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RESUMO 

PARADELA, R. S. Envolvimento dos neurônios Kiss1 na via neural através da qual 

o sistema circadiano regula o ciclo ovulatório. 2015. 53 f. Dissertação (Mestrado em 

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

de São Paulo, São Paulo, 2015.  
 

O controle da reprodução envolve a participação de três áreas: hipotálamo anterior, 

adenohipófise e gônadas, as quais compõem o eixo hipotálamo-hipófise-gônadas 

(HPG). Os neurônios Kiss1 localizados no núcleo anteroventral periventricular 

(AVPV/PeN) e núcleo arqueado (Arc) expressam o receptor de estrógeno alfa (ERα) e 

são essenciais no controle neuroendócrino do ciclo ovulatório. Os neurônios Kiss1 do 

AVPV/PeN apresentam conexões recíprocas com o núcleo supraquiasmático (NSQ), 

considerado o principal relógio biológico, e através do qual a informação fótica poderia 

modular o ciclo ovulatório. A vasopressina (AVP) e o peptídeo intestinal vasoativo 

(VIP) são os principais peptídeos produzidos pelo NSQ, e diversos estudos sugerem a 

participação destes neurotransmissores na secreção de LH. Devido à importância dos 

neurônios Kiss1 na regulação do ciclo ovulatório, o presente estudo investigou se fibras 

vasopressinérgicas estão em aposição com neurônios Kiss1 nos núcleos AVPV/PeN e 

Arc, bem como se os receptores através dos quais a AVP e o VIP se ligam para exercer 

suas ações são expressos nestes núcleos. Além disto, determinamos se variações nos 

níveis circulantes de estrógeno poderiam afetar a expressão destes receptores.  Para 

testar os objetivos utilizamos camundongos que foram divididos em três grupos: fêmeas 

em diestro; fêmeas que foram submetidas a cirurgia para remoção dos ovários (OVX); e 

fêmeas que foram submetidas a cirurgia para remoção dos ovários e receberam 

reposição de  estradiol (OVX+E2). Os resultados  demonstraram que cerca de 15% dos 

neurônios Kiss1 localizados no AVPV/PeN estão em contato aparente com fibras 

vasopressinérgicas, sendo que, os níveis circulantes de estrógeno não afetaram esta 

distribuição e sim o número de neurônios Kiss1.Também observamos que o RNAm que 

codifica a expressão dos receptores Avpr1a, VPAC1 e VPAC2 foi detectado nas regiões 

correspondentes aos núcleos AVPV/PeN e Arc. O RNAm que codifica a expressão dos 

receptores Avpr1b e Avpr2 não foram detectados nas respectivas regiões. No núcleo 

AVPV/PeN, a remoção dos ovários induziu aumento significativo da expressão do 

RNAm que codifica a expressão dos receptores VPAC1 e VPAC2, enquanto que, na 

região correspondente ao núcleo Arc a reposição de estradiol induziu um aumento 

significativo na expressão do RNAm que codifica a expressão do Avpr1a. Nossos 

resultados sugerem uma possível participação dos neurotransmissores AVP e VIP na 

modulação da reprodução, visto que, a expressão do RNAm que codifica os seus 

receptores sofre influência dos níveis circulantes de estradiol; além disso, esses 

receptores foram detectados em núcleos que expressam o gene Kiss1, essencial para a 

função reprodutiva. 

Palavras-chave: Kisspeptinas. Reprodução. Estrógeno. Núcleo Supraquiasmático. Ciclo 

Ovulatório. 



ABSTRACT 

PARADELA, R. S. Involvement of Kiss1 neurons in the neural pathway through 

which the circadian system regulates ovulatory cycle. 2015. 53 p. Masters thesis 

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

Universidade de São Paulo, São Paulo, 2015. 

The control of reproduction involves the participation of three areas: the anterior 

hypothalamus, anterior pituitary and gonads, which make up the hypothalamic-

pituitary-gonadal axis (HPG). The Kiss1 neurons in the periventricular anteroventral 

nucleus (AVPV/PeN) and arcuate nucleus (Arc) express the estrogen receptor alpha 

(ERα) and are essential in the neuroendocrine control of the ovulatory cycle. The Kiss1 

neurons of the AVPV/PeN have reciprocal connections with the suprachiasmatic 

nucleus (SCN), considered the main biological clock, and through which photic 

information could modulate the ovulatory cycle. Vasopressin (AVP) and vasoactive 

intestinal peptide (VIP) are the main peptides produced by the SCN, and several studies 

suggest the involvement of these neurotransmitters in LH secretion. Given the 

importance of Kiss1 neurons in the regulation of the ovulatory cycle, the present study 

investigated whether vasopressinergics fibers are in apposition with Kiss1 neurons in 

the AVPV/PeN and Arc nucleus, and whether the receptors of the AVP and VIP are 

expressed in these areas. In addition, we determine whether changes in circulating levels 

of estrogen could affect the expression of these receptors. To test these objectives our 

experimental animals (mice) were divided into three groups: females in diestrus; 

females ovariectomized (OVX); and females ovariectomized with estradiol replacement 

(OVX + E2). The results of this study demonstrated that approximately 15% of Kiss1 

neurons, in the AVPV/PeN, co-located with vasopressinergics fibers, and that 

circulating levels of estrogen did not affect this distribution, but modified the number of 

Kiss1 neurons. In addition, we found that the mRNA encoding the expression of 

Avpr1a, VPAC1 and VPAC2 receptors was detected in the AVPV/PeN and Arc 

regions. The mRNA coding for the expression of Avpr1b and Avpr2 receptors was not 

detected in these regions. In the AVPV/PeN, removal of the ovaries induced significant 

increase of mRNA expression that encodes the expression of VPAC1 and VPAC2 

receptors, whereas in the Arc replacement with estradiol induced a significant increase 

in the expression of mRNA encoding expression of Avpr1a. Our results suggest a 

possible involvement of AVP and VIP in modulating reproduction. since the expression 

of mRNA encoding their receptors is influenced by the circulating levels of estradiol; In 

addition, these receptors have been detected in nuclei expressing the Kiss1 gene 

essential for reproductive function.  

 

Keywords: Kisspeptins. Reproduction. Estrogen. Suprachiasmatic Nucleus. Ovulatory 

Cycle.  

 



1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Eixo Hipotálamo-Hipófise-Gônadas 

 

O controle neuroendócrino da reprodução depende principalmente da interação 

dinâmica entre sinais provenientes de três fontes principais: a área preóptica, onde um 

grupo de neurônios sintetiza o hormônio liberador de gonadotrofinas (GnRH); a 

adenohipófise, onde se localizam células gonadotróficas que são estimuladas por GnRH 

para sintetizar e liberar gonadotrofinas hipofisárias: hormônio luteinizante (LH) e 

hormônio folículo estimulante (FSH); e as gônadas, que, além da geração de gametas, 

respondem às ações tróficas de gonadotrofinas elevando a secreção de esteroides 

sexuais e hormônios. Através de uma alça de retroalimentação, o hipotálamo e a 

hipófise regulam a secreção de GnRH e gonadotrofinas, compondo o eixo hipotálamo-

hipófise-gônadas (HPG) (NAVARRO, 2011).  Os neurônios que sintetizam GnRH 

são regulados por muitos circuitos neuronais, mas um fator determinante para esta 

regulação é uma família de peptídeos, conhecidos como kisspeptinas, que são 

sintetizados sob o controle transcricional do gene Kiss1. O gene Kiss1 foi descoberto 

em 1996 primeiramente como um gene supressor de metástase, e recebeu inicialmente o 

nome de metastina. Depois, em homenagem ao local onde foi descoberto: Hershey, 

Pensilvania onde é o produzido o famoso “Hershey chocolate Kiss”, recebeu o nome de 

Kiss1 (OAKLEY; CLIFTON; STEINER, 2009).  

Em 2003, três trabalhos independentes mostraram que mutações no receptor de 

kisspeptinas, o GPR54, ou no gene Kiss1, geram diversos problemas reprodutivos, tais 

como: hipogonadismo hipogonadotrófico, que se caracteriza principalmente como uma 

redução no tamanho das gônadas, ausência de puberdade e infertilidade. Esses 

resultados foram observados em animais e humanos. Desde então, um forte interesse foi 

despertado a respeito do papel das kisspeptinas no controle da função reprodutiva ( 

D'ANGLEMONT DE TASSIGNY et al., 2007; DE ROUX et al., 2003; FUNES et al., 

2003; SEMINARA et al., 2003). 

1.2 Kisspeptinas e o mecanismo de retroalimentação dos esteroides sexuais 

 

Com o uso da técnica de hibridização in situ, e atualmente com a utilização de 

animais geneticamente modificados, sabe-se que existem três áreas principais, no que 



diz respeito à reprodução, que contêm neurônios que expressam o RNAm do gene 

Kiss1: o núcleo anteroventral periventricular (AVPV), o núcleo periventricular anterior 

(PeN) - que neste trabalho serão designados em conjunto como AVPV/PeN - e o núcleo 

arqueado (Arc); todos localizados no hipotálamo (Figura 1) (CRAVO et al., 2011; 

GOTTSCH ML, 2004; UZ et al., 2005). Além disso, foi demonstrado que outras regiões 

encefálicas contêm células que expressam o RNAm do gene Kiss1, como por exemplo, 

núcleo preóptico anterodorsal e o núcleo medial da amígdala (CRAVO et al., 2011; 

KAUFFMAN et al., 2007b).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Distribuição comparativa do RNAm do gene Kiss1 e células fluorescentes do 

animal transgênico Kiss1-Cre (Cravo et al., 2011). (A, C, E, G) Fotomicrografias em campo 

escuro de cortes encefálicos de camundongos selvagens (fêmeas sacrificadas na fase de diestro) 

demonstrando a expressão do RNAm do gene Kiss1 nos núcleos anteroventral periventricular 

(AVPV, A), núcleo periventricular anterior (PeN, C) e em dois níveis do núcleo arqueado (Arc, 

E, G). (B, D, F, H) Fotomicrografias fluorescentes de cortes encefálicos demonstrando a 

distribuição de neurônios Kiss1-Cre identificados com o anticorpo que reconhece a 

galactosidase pelo método de imunoistoquímica (Kiss1-Cre/gal-ir) no AVPV (B), PeN (D) e em 

dois níveis do Arc (F, H). 3V: terceiro ventrículo. Escala: 400 µM. 

 

Os mecanismos de ação dos hormônios esteroides no eixo HPG são 

principalmente inibitórios (mecanismo de retroalimentação negativo); entretanto, em 

fêmeas adultas, o aumento do estrógeno no dia do proestro  (fase do ciclo reprodutivo 

dos roedores) induz um pico de secreção do hormônio GnRH e consequentemente de 



gonadotrofinas (mecanismo de retroalimentação positivo) (HERBISON, 2008). Os 

estrógenos sintetizados pelos ovários, ou que podem ser produzidos localmente pela 

aromatização da testosterona, tem função essencial principalmente através da 

sinalização no receptor de estrógeno alfa (ERα), reconhecido por mediar o mecanismo 

de retroalimentação positivo no dia do proestro (WINTERMANTEL et al., 2006).  

Neurônios GnRH não expressam o ERα, entretanto, virtualmente todos os 

neurônios Kiss1 expressam este receptor. Evidências indicam que as populações rostrais 

e caudais de neurônios Kiss1 participam da modulação do eixo HPG de forma 

específica: os neurônios Kiss1 do AVPV/PeN tem papel dominante no mecanismo de 

retroalimentação positivo e, portanto, são essenciais para a indução do pico de secreção 

de gonadotrofinas e da ovulação, enquanto que, os neurônios Kiss1 do Arc 

participariam da modulação do mecanismo de retroalimentação negativo durante a 

maior parte do ciclo estral (COLLEDGE, 2010; D'ANGLEMONT DE TASSIGNY; 

HERBISON, 2008; OAKLEY; CLIFTON; STEINER, 2009; ROA et al., 2008). 

1.3 Controle temporal do ciclo ovulatório 

 

O estrógeno é um pré-requisito fundamental para que a ovulação ocorra, 

entretanto não é o único. A ovulação é um mecanismo complexo que exige a interação 

entre sinais periféricos e centrais para que ocorra. Nos roedores, o pico de secreção de 

LH ocorre somente no final da tarde do proestro e, portanto, parece ser modulado 

também por informações circadianas  (DE LA IGLESIA; SCHWARTZ, 2006). O 

hipotálamo contém diversos núcleos que estão envolvidos na regulação endócrina, e 

muitos destes núcleos exibem ritmos circadianos na síntese e liberação de hormônios. O 

núcleo supraquiasmático (NSQ) está no topo dessa hierarquia, e é considerado o 

regulador circadiano central dos mamíferos - o relógio biológico (KWON et al., 2011).   

Se os níveis circulantes de estradiol forem suficientes para induzir a liberação de 

GnRH, ainda assim ela só ocorrerá diante de um sinal temporal, possivelmente 

proveniente do NSQ. Essa pista temporal do NSQ é disponibilizada diariamente, como 

é demonstrado pelo fato de que o tratamento crônico com estradiol, tanto em ratos como 

em camundongos, estimula picos de LH diários apenas no período que precede o início 

da fase de escuro (CHRISTIAN; MOBLEY; MOENTER, 2005; DE LA IGLESIA; 

SCHWARTZ, 2006). Sendo assim, esse sinal diário é restrito a uma estreita janela de 

tempo: uma fêmea camundongo tratada com pentobarbital no período da tarde, mas não 



no período da manhã do proestro apresenta um atraso no pico de LH e 

consequentemente na ovulação. De outro modo, se o NSQ for lesionado uma 

aciclicidade estral se torna evidente, sugerindo que o NSQ também desempenha um 

papel crucial na função reprodutiva (BROWN-GRANT; RAISMAN, 1977; 

WIEGAND; TERASAWA, 1982).  

Funcionalmente, o NSQ está divido em duas partes: uma região ventrolateral 

denominada “core”, e uma região dorsomedial conhecida como “shell”. Os neurônios da 

região ventrolateral recebem informações sobre o ciclo claro/escuro através do trato 

retino-hipotalâmico; e esses neurônios da região ventrolateral se projetam para a região 

dorsomedial. Essas duas regiões são caracterizadas por suas populações neuroquímicas 

predominantes, conhecidas por sintetizarem os principais neurotransmissores do NSQ 

(ABRAHAMSON; MOORE, 2001; CANTERAS et al., 2011). Alem disso, também se 

caracterizam pela expressão diferencial de genes do relógio (MILLER et al., 2006). Na 

região ventrolateral, o principal neuropeptídio sintetizado é o polipeptídio intestinal 

vasoativo (VIP), e na região dorsomedial, o principal neuropeptídio é a vasopressina  

(MOORE; SPEH; LEAK, 2002). Esses dois neuropeptídios, VIP e vasopressina, são 

essenciais para os ritmos biológicos de muitos processos fisiológicos, tanto centrais 

como periféricos (LOWREY; TAKAHASHI, 2004).  

A identidade neuroquímica do sinal circadiano que estimula o pico de LH ainda 

é desconhecida. Porém, há indicações de que a vasopressina e  o VIP podem estar 

envolvidos nesse mecanismo ( KALSBEEK; BUIJS, 2002; VAN DER BEEK et al., 

1997). Neurônios que sintetizam VIP, por exemplo, possuem conexões diretas com 

neurônios GnRH, os quais expressam o receptor VPAC2 ( HORVATH; CELA; VAN 

DER BEEK, 1998; SMITH; JIENNES; WISE, 2000;  VAN DER BEEK et al., 1997). 

Neurônios GnRH inervados por VIP apresentam um aumento da expressão do marcador 

de ativação neuronal, c-FOS, que coincide com o período do pico de secreção do LH. 

Além do mais, se o receptor VPAC2 for bloqueado, ocorre uma queda na taxa de 

disparo neuronal de neurônios GnRH na tarde do pico de secreção do LH; esses dados 

que sugerem uma possível participação desse peptideo no controle do ciclo ovulatório ( 

CHRISTIAN; MOENTER, 2008; VAN DER BEEK et al., 1994).  

Outras evidências sugerem que a vasopressina exerce efeito estimulatório na 

indução do pico de secreção do LH: quando administrada diretamente na área medial 

pré-óptica aumenta o pico de secreção do LH em animais tratados com E2 (PALM et 

al., 2001), sendo o mesmo efeito observado em animais com o NSQ lesionado (PALM 



et al., 1999); quando antagonistas da vasopressina são administrados via 

intracerebroventricular, o pico de secreção de LH é atenuado (FUNABASHI; 

TOSHIYA et al., 2000); a administração in vitro de vasopressina aumenta a liberação de 

GnRH da área medial pré-óptica, sendo que, em cultura associada de NSQ e área medial 

pré-óptica, o ritmo de secreção de LH ocorre de forma sincronizada com o da 

vasopressina somente na presença de E2 ( FUNABASHI; TOSHIYA et al., 2000). Além 

desses relatos, sabe-se que a expressão da vasopressina é regulada por genes do relógio: 

Clock e Bmal1 (GRACE; FINK; QUINN, 1999; LOWREY;  TAKAHASHI, 2004; 

MUÑOZ; BREWER; BALER, 2002), e fêmeas com uma mutação no gene Clock 

(Clock/Clock) apresentam ciclo estral irregular, falhas no pico de secreção do LH e uma 

redução na expressão do RNAm que codifica a própria vasopressina e também do 

RNAm que codifica o receptor de vasopressina do subtipo 1a (Avpr1a) (MILLER et al., 

2004, 2006).  

Fibras vasopressinérgicas do NSQ se projetam para diversas áreas 

hipotalâmicas, como por exemplo, núcleo paraventricular, área preóptica, AVPV/PeN, 

dentre outras (DAI et al., 1998; KALSBEEK et al., 2008). Sendo assim, outra forma 

pela qual o NSQ poderia regular o eixo HPG seria através de uma via indireta 

representada por fibras vasopressinérgicas que inervam neurônios contendo receptores 

de ERα no núcleo AVPV/PeN que, por sua vez, se projetam para neurônios GnRH 

(Figura 2) (DE LA IGLESIA; BLAUSTEIN; BITTMAN, 1995; VIDA et al., 2010). O 

núcleo AVPV/PeN expressa os receptores dos principais peptídeos sintetizados pelo 

NSQ, vasopressina e VIP, e sabe-se que a expressão do receptor Avpr1a aumenta de 

forma significante no AVPV/PeN de ratos tratados com E2 (KALAMATIANOS et al., 

2004b; KALLÓ et al., 2004). Além disso, o pico de expressão da vasopressina no NSQ 

ocorre no final da tarde, próximo ao período em que ocorre o pico de LH (KRAJNAK et 

al., 1998).   

 

 



 

 

Figura 2. Representação esquemática do controle neuroendócrino da indução do pico do 

hormônio luteinizante (Modificado de: de la Iglesia e Schwartz, 2006). Quando os níveis 

circulantes de estrógeno estão elevados, ocorre um pico de liberação do hormônio GnRH que, 

por sua vez, induz um pico de liberação do hormônio luteinizante (LH). O efeito do mecanismo 

de retroalimentação positivo é modulado por neurônios que expressam o ERα que se projetam 

de forma direta ou indireta para neurônios GnRH. Neurônios do núcleo supraquiasmático 

projetam-se tanto para neurônios GnRH como para neurônios que expressam o ERα por vias 

diretas e indiretas, e recebe projeções dos neurônios que expressam o ERα localizados no 

AVPV/PeN, além de outras regiões. Pelo menos parte das projeções eferentes do NSQ para os 

neurônios GnRH ou para neurônios que expressam o ERα contêm o peptídeo intestinal 

vasoativo (VIP) e a vasopressina (AVP).  

 

 

 

 

 

 

 

 



1.3.1 Receptores de vasopressina e VIP 

 

A vasopressina é um nonapeptídeo produzido por núcleos hipotalâmicos, e atua 

como hormônio ou como neuromodulador. A vasopressina exerce seus efeitos por meio 

de três subtipos de receptores: Avpr1a, Avpr1b e o Avpr2. Os três tipos são encontrados 

em células periféricas, mas no encéfalo predomina o subtipo Avpr1a (BARBERIS, 

1996; RAGGENBASS, 2008); apesar de que, alguns trabalhos tem relatado a presença 

do Avpr1b em estruturas do sistema nervoso central (HERNANDO et al., 2001; 

YOUNG et al., 2006).   

 Os receptores Avpr1a, Avpr1b e Avpr2 pertencem a classe de receptores de 

membrana acoplados à proteína G (GPCR), mas diferem em função e mecanismo de 

transdução. O Avpr1a, por exemplo, quando ativado, aciona uma via de sinalização via 

fosfolipase C. A fosfolipase C libera dois fragmentos: 1,4,5 fosfatidilinositol (IP3) e o 

diacilglicerol (DAG), que atuam como segundos mensageiros. O IP3 liga-se a 

receptores do retículo endoplasmático estimulando a liberação de cálcio intracelular. O 

Avpr1b desencadeia o mesmo mecanismo de sinalização intracelular descrito para o 

Avpr1a. A ligação de vasopressina ao Avpr2, por outro lado, ativa o sistema da 

adenililciclase que resulta no aumento dos níveis citosólicos de adenosina 3’,5’ 

monofosfato cíclico (AMP cíclico) que, como segundo mensageiro, ativa a proteína 

quinase A que fosforila a aquaporina 2 localizada em vesículas intracelulares 

(RAGGENBASS, 2008).  

Em relação ao VIP, dois subtipos de receptores foram descritos: VPCA1 e 

VPAC2. Estes receptores também pertencem à família de receptores de membranas 

acoplados à proteína G.  O  RNAm que codifica o receptor VPAC1 foi detectado nos 

seguintes tecidos: pulmão, fígado e intestino, e no cérebro foi localizado na região do 

córtex e hipocampo; e o receptor VPAC2 já foi descrito em bulbo olfatório, área 

preóptica, e diversas outras área onde o VIP atua. (ISHIHARA et al., 1992; LUTZ et al., 

1993). A ativação dos receptores VPAC1 e VPAC2 ativa uma via de sinalização que 

desencadeia a produção de AMP cíclico, que atua como segundo mesageiro, e de cálcio 

(DICKSON et al., 2006).  

 

 

 

 



 

1.3.2 Possível meio de comunicação circadiana e estrogênica  

 

Os neurônios Kiss1 localizados no AVPV/PeN já são reconhecidos como 

essencias na indução do pico de LH por mediarem as ações do estradiol; também tem 

sido sugeridos como possível centro de convergência para o sinal circadiano e os níveis 

estrôgenicos (Figura 3) (SMARR; MORRIS; DE LA IGLESIA, 2012; VIDA et al., 

2010). Primeiro porque possuem receptores de ERα e tem a expressão do RNAm que 

codifica as kisspeptinas aumentada em resposta ao E2; e segundo porque os neurônios 

Kiss1 do AVPV/PeN recebem projeções diretas de neurônios vasopressinérgicos do 

NSQ , através dos quais poderia receber a informação circadiana;  sendo que, o mesmo 

padrão de projeções não foi observado com relação às células que produzem VIP 

(VIDA et al., 2010).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Possível interação dos neurotransmissores circadianos com o eixo HPG via 

neurônios Kiss1. Essa imagem ilustra o meio pelo qual o os neurotransmissores do núcleo 

supraquiasmático, vasopressina e VIP poderiam atuar no controle do eixo HPG por meio do 

núcleo anteroventral periventricular que contem os neurônios Kiss1, importantes para o 

mecanismo de retroalimentação positivo do estradiol.  



 

Nesse caso, tendo em vista o papel dos neurônios Kiss1 na reprodução e o seu 

possível envolvimento com o mecanismo circadiano que regula a ovulação, e levando 

em consideração que os principais neuropeptídeos do NSQ parecem agir sobre os 

circuitos que regulam o eixo HPG, o objetivo geral desse trabalho foi analisar a 

correlação entre os neuropeptídios vasopressina e VIP, bem como seus receptores e os 

neurônios Kiss1 nesse mecanismo dinâmico no qual interage  a informação circadiana e 

a estrogênica para induzir o pico de LH que precede a ovulação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 CONCLUSÕES  

 

Os resultados obtidos durante esse trabalho nos permitiu concluir que: 

 A expressão da proteína hrGFP, assim como do gene Kiss1, variaram de 

acordo com os níveis de E2;  

 As fibras vasopressinérgicas foram observadas apostas a neurônios Kiss1 

do AVPV/PeN independente dos níveis circulantes de E2. O mesmo não 

foi visto no núcleo Arc;  

 No núcleo AVPV/PeN, os baixos níveis de E2 induziu aumento da 

expressão do RNAm que codifica os receptores VPAC1 e VPAC2.   

 A expressão do RNAm que codifica o receptor Avpr1a aumentou em 

resposta aos altos níveis de E2 no núcleo Arc (Figura 12).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Diagrama ilustrando a expressão dos receptores de vasopressina e VIP nos núcleos 

anteroventral periventricular anterior (AVPV/PeN) e núcleo arqueado (Arc), assim como as 

projeções de fibras imunorreativas a vasopressina que só foram observadas em aposição a 

neurônios Kiss1 no AVPV/PeN. A expressão do principal receptor de vasopressina, o Avpr1a 

foi maior no Arc em resposta aos altos níveis circulantes de estradiol, enquanto que no 

AVPV/PeN, o quadro de ovarectomia, que reduz bastante os níveis de estradiol , induziu o 

aumento da expressão dos receptores de VIP, VPAC1 e VPAC2.  
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