem a ação dos hormônios ovarianos, uma vez que acima de 40 dias de idade, as ratas 

entram no período de puberdade e de transição para a fase adulta, tornando-se sexualmente 

ativas (Merry , Holehan, 1979). 

 

3.3 Determinação do Ciclo estral 

 

Os animais de ambos os grupos experimentais foram submetidos à análise do ciclo 

estral, realizada através da técnica de lavado vaginal, certificando-se de que estariam 

adequados ao uso para cada grupo experimental.  

Esta técnica consiste na adição de um pequeno volume de salina no canal vaginal com 

o auxílio de uma pipeta. O lavado vaginal é coletado e colocado imediatamente sobre uma 

lâmina de vidro. O material é então analisado em microscópio óptico de luz e a fase do ciclo é 

classificada de acordo com a proporção e predominância dos três tipos de células: epiteliais, 

cornificadas e leucócitos [figura 4]. Assim, observa-se no diestro uma predominância de 

leucócitos; no proestro uma predominância de células epiteliais nucleadas, muitas vezes 

formando aglomerados; no estro observa-se células cornificadas anucleadas; e no metaestro 

há um emaranhado proporcional dos três tipos celulares: leucócitos, células epiteliais 
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Figura 4 - Citologia vaginal representando cada fase do ciclo estral por meio da coloração com o 

corante de azul de toluidina. As fases do ciclo incluem proestro (A), estro (B), metaestro (C) e diestro 

(D). São identificados três tipos celulares: células epiteliais nucleadas, células epiteliais cornificadas e 

leucócitos. Retirado e modificado de Cora, 2015 

nucleadas e células cornificadas anucleadas. (Marcondes, Bianchi , Tanno, 2002;  Cora, 

Kooistra , Travlos, 2015).  

Para o GC o ciclo estral das ratas controles foi acompanhado por pelo menos dois pró-

estros consecutivos, enquanto que para o GO o ciclo estral foi acompanhado por cerca de duas 

semanas observando constante diestro, assegurando que estas não estavam ciclando. 

 

 

 

3.4 Cirurgia estereotáxica para injeção iontoforética unilateral do traçador 

neuronal anterógrado PHA-L  

 

Para realização deste procedimento os animais de ambos os grupos foram anestesiados 

por via intraperitoneal de uma solução aquosa de cetamina [25 mg/mL], xilazina [5 mg/mL] e 

acepromazina [1 mg/mL] a 0,2 mL/ 100 g/peso corporal, para em seguida serem posicionados 

em um aparelho estereotáxico, onde receberam a injeção iontoforética unilateral do traçador 

neuronal anterógrado da leucoaglutinina do PHA-L [10% em 0.01 M de tampão fosfato de 
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sódio [PBS]; 10.000 MW; Molecular Probes, Life Tecnologies Corporation Eugene, Oregon, 

USA] na região do MPN [AP: -0,7 mm; ML: +/-0,4 mm; DV: -7,0 mm], cujas coordenadas 

foram acertadas a partir do Atlas Estereotáxico do Encéfalo de Rato (Swanson, 2004). O 

traçador anterógrado é aquele que será captado pelos dendritos ou soma dos neurônios da 

região onde está sendo injetado, sendo transportado em direção às terminações sinápticas das 

regiões eferentadas. 

  As injeções foram feitas através de micropipetas de vidro com diâmetro interno da 

ponta da ordem de 15 m, mediante aplicação de +10 A de corrente pulsátil [7 seg on, 7 seg 

off] durante 10 minutos, provida de uma fonte de corrente constante [Midgard Eletronics, 

Modelo CS3]. Após o período de injeção, as micropipetas permaneceram no local por 10 

minutos, para evitar o escoamento do traçador ao longo do trajeto da pipeta e, posteriormente, 

foram retiradas.  

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]. 

 

3.5 Cirurgia estereotáxica para injeção iontoforética unilateral do traçador 

neuronal retrógado FG 

 

Para realização deste procedimento os animais de ambos os grupos foram anestesiados 

por via intraperitoneal de uma solução aquosa de cetamina [25 mg/mL], xilazina [5 mg/mL] e 

acepromazina [1 mg/mL] a 0,2 mL/ 100 g/peso corporal, para em seguida posicionados em 

um aparelho estereotáxico, onde receberam a injeção iontoforética unilateral traçador 

neuronal retrógado FG [FG – Fluorochrome, Englewood – USA] na região do VMHvl [AP: -

2,6 mm; ML: +/- 0,7 mm; DV: -8,1 mm], cujas coordenadas foram acertadas a partir do Atlas 

Estereotáxico do Encéfalo de Rato (Swanson, 2004). O traçador retrógrado é aquele que será 
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captado pelas terminações sinápticas da região onde está sendo injetado, sendo transportado 

em direção ao soma e/ou dendritos das regiões aferentadas. 

As injeções foram feitas através de micropipetas de vidro com diâmetro interno da 

ponta da ordem de 15 m, mediante aplicação de +10 A de corrente pulsátil [7 seg on, 7 seg 

off] durante 10 minutos, provida de uma fonte de corrente constante [Midgard Eletronics, 

Modelo CS3].    

          Após o período de injeção, as micropipetas permaneceram no local por 10 minutos, 

para evitar o escoamento do traçador ao longo do trajeto da pipeta e, posteriormente, foram 

retiradas. 

 

3.6 Ooforectomia  

 

Para realização deste procedimento as ratas jovens, de 30 à 40 dias de idade, foram 

anestesiadas por via intraperitoneal com a mesma solução anestésica acima referida e 

posteriormente colocadas em decúbito dorsal em uma superfície plana para a posterior 

higienização e remoção dos pelos. Logo após foi realizada nova higienização da região da 

pele com etanol, seguida de uma pequena incisão transversal peritoneal de 0,4–0,6 cm 

realizada com bisturi na parte média do abdome, lateralizada para direita, próximo ao segundo 

mamilo direito da rata. Em seguida, já na cavidade abdominal, afastou-se o tecido adiposo até 

atingir as tubas uterinas e ovário correspondente. Ao localizá-lo, exteriorizamo-lo 

delicadamente e realizamos para ligadura, a sutura das tubas com um fio de seda trançado 

[Ethiconmersilk sutures-3/0, Johnson & Johnson Ltd., Índia] em torno da área dos cornos 

distais, e então secção e remoção do respectivo ovário. O mesmo procedimento foi realizado 

para o ovário esquerdo. 

Terminado tal procedimento, a região dos cornos uterinos foi recolocada à cavidade 

abdominal e as camadas muscular e cutânea foram suturadas. Em seguida, foi aplicado na 
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região das incisões iodopovidina [sol. Tópica de pvpi 10%] e um antibiótico tópico para 

desinfetar e evitar futuras complicações [5 mg/g de sulfato de neomicina conjugada com 

bacitracin, 250 UI/g, Sanofi-Aventis – Medley PharmaceuticalCo]. 

Terminada a cirurgia em ambos os lados, as ratas foram alocadas individualmente em 

caixas de poliprolpileno, a fim de se recuperarem (Khajuria, Razdan , Mahapatra, 2012). Tais 

procedimentos podem serem vistos na figura 5 abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.7 Perfusão  

 

Quinze dias após o procedimento de cirurgia estereotáxica para PHA-L e FG, os 

animais de ambos os grupos foram anestesiados por via intraperitoneal com uma solução 

A 

B 

C 

Figura 5 - Foto de rata fêmea 

durante a realização da 

ooforectomia bilateral, onde 

podemos observar: 

A: pequena incisão transversal 

peritoneal realizada na parte média 

do abdome. 

B: ovários exteriorizados e 

destacados com os círculos pretos.  

C: Ligadura em torno da área dos 

cornos distais, e posterior secção e 

remoção do respectivo ovário, 

circundado em preto. 

Fotos obtidas de Khajuriae 

colaboradores (2012). 
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aquosa de cetamina [25 mg/mL], xilazina [5 mg/mL] e acepromazina [1 mg/mL] a 0,2 mL/ 

100 g/peso corporal, e em seguida perfundidos por via transcardíaca, utilizando uma bomba 

peristáltica, primeiramente com 150 mL de uma solução salina 0,9%, seguida de 700-900 mL 

de uma solução fixadora de formaldeído a 4% diluído em PBS 0,1 M [pH = 7,4]. Os encéfalos 

permaneceram na caixa craniana por 3 horas antes de serem removidos e em seguida foram 

transferidos para uma solução contendo sacarose 20% em tampão fosfato de potássio 0,02 M 

[KPBS], onde permaneceram por aproximadamente 12 horas. Podemos observar na figura 6 

abaixo a metodologia desenvolvida e descrita acima. 

 

 

 

 

 

 

 

3.8 Processamento histológico 

 

Os encéfalos tanto com injeção de PHA-L quanto de FG foram posicionados em um 

micrótomo de congelação, onde obtivemos cortes frontais com 40 m de espessura. Os cortes 

foram colhidos sequencialmente em 5 compartimentos, de forma que a distância entre os 

cortes adjacentes em um mesmo compartimento foi de 200 m e armazenados em solução 

anticongelante à -20 °C para posterior processamento histológico 

Um dos compartimentos foi utilizado para detecção imuno-histoquímica somente do 

local de injeção, para confirmação de injeção e coordenada; e outro foi utilizado para detecção 

* 

Fêmeas da 

linhagem 

Sprague-

Dawley 

Grupo  

Controle 

[GC] 

Grupo 

Ooforectomizado 

[GO] 

 

Ooforectomia  

Bilateral 

30 dias de 

idade 

Cirurgia  

Estereotáxica 

[CE] 

90 dias de 

idade 

Perfusão  

Transcardíaca 

15 dias após 

CE 

Acompanhamento do ciclo estral por 15 dias: ° dois pró-estros consecutivos / * diestro constante 

* 

° 

Figura 6 - Esquema representativo da metodologia desenvolvida nos animais experimentais. 
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imuno-histoquímica e juntamente contra-corado pelo método de Nissl, com tionina 0,25% 

como corante, para servir de referência citoarquitetônica. 

Foi considerada uma boa injeção àquela cujo traçador se limitou nas bordas do núcleo, 

não contaminando estruturas neuronais vizinhas além dos limites estabelecidos, ao mesmo 

tempo em que houve transporte de traçador 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 

 

Os cortes foram inicialmente incubados durante 72 horas a 4 ºC em uma solução de KPBS 

0,02 M contendo Triton X-100 0,3% e soro normal de cabra 2% [Vector Laboratories, 

Burlingame, CA, USA], usando-se um anticorpo primário anti-PHA-L obtido em coelho 

[L1110 - Vector Laboratories, Burlingame, CA, USA], na 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 [BA1000 Biotinylatedanti-

RabbitIgG, Vector Laboratories, 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, Vectorstain PK-6100 Standerd, Vector Laboratories, 

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, por mais 2 horas. Na reação de imunoperoxidase, 

para a revelação do complexo antígeno-anticorpo, foi utilizado o protocolo estabelecido em 

nosso laboratório.  

Os cortes foram incubados em uma solução de 100 ml de tampão fosfato de sódio 

[NaPBS] 0,1 M, contendo 50 mg de tetrahidrocloreto de 3-3’ diaminobenzidina - DAB 

[Sigma Chemical, St. Louis – EUA], 0,6 mg de glicose oxidase [Sigma Chemical Company] e 
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40 mg de cloreto de amônia [Sigma Chemical Company], por 5 minutos. Em seguida, foi 

adicionada a -D-glicose [MP Biomedicals, LLC – USA – Solon OH] e a reação interrompida 

após um período de aproximadamente 15 minutos, colocando novamente os cortes em KPBS. 

Após a reação imuno-histoquímica, os cortes foram montados em lâminas gelatinizadas e 

secos em estufa a 37 °C, por aproximadamente 18h. No dia seguinte os cortes foram tratados 

com tetróxido de ósmio para se obter um aumento da visualização do produto da reação e 

logo em seguida lavados em água destilada e colocados por 15-20 segundos em tionina 

0,25%, para realizarmos a contra coloração pelo método de Nissl, e em seguida desidratados 

rapidamente e cobertos com lamínula usando DPX [Aldrich Chemical Co.]. 

 

3.10 Detecção imuno-histoquímica para FG 

 

Os cortes foram inicialmente incubados durante 72 horas a 4 ºC em uma solução de 

KPBS 0,02 M contendo Triton X-100 0,3% e soro normal de cabra 2% [Vector Laboratories, 

Burlingame, CA, USA], usando-se um anticorpo primário anti-FG obtido em coelho [AB153 

– Chemicon International - Temecula, CA, USA], na diluição de 1:100.000. Para localização 

do complexo antígeno-anticorpo os cortes foram incubados por 2 horas no anticorpo 

secundário biotinilado anti-coelho feito em cabra [BA1000 Biotinylated anti-Rabbit IgG, 

Vector Laboratories, Burlingame, CA, USA] na diluição 1:800. O complexo antígeno-

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

avidina [ABC Elite Kit, Vectorstain PK-6100 Standerd, Vector Laboratories, Burlingame, 

CA, USA] numa diluição 1:333 e KPBS 0,02 M, para ligar a peroxidase ao complexo 

antígeno-anticorpo, por mais 1 hora.  

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 e 0,003% de 
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peróxido de hidrogênio. A finalização da reação foi feita com lavagens em tampão acetato de 

sódio, seguida de lavagens em KPBS. 

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

37 °C. No dia seguinte os cortes foram mergulhados em água destilada e posteriormente, 

colocados por 15-20 segundos em tionina 0,25%, para realizarmos a contra coloração pelo 

método de Nissl, e em seguida desidratados rapidamente e cobertos com lamínula usando 

DPX [Aldrich Chemical Co.]. 

 

3.11 Análise do material histológico  

 

 A observação das lâminas para a análise semi-quantitativa das fibras de PHA-L que 

partem do MPN foi visualizado em campo claro e escuro, pelo microscópio óptico Leica 

DMR [Leica Wetzlar – Alemanha] equipado com epifluorescência Leica EL 6000, sendo 

analisada toda a extensão do encéfalo por meio da objetiva de 20 vezes e por duas pessoas 

diferentes sem conhecimento do grupo experimental analisado, que classificaram a densidade 

das fibras entre +/-  à  ++++, sendo +/-, rara ou inconsistente; +, pequena; ++, moderada; +++, 

grande; ++++, muito grande. 

  Para a análise quantitativa utilizamos o método de reconstrução tridimensional – 3D 

onde as lâminas foram analisadas em campo claro através do microscópio Nikon ECLIPSE 80 

ligado ao computador Dell e equipado ao programa NeuroLúcida [MBF Bioscience - 

MicroBrightField – Inc., VT – EUA, Versão 5.65 - Copyright© 11.03 64.bit], onde as fibras 

foram desenhadas apenas na região do VMHvl na objetiva de 100 vezes com utilização de 

todo o foco e sempre considerando fibras e varicosidades.  

 As fotomicrografias foram adquiridas através do microscópio óptico LEICA DMR 

[Leica Wetzlar – Alemanha] utilizando o software de captura de imagem NIS ELEMENT BR 

3,2 [Nikon comporation Japan] e do programa Neurolúcida. As imagens tiveram ajustes de 
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brilho, contraste e foco e foram organizadas em páginas com auxílio do programa Adobe 

Photoshop CC 14.2.  A combinação de imagens [merge] obtidas das fotomicrografias de 100 

vezes do VMHvl foi realizado através do programa ImageJ 1.50i [Wayne Rasband – National 

Institutes of health, USA] com o auxílio da ferramenta Stack-Focuser. 

 As medidas dos sítios de injeção dos casos analisados foram realizadas no programa 

Neurolúcida [MicroBrightField – Inc, VT – EUA, Versão 5.65 - - Copyright© 11.03 64.bit], e 

os esquemas dos sítios de injeção foram desenhados com auxílio do programa Canvas™X 

10.0 [Deneba Systems Inc., EUA] a partir das fotomicrografias obtidas.  Em todas as análises, 

foi utilizado como referência o Atlas Estereotáxico do Encéfalo de Rato (Swanson, 2004). 

 

3.12 Análise Estatística 

 

Até o presente momento devido ao demorado método na obtenção dos dados 

quantitativos, apenas analisamos um animal de cada grupo experimental, portanto os dados 

apresentados não foram submetidos à análise estatística. Contudo, como sugestão para análise 

posterior destes dados quantitativos obtidos [quantidade de varicosidades, comprimento e 

quantidade de axônios] por meio da análise tridimensional – 3D e através do software 

Neurolúcida Explorer [Versão 5.65 - Copyright© 11.03 64.bit MBF Bioscience – 

MicroBrightField, Inc.] dos três animais [n = 3] de cada grupo experimental realizaremos as 

seguintes etapas: primeiramente faremos o Teste de Grubb, para observarmos o padrão das 

amostras, eliminando assim as possíveis variáveis mais discrepantes [outliers]. Em seguida, 

testaremos a normalidade e a homocedasticidade das amostras através dos testes estatísticos 

pertinentes. Caso os dados tenham uma distribuição normal, iremos fazer o Teste T 

Paramétrico, já se os dados não possuírem uma distribuição normal, faremos o Teste T não 

Paramétrico com correção de Welch.  Os dados serão analisados no software Graph Pad 

Prism® (versão 6.01) e as planilhas construídas através do Microsoft Excell 2016. 
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4 RESULTADOS 

4.1 Injeção do traçador anterógrado PHA-L no MPN em ratas controles 

 

4.1.1 Padronização do local de injeção 

A fim de obtermos um local de injeção que melhor abrangesse o núcleo desejado, no 

primeiro semestre de 2015 realizamos a padronização das coordenadas utilizadas na cirurgia 

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

injeções iontoforéticas de FG, foi possível ajustar e estabelecer as coordenadas para o MPN 

[valor inicial do MPN de 0,46 caudal ao bregma], como segue: AP: -0,7 mm; ML: ±0,4 mm; 

DV: -6,8 mm. 

 

4.1.2 Locais de injeção 

Posteriormente as padronizações, iniciamos nossas injeções de PHA-L em nosso grupo 

experimental GCa, e assim obtivemos cinco animais com injeções centradas no MPN, de 

onde selecionamos para análise os três melhores animas com as injeções limitadas nas bordas 

do núcleo, sem contaminação neuronal adjacente. 

Na figura 7 podemos observar um esquema da região do MPN, com os respectivos 

sítios de injeção dos três animais selecionados. O animal SD 2380 é o caso mais rostral com 

seu centro de injeção ligeiramente na porção lateral e central do MPN [MPNl e MPNc]. Os 

animais SD 1923 e SD 2386 são considerados casos modelos pois apresentam o centro de 

injeção na porção central e medial da MPN [MPNc e MPNm]. 
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4.1.3 Estudo anterógrado dos animais  

 

Para a revalidação da participação do MPN no circuito reprodutor feminino, foi 

observada nos três animais selecionados a distribuição de suas eferências, assim como da 

densidade de marcação, estabelecendo-se uma relação entre a densidade máxima e mínima 

encontrada nos cortes, assim como suas varicosidades e marcação contralateral.  

A figura 8, em campo claro, no aumento de 20x mostra cinco parâmetros da densidade 

de fibras utilizado em nossa análise semi-quantitativa [A, B, C e D, fibras] e serve como guia 

para a interpretação das tabelas 1, 2, 4 e 5.  

Por meio dessa análise semi-quantitativa, observamos que há projeções ascendentes e 

descendentes, principalmente ipsilateral, embora em algumas regiões haja uma pequena 

marcação de fibras contralaterais. 

Sendo assim, podemos observar nas figuras 9, 10 e 11 do caso modelo SD 1923, a 

enfática presença de eferências para as principais regiões responsáveis pelo comportamento 

reprodutor feminino, como o VMHvl, VTA, PAGvl, BNST e póstero-dorsal da MeA 

[MeApd]. Em especial na figura 10 observamos a presença não só de eferências, mas também 

de varicosidades no VMHvl. 

 Adicionalmente, observamos projeções descendentes para o PMv, assim como 

projeções ascendentes para o núcleo periventricular anteroventral [AVPV], núcleo 

periventricular [AVP], e núcleo arqueado do hipotálamo [ARH], que apesar destes não se 

encontrarem presentes no circuito de controle do comportamento sexual feminino, possuem 

participação paralela em um microcircuito neuroendócrino com o MPN [figura 12]. 

Já as varicosidades, notamos que se apresentam em proporções parecidas à densidade 

de fibras observadas nos núcleos citados, além de se encontrarem presentes em toda a 

extensão do núcleo. 
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Para a formação contralateral observamos que as fibras ascendentes contornam a borda 

superior do terceiro ventrículo, assim como as fibras descendentes contornam a borda inferior 

V3, marcando algumas estruturas do hipotálamo anterior e medial e se deslocando para a 

divisão diencéfalo-mesencefálica. 
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4.1.4 Particularidades das vias de projeções do caso SD 2380 

 

Em comparação com os casos SD 1923 e SD 2386, o animal SD 2380 apresenta 

injeção na parte central e lateral do MPN e, portanto, observamos algumas disparidades na 

densidade de marcação com os casos modelos. 

Sendo assim, notamos que este animal apresenta uma menor densidade de marcação 

no VMHvl e ARH, e ausência de marcação no AVP. 

Porém nenhuma diferença de densidade observada foi maior que 1+ em relação aos 

outros dois casos. 

 

Podemos observar, na tabela 1, a densidade de fibras marcadas ipsilateral, assim como 

as varicosidades e marcação contralateral nos núcleos do comportamento sexual feminino dos 

animais descrito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
IPSILATERAL CONTRALATERAL 

 

SD 1923/2386       SD 2380 

 

SD 1923/2386       SD 2380 

VMHvl +++ ++ - - 

VTA ++ ++ +/- +/- 

PAGvl +++ +++ ++ ++ 

MEAad; pd + + - - 

BNST +++ +++ +/- +/- 

PMv +++ +++ + + 

ARH +++ + + - 

AVPV ++++ ++++ +/- - 

AVP ++ - +/- - 

Tabela 1 - Distribuição da eferências do MPN no GCa [n = 3] para os núcleos de controle do 

comportamento sexual feminino. Densidade relativa de fibras anterogradamente marcadas em 

encéfalos de ratas fêmeas [caso SD 1923/2386 e SD 2380] ipsilateralmente e contralateramente à 

injeção de PHA-L no MPN. A densidade é descrita como -, ausente; +/-, rara ou inconsistente; +, 

pequena; ++, moderada; +++, grande; ++++, muito grande. 
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4.2 Injeção do PHA-L no MPN em ratas ooforectomizadas 

 

4.2.1 Locais de injeção 

A partir das coordenadas já padronizadas [AP: -0,7 mm; ML: ±0,4 mm; DV: -6,8 mm] 

no GCa, iniciamos nossas injeções de PHA-L no MPN do GOa’ e assim obtivemos quatro 

animais com injeções centradas no MPN, de onde selecionamos para análise os três melhores 

animas com as injeções limitadas nas bordas do núcleo, sem contaminação neuronal 

adjacente, além dos limites estabelecidos. 

 

Podemos observar um esquema com o sítio de injeção dos três animais na figura 13. O 

animal SD 2193 é o caso mais rostral com seu centro de injeção ligeiramente no MPNc e 

MPNl. Os animais SD2195 e SD2201 são considerados casos modelos pois apresentam o 

centro de injeção no MPNc e MPNm. 
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4.2.2 Estudo anterógrado dos animais 

Após revalidarmos a participação do MPN no circuito reprodutor feminino nos 

animais do GCa, iniciamos nosso estudo no GOa’ para analisarmos se a ooforectomia pré-

puberes altera o circuito do comportamento sexual feminino a partir das projeções do MPN. 

Da mesma forma como analisado nos animais do GCa, analisamos os três animais 

selecionados neste grupo experimental quanto a distribuição das eferências do MPN, assim 

como da densidade de marcação, estabelecendo-se uma relação entre a densidade máxima e 

mínima encontrada nos cortes, assim como suas varicosidades e marcação contralateral. 

Foram utilizados os mesmos parâmetros de densidades de marcação demonstrado na 

figura 8 e por meio dessa análise semi-quantitativa observamos neste grupo que há projeções 

ascendentes e descendentes, principalmente ipsilateral, embora em algumas regiões haja uma 

pequena marcação de fibras contralaterais. 

Sendo assim, podemos observar nas figuras 14, 15 e 16 do caso modelo SD 2195, a 

presença de eferências para as principais regiões responsáveis pelo comportamento reprodutor 

feminino, como o VMHvl, VTA, PAGvl, BNST e MeApd. Em especial na figura 15 

observamos a presença não só de eferências, mas também de varicosidades no VMHvl.  

 Adicionalmente, também foi observado projeções descendentes para o PMv, assim 

como projeções ascendentes para o AVPV, AVP e ARH [Figura 17]. 

Já as varicosidades, notamos que se apresentam em proporções parecidas à densidade 

de fibras observadas nos núcleos citados, além de se encontrarem presentes ao longo de toda a 

extensão do núcleo. 

Para a formação contralateral observamos que ocorre da mesma forma como descrito 

no GCa, onde as fibras ascendentes contornam a borda superior do terceiro ventrículo, assim 

como as fibras descendentes contornam a borda inferior V3, marcando algumas estruturas do 

hipotálamo anterior e medial e se deslocando para a divisão diencéfalo-mesencefálica. 
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4.2.3 Particularidades das vias de projeções do caso SD 2193 

 

Em comparação com os casos SD2195 e SD 2201, o animal SD 2193 apresenta 

injeção na parte central e lateral do MPN e, portanto, observamos algumas disparidades na 

densidade de marcação com os casos modelos. 

Sendo assim, notamos que este animal apresenta uma menor densidade de marcação 

no BNST e PMv. 

Porém nenhuma diferença de densidade observada foi maior que 1+ em relação aos 

outros dois casos. 

 

Podemos observar, na tabela 2, a densidade de marcação ipsilateral, assim como suas 

varicosidades e marcação contralateral nos núcleos do comportamento sexual feminino dos 

animais descritos acima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
IPSILATERAL CONTRALATERAL 

 

SD 2195/2201       SD 2193 

 

SD 2195/2201       SD 2193 

VMHvl ++ ++ - - 

VTA + + +/- +/- 

PAGvl ++ ++ + + 

MEAad; pd + + - - 

BNST ++ + +/- +/- 

PMv +++ ++ + + 

ARH ++ ++ +/- +/- 

AVPV ++++ ++++ +/- +/- 

AVP + + +/- - 

Tabela 2 - Distribuição da eferências do MPN no GOa’ [n = 3] para os núcleos de controle do 

comportamento sexual feminino. Densidade relativa de fibras anterogradamente marcadas em 

encéfalos de ratas fêmeas [caso SD 2195/2201 e SD 2193] ipsilateralmente e contralateramente 

à injeção de PHA-L no MPN. A densidade é descrita como -, ausente; +/-, rara ou 

inconsistente; +, pequena; ++, moderada; +++, grande; ++++, muito grande. N 
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4.3 Análise comparativa das eferências do MPN entre os grupos experimentais 

nos núcleos do comportamento sexual feminino. 
 

Após realizamos as análises de distribuição das eferências do MPN, assim como 

da densidade de marcação em ambos os animais do GCa e GOa’, realizamos uma 

comparação entre os grupos, pois durante a análise do GOa’ observamos que suas 

projeções se encontram reduzidas e com densidade diferenciadas. 

 

4.3.1 Medidas dos locais de injeção 

 

A fim de diminuir a influência de que a alteração nas eferências do MPN entre os 

grupos é devida a alterações no padrão de injeções no GOa’, realizamos medidas de 

contaminação anteroposterior, área e volume das injeções dos animais selecionados e 

analisados de ambos os grupos. 

As análises de volume foram obtidas a partir da reconstrução tridimensional – 3D. 

 

 Podemos observar essas medidas na tabela 3 abaixo:  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

AP [µm] 

 

Área [µm²] Volume [µm³] 

MPN controle    

SD 1923 720 241.301,00 26.517.100,00 

SD 2380 960 1.695.700,00 141.700.000,00 

SD 2386 1.700 220.726,00 21.233.400,00 

Média 1.126,6 719.242,3 63.150.166,6 

    

MPN ooforectomizado    

SD 2193 1.700 1.096.460,00 115.746.000,00 

SD 2195 1.700 229.917,00 24.514.300,00 

SD 2201 1.700 233.001,00 24.696.200,00 

Média 1.700 519.792,6 54.985.500 

Tabela 3 - Medidas comparativas dos locais de injeção dos animais 

selecionados [n = 3]. 
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Ao analisarmos as medidas notamos que os animais de ambos os grupos 

apresentam injeções entre os níveis 20 e 21 (Swanson, 2004), entretanto tanto a média da 

área quanto o volume do GCa apresentam-se maiores. 

Porém se observamos cada secção notamos que os valores se aproximam entre os 

animais do mesmo grupo e entre os grupos, tendo apenas uma diferença nos animais GCa 

- SD 2380 e GOa’ - SD 2193 que se destacam por apresentarem valores maiores que os 

do restante, porém entre si eles se assemelham, assim como o padrão de suas injeções que 

como descrito apresentam-se mais laterais em relação aos demais. 

 

4.3.2 Estudo anterógrado comparativo, semi-quantitativo, entre os grupos GCa e GOa’ nos 

núcleos que compõe o circuito de controle do comportamento sexual feminino. 

 

Após a análise das medidas das injeções e de verificarmos que o os grupos apresentam 

injeções com valores aproximados iniciamos as observações detalhadas nas eferências dos 

animais modelos de ambos os grupos [GCa - SD 1923 e SD 2386 e GOa’- SD 2195 e SD 

2201] e notamos que ambos os grupos apresentam marcação nos principais núcleos do 

circuito de controle do comportamento sexual feminino, como o VMHvl, VTA, PAGvl e 

BNST,  

Porém observamos que as projeções no GCa se apresentam com um padrão mais 

organizado, principalmente as fibras na região da área hipotalâmica lateral, porção 

ventromedial [LHAvm] que circundam todo o VMH. Essas fibras transpõe o VMHvl, 

difundindo-se e marcando toda a sua extensão.  

Já no GOa’ esse padrão de organização na LHAvm que margeia o VMH não é bem 

visível e as eferências deste grupo para o VMHvl encontram-se minorizadas e sem marcação 

na sua total extensão. Dessa forma, notamos que as fibras margeiam e transpõe a porção 
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ventrolateral do VMH, mas não se difundem por toda a sua extensão, concentram-se apenas 

na sua periferia, na parte bem ventral. 

Essa comparação nas eferências, assim como na densidade e na marcação na total 

extensão do VMHvl pode ser observada na figura 18, em campo escuro, entre os animais SD 

1923 GCa e SD 2195 GOa’. 

Adicionalmente na figura 19 podemos observar essa mesma comparação na região da 

VTA e PAGvl entre os mesmos animais, onde também se observa uma redução das eferências 

no GOa’. 

Contudo, ao observarmos as projeções descendentes para o PMv, assim como 

projeções ascendentes para o ARH, notamos que nesses núcleos as eferências se mantiveram 

semelhantes, como pode ser observado na figura 20. 

Na tabela 4 podemos observar a distribuição comparativa da densidade das eferências 

do MPN no GCa e GOa’ para os núcleos do circuito de controle do comportamento sexual 

feminino e ao analisá-la observarmos uma visível diferença na densidade [maior que 1+] no 

GCa em relação ao GOa’ no VMHvl, VTA, PAGvl, BNST e uma sutil diferença na MeApd, 

contudo nos demais núcleos do circuito, PMv, AVPV, AVP e ARH não houve diferença 

aparente na densidade. 
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4.4 Análise comparativa, semi-quantitativa, das eferências do MPN entre os 

grupos experimentais nos demais núcleos encefálicos. 
 

Adicionalmente, além da análise dos principais núcleos que compõem o circuito de 

controle do comportamento sexual feminino, realizamos a mesma análise semi-quantitativa da 

distribuição das eferências do MPN nos animais do GCa - SD 1923/2386 e GOa’ - SD 

2195/2201 [animais com injeções modelo], assim como da densidade de marcação, das 

varicosidades e da marcação contralateral para toda a extensão do encéfalo e foi notada uma 

marcação proporcional nesses diversos núcleos, como podemos observar na descrição abaixo. 

Dessa forma, notamos que nos dois grupos experimentais há projeções ascendentes e 

descendentes, bem como a presença de marcação contralateral. 

Projeções Ascendentes: Fibras ascendentes cursam ipsilateralmente pela região pré-

óptica, ao nível do local de injeção, seguindo dois caminhos: um contingente de fibras 

 
IPSILATERAL 

 

CONTRALATERAL 

      

        GCa                     GOa’ 

SD 1923/2386     SD 2195/2201 

       GCa                      GOa’ 

SD 1923/2386     SD 2195/2201 

VMHvl +++ ++ - - 

VTA ++ + +/- +/- 

PAGvl +++ ++ ++ + 

MeApd + +/- á + - - 

BNST +++ ++ +/- +/- 

PMv +++ +++ + + 

ARH +++ +++ + +/- 

AVPV ++++ ++++ +/- +/- 

AVP + + +/- +/- 

Tabela 4 - Distribuição comparativa da densidade das eferências do MPN no GCa e GOa’ [n = 2] 

para os núcleos de controle do comportamento sexual feminino. Densidade relativa de fibras 

anterogradamente marcadas em encéfalos de ratas fêmeas [GCa - caso SD 1923/2386 e GOa’ SD 

2195/2201] ipsilateralmente e contralateramente à injeção de PHA-L no MPN. A densidade é 

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

muito grande. 
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ascende ventralmente inervando esparsamente a porção medial da substância inominata [SI], 

enquanto outro contingente de fibras ascende dorsalmente inervando moderadamente as 

regiões do núcleo septal lateral [SL]. 

Projeções descendentes: A partir do local de injeção, as fibras que descem para inervar 

alvos no diencéfalo medial e caudal, mesencéfalo e tronco cerebral seguem dois caminhos: 

ventralmente, inervando estruturas no hipotálamo ventral e na transição mesencéfalo-

diencefálica e dorsalmente, inervando estruturas no tálamo, em particular os núcleos 

intralaminares e da linha média. 

No hipotálamo observamos uma elevada marcação na área hipotalâmica lateral em sua 

porção mais medial [LHA], área hipotalâmica anterior [AHA], e área retroquiasmática 

[RCH]; e uma inervação moderada do núcleo hipotalâmico anterior, parte anterior [AHNa] e 

área pré-óptica lateral [LPO], e uma esparsa marcação do núcleo hipotalâmico posterior [PH]. 

Na região talâmica, notamos uma esparsa inervação para o núcleo paraventricular do 

tálamo [PVT] e núcleo paratenial [PT]. Um contingente moderado de fibras é observado no 

núcleo paraventricular do hipotálamo [PVH] e núcleo dorsomedial do hipotálamo [DMH]; e 

esparso no núcleo reuniens [RE]. 

Adicionalmente, fibras que seguem caudalmente pela transição diencéfalo 

mesencefálica, inervam esparsamente a porção dorsomedial da substância cinzenta 

periaquedutal [PAGdm]; e moderadamente a porção lateral e medial da substância cinzenta 

periaquedutal [PAGdl e PAGm]. 

Apesar de notarmos uma semelhança de marcação e densidade, assim como de 

varicosidades nos núcleos descritos, observamos algumas divergências quanto a marcação da 

zona incerta [ZI], substância potínua central [PCG], núcleo Edinger-Westphal [EW], núcleo 

reticular mesencefálico [MRN] e núcleo linear central da raphé [CLI], onde predomina uma 

esparsa marcação nos animais do GCa e ausência nos animais do GOa’. Já no núcleo 
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tuberomamilar, parte ventral [TMv] e núcleo supraquiasmático [SCH], notamos uma densa 

marcação nos animais do GOa’, e escassa e ausente marcação nos animais do GCa. 

Para a formação contralateral observamos que ocorre da mesma forma como descrito, 

onde as fibras ascendentes contornam a borda superior do V3, assim como as fibras 

descendentes contornam a borda inferior V3, marcando algumas estruturas do hipotálamo 

anterior e medial e se deslocando para a divisão diencefalo-mesencefálica. 

 

4.4.1 Particularidades das eferências do MPN no GCa [caso SD 2380] e GOa’ [caso SD 

2193] nos demais núcleos encefálicos. 

 

 Caso SD 2380 MPN GCa 

Em coparação com os casos modelo do GCa e GOa’, este caso apresenta fibras 

esparsas no ACB e núcleo paraestrial [OS]. Não houve marcação na AHNa, núcleo pré-óptico 

medio [MEPO], ZI, PCG e PT.  

Comparando as densidades de marcação, este caso apresentou um aumento no PVT e 

uma diminuição na área pré-óptoca medial [MPOA] e TMv, contudo esta diminuição foi 

menor que 1+ em relação aos demais casos. 

 

 Caso SD 2193 MPN GOa’ 

Ao compararmos este caso com os demais, notamos que houve uma esparsa marcação 

na porção central e dorsomedial do VMH e uma moderada no SCH e núcleo linear rostral da 

raphé [RT]. Não houve marcação no núcleo pré-mamilar dorsal [PMd]. 

 Ao compararmos as densidades de marcação, esta caso apresentou um aumento na 

marcação da LPO, enquanto houve uma diminuição na densidade do PVH e PAGl. Contudo 

esta diminuição não foi menor que 1+ em relação aos demais casos.  

Podemos observar a comparação da densidade das projeções entre os grupos, na tabela 

5 abaixo: 
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 Tabela 5 - Distribuição da eferências do MPN no GCa e GOa’ [n = 3] para os demais núcleos encefálicos. 

Densidade relativa de fibras anterogradamente marcados em encéfalos de ratas fêmeas ipsilateralmente à injeção 

de PHA-L no MPN. A densidade é descrita como -, ausente; +/-, rara ou inconsistente; +, pequena; ++, 

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

IPSILATERAL 

 

MPN GCa 

 

 

MPN GOa’ 

 

 

 

SD 1923/2386 

 

SD 2380 

 

SD 2195/2201 

 

SD 2193 

LS ++ ++ +++ +++ 

ACB - + - - 

SI + + + + 

MPOA ++++ +++ ++++ ++++ 

MEPO +++ - ++ ++ 

LPO +++ +++ ++ +++ 

LHA +++ +++ +++ +++ 

AHNa +++ - +++ +++ 

AHA ++ ++ ++ ++ 

VMHc; dm - - - + 

PT + - + + 

PVH +++ +++ +++ ++ 

PVT + ++ + + 

RCH +++ +++ +++ +++ 

RE + + +/- +/- 

CLI ++ ++ - - 

PMd +++ +++ +++ - 

DMH ++ ++ ++ ++ 

PH + + + + 

PS - ++ - - 

PAGdm + + +/- +/- 

PAGl ++ ++ ++ + 

PAGm ++ ++ ++ ++ 

ZI +/- - - - 

PCG ++ - - - 

EW + + - - 

MRN + + - - 

TMv +++ ++ ++++ ++++ 

SCH - - - +++ 

RT - - + + 
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4.5 Estudo anterógrado comparativo, quantitativo, entre os grupos GCa e GOa’ 

no principal núcleo de controle do comportamento sexual feminino – VMHvl. 

 

Após nossa análise semi-quantitativa, iniciamos nossa análise quantitativa do VMHvl, 

por meio do desenho de todas as fibras e varicosidades presentes no VMHvl do GCa – SD 

1923 e GOa’ - SD 2201.  

Foi analisado seis secções de 200 µm de distância entre elas em cada animal, 

resultando em uma análise de 1.200 µm de extensão, sendo o valor inicial de analise do 

VMHvl de -1,78 mm caudal ao bregma. A análise foi realizada dessa maneira, para que assim 

pudessemos abranger todo o comprimento rostro-caudal do VMHvl, o qual engloba um total 

de 1.470 µm.   

 

Inicialmente analisamos o valor da área e do volume do VMHvl do lado direito nos 

animais do grupo GCa – SD1923 e GOa’ – SD 2201. 

 

 

 

 

Tabela 6 - Medidas comparativas de área e volume do VMHvl dos    

animais selecionados para análise quantitativa.  

 

Como podemos observar na tabela 6 dos valores destes primeros dados quantitativos 

dos animais reconstruidos em 3D, notamos que os valores da área é aproximada, sendo assim 

a superfície do VMHvl analisada entre os animais foi semelhante. 

Porém notamos uma maior diferença nos valores do volume. Essa diferença existente 

pode ser o resultado de diferenças histológicas entre os animais, uma vez que durante o 

processamento e montagem dos cortes nas lâminas, o corte do animal ooforectomizado ficou 

levemente extendindo, o que poderia ter resultado em um aumento no valor do volume.  

 Área [µm²] Volume [µm³] 

Controle   

VMHvl 62.656 58.880.000,00 

 

OVX 
  

VMHvl 90.570 112.062.000,00 
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Contudo, durante as análises havia uma boa marcação das células realizada pelo 

método de Nissl, e portanto o deliniamento do VMHvl não foi prejudicado e assim as análises 

se mantiveram semelhantes entre os grupos. 

Em seguida, como podemos observar na tabela 7, realizamos as análises da quantidade 

de varicosidades, do comprimento dos axônios e da quantidade de axônios do VMHvl em 

cada animal [GCa – SD1923 e GOa’ – SD 2201]. 

 

 

 

 

Varicosidades 

 

Comprimento dos 

Axônios [µm] 

 

 

Média do 

Comprimento 

[µm] 

 

Quantidade 

de Axônios 

 

Controle – VMHvl     

Secção 01 840 8.322,40   28,3 294 

Secção 02 683 5.804,30 62,4 93 

Secção 03 1817 18.220,20 33 552 

Secção 04 1.990 24.297,40 25 970 

Secção 05 2.264 27.520,90 26,3 1.045 

Secção 06 2.670 22.879,10 21,1 1.085 

Total 10.264 107.044,00 - 4.039 

Média 1.710,66 17.840,66 32,6 673,16 

     

OVX – VMHvl     

Secção 01 1.697 7.706,2 18,5 417 

Secção 02 813 4.094,80 15,5 265 

Secção 03 757 3.888,70 18,1 215 

Secção 04 932 5.166,90 19,9 259 

Secção 05 3.124 15.859,40 16,2 977 

Secção 06 827 5.949,90 19,3 308 

Total 8.150 42.665,90 - 2.441 

Média 1.358,3 7.110,98 17,9 406,83 

 Tabela 7 - Medidas comparativas da quantidade de varicosidades e do comprimento e quantidade de axônios no   

VMHvl dos animais selecionados para análise quantitativa. Cada secção representa um corte do VMHvl desenhado. As 

secções com destaques em cinza foram utilizadas como secções representativas. 

 

Porém, apesar de apresentarmos os dados do comprimento e da quantidade de axônios 

optamos por considerar os valores do comprimento dos axônios e não sua quantidade, uma 
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vez que os dados do comprimento de axônios é o resultado da soma de todas as fibras 

desenhadas, não considerando a presença de bifurcação. 

Já os valores da quantidade de axônios considera-se a presença de bifurcações, sendo 

portanto o resultado da soma dos axônios de maneira geral. 

Dessa forma, devido a elevada quantidade de fibras a serem desenhadas, optamos por 

não considerar bifurcação, uma vez que poderia levar a um resultado duvidoso. 

Portanto, apesar de nossa análise semi-quantitativa não ter demonstrado uma 

discrepante diferença na densidade de eferências e de varicosidades no VMHvl entre os 

grupos experimentais, mas sim na marcação ao longo da extensão do núcleo, nestes nossos 

dados de  nossa análise quantintativa observamos pelos dados da média que essa diferença 

quanto ao número de varicosidades e comprimento de axônios encontra-se presente e bem 

nítida entre os grupos, sendo que o animal do GCa apresenta uma maior quantidade no valor 

desses marcadores. 

Comparando a quantidade total de varicosidades entre os animais podemos observar 

que os animais do GCa apresentam-se com uma maior quantidade de varicosidades em 

relação ao GOa’, e analisando mais detalhadamente a tabela dos valores da quantidade de 

varicosidades quanto a sua distribuição ao longo das secções notamos que esse aumento no 

GCa é proporcional ao aumento anatomico rostro caudal da porção ventrolateral do VMH, ou 

seja, conforme o VMHvl aumenta seu tamanho no sentido rostro caudal, a quantidade de 

varicosidades também tende a aumentar. Já nas secções do animal do GOa’ não há um padrão 

proporcional de aumento de acordo com a extensão reostro caudal do VMHvl, apresentando 

assim uma variação ao longo desta extensão. 

O mesmo resultado relatado para o total da quantidade de varicosidades pode ser 

observado para o comprimento de axônios, assim como para sua média, onde podemos notar 

um maior valor para o animal do GCa do que para o animal do GOa’, assim como para a sua 
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distribuição rostro caudal onde no GCa tem um aumento proporcional da distribuição do 

comprimento de axônios quanto a extensão rostro caudo do VMHvl quando comparado ao 

GOa’. 

Além dessas duas análises podemos notar que a quantidade de axônios apresenta-se 

maior também no GCa do que no GOa’, e segue o mesmo padrão proporcional de aumento de 

de acordo com o aumento da extensão rostro caudal do VMHvl. 

Adicionamente, para melhor observarmos essa diferença entre os animais, extraimos 

uma secção de cada animal que mais se aproxima da média (sombreado em laranja na tabela 

7) dos valores a fim de torná-la representativa como demonstrado na tabela 8. 

 

 

 

Varicosidades 

 

Comprimento dos 

Axônios [µm] 

 

 

Média do 

Comprimento 

[µm] 

 

Quantidade 

de Axônios 

 

Controle - VMHvl     

Secção 03 1.817 18.220,20 33 552 

Média 1.710,66 17.840,66 32,6 673,16 

     

OVX – VMHvl     

Secção 01 1.697 7.706,2 18,5 417 

Média 1.358,3 7.110,98 17,9 406,83 

 Tabela 8 - Secções representativas com os valores da quantidade de varicosidades e do comprimento e quantidade 

axônios de cada animal [GCa – SD1923 e GOa’ – SD 2201]. 

 

 Com a retirada destas secções em cada animal podemos notar que há a existência 

dessa diferença entre a quantidade de fibras que partem do MPN e que chegam ao VMHvl 

entre os grupos experimentais, visto a notoria diferença entre os valores do comprimento dos 

axônios entre os animais, onde se tem um elevado comprimento dos axônios do animal do 

GCa em relação ao animal do GOa’. 

 Juntamente podemos também citar que há uma elevada presença na quantidade de 

varicosidades na secção representativa do animal GCa, quando comparada a secção do animal 

do GOa’. Da mesma forma podemos notar que o mesmo ocorre para a quantidade de axônios, 

onde tem-se uma maior presença na secção do animal GCa em relação ao animal GOa’. 
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4.6 Injeção de traçador retrógado FG no VMHvl de ratas controles e 

ooforectomizadas 
   

4.6.1 Padronização do local de injeção 

A fim de obtermos um local de injeção que melhor abrangesse o núcleo neural 

desejado, realizamos 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 neuronal retrógrado Fluorogold, foi possível ajustar e estabelecer as 

coordenadas para o VMHvl: AP: -2,6 mm; ML: ±0,7 mm; DV: -8,1 mm. 

 

4.6.2 Locais de injeção 

Posteriormente as padronizações, iniciamos nossas injeções de FG em ambos os 

grupos experimentais GCr e GOr’, e assim obtivemos três animais com injeções centradas no 

VMHvl, em cada grupo.  

 Contudo, até o presente momento devido a problemas técnicos não foi possível 

processar e analisar ambos os grupos experimentais injetados. 
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5 DISCUSSÃO 
 
A partir de nossos resultados do GCa, em que realizamos injeções de PHA-L centradas 

no MPN, principalmente na sua subdivisão medial, pudemos revalidar os dados presentes na 

literatura que mostram o padrão de eferências, principalmente, para as estruturas que 

compõem a circuitaria de controle do comportamento sexual feminino, como o VMHvl, VTA 

e PAGvl.  

Além desses núcleos, notamos uma marcante quantidade de eferências para o PMv, 

que é um núcleo que ajusta o comportamento de lordose com a ovulação, pois tem sido 

mostrado que influencia o pico do hormônio luteinizante [LH], responsável pela ovulação 

(Beltramino , Taleisnik, 1985;  Donato et al., 2009); assim como para o  ARH, AVPV e AVP, 

que estabelecem um paralelo microcircuito neuroendócrino de controle sexual (Sinchak et al., 

2013) com o MPN, tal como de controle pré-ovulatório a partir da ativação do eixo 

hipotálamo-hipófise-gônadas [HPG] no início da puberdade (Ahmed et al., 2008;  Oakley, 

Clifton , Steiner, 2009;  Xue et al., 2014). 

Como descrito na literatura é notório o dimorfismo sexual do MPN, sendo um núcleo 

predominantemente maior em machos do que em fêmeas, e consistindo em três subdivisões: a 

subdivisão medial [MPNm], a subdivisão lateral [MPNl] e a subdivisão central [MPNc] 

(Simerly, Swanson , Gorski, 1984;  Simerly , Swanson, 1988) . 

Segundo Simerly e colaboradores (1988), as injeções centradas em cada subdivisão do 

MPN apresentam uma distinção no padrão de eferências. Sendo assim constata-se que apesar 

de todo o MPN projetar-se para o VMHvl, apenas a sua subdivisão central e medial 

apresentam um padrão de eferências mais marcante e predominante para os núcleos do 

circuito de controle do comportamento sexual feminino. 

Funcionalmente o MPN é um núcleo que atua principalmente em mecanismos 

homeostáticos, na liberação de gonadotrofinas e no comportamento reprodutor masculino e 
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feminino, junto com os efeitos modulatórios da variação dos hormônios gonadais (Simerly, 

Swanson , Gorski, 1984). Dentro do circuito do controle do comportamento sexual feminino o 

MPN recebe a informação provinda do complexo septo-hipocampal, córtex pré-frontal e áreas 

pré-límbicas e infra-límbicas tornando esse núcleo responsável por toda a integração do 

planejamento comportamental e emocional, além da integração hormonal e sensorial vindas 

da MeA e BNST (Canteras NS, 2012) e do envolvimento na motivação sexual (Xiao, Kondo , 

Sakuma, 2005). 

O papel crucial do MPN na modulação do comportamento sexual feminino decorre da 

ativação da fase apetitiva, ao mesmo tempo em que inibi a fase receptiva (Takeo, Chiba , 

Sakuma, 1993). Isso ocorre devido a sua participação paralela no microcircuito estabelecido 

com o núcleo ARH, AVPV e PMv sob a atuação cíclica dos hormônios ovarianos, estrógeno e 

progesterona. Acredita-se que este microcircuito seja importante para sincronizar a duração da 

exposição dos hormônios sexuais, com a ovulação, o desenvolvimento uterino e a expressão 

do comportamento sexual para que a cópula resulte em fecundação (Oakley, Clifton , Steiner, 

2009;  Sinchak et al., 2013). 

Sendo assim, baseando-se no importante papel funcional e plástico do MPN dentro do 

circuito sexual feminino e frente aos hormônios ovarianos, verificamos se essa comunicação 

com os núcleos do comportamento sexual feminino ainda estaria mantida nos animais 

ooforectomizados pré-puberes – GOa’. Por conseguinte, observamos que nestes animais do 

GOa’ a comunicação com os núcleos envolvidos no comportamento sexual feminino 

permaneceu conservada, contudo houve uma alteração na densidade das eferências, ou seja, 

não havia marcação na total extensão dos núcleos. 

Dessa forma observamos que a ooforectomia realizada no GOa’ não impede a conexão 

entre o MPN com os núcleos do circuito de controle do comportamento sexual feminino, 
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VMHvl, VTA, PAGvl, BNST e MeApd, porém essa comunicação quando comparada ao GCa 

torna-se minorizada, assim como a marcação na total extensão destes núcleos. 

Entretanto quando foi observado a marcação para o PMv, ARH e AVPV/AVP, 

notamos que nestes núcleos a densidade da marcação, assim como a quantidade de 

varicosidades se mantém semelhante entre os animais. Isto ocorre, pois, estes núcleos estão 

envolvidos no controle neuroendócrino pré-ovulatório e ovulatório uma vez que participam do 

controle da liberação de GnRH para a ativação inicial do eixo HPG, o qual é um dos fatores 

chaves para a maturação sexual. Contudo durante a puberdade devido a presença de 

mecanismos esteroides não dependentes, como a ativação de genes e até mesmo a relação do 

balanço energético, a ausência dos hormônios não influencia esta ativação inicial, mas sim a 

ativação cíclica que ocorre posteriormente (Sisk , Foster, 2004;  Plant, 2015). 

Adicionalmente, nossa análise quantitativa realizada no VMHvl nos forneceu dados 

mais precisos que mostram que há uma diminuição na quantidade de varicosidades e no 

comprimento dos axônios do animal do GOa’ em relação ao animal do GCa. 

Essa alteração nos valores dos dados extraidos nos animais do GOa’ não é decorrente 

a uma diferença  no padrão de injeções entre os animais, uma vez que os valores das injeções 

dos animais entre os grupos se assemelham.  

Esta análise utilizando a reconstrução tridimensional na qual tenta-se quantificar a 

variação da densidade de fibras e varicosidades em uma determinada região, até o momento, é 

uma nova metodologia com pouco trabalhos publicados (Horta-Junior , López, 2008).  

Por fim, complementando nossa análise dos dados quantitativos, foi observada uma 

diferença quanto ao padrão de distribuição da quantidade de varicosidades, assim como 

quanto ao comprimento e quantidade de axônios, onde pudemos observar que no animal do 

GCa ambos os três dados analisados apresentam um aumento proporcional ao aumento 

anatomico rostro caudal da porção ventrolateral do VMH, ou seja, conforme o VMHvl 
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aumenta seu tamanho no sentido rostro caudal, a quantidade de varicosidades e o 

comprimento dos axônios também tendem a aumentar. 

Essa alteração ocorrida na quantidade de marcação assim como na maneira como as 

fibras e as varicosidades se distribuem pelos núcleos do GOa’, principalmente nos núcleos do 

comportamento sexual feminino, com ênfase para o VMHvl, é devido a alterações causadas 

pela ooforectomia realizada pré-pubere, uma vez que os hormônios ovarianos são 

fundamentais, não só para a expressão do comportamento sexual no adulto, mas também para 

o desenvolvimento do encéfalo durante a puberdade, já que é neste período que os circuitos 

neurais são refinados e finalizados para permitir a plena maturação dos comportamentos 

sexuais típicos a serem expressos na idade adulta (Schulz , Sisk, 2006). 

Apesar de muito evidenciado na literatura o papel dos hormônios ovarianos para o 

controle do comportamento sexual feminino, em animais adultos, a partir da modulação dos 

núcleos presentes no circuito, muito se tem demonstrado na literatura a respeito de sua 

importância na organização encefálica, visto as diferenças sexuais presentes no sistema 

nervoso de machos e fêmeas (Maggi et al., 2004), durante o desenvolvimento pré e pós-natal 

e na puberdade (Phoenix et al., 1959). 

Ao longo do desenvolvimento pré e pós-natal observamos o início das primeiras 

alterações encefálicas realizadas pelos hormônios esteroidais para a diferenciação do encéfalo 

masculino e feminino.  

A diferenciação do encéfalo masculino ocorrida durante a vida pré e pós-natal é 

realizada na presença de estradiol e requer dois processos distintos: a masculinização, 

organização dos núcleos neurais para a expressão de comportamentos típicos de machos; e a 

defeminização, diminuição da capacidade, no adulto, de responder aos efeitos da ação do 

estrógeno e da progesterona (Schwarz , McCarthy, 2008). 
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Em contrapartida, em fêmeas, a organização neuronal que leva a feminização ocorre 

na ausência ou em baixos níveis de estradiol (Schwarz , McCarthy, 2008). 

Tais processo ocorrem, pois os fetos em desenvolvimento apresentam altos níveis de 

α-fetoproteína (Andrews, Dziadek , Tamaoki, 1982), proteína que se liga ao estradiol 

plasmático (Gorski, 2000) impedindo que este alcance núcleos neurais. Em machos, por volta 

do 18° dia de vida embrionária, tem-se a liberação de testosterona testicular (Arnold , Gorski, 

1984), que por não poder ser vinculada a α-fetoproteína induzir o fenótipo encefálico 

masculino. Dessa forma, a testosterona alcança livremente o encéfalo onde passa a ser 

convertida em estradiol pela enzima P450 aromatase  (Lephart, 1996) [enzima encontrada em 

núcleos que posteriormente serão sexualmente dimórfico] em núcleos específicos (Naftolin , 

MacLusky, 1984). 

Já em fêmeas, o estrógeno originado das mães é constantemente vinculado a α-

fetoproteína não atingido núcleos neurais e protegendo, assim, o encéfalo feminino da 

masculinização (Gorski, 2000). 

Portanto, durante essa fase pré e pós-natal observa-se a primeira janela de 

desenvolvimento, onde os esteroides possuem um efeito organizacional pois apresentam a 

habilidade de esculpir permanentemente as estruturas neurais (Phoenix et al., 1959;  Romeo, 

Richardson , Sisk, 2002;  Sisk , Foster, 2004;  Sisk , Zehr, 2005). 

Dentre os núcleos capazes de serem esculpidos pelos hormônios neste período 

podemos citar o MPN, VMH, BNST, MeA e córtex visual, onde nota-se o papel protetor, 

prevenção da morte por apoptose; neurogênico e no balanço neuroquímico após a ação do 

estrógeno, tornando esses núcleos maiores em machos e por isso sexualmente dimórficos 

(Döhler KD et al., 1982;  Arai, Sekine , Murakami, 1996;  Gorski, 2000;  Maggi et al., 2004;  

Schwarz , McCarthy, 2008;  He et al., 2013).  
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Além de atuarem durante o desenvolvimento pré e pós-natal, os hormônios esteroídais 

também apresentam um significativo papel na organização encefálica durante a puberdade, 

contudo nesta segunda janela de desenvolvimento, sua ação no encéfalo será mais voltada 

para um refinamento dos circuitos neurais, quanto ao número celular, volume de grupos de 

células e até mesmo morte celular (Schulz et al., 2009), resultando em mudanças estruturais 

duradouras que determinam respostas sexo-comportamentais no adulto frente a estímulos 

hormonais e sensoriais (Sisk , Zehr, 2005). 

Sendo assim, a transição da infância para a idade adulta é marcada primeiramente pelo 

refinamento neural, e seguida pela maturação gonadal, onde o indivíduo passa a ser capaz de 

se reproduzir; e finalmente pela maturação de comportamentos sexuais, sociais, cognitivos e 

emocionais (Romeo, Richardson , Sisk, 2002). Dessa forma, a presença de estímulos internos 

e externos captados pelo SNC após seu refinamento leva a ativação de neurônios GnRH, que 

permaneceram quiescentes (Xue et al., 2014), que resulta na maturação gonadal com o início 

da produção dos esteroides sexuais, estrógeno e progesterona em fêmeas; e testosterona em 

machos. Essa produção dos esteroides sexuais juntamente com mecanismos esteroides 

independentes promovem a constante ativação do eixo HPG, que torna-se altamente 

importante para o comportamento reprodutor e sexual no adulto (Sisk , Foster, 2004). 

Portanto, sendo necessário previamente o refinamento central e a posterior maturação 

periférica, para que o comportamento venha ser adequadamente expresso no adulto, a 

puberdade não é considerada um evento gonadal, mas sim um evento cerebral influenciado 

pelos hormônios esteroidais (Schulz , Sisk, 2006;  Schulz, Molenda-Figueira , Sisk, 2009) 

Alguns núcleos passam por esse refinamento realizado pelos hormônios como a MeA, 

o BNST e o AVPV, onde notamos uma alteração dendrítica e morfológica (Arai, Sekine , 

Murakami, 1996;  Sisk , Zehr, 2005;  Zehr et al., 2006). Contudo, podemos citar este 

refinamento principalmente no MPN e VMH.  
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No MPN observamos que durante o início da puberdade, por volta do 30°-36° dia de 

vida, tem-se um aumento da densidade dendrítica, de espinhos dendríticos e de protuberâncias 

pós-sinapticas (Anderson, 1982) iniciando assim a completa maturação neuronal, a partir da 

padronização sináptica, neuroquímica e estrutural, quanto ao número de axônios e 

varicosidades (Gerocs, Rethelyi , Halasz, 1986). Esta alteração pode estar correlacionada com 

a preparação para a ocorrência da primeira ovulação, uma vez que o MPN é rico em neurônios 

GnRH, assim como para a abertura vaginal e expressão do comportamento sexual feminino 

(Oakley, Clifton , Steiner, 2009;  Xue et al., 2014).  

Já no VMH podemos observar esse refinamento ocorrendo na morfologia, volume, 

neuroquímica e padronização sináptica, com um aumento considerável no número de sinapses 

aos 45 dias de idade (Matsumoto , Arai, 1986), principalmente em sua porção ventrolateral 

[VMHvl], uma vez que esta é uma das principais regiões responsáveis pelo controle do 

comportamento sexual feminino e que ao longo da vida no adulto é constantemente modulada 

pelos hormônios ovarianos (Madeira, Ferreira-Silva , Paula-Barbosa, 2001). 

Dessa forma, observamos que os hormônios ovarianos têm maior papel durante a 

organização peripuberal que durante a organização perinatal nos encéfalos de fêmeas (Schulz, 

Molenda-Figueira , Sisk, 2009). 

Além de todas as alterações influenciadas pelos hormônios durante o desenvolvimento 

neonatal até a puberdade, sua variação ao longo do ciclo estral, de um animal adulto, promove 

alterações na função cerebral por meio de modificações causadas no número de dendrito, 

axônios e sinapses, como também na neuroquímica.  

Esse efeito ao longo do ciclo estral além de ser observado no MPN, como relatado por 

Sinchak e colaboradores (2003) e já discutido, onde sua função é sincronizar, de acordo com a 

fase do ciclo, a exposição dos hormônios ovarianos com a ovulação e a expressão do 

comportamento sexual para que a cópula resulte em fecundação; pode ser observado também 
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nos neurônios do VMHvl, onde a ação do o estrógeno promove uma modulação morfológica 

e neuroquímicas nos seus neurônios. 

Morfologicamente, ao agir sozinho no VMHvl o estrógeno aumenta a excitabilidade 

neural deste núcleo com a liberação de glutamato (Luine et al., 1999), promovendo o 

encurtamento dos LPD e a interrupção de sua comunicação com o LFC e diminuindo assim, o 

reflexo de lordose (Griffin , Flanagan-Cato, 2011), ao mesmo tempo em que promove um 

aumento da densidade de espinhos dendríticos no LPC (Calizo , Flanagan-Cato, 2000). Já 

neuroquímicamente o estrógeno leva a indução dos receptores de progesterona (Griffin , 

Flanagan-Cato, 2011).  

Adicionalmente, quando ele atua seguido da liberação de progesterona, esta reverte os 

efeitos iniciais da excitabilidade do estrógeno, pois leva a liberação de GABA (Frankfurt, 

Fuchs , Wuttke, 1984;  Luine et al., 1999), resultando no reestabelecimento da comunicação 

LPD-LFC, e assim, na promoção do reflexo de lordose (Griffin , Flanagan-Cato, 2011). 

Esse papel específico da progesterona na facilitação do reflexo de lordose pôde ser 

comprovado em ratas ooforectomizadas, quando estas foram submetidas à administração 

sozinha de progesterona ou simultânea com estradiol, observando-se a inibição do 

comportamento sexual e a ausência de efeitos sobre o número de sinapses, devido à ausência 

de receptores para progesterona no VMHvl expressos pelo efeito antecipado da ação de 

estrogênio (Sa, Lukoyanova , Madeira, 2009). 

Portanto, a liberação inicial do estradiol, seguida pela progesterona, como ocorre no 

ciclo estral, é fundamental para a ocorrência do comportamento sexual feminino (Powers, 

1970).  

Adicionalmente, observando o efeito plástico dos hormônios ovarianos ao longo do 

ciclo estral podemos observar essa modulação hormônio-dependente em outra regiões, como 

nas células do hipocampo, onde nota-se um aumento e diminuição da densidade de espinhos 
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proporcional ao nível de estrógeno e progesterona encontrado e, assim, proporcional à fase 

estral em que a fêmea se encontra (Woolley, 1998). 

Sendo assim, o efeito plástico dos hormônios ovarianos na diferenciação de certos 

núcleos cerebrais e de determinados comportamentos entre os gêneros visto desde o 

desenvolvimento neonatal até a puberdade e ao longo do ciclo estral em animais adultos, pode 

também ser visto durante o envelhecimento, já que podem influenciar positivamente a 

memória, cognição, habilidades motoras, afetividade e adquirir uma ação protetora contra a 

neurodegeneração e lesão cerebral (Maggi et al., 2004). Contudo ainda são necessários 

estudos para se obter melhores conhecimentos dos efeitos das terapêuticas hormonais, pois 

ainda há a ocorrência de muitos efeitos negativos (Manson, 2014;  Manson, Chlebowski , 

Aragaki, 2014).  

Por fim, tem-se mostrado na literatura a prevalência de muitos transtornos mentais 

(depressão e ansiedade), alimentares e comportamentais que surgem principalmente em 

meninas na puberdade (Ahmed et al., 2008;  Benoit, Lacourse , Claes, 2013) quando estsa 

apresentam um início mais precoce ou mais tardio (Burke et al., 2017) ou quando tem-se a 

presença de um fator estressante, como um trauma, neste período (Kane , Ismail, 2017). 

Portanto, visto a fundamental importância dos hormônios esteroidais na modulação do 

SNC, ao longo de todas as fases de desenvolvimento, assim como na idade adulta e durante o 

envelhecimento, o nosso estudo do padrão de eferências do MPN em ratas não 

ooforectomizadas e ooforectomizadas pré-puberes para os núcleos de controle do 

comportamento sexual feminino, principalmente o VMHvl, contribui na ampliação do 

entendimento da ação dos hormônios ovarianos na maturação do circuito neural de controle 

do comportamento sexual feminino durante o período de maturação sexual, ou seja, durante a 

puberdade. 
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6 CONCLUSÃO  

 Estabelecemos a conectividade do MPN com o VMHvl tanto no GCa quanto no GOa’, 

assim como para os demais núcleos que compõe o circuito de controle do 

comportamento sexual feminino. 

 Foi visto em análises semi-quantitativa que a ooforectomia realizada pré-pubere no GOa’ 

promove uma alteração na densidade das projeções do MPN e na distribuição da 

marcação dessas projeções ao longo da extensão dos núcleos do comportamento sexual 

feminino, quando comparado ao GCa. 

 Em particular no VMHvl, além destas alterações observadas entre o GCa e GOa’, 

notamos a partir de nossa análise quantitativa que no GOa’ há uma diminuição no 

comprimento e quantidade de axônios, assim como na quantidade de varicosidades. 
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