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What is mind? 

No matter. 

What is matter? 

Never mind.* 

 

Thomas Hewitt Key, 1799 – 1875
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Nogueira AB. Mapeamento de potencial nicho neurogênico no lobo temporal humano 

[tese]. São Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo; 2014. 

No final do século 19, o neurônio foi descrito como a unidade funcional básica do sistema 

nervoso e sua formação era considerada inexistente na fase adulta, explicando a ausência 

de recuperação significativa em doenças neurológicas. Evidências de geração de 

neurônios em mamíferos adultos surgiram na década de 1960 e foram confirmadas três 

décadas depois. Atualmente, predomina a visão de que mamíferos adultos possuem dois 

nichos neurogênicos independentes: a zona subventricular (ZSV) e a zona subgranular 

(ZSG) do giro denteado. No entanto, a existência de nichos neurogênicos em humanos 

adultos é controversa. Nossa hipótese foi de que o mapeamento de nichos neurogênicos 

no lobo temporal humano poderia esclarecer aspectos sobre a neurogênese adulta. A 

detecção destes nichos foi buscada em 28 lobos temporais através de imuno-histoquímica 

para nestina, o marcador mais comum de células-tronco neurais, que são aquelas capazes 

de se autorrenovar e de gerar novas células neurais. A neurogênese foi pesquisada no 

hipocampo pelo uso de DCX (do inglês “doublecortin”), o principal marcador de 

neuroblastos e neurônios imaturos. Nestina foi observada em uma camada contínua 

formada pela ZSV, zona subpial do lobo temporal medial e ZSG, terminando no subículo. 

A partir do subículo, uma intensa expressão de DCX ocorreu através da principal via 

eferente do hipocampo até a fímbria. A visão panorâmica das marcações por nestina e 

DCX mostrava em conjunto uma linha que circundava as estruturas límbicas do lobo 

temporal. Por isto, foi denominada linha externa de células do sistema límbico (LECEL). 

Uma possível explicação para os resultados é que a LECEL seja um nicho neurogênico 

no qual a ZSV, a zona subpial do lobo temporal medial e a ZSG formam uma unidade 

contendo células-tronco neurais que se diferenciam em neurônios no subículo. 



 
 

 

Curiosamente, a área identificada previamente como sendo a corrente migratória rostral 

humana (formada por células neurais imaturas migrando a partir da ZSV do corno frontal) 

pode ser na verdade o fórnix, que contém axônios originados no subículo. A implicação 

mais intrigante dos resultados é que se as características da LECEL seguirem além do 

lobo temporal, então o encéfalo humano pode conter um anel neurogênico límbico, em 

que a neurogênese ocorreria principalmente no subículo e seria modulada pelas estruturas 

relacionadas à fissura coroideia. Este estudo sugere que a neurogênese ocorre de maneira 

orquestrada em uma área ampla do lobo temporal humano.  

Descritores: Neurogênese; Nicho de células-tronco; Humanos; Adulto; Lobo temporal; 

Sistema límbico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Nogueira AB. Mapping of potential neurogenic niche in the human temporal lobe 

[thesis]. São Paulo: “Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo”; 2014. 

At the end of the 19th century, the neuron was described as the basic functional unit of the 

nervous system. The formation of neurons was thought to be absent in adulthood, thus 

explaining the lack of significant recovery from neurological diseases. Evidence for the 

generation of neurons in adult mammals was reported in the 1960s and confirmed three 

decades later. Currently, the prevailing view is that adult mammals harbour two 

neurogenic niches: the subgranular zone (SGZ) of the dentate gyrus and the 

subventricular zone (SVZ). Nonetheless, the existence of these niches in adult humans is 

controversial. We hypothesised that mapping neurogenic niches in the human temporal 

lobe could clarify this issue. The presence of neurogenic niches was examined in 28 

temporal lobes via immunostaining for nestin, the most common marker for neural stem 

cells, which are cells with the capacities of self-renewal and the generation of neural cells. 

The presence of neurogenesis was examined in the hippocampus with doublecortin 

(DCX), a prominent marker for neuroblasts and immature neurons. Nestin was observed 

in a continuous layer that was formed by the SVZ, the subpial zone of the medial temporal 

lobe and the SGZ, terminating in the subiculum. In the subiculum, remarkable DCX 

expression was observed through the principal efferent pathway of the hippocampus to 

the fimbria. A panoramic view of nestin and DCX staining collectively displayed a line 

that surrounded the limbic structures of the temporal lobe. Hence, we termed it the 

external line of cells of the limbic system (EXCEL). A possible explanation for the results 

is that the EXCEL is a neurogenic niche, in which the SVZ, the subpial zone of the medial 

temporal lobe and the SGZ form a unit containing neural stem cells that differentiate into 

neurons in the subiculum. Curiously, the area previously identified as the human rostral 



 
 

 

migratory stream (formed by immature neural cells that migrate from the SVZ of the 

frontal horn) may in truth be the fornix, which contains axons that originate in the 

subiculum. Perhaps most intriguingly, if the EXCEL acts as a neurogenic niche beyond 

the boundaries of the temporal lobe, the human brain may contain a limbic neurogenic 

ring, in which neurogenesis would occur in the subiculum through the modulation of 

choroid fissure-related structures. This study suggests that neurogenesis may occur in an 

orchestrated manner in a broad area of the human temporal lobe.  

Descriptors: Neurogenesis; Stem cell niche; Humans; Adult; Temporal lobe; Limbic 

system.
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 Neurogênese mamífera adulta 

O estudo da neurogênese adulta é um ramo do conhecimento com início tardio 

em comparação à descrição do neurônio, feita por Ramon y Cajal no fim do século 19. 

Este atraso é em parte atribuído a conclusões de seu estudo publicado em 1913-1914: 

“Nos centros adultos, as vias neurais são como que fixas, terminadas, imutáveis” e “tudo 

deve morrer, nada pode ser regenerado”1. Estas conclusões ficaram rotuladas como o 

“Dogma Central da Neurobiologia”2. No entanto, os críticos de Ramon y Cajal 

subestimam as perspectivas postuladas por ele, na forma de um desafio à pesquisa 

científica: “Está para a ciência do futuro mudar, se possível, este duro decreto”1,2. 

De fato, este desafio começou a ser vencido apenas quase meio século depois. 

Em 1962, Altman3 relatou as primeiras evidências de neurogênese mamífera adulta. 

Contudo, mesmo seus estudos não tiveram grande repercussão inicialmente, em função 

de dois fatores principais: as limitações técnicas da época e a falta de perspectiva de uma 

possível aplicação deste conhecimento.  

Trabalhos desta natureza foram retomados primeiramente em pássaros. Em 

1983, Goldman e Nottebohm4 descreveram neurogênese adulta ocorrendo no núcleo do 

controle vocal, denominado hiperestriado. Para isto, administraram timidina tritiada a 

canárias. A timidina tritiada é incorporada ao DNA de células em divisão e pode ser 

detectada por autorradiografia. Os cérebros analisados precocemente após a 

administração da timidina tritiada continham células marcadas na zona ventricular e os 

cérebros analisados em períodos tardios continham neurônios do núcleo do controle vocal 
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marcados pela timidina tritiada. Estes resultados indicaram que neurônios são formados 

na fase adulta a partir de células progenitoras localizadas na zona ventricular. 

A neurogênese mamífera adulta foi novamente demonstrada em 1992, por 

Reynolds e Weiss5. Estes autores realizaram cultura de células a partir de amostras obtidas 

do corpo estriado de camundongos. Em meio de cultura contendo fator de crescimento 

epitelial, aproximadamente 1,5% das células proliferaram. Cada célula em proliferação 

mantinha-se agrupada em esferas com suas descendentes. Imunofluorescência realizada 

posteriormente nestas esferas revelou a existência de células que expressavam nestina, 

até então utilizada como marcador de células-tronco neurais (CTNs) embrionárias6, além 

de outras células que expressavam marcadores de neurônios e astrócitos. Desta maneira, 

este estudo caracterizou CTNs, que são células capazes de se autorrenovar e de gerar 

células do sistema nervoso (neurônios, astrócitos e oligodendrócitos), em indivíduos 

mamíferos adultos. 

O ensaio de neuroesferas passou a ser empregado com frequência cada vez 

maior e foi associado a estudos “in vivo” através da imuno-histoquímica na pesquisa de 

neurogênese mamífera adulta. Atualmente, o consenso na literatura é de que a 

neurogênese mamífera adulta ocorra em dois microambientes específicos, os chamados 

nichos neurogênicos: a zona subventricular (ZSV)7 e a zona subgranular (ZSG) do giro 

denteado8. Estes dois nichos neurogênicos são considerados estruturas independentes. As 

CTNs se proliferam a partir da ZSV, principalmente na região anterior do ventrículo 

lateral, migram pela chamada corrente migratória rostral e se diferenciam em neurônios 

no bulbo olfatório. As células geradas a partir da ZSG migram por uma curta distância 

até o giro denteado e se diferenciam em neurônios granulares.  
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1.2 Neurogênese humana adulta 

A descrição de nichos neurogênicos na espécie humana é mais controversa 

em relação a roedores. A primeira evidência de que o encéfalo humano adulto contém 

CTNs foi relatada por Kirschembaun et al.9 em 1994. Estes autores coletaram amostras 

cirúrgicas de pacientes com esclerose mesial temporal, uma forma de atrofia do 

hipocampo. A formação de neurônios a partir deste tecido foi demonstrada “in vitro” pelo 

método da timidina tritiada, que foi detectada em células com características morfológicas 

e funcionais de neurônios.  

A demonstração da neurogênese humana adulta constitutiva, ou seja, 

ocorrendo fisiologicamente, foi realizada por Eriksson et al.10 em 1998, em um estudo 

considerado seminal no campo da neurogênese adulta. Para isto, estes pesquisadores 

analisaram o cérebro de pessoas com óbito por carcinoma de faringe e laringe que haviam 

recebido bromodeoxiuridina (BrdU) como forma de avaliação clínica do tumor. A BrdU 

é um análogo da timidina que se incorpora ao DNA de células em divisão e pode ser 

detectada posteriormente através de imuno-histoquímica. Os autores identificaram 

células granulares do giro denteado com comarcação por BrdU e marcadores de neurônios 

maduros. Estes resultados foram considerados prova da existência de neurogênese 

humana adulta constitutiva, que no lobo temporal foi identificada somente no giro 

denteado. O método de incorporação de BrdU tornou-se o padrão ouro para a 

demonstração de neurogênese humana adulta, mas nenhum estudo o usou novamente com 

esta finalidade, talvez pela dificuldade técnica em realizá-lo.  

A formação de neurônios na camada granular do giro denteado humano 

sugere a existência de CTNs na ZSG, por analogia ao que ocorre em roedores. 
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Curiosamente, raros estudos relatam a busca de CTNs na ZSG humana. Apenas um estudo 

mostra células que expressam o principal marcador de CTNs (nestina) na ZSG humana11 

e outro estudo não detectou células nestina-positivas nesta localização12. Por outro lado, 

CTNs foram repetidamente detectadas pelo ensaio de neuroesferas a partir de amostras 

do hipocampo obtidas principalmente em lobectomias temporais por esclerose mesial 

temporal13-26.  

A existência de neurogênese adulta constitutiva na ZSV humana também é 

controversa27-30. Em 2004, Sanai et al.27 reforçaram evidências prévias de existência de 

CTNs na topografia das paredes dos ventrículos laterais, utilizando o ensaio de 

neuroesferas a partir de amostras obtidas em cirurgias que envolviam acesso ao ventrículo 

lateral. Contudo, o dado mais relevante deste estudo foi um resultado negativo. Através 

de imuno-histoquímica para marcadores de neuroblastos e neurônios imaturos em 

cérebros coletados em autópsias de indivíduos sem história de doença neurológica, os 

autores não identificaram uma corrente migratória rostral. A corrente migratória rostral 

foi buscada em cortes coronais que envolviam os cornos frontais dos ventrículos laterais 

e a topografia do pedúnculo olfatório. Além disso, a partir do pedúnculo olfatório foram 

avaliados o trato e o bulbo olfatórios. A conclusão deste estudo foi de que células com o 

potencial de apresentar “in vitro” as características de CTNs existem na ZSV humana, 

mas por um mecanismo desconhecido não formam neurônios no cérebro adulto. Este 

estudo reforçou o conceito de que a neurogênese humana adulta é inexistente, ao menos 

a partir da ZSV.  

Contudo, evidências da existência de uma corrente migratória rostral humana 

foram mostradas três anos após, por Curtis et al28. Para isto, os autores também realizaram 

imuno-histoquímica para marcadores de neuroblastos e neurônios imaturos em cérebros 
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coletados em autópsias. O resultado principal deste estudo é que a estrutura definida como 

corrente migratória rostral humana localiza-se em uma região diferente da esperada 

considerando a anatomia comparada entre roedores e humanos. Desta maneira, os 

marcadores utilizados neste estudo são mostrados em uma corrente formada por dois 

braços. O primeiro deles representa cerca de 90% da área marcada, origina-se 

difusamente na topografia medial e inferior do corno frontal e converge em um feixe que 

corre no sentido inferior, posterior e lateral à cabeça do núcleo caudado, terminando na 

topografia do pedúnculo olfatório. O segundo braço corresponde a um feixe menor que 

começa na topografia do pedúnculo olfatório e segue através do trato olfatório em direção 

ao bulbo olfatório. Nesta corrente migratória rostral foram também identificados núcleos 

que expressavam PCNA (do inglês “proliferating cell nuclear antigen”), um marcador de 

proliferação celular, mas o tipo celular que se proliferava não foi definido. A análise da 

área identificada como corrente migratória rostral por microscopia eletrônica revelou 

núcleos celulares com morfologia de núcleos de neuroblastos, sugerindo a existência de 

migração deste tipo celular por esta corrente. Este estudo apresentou um resultado 

diferente do esperado até aquele momento em relação à corrente migratória rostral 

humana. 

A controvérsia sobre a existência da corrente migratória rostral humana 

persiste até os dias atuais. Desta maneira, Sanai et al.29 reavaliaram esta questão e 

concluíram que a corrente migratória rostral humana existe apenas em crianças com até 

18 meses de vida aproximadamente. Este estudo mostra cortes coronais realizados na 

topografia da parede anterior do corno frontal, mas com a topografia dos corpos 

mamilares sendo mencionada como o limite inferior destes cortes, ou seja, posteriormente 

ao realizado no estudo prévio deste grupo. Os autores também identificaram a partir da 
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localização definida como corrente migratória rostral uma bifurcação que corria 

medialmente, em direção ao córtex pré-frontal.  

Uma questão que não ficou esclarecida nos estudos que encontraram uma 

corrente migratória rostral humana foi o destino das células que a formam. Em um relato, 

a área desta corrente é maior em seu início e mínima em seu suposto trajeto final no trato 

e bulbo olfatórios28. Em outro relato, esta corrente não atinge o trato olfatório e não há 

sinais de morte celular por apoptose30. 

A localização anatômica descrita para a corrente migratória rostral humana 

não foi englobada em nosso estudo, mas iremos mostrar que nossos resultados podem 

contribuir para o esclarecimento das controvérsias sobre este tema. 

Embora o consenso atual seja de que a neurogênese mamífera adulta ocorra a 

partir de nichos neurogênicos localizados na ZSG e ZSV, CTNs têm sido identificadas 

esporadicamente em áreas supostamente não-neurogênicas. Por exemplo, a zona subpial 

(ZSP) de mamíferos tem gerado achados intrigantes em condições normais e 

patológicas31-33. Na espécia humana, as CTNs foram identificadas por cultura de células 

a partir de amostras coletadas na topografia de áreas como o neocórtex14,16,21,22,27, a 

substância branca21,24 e a amígdala21, mas a localização precisa na citoarquitetura não foi 

avaliada nestes estudos.  

1.3           Imuno-histoquímica 

Os principais métodos para estudo da neurogênese humana adulta são o 

ensaio de neuroesferas (ou cultura de células em monocamada, em um menor número de 

estudos)34 e a imuno-histoquímica, que é o método mais indicado para avaliar a 

localização anatômica de potenciais nichos neurogênicos. Apesar da relevância da imuno-
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histoquímica, seus limites técnicos têm sido subestimados e a otimização de protocolos 

deste método por si só constituem um objetivo para o estudo da neurogênese humana 

adulta35-37. 

Assim, o aperfeiçoamento de técnicas de dissecção e de imuno-histoquímica 

pode contribuir para o esclarecimento das controvérsias quanto à existência e localização 

de nichos neurogênicos na espécie humana. Poucos protocolos foram descritos para esta 

finalidade35-37. Na prática, alguns detalhes técnicos devem ser considerados. As 

circunstâncias do óbito podem ser um obstáculo para resultados confiáveis, especialmente 

a idade, a existência de doenças prévias, a causa do óbito e o período pré-agônico; o 

mesmo é válido para o período entre o óbito e a fixação do tecido.  

A padronização da dissecção do encéfalo também deve ser buscada porque 

um motivo das controvérsias sobre a neurogênese humana adulta pode ser a dificuldade 

em identificar parâmetros anatômicos e a localização das estruturas encefálicas na 

citoarquitetura. Adicionalmente, o conhecimento das conexões dos núcleos encefálicos e 

do córtex cerebral pode contribuir para a interpretação de resultados em estudos sobre 

neurogênese humana adulta, embora este aspecto não tenha sido mencionado 

previamente, possivelmente por não ser considerado relevante nesta área de pesquisa. 

Quanto ao tipo de tecido38, deve-se lembrar da autofluorescência decorrente 

dos grânulos de lipofuscina em neurônios. A autofluorescência também ocorre com 

hemácias, ocasionalmente mantidas em peças de autópsias. Quanto a marcadores de 

neurogênese, uma limitação pode ser a pouca informação sobre controles positivos. Além 

disso, há evidências de que o tempo e a temperatura de exposição aos anticorpos primários 

interfiram no resultado do experimento. Esta informação é particularmente mencionada 
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para a nestina39. Também a recuperação antigênica pode interferir significativamente no 

resultado de alguns marcadores relacionados à neurogênese. 

A própria microscopia em si deve ser levada em conta na demonstração dos 

resultados: em função da heterogeneidade da citoarquitetura do encéfalo, resultados 

interessantes poderiam ser desvendados através de imagens com menores aumentos do 

que com a microscopia convencional40. 

Além das limitações relacionadas à imuno-histoquímica em cérebro humano, 

uma dificuldade para o estudo da neurogênese adulta é a ausência de marcadores 

específicos para CTNs41 e neurogênese42-52, identificada pela presença de neuroblastos ou 

neurônios imaturos.  

Atualmente, o marcador mais utilizado para identificação de CTNs é a 

nestina6,41,53. A nestina é uma proteína de filamento intermediário de classe VI, cujo gene 

que a codifica foi identificado e isolado a partir da pesquisa de um marcador de células-

tronco presente durante o desenvolvimento embrionário do encéfalo6. Desde então, a 

expressão de nestina tem sido demonstrada também na embriogênese de tecidos 

originados a partir das três camadas germinativas, assim como em regeneração, 

tumorigênese e sob condições fisiológicas destes mesmos tecidos, em animais 

adultos41,53. Portanto, a nestina é detectada sob diferentes condições, em uma grande 

variedade de tecidos e em um amplo espectro de intensidades, o que tem prejudicado uma 

síntese quanto às suas principais funções.  

O principal marcador para neuroblastos e neurônios imaturos, que indicam 

ocorrência de neurogênese, é DCX (do inglês “doublecortin”). DCX é uma proteína 

associada a microtúbulo. O gene que a codifica foi isolado a partir da descoberta de sua 
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mutação em casos de lisencefalia e síndrome do duplo córtex, que apresentam alteração 

na migração de neuroblastos durante a neurogênese fetal42. DCX tem sido descrita num 

amplo espectro de fenótipos em relação à diferenciação, variando de neuroblastos43 e 

células progenitoras oligodendrogliais54 a células neurais maduras46. Entre estes 

extremos, DCX foi mostrada como sendo um marcador de plasticidade neural52,55.  

Portanto, a marcação por nestina ou DCX não são uma prova de que a célula 

marcada seja uma CTN ou um neuroblasto, respectivamente. No entanto, a morfologia e 

localização de células que expressam nestina ou DCX avaliadas em contexto podem 

fornecer evidências de um potencial nicho neurogênico. 

1.4           Função da neurogênese adulta 

A função da neurogênese adulta é desconhecida, embora sejam conhecidos 

fatores que a influenciem, como correr56 e o aprendizado57. A neurogênese no bulbo 

olfatório de roedores é mais significativa do que no giro denteado7, provavelmente pela 

relevância do olfato na sobrevivência do animal. No entanto, a função da neurogênese a 

partir da ZSG tem despertado mais interesse porque o hipocampo é uma estrutura 

fundamental para a memória e o aprendizado. Atualmente, a hipótese prevalente é de que 

a neurogênese no giro denteado de mamíferos adultos pode estar relacionada à memória 

e ao aprendizado58 através de dois mecanismos59: a separação de padrões e a 

hiperexcitabilidade de neurônios imaturos.  

A separação de padrões é o processo em que diferentes estímulos são 

discriminados através de uma grande gama de padrões de resposta das células granulares 

em conjunto59. Esta capacidade de discriminação pelo giro denteado é atribuída à 

existência de um número maior de neurônios neste giro em comparação à sua principal 
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aferência, o córtex entorrinal. A neurogênese no giro denteado adulto pode contribuir com 

o número total de neurônios nesta estrutura. 

Células em diferenciação neuronal no giro denteado também contribuem com 

a memória e o aprendizado devido à sua hiperexcitabilidade59. Por exemplo, estas células 

apresentam limiar menor para a potencialização de longo prazo, um mecanismo de 

formação de memória59. De maneira semelhante, no paradigma do labirinto aquático de 

Morris, no qual o animal normalmente localiza em tempos progressivamente menores 

uma plataforma submersa na água guiando-se por estímulos do ambiente, estas células 

em diferenciação neuronal são mais ativas do que as células granulares maduras; quando 

maduras e integradas à circuitaria neuronal, também apresentam maior atividade em 

relação às demais células granulares ao serem expostas novamente ao mesmo teste59.  

Em resumo, o estado atual do conhecimento tanto sobre memória quanto 

sobre neurogênese tem levado à expectativa de que evidências de existência de 

neurogênese humana adulta no lobo temporal medial possam contribuir para o 

esclarecimento de mecanismos da memória.  

1.5           Doenças neuropsiquiátricas e neurogênese 

As controvérsias sobre neurogênese adulta dificultam o estudo de sua 

eventual participação em doenças neuropsiquiátricas, mas de acordo com as poucas 

evidências disponíveis a neurogênese no giro denteado está alterada nestas doenças60,61. 

Desta maneira, o número de células positivas para marcadores de divisão celular no giro 

denteado está diminuído na esquizofrenia60. Na doença de Alzheimer, a proliferação 

celular é maior, mas não envolve linhagem neuronal60. Na epilepsia do lobo temporal, a 

neurogênese é maior, mas leva à formação de neurônios granulares ectópicos que 
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provavelmente contribuem para a formação de circuitos neuronais aberrantes e para a 

persistência das crises epilépticas61; entretanto, pacientes cirúrgicos de epilepsia do lobo 

temporal com maior capacidade de neurogênese demonstrada “in vitro” apresentam 

melhor desempenho na avaliação pré-operatória da memória62. Acidente vascular 

encefálico60,61 e traumatismo cranioencefálico61, que também podem envolver o lobo 

temporal, levam a aumento da neurogênese, mas a origem das células positivas para 

marcadores de neurônios imaturos é desconhecida e uma melhora clínica por este 

mecanismo não foi demonstrada61. 

1.6           Terapias de neurorregeneração 

O conhecimento sobre células-tronco embrionárias e adultas tem levado ao 

desenvolvimento de ensaios clínicos envolvendo neurorregeneração63. De maneira geral, 

células-tronco embrionárias, CTNs embrionárias e células-tronco da medula óssea de 

adultos têm sido testadas como terapia em doenças neurológicas degenerativas, acidente 

vascular encefálico e traumatismos cranioencefálico e raquimedular63. No entanto, até o 

momento nenhum estudo ultrapassou as fases iniciais de ensaios clínicos63.  

A determinação de potenciais nichos neurogênicos no encéfalo humano 

implica duas possíveis estratégias clínicas para a neurorregeneração através de CTNs: o 

estímulo à neurogênese “in vitro” ou “in vivo”. O conhecimento da distribuição 

citoarquitetônica das CTNs permitiria seu isolamento com maior eficiência para o 

desenvolvimento de aplicações clínicas através da manipulação “in vitro”. Além disso, 

fatores sistêmicos e do microambiente de um nicho neurogênico poderiam ser usados para 

modular a neurogênese “in vivo”. Por exemplo, a influência da inflamação na 

neurogênese induzida por lesão (fator sistêmico)64 e a relação entre a vasculogênese e 
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neurogênese (fator do microambiente)65 podem guiar estratégias de terapia de 

neurorregeneração através da modulação da neurogênese “in vivo”. 

1.7           Objetivo 

O objetivo deste estudo foi esclarecer aspectos da neurogênese adulta através 

do mapeamento de nichos neurogênicos no lobo temporal humano. 

O lobo temporal humano foi escolhido pelas poucas evidências através da 

imuno-histoquímica de que a ZSG humana é um nicho neurogênico11,12. Além disso, a 

localização de CTNs através do método “in vitro” pode ser imprecisa em função da 

complexidade da anatomia microcirúrgica desta região, do volume de tecido 

normalmente usado neste tipo de pesquisa e da possível influência da fisiopatologia da 

epilepsia do lobo temporal, principal fonte de obtenção de CTNs na espécie humana66. 

Outra justificativa para este objetivo é a falta de dados sobre a localização na 

citoarquitetura das CTNs identificadas pelo ensaio de neuroesferas em áreas do lobo 

temporal supostamente não-neurogênicas21. 
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2              MÉTODOS 

2.1 Aprovação ética e captação dos encéfalos 

Os encéfalos foram obtidos após aprovação deste projeto pela Comissão de 

Ética do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo 

(HCFMUSP) (Protocolo de Pesquisa nº 013 / 05) e pelo Serviço de Verificação de Óbitos 

da Capital. Os critérios para inclusão dos encéfalos foram baseados naqueles utilizados 

em estudos semelhantes, envolvendo autópsias. Por isso, programou-se a dissecção dos 

lobos temporais de pessoas com óbito a partir dos 16 anos, cuja causa de morte não 

envolvesse patologia neurológica diagnosticada clinicamente ou pela autópsia. O tempo 

entre o óbito e a fixação do tecido deveria ser menor do que 24 h. Blocos de glioblastoma 

e carcinoma hepatocelular utilizados para a padronização do protocolo de imuno-

histoquímica foram obtidos no arquivo do Departamento de Patologia do HCFMUSP. 

2.2 Estatística 

A estatística descritiva e as inferências estatísticas (teste U de Mann-Whitney) 

foram realizadas com o uso do software “Statistica Trial Version” (Star Soft, Tulsa, 

EUA). Os resultados foram considerados significantes se p < 0,05 para teste unilateral.  

2.3           Dissecção dos encéfalos 

A dissecção dos encéfalos foi feita à mão livre, com lâminas para micrótomo. 

Logo após a retirada do encéfalo do cadáver, o mesencéfalo era separado da ponte e do 

cerebelo. O corpo caloso era seccionado para separação dos hemisférios. Os hemisférios 

eram então mantidos por 45 a 60 min em solução gelada de formaldeído, tempo mínimo 
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necessário para tornar a consistência dos hemisférios adequada para dissecção (tempos 

mais prolongados melhorariam ainda mais a consistência, mas levariam à degradação de 

proteínas em áreas profundas que seriam alcançadas mais tardiamente pela solução de 

formaldeído). Cada hemisfério foi cortado axialmente na topografia da linha das 

comissuras anterior e posterior. Algumas variações pequenas na dissecção foram 

realizadas, para documentação fotográfica dos parâmetros anatômicos (Anexo B, Figura 

1).  

No planejamento dos cortes, consideramos o objetivo de obter lâminas com 

áreas simultaneamente consensuais e controversas em relação à presença de nichos 

neurogênicos (Anexo B, Figura 1). Ao mesmo tempo, as principais organizações 

citoarquitetônicas do lobo temporal deveriam estar incluídas. Assim, realizamos três 

cortes coronais sobre o lobo temporal (Anexo B, Figura 1A). Para cada um destes cortes, 

o bloco era conseguido a partir de um novo corte a aproximadamente 0,5 cm 

anteriormente. O corte posterior era feito no nível do sulco mesencefálico lateral. Desta 

maneira, obtínhamos um corte coronal do corpo do hipocampo e do giro para-hipocampal 

(Anexo B, Figuras 1A e 1B) no limite posterior de algumas técnicas de lobectomia 

temporal para epilepsia66.  O corte intermediário era feito no nível do ponto coróideo 

inferior, ou seja, no limite entre a cabeça e o corpo do hipocampo (Anexo B, Figuras 1A 

e 1D). O corte anterior era feito no nível do recesso uncal, com o intuito principal de 

estudar a amígdala, mas expondo simultaneamente outras áreas citoarquitetônicas 

relevantes (Anexo B, Figuras 1A e 1C). Um parâmetro na superfície encefálica que 

auxiliou neste nível foram os corpos mamilares, habitualmente englobados neste plano 

de corte.  Por último, mais dois blocos eram obtidos. Em um deles, a superfície ventricular 

era dissecada tangencialmente, na topografia da eminência colateral (Anexo B, Figura 
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1B). O quinto bloco englobava o giro temporal médio, principalmente para estudo do 

neocórtex (Anexo B, Figura 1C). 

2.4 Imuno-histoquímica e histologia 

As amostras foram fixadas em solução de formaldeído a 4% (pH 7,2) em 

temperatura ambiente por 24 h e emblocadas em parafina. Os blocos foram cortados em 

secções de 5 µm, que eram montadas em lâminas silanizadas.  

Os anticorpos primários utilizados estão listados na Tabela 1 do Anexo A. Os 

anticorpos contra nestina ou DCX eram escolhidos para os experimentos com base na 

disponibilidade no laboratório e não em função do animal em que foram produzidos ou 

do fabricante dos anticorpos, porque não há relato de influência destes fatores nos 

resultados de experimentos envolvendo estas duas proteínas. Os marcadores utilizados 

para cada tecido emblocado e a justificativa destas escolhas estão listados na Tabela 2 do 

Anexo A. 

Os anticorpos secundários utilizados estão listados na Tabela 3 do Anexo A 

e eram escolhidos em cada experimento em função do animal em que era produzido o 

anticorpo primário, como feito habitualmente em experimentos de imuno-histoquímica 

(por exemplo, em experimentos com anticorpo primário produzido em coelho era 

utilizado anticorpo secundário produzido em burro ou cabra que reagia contra 

imunoglobulinas de coelho). 

A estreptavidina utilizada era conjugada a sonda fluorescente verde 

(estreptavidina conjugada a Alexa Fluor® 488, 1 : 1 000, nº de catálogo S32354, 

Invitrogen Corporation, Carlsbad, EUA) ou vermelha (estreptavidina conjugada a Alexa 

Fluor® 594, 1 : 250, nº de catálogo S32356, Invitrogen).  
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Para marcação do núcleo, foram utilizados Hoechst (Hoechst 33342, 1 : 

1.000, nº de catálogo H1399, Invitrogen) ou DAPI (1 : 1.000 peso / volume, nº  de 

catálogo 46190, Thermo Scientific, Rockford, EUA). Como “anti-fading”, foi utilizado 

Vectashield (nº de catálogo H1000, Vector Laboratories, Inc., Burlingame, EUA).  

A imuno-histoquímica foi realizada através dos métodos fluorescente e 

cromogênico. O protocolo de imuno-histoquímica fluorescente desenvolvido neste estudo 

está detalhado na Tabela 4 do Anexo A. Para marcação para nestina através da imuno-

histoquímica cromogênica (revelada por 3,3’-diaminobenzidina (DAB)) foi usado um kit 

de biotina e estreptavidina marcada, seguindo as instruções recomendadas pelo fabricante 

(Dako LSAB+ System-HRP, nº de catálogo K0690, Dako, Glostrup, Dinamarca). Para 

marcação para vimentina, foi usada a técnica de biotina-avidina para imuno-histoquímica 

(Super ABC kit®, nº de catálogo EP-ABCu, 1 : 200, Novocastra Laboratories, Newcastle 

upon Tyne, Reino Unido). No experimento ilustrado na Figura 19B do Anexo B, foi 

utilizado o complexo estreptavidina-biotinilada HRP (1 : 1.000, nº de catálogo RPN1051, 

GE Healthcare, Chalfont, Reino Unido) e DAB, sendo o núcleo corado com verde metil. 

Permount (Fisher Scientific, Pittsburgh, EUA) foi utilizado como meio de montagem. A 

coloração pela hematoxilina-eosina foi realizada de acordo com protocolo usual. 

2.5 Microscopia 

Para microscopia de campo claro e epifluorescência, foram utilizados: 

microscópio Nikon Optiphot-2 (Nikon, Tóquio, Japão), câmera digital Cool Snap – Pro 

Collor e software Image Pro – Plus (ambos de Media Cybernetics, Bethesda, EUA), 

microscópio Nikon Eclipse E800, câmera digital DMX-1200C e software ACT-1C for 

DMX 1200 (Nikon). Além disto, o uso do escâner de lâminas Pannoramic MICI® e do 
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software Pannoramic Viewer 1.15.2 RTM® (ambos de 3DHistech, Budapeste, Hungria) 

permitiram a obtenção de imagens envolvendo todo o corte do tecido, complementando 

o estudo feito pela microscopia de campo claro.  

Imagens obtidas com o uso dos microscópios de epifluorescência são 

mostradas nas Figuras 2A, 2E e 15. As demais imagens resultantes de imuno-

histoquímica fluorescente foram obtidas com o uso de dois microscópios confocais (LSM 

510 Meta / UV, Carl Zeiss MicroImaging, Thornwood, EUA), pertencentes ao Instituto 

do Coração e Instituto de Química da USP; neste caso utilizou-se o software LSM 510 

Meta (Zeiss) para captação, arquivamento e edição das imagens.  

Também na edição de imagens e montagem dos painéis foi utilizado o 

software Photoshop CS5 Extended (Adobe Systems, Inc., San Jose, EUA).
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3      RESULTADOS 

3.1 Dados gerais 

Foram dissecados 28 lobos temporais, provenientes de 14 autópsias. As 

causas dos óbitos são mencionadas na Tabela 5 do Anexo A. A idade na ocasião do óbito 

variou entre 20 e 79 anos (48,2 anos ± 16,7 anos). O intervalo entre o óbito e o início da 

fixação do tecido em formaldeído variou entre 5 h 10 e 23 h 05 (15 h ± 4 h 56 min) (Anexo 

A, Tabela 5).  

3.2 Desenvolvimento do protocolo de imuno-histoquímica 

O protocolo de imuno-histoquímica fluorescente gerou resultados 

semelhantes à imuno-histoquímica cromogênica (Anexo B, Figura 2) em relação à 

marcação para nestina, validando os resultados obtidos por ambos os métodos. As Figuras 

2 a 4 do Anexo B mostram exemplos de imagens obtidas de experimentos de imuno-

histoquímica realizados para padronização dos protocolos. 

3.3 Controle positivo da marcação para nestina 

Um resultado durante a fase de padronização dos protocolos de imuno-

histoquímica foi a persistência de intensa autofluorescência do glioblastoma, 

prejudincando seu uso para imuno-histoquímica fluorescente. O melhor tecido 

encontrado para controle positivo da nestina para o método de fluorescência foi o 

carcinoma hepatocelular (Anexo B, Figuras 3A a 3F). Este achado foi conseguido através 

de experimentos feitos a partir de três fragmentos de tumor. Todos os três fragmentos de 

carcinoma hepatocelular continham nódulos de tamanhos variáveis. Suas características 

histológicas são mostradas na Figura 3G do Anexo B. Estes nódulos eram envolvidos por 
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fibrose, na qual alguns vasos sanguíneos eram detectados. Somente a autofluorescência 

das hemácias não pode ser evitada. Contudo, a identificação de uma marcação intensa 

para nestina em células endoteliais não foi prejudicada, porque as hemácias estavam 

localizadas principalmente nos vasos sanguíneos dentro das áreas de fibrose. Além disso, 

a presença de um grande número de células endoteliais, com sua típica forma fina e 

alongada, mostrando em conjunto uma estrutura semelhante a sinusóides nos nódulos, 

permitiu uma identificação confiável da marcação para nestina. Outro fator que facilitou 

a identificação de células endoteliais nestina-positivas (CENPs) foi a pouca marcação 

para nestina nas células do parênquima tumoral em comparação às células endoteliais. 

Embora não esteja relacionado ao objetivo principal de nosso estudo, o 

achado de carcinoma hepatocelular com alta expressão de nestina em células endoteliais 

merece ser mencionado porque é um dado inédito na literatura que acrescenta 

informações sobre dois tópicos, a saber, a nestina como marcador de vaso neoformado e 

o acoplamento entre neuro e vasculogênese, conforme será discutido. 

3.4 Influência de fatores além da imuno-histoquímica 

Os resultados foram influenciados por condições técnicas não relacionadas 

aos experimentos de imuno-histoquímica em si. Por exemplo, células nestina-positivas 

foram detectadas na eminência colateral de 6 dos 14 cérebros (Anexo A, Tabela 5). O 

tempo transcorrido entre o óbito e a fixação do tecido foi significante para a detecção de 

nestina na ZSV da eminênicia colateral (p = 0,004) (Anexo A, Tabela 6); o período de 

tempo até o qual esta variável não foi significante foi de 16 h 40 min (p = 0,057) (Anexo 

A, Tabela 7). A idade não foi significante para a detecção de nestina na ZSV da eminência 

colateral, mesmo considerando a influência do intervalo de tempo entre o óbito e a fixação 
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do tecido (p = 0,381) (Anexo A, Tabela 7). No entanto, esta última conclusão poderia 

eventualmente mudar com uma amostra maior. Além disso, foi observada uma diferença 

qualitativa: uma camada de células nestina-positivas (CCNP) tendeu a ser mais evidente 

em amostras provenientes de indivíduos mais jovens.  

Os resultados também foram influenciados pelas condições de 

armazenamento dos cortes e blocos. Os blocos e as lâminas foram mantidos a temperatura 

ambiente. A marcação para nestina foi detectada em experimentos realizados com cortes 

e blocos armazenados por até dois anos após o emblocamento em parafina, mas não 

naqueles realizados com cortes e blocos armazenados por cinco anos (não foram 

realizados experimentos entre estes dois períodos, devido a uma interrupção involuntária 

deste estudo). Por outro lado, proteínas como DCX, GFAP (do inglês “glial fibrillary acid 

protein”) e MAP-2 (do inglês “microtubule associated protein-2”) foram detectadas em 

experimentos realizados a partir de amostras em lâminas e blocos que estavam 

armazenados por cinco anos. 

Por último, verificamos se a avaliação de imagens em aumentos menores do 

que os habituais traria alguma contribuição no conhecimento da distribuição dos nichos 

neurogênicos. De fato, a introdução desta técnica à microscopia habitual permitiu 

visualizar com mais clareza que os marcadores de neurogênese distribuíam-se em 

localizações que se expandem além daquelas mais comumente aceitas como sendo nichos 

neurogênicos. 

3.5          Marcação para nestina entre a ZSV e o subículo 

Uma CCNP foi encontrada na ZSV, passando pela fímbria e percorrendo a 

ZSP do lobo temporal medial, com uma bifurcação formando um braço menor que corria 
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em direção à ZSG e um braço maior que corria até o complexo subicular (Anexo B, 

Figuras 5 a 10)66-70. 

A CCNP envolvia toda a cavidade do corno temporal do ventrículo lateral em 

sua localização na ZSV, sendo mais espessa nas proximidades de vasos sanguíneos desta 

área (Anexo B, Figuras 2 e 8). Desta maneira, a CCNP na ZSV estava relacionada ao 

recesso uncal, à eminência colateral, à amígdala, ao hipocampo propriamente e à fímbria. 

A CCNP seguia pela fímbria, onde ocorre a transição do epêndima para a pia-máter 

(Anexo B, Figura 7) e preenchia a ZSP do lobo temporal medial (Anexo B, Figuras 5 a 7 

e 10). No sentido ântero-posterior, ocupava desde o uncus na topografia da amígdala 

(Anexo B, Figura 5) até o corpo do hipocampo (Anexo B, Figura 7). Anterior e 

superiormente, a CCNP atingia a localização do sulco endorrinal, que marca a transição 

entre a amígdala e o córtex piriforme, no lobo frontal (Anexo B, Figura 5). De fato, o 

limite superior das dissecções alcançava a parte do córtex piriforme mais próxima à 

amígdala, onde células nestina-positivas também foram notadas na ZSP. O limite inferior 

da CCNP na ZSP correspondia ao fundo dos sulcos uncal (Anexo B, Figura 6) e 

hipocampal (Anexo B, Figuras 7 e 10). Portanto, a CCNP terminava no limite lateral do 

complexo subicular, onde está localizado o subículo. No trajeto através da ZSP entre a 

fímbria e o complexo subicular, uma bifurcação menor da CCNP era observada (Anexo 

B, Figuras 6, 7 e 10). Esta bifurcação ocorria em áreas da ZSP onde a camada de células 

granulares era mais superficial e se aproximava da ZSP. Na cabeça do hipocampo, a 

bifurcação foi observada na borda superior do sulco uncal (Anexo B, Figura 6). No corpo 

do hipocampo, foi observado que a CCNP na ZSP na topografia do sulco fimbriodenteado 

era mais espessa e constituía o contato mais próximo com a ZSG (Anexo B, Figuras 7 e 

10). De maneira geral, a bifurcação da CCNP da ZSP em direção à ZSG era menos espessa 
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em comparação à CCNP que prosseguia em direção ao complexo subicular (Anexo B, 

Figura 10). 

Além destas localizações, apenas algumas células nestina-positivas foram 

detectadas adjacentes a vasos sanguíneos do lobo temporal (principalmente em sua 

porção medial) (Anexo B, Figura 9) e no fundo de sulcos do neocórtex (Anexo B, Figura 

10). 

3.6          Marcação para DCX entre o subículo e a fímbria 

DCX foi analisada no hipocampo de um caso representativo (Anexo B, Figura 

11) para busca de evidências de neurogênese constitutiva e foi detectada como uma 

camada contínua a partir do complexo subicular, ou seja, na localização em que a 

marcação para nestina terminava. A marcação para DCX foi notada na localização do 

subículo, pré-subiculo e parassubículo, as três estruturas que formam o complexo 

subicular. Além disto, a marcação para DCX foi observada nos cortes envolvendo tanto 

a cabeça (Anexo B, Figura 12) quanto o corpo do hipocampo (Anexo B, Figura 13). 

A camada formada pela marcação por DCX mostrou feixes de fibras que se 

confluíam conforme seguiam uma trajetória em direção ao centro do giro para-

hipocampal (pela definição da anatomia macroscópica) (Anexo B, Figuras 12 B – E, 13D 

e 13E). Nesta localização, a expressão de DCX era mais concentrada e massiva. Este feixe 

mais compacto formado pela marcação por DCX se curvava na direção de uma camada 

ependimária extraventricular (descrita abaixo) (Anexo B, Figuras 12B, 12C e 13D). Ao 

atingir a camada ependimária extraventricular, o feixe se dividia em dois feixes que 

corriam em paralelo em direção ao ventrículo, juntamente com a camada ependimária 

extraventricular, localizada entre ambos. As fibras DCX-positivas que corriam 
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lateralmente foram observadas até o limite dos cortes, na eminência colateral (Anexo B, 

Figura 12B); as fibras DCX-positivas que corriam medialmente alcançavam a ZSV da 

cabeça (Anexo B, Figuras 12A e 12B) e do corpo do hipocampo (Anexo B, Figuras 13 A 

– C), ou seja, elas seguiam através do alveus. A expressão de DCX percorria toda a ZSV 

da cabeça e do corpo do hipocampo e atingia a fímbria (Anexo B, Figura 13A). Na 

fímbria, era observada uma marcação difusa e intensa por DCX.  

3.7 Marcação para astrócitos e neurônios 

Devido ao padrão inesperado da marcação para DCX, foi realizado um estudo 

complementar para análise da marcação para GFAP (marcador de astrócito) (Anexo B, 

Figura 14), tubulina β-III (marcador de neurônio imaturo) (Anexo B, Figura 15) e MAP-

2 (marcador de neurônio maduro) (Anexo B, Figura 16). DCX, GFAP e MAP-2 foram 

estudadas em amostras do mesmo caso, enquanto que tubulina β-III foi estudada no corpo 

do hipocampo de outro caso (Anexo A, Tabela 2).  

O padrão geral mostrado por GFAP foi o mesmo na ZSV e ZSP (Anexo B, 

Figuras 14 A – C). Além disso, a marcação para GFAP também preenchia o vazio entre 

os dois feixes de fibras DCX-positivas no centro do giro para-hipocampal (Anexo B, 

Figura 14D), em um padrão similar àquele descrito na literatura para o conjunto do 

epêndima mais a ZSV27. Nós denominamos esta camada de células ependimárias que 

penetram no parênquima a partir da eminência colateral como camada ependimária 

extraventricular. Portanto, os feixes de fibras DCX-positivas que corriam paralelamente 

estavam localizados em uma camada subependimária, embora não em uma camada 

subventricular.  
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A marcação para tubulina β-III foi observada como um padrão puntiforme na 

fímbria (Anexo B, Figura 15B), o que pode representar fibras neuronais cortadas 

transversalmente. No hipocampo propriamente, a marcação para tubulina β-III foi 

detectada em algumas fibras cortadas longitudinalmente, chegando eventualmente até o 

nível dos respectivos corpos celulares de neurônios piramidais (Anexo B, Figura 15A). 

Assim, a morfologia mostrada pela marcação de fibras neuronais por DCX e tubulina β-

III foi similar, no entanto, a marcação para DCX era mais difusa e irregular na fímbria e 

ausente no hipocampo propriamente (camada piramidal).  

A marcação para MAP-2 foi detectada em corpos celulares neuronais, 

incluindo neurônios piramidais (Anexo B, Figura 16), mas foi ausente na fímbria. É 

possível que o uso de uma concentração maior do anticorpo primário contra MAP-2 ou a 

técnica de microscopia confocal empregada com parâmetros menos restritivos pudessem 

mostrar uma marcação mais nítida na fímbria, mas as diferenças entre as marcações por 

DCX e MAP-2 nesta estrutura sugerem que DCX não estava marcando neurônios 

maduros inespecificamente.  

3.8           Plano geral da localização dos marcadores 

Em resumo, a visão panorâmica do lobo temporal (Anexo B, Figura 17) 

mostrou uma camada contínua de células nestina-positivas seguindo primariamente uma 

trajetória entre a ZSV e a ZSP do subículo, onde se iniciou a detecção de marcação para 

DCX.  

A marcação para DCX no hipocampo mostrou uma camada contínua que 

começava no complexo subicular e chegava à fímbria. Esta trajetória coincide com a 

trajetória de eferência do hipocampo em direção ao diencéfalo.  
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Outros marcadores neuronais complementaram os achados para DCX porque 

o marcador de neurônios maduros MAP-2 foi encontrado em localizações onde DCX não 

é expressa e o marcador intermediário entre neuroblasto e neurônio maduro (tubulina β-

III) está expresso em áreas com marcação para DCX e MAP-2. 

As marcações para nestina e DCX em conjunto circundavam as estruturas 

límbicas do lobo temporal e por isso foram denominadas como linha externa de células 

do sistema límbico (LECEL).
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4      DISCUSSÃO 

4.1 Protocolo de imuno-histoquímica em encéfalos humanos 

A imuno-histoquímica em amostras de encéfalo humano é uma alternativa 

técnica para experimentos sobre a neurogênese humana adulta10. Com base nos resultados 

deste estudo, uma recomendação para o desenvolvimento de protocolo para estudar 

marcadores relacionados à neurogênese humana adulta é a de que o tempo transcorrido 

entre a morte e a fixação do tecido não deva ultrapassar um período de 16 horas, mas o 

desenvolvimento de um programa de autópsia rápida71,72 seria o ideal. Além disso, as 

amostras não devem ser armazenadas a temperatura ambiente, para melhor preservação 

da antigenicidade de marcadores relacionados à neurogênese, especialmente a nestina73. 

Em relação à imunofluorescência, foi observado uma melhor marcação para nestina 

quando a solução com o anticorpo primário era mantida sobre as lâminas por 48 h a 4 

°C39, ao invés de um período “overnight” a temperatura ambiente (dados não mostrados); 

este achado poderia ser levado em consideração principalmente durante a resolução de 

problemas técnicos envolvendo uma eventual marcação exígua em tecido humano. 

A diminuição da autofluorescência foi mantida no protocolo como 

predominantemente se encontra na literatura. No entanto, algumas peculiaridades foram 

observadas. Esta técnica foi efetiva para o parênquima encefálico em si, mas não 

completamente para hemácias ou no glioblastoma. A persistência da autofluorescência 

das hemácias é um aspecto para se ter em mente durante o estudo das lâminas. Contudo, 

as hemácias são facilmente distinguíveis das demais células. Além disso, facilitam a 

localização da luz de vasos sanguíneos, o que é vantajoso dado que a literatura74,75 e 
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nossos próprios achados (Anexo B, Figuras 2 e 8) sugerem uma maior presença de CTNs 

nas proximidades desses vasos.  

Em função da autofluorescência no glioblastoma, seu uso como controle 

positivo seria mais eficiente quando se planeja utilizar a microscopia de campo claro, 

embora a marcação para anticorpos relacionados à neurogênese seja intensa76. A opção 

por seu uso como controle positivo para imunofluorescência deveria ser feita com uma 

comparação rigorosa com a imagem de outra lâmina, de corte adjacente, como controle 

negativo do próprio tumor. Em outras palavras, apenas uma lâmina de glioblastoma usada 

para controle positivo poderia gerar, em algumas situações, a falsa impressão de que o 

anticorpo está “funcionando”. Outra conclusão é a de que o controle negativo é 

particularmente importante nos estudos sobre o glioblastoma através da 

imunofluorescência76. A completa exclusão da autofluorescência das hemácias e das 

células de glioblastoma estava além dos objetivos deste estudo, por não interferir na 

interpretação dos resultados. 

Como controle positivo em imuno-histoquímica fluorescente para nestina, o 

carcinoma hepatocelular mostrou-se ser uma alternativa importante. Primeiramente, a 

marcação para nestina apresentou um padrão prontamente identificável em carcinoma 

hepatocelular. Em segundo lugar, o uso de animais de laboratório (por exemplo, embriões 

de roedores) pode ser trocado por biópsias de material humano77, o que é imprescindível 

se a pesquisa for feita com o uso de anticorpo primário que reaja exclusivamente com 

nestina humana. Por último, o uso de amostras arquivadas de carcinoma hepatocelular 

pode eventualmente evitar a necessidade de captação de encéfalos humanos fetais, que 

em geral são mais raramente disponíveis78.  
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A recuperação antigênica também foi um tempo da imuno-histoquímica que 

seguiu o método mais difundido. O único detalhe que mereceria ser mencionado foi a 

observação de que tempos menores no micro-ondas podem ser suficientes, evitando o 

descolamento dos cortes, fato eventualmente observado na prática, mesmo em lâminas 

silanizadas. 

Informações novas sobre a topografia de nichos neurogênicos podem ser 

conseguidas através de aumentos menores e, consequentemente, campos maiores na 

microscopia. Na literatura, um exemplo desta situação são os estudos sobre a corrente 

migratória rostral em humanos27-30. No nosso estudo, a distribuição da marcação para 

nestina e DCX na citoarquitetura foi mais bem evidenciada através da edição de imagens 

de campos microscópicos adjacentes (Anexo B, Figuras 2A, 2B e 7) ou do uso de escâner 

de lâminas (Anexo B, Figuras 5B, 6 e 10).  

4.2 Células endoteliais nestina-positivas 

A nestina não é marcador único (Anexo B, Figura 18) ou específico (Anexo 

B, Figura 19) de CTNs, sendo detectada em células ependimárias e endoteliais74. CENPs 

são consideradas um marcador de vasos sanguíneos recém-formados79. A nestina é 

expressa em células endoteliais de diversos órgãos, durante o desenvolvimento e a 

regeneração, em humanos41 e em modelos experimentais80. Assim, células endoteliais 

pancreáticas de ratos expressam nestina durante a regeneração pancreática, mas não a 

expressam quando em estado quiescente80. Além disso, CENPs e células endoteliais 

nestina-negativas sugerindo, respectivamente, vasos recém-formados e maduros, podem 

ser encontradas dentro de um mesmo encéfalo, em modelo experimental de glioblastoma: 
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vasos tumorais (recém-formados) expressam nestina; vasos do tecido normal adjacente 

(maduros) não expressam esta proteína79.  

Por outro lado, existem evidências de que CENPs não seriam um indicador 

específico de vasos recém-formados65,81. No pâncreas humano, CENPs são encontradas 

nos tecidos endócrino e exócrino em uma proporção que ultrapassa significativamente a 

taxa de renovação de células endoteliais81. Da mesma maneira, um estudo sobre o 

acoplamento entre neuro e vasculogênese em encéfalos de ratos adultos mostrou que 

CENPs são encontradas em capilares maduros65. Em nosso estudo, as diferentes regiões 

analisadas continham CENPs em uma proporção elevada para um órgão cuja capacidade 

regenerativa é considerada nula, sugerindo uma marcação predominantemente em vasos 

sanguíneos maduros. No entanto, CENPs poderiam ter ao menos um efeito parácrino em 

células progenitoras específicas de determinados tecidos durante a regeneração. Assim, 

no pâncreas exócrino humano, CENPs estão adjacentes a células do epitélio ductal que 

contém supostas células progenitoras de ilhotas81. Mesmo em nosso estudo não se pode 

descartar uma expressão aumentada da nestina em vasos sanguíneos devido a eventual 

hipóxia no período pré-agônico: vasos sanguíneos são usados como via de migração de 

neuroblastos durante neurogênese induzida por isquemia82.  

Quando encontradas em tumores malignos, CENPs sugerem um alto grau de 

angiogênese, como no caso do carcinoma hepatocelular analisado. Contudo, a linhagem 

destas células endoteliais não está completamente definida. Primeiramente, estas células 

podem ser células endoteliais sinusoidais que mudaram de um estado quiescente para um 

estado proliferativo83. No entanto, algumas células endoteliais de carcinoma 

hepatocelular podem ter surgido a partir de células progenitoras endoteliais circulantes83. 

Especulativamente, outros dois tipos de células que expressam nestina poderiam ser 
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fontes de células endoteliais de carcinoma hepatocelular. Células-tronco tumorais 

poderiam gerar CENPs tumorais de maneira análoga ao que foi recentemente 

demonstrado para glioblastoma84. Finalmente, células estreladas (pericitos)85, que 

modulam a angiogênese tumoral83, poderiam também dar origem a células endoteliais 

tumorais sob a influência do fator de crescimento do endotélio vascular. Este fator de 

crescimento é expresso em altos níveis em carcinoma hepatocelular e pericitos mostram 

em outros órgãos uma pluripotência dependente do nicho86. 

Até o momento, a nestina havia sido demonstrada em cortes de carcinoma 

hepatocelular apenas em células parenquimatosas. Tal demonstração é uma das 

evidências sobre a tumorigênese de carcinoma hepatocelular através de células-tronco 

hepáticas87-89. Casos em que características de células-tronco hepáticas são detectadas 

apresentaram prognóstico pior. Altos níveis séricos de molécula de adesão neural, outro 

marcador de células-tronco hepáticas, foram detectados em um subgrupo de pacientes 

com carcinoma hepatocelular89; amostras de tumor de uma menor proporção deste 

subgrupo continham aglomerados de células positivas para molécula de adesão neural. 

Além disso, casos de carcinoma hepatocelular mostraram expressão gênica comparável 

àquela apresentada por hepatoblastos de embriões de ratos87. Finalmente, Yang et al.88 

demonstraram através de reação em corrente da polimerase em tempo real e de 

microensaio de tecidos que a expressão elevada de marcadores de células-tronco 

hepáticas se correlaciona com aumento de angiogênese e prognóstico pior. Nosso achado 

inédito de grande quantidade de CENPs em carcinoma hepatocelular pode indicar a 

existência de um subgrupo deste tipo tumoral. Estudos futuros podem complementar este 

dado preliminar através de uma casuística maior, do uso de um número maior de 
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marcadores de angiogênese e de células-tronco hepáticas e da análise de correlação entre 

este tipo imuno-histológico e o prognóstico.  

4.3 Novo nicho neurogênico: LECEL 

Células nestina-positivas são consideradas CTNs em função do contexto em 

que elas são detectadas. Assim, células nestina-positivas que mostrem morfologia de 

astrócitos ou de células imaturas na ZSV7 ou na ZSG8 são presumivelmente CTNs. Na 

ZSV, as CTNs são agrupadas predominantemente próximas a vasos sanguíneos74 (Anexo 

B, Figuras 2 e 8), que formam uma estrutura vascular plexiforme75, indicando um possível 

papel de nicho vascular na modulação da neurogênese65. Nossos resultados indicam que 

os relatos de existência de CTNs na ZSG humana11,12,74 são poucos porque o número 

destas células é pequeno nesta localização em comparação ao padrão encontrado na ZSG 

de roedores. Ao contrário, a presença de potenciais CNTs em humanos é maior na ZSP 

do lobo temporal medial.  

A existência de um potencial nicho neurogênico na ZSP está de acordo com 

outros achados recentes. Primeiramente, nos equivalentes embrionários da ZSP – a zona 

marginal em camundongos90 e a ZSV externa na espécie humana91 – a neurogênese pode 

ser desencadeada pela proliferação e diferenciação de células semelhantes às células gliais 

radiais. Estes achados modificaram o conceito de que a neurogênese cortical embrionária 

ocorre exclusivamente a partir de células gliais radiais localizadas na zona ventricular e 

na ZSV. Em segundo lugar, CTNs têm sido detectadas na ZSP de outros mamíferos31,92-

94. Em terceiro lugar, GFAPδ, uma isoforma de GFAP, apresenta um padrão de marcação 

interessante, por ser similar àquele mostrado aqui pela nestina em termos de morfologia 

celular e localização (ZSV e ZSP)95. Em quarto lugar, em casos de esclerose mesial 
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temporal, CTNs foram encontradas adjacentes à fissura hipocampal11 (ou seja, nas 

camadas moleculares), que é uma extensão do sulco hipocampal, onde nós encontramos 

um significativo número de células nestina-positivas. Por último, neurogênese induzida 

por lesão foi descrita na ZSV96, ZSG97 e ZSP33 em um modelo de depressão alastrante em 

ratos (depressão alastrante é uma onda de despolarização de astrócitos e neurônios que 

pode se propagar a partir de um foco de lesão, como a isquemia98). 

A concordância entre os relatos mencionados acima com nossos achados, a 

morfologia das células nestina-positivas na ZSP e o fato de a camada formada pelas 

células nestina-positivas na ZSP estar em continuidade com nichos sabidamente 

neurogênicos (ZSV e ZSG) sugerem que a ZSP do lobo temporal medial seja um potencial 

nicho neurogênico. É improvável que a expressão de nestina na ZSP seja somente devido 

a lesão, dado que foram observadas células-nestina positivas em diferentes casos sem 

diagnóstico de uma doença neurológica.  

Um padrão geral observado foi de que a probabilidade de se encontrar CTNs 

em uma determinada localização variava em função da distância desta localização em 

relação ao líquido cefalorraquidiano (LCR)99, ao epêndima100,101 e ao plexo coroide102. 

Desta maneira, uma linha central da LECEL está localizada aproximadamente na inserção 

do plexo coroide sobre a fímbria, na fissura coroideia. A partir desta linha, a CCNP corre 

através tanto da ZSV quanto da ZSP, mas é progressivamente menos evidente na ZSP e 

mínima além dos limites da LECEL, próxima ao neocórtex (Anexo B, Figura 10). Uma 

CCNP menos evidente foi observada em contato com vasos sanguíneos, principalmente 

no parênquima do lobo temporal medial. Além da proximidade com a fissura coroideia 

(em relação ao volume total do encéfalo), esta CCNP está em contato com o LCR através 

do espaço de Virchow-Robin da unidade neurovascular103 (Anexo B, Figura 9). 
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4.4 Evidências de neurogênese na LECEL 

A razão para a marcação encontrada para DCX não é totalmente clara porque 

a expressão desta proteína ocorre em diferentes tipos neurais durante diferentes fases de 

diferenciação celular43,46,52,54,55.  

No entanto, a marcação para DCX encontrada em nosso estudo pode indicar 

algum grau de neurogênese. Células DCX-positivas foram encontradas em contato com 

CTNs e com estruturas que participam do processo da neurogênese, a saber, o epêndima99-

101,104 e o plexo coroide, que é um órgão circunventricular102. A despeito de controvérsias, 

há fortes evidências de que DCX seja um marcador de neurogênese43. A marcação para 

DCX em nossso estudo é similar à marcação de dois outros supostos marcadores de 

neurogênese, que são a tubulina β-III (Anexo B, Figura 15) e a molécula de adesão celular 

neural polissialilada (PSA-NCAM, do inglês “polysialylated neural cell adhesion 

molecule” – ver Figuras 3 a 5 da referência 35).  

A marcação para DCX iniciando-se no complexo subicular e seguindo a 

principal via eferente do hipocampo para o diencéfalo pode representar a presença de 

neuroblastos migratórios localizados totalmente na fímbria51. Desta maneira, células 

DCX-positivas foram encontradas na fímbria adulta por Zhang et al.105 Estes autores 

mostraram que lesão no sistema fímbria-fórnix leva à proliferação nesta estrutura de 

células que expressam sequencialmente nestina e DCX. Uma doença aguda ou crônica 

não diagnosticada levando à neurogênese induzida por lesão poderia explicar 

parcialmente a detecção de células DCX-positivas em nosso estudo. 

No entanto, uma explicação mais provável para a marcação para DCX é que 

neurogênese constitutiva ocorre no complexo subicular, o que é coerente com algumas 
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características desta região. Além de seguir o trajeto de uma via neuronal, a marcação 

para DCX ocorre na zona onde o córtex formado por três camadas passa a apresentar seis 

camadas. Do ponto de vista filogenético, o complexo subicular foi a estrutura da formação 

hipocampal que proporcionalmente mais se desenvolveu comparando-se roedores e 

primatas69. Este dado poderia justificar a detecção de nicho neurogênico em roedores na 

ZSG. Contudo, a presença de nicho neurogênico no complexo subicular destes animais 

merece ser reavaliada, principalmente porque algumas características dos neurônios e das 

conexões do complexo subicular de roedores69 coincidem com achados de nosso estudo. 

Por exemplo, nossos achados não permitem precisar se DCX é expressa apenas no 

subículo ou se inclui o pré- e parassubículo, porque a marcação na localização destas duas 

últimas estruturas pode ser de axônios de neurônios do subículo que seguem inicialmente 

uma trajetória longitudinal antes de curvarem-se em direção à fímbria69. É interessante 

notar também que a direção da marcação para DCX seguindo para a fímbria e não para o 

córtex entorrinal, que é outra projeção descrita para o subículo, sugere que DCX possa 

estar sendo expressa em tipo específico de células do subículo que segue esta trajetória, 

as células de disparo regular106 (o outro tipo mais comum de células do subículo possui 

axônios que não seguem uma trajetória longitudinal em seu início e projetam-se em 

direção ao córtex entorrinal). Por outro lado, a marcação para DCX no pré-subículo e 

parassubículo pode estar também marcando células destas regiões porque ambas se 

projetam através da fímbria chegando, por exemplo, até os núcleos talâmicos anteriores69.  

Finalmente, a marcação para DCX pode estar mostrando, além de neurônios 

recém-formados, outros tipos celulares. De fato, uma alta taxa de neurogênese 

constitutiva não seria esperada na espécie humana107 e parte do grupo de células DCX-

positivas pode corresponder a neurônios em “modo de espera”49. Neste sentido, todo o 
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processo de neurogênese constitutiva em primatas adultos não-humanos normalmente 

excede seis meses108. Além disso, uma aceleração no processo de neurogênese talvez 

contribua para a tumorigênese. Assim, não deve ser coincidência que a proliferação e 

invasão de células de glioblastoma envolvam tanto células-tronco109 quanto um conjunto 

de estruturas neurais, vasculares e da pia-máter referidas como estruturas secundárias de 

Scherer110: no lobo temporal, a localização das estruturas secundárias de Scherer é 

semelhante à da LECEL. 

4.5           Hipótese sobre o mecanismo de neurogênese na LECEL 

A distribuição na citoarquitetura cerebral encontrada para os marcadores 

analisados pode indicar a existência de uma estrutura contínua em que a neurogênese 

adulta ocorra de maneira orquestrada. 

Desta maneira, as células nestina-positivas da ZSV podem constituir um 

reservatório de CTNs em estado quiescente, dado que estas células são capazes de se 

autorrenovar e de formar células neurais “in vitro”27. Esta camada de células atinge a 

região da fissura coroideia e as estruturas nesta localização poderiam em conjunto 

modular a proliferação, migração (guiada pela membrana basal da pia-máter, por 

exemplo82,94) e diferenciação celular, incluindo eventualmente a neurogênese. O arranjo 

das estruturas na topografia da fissura coroideia66 é particularmente favorável a uma 

modulação da neurogênese, porque manteria um potencial nicho neurogênico em contato 

simultâneo com o sangue82 (através do plexo coroide) e com o LCR99 (através do 

epêndima e da pia-máter) e sob a influência da atividade neuronal na fímbria. A atividade 

neuronal e fatores no sangue e no LCR sabidamente influenciam a neurogênese 

mamífera1,7,8.  
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Seguindo a partir da topografia da fissura coroideia, é possível que algumas 

CTNs prossigam através da ZSP do lobo temporal medial em direção à ZSG ou ao 

complexo subicular. A migração para a ZSG deve ser menor, pelo que foi encontrado em 

relação à marcação para DCX. Esta migração ocorreria nas regiões em que as células 

granulares do giro denteado estão mais próximas da ZSP (Anexo B, Figuras 6, 7 e 10). A 

migração de CTNs para o complexo subicular deve ser maior porque a marcação para 

DCX é robusta nesta localização. Em resumo, o processo de neurogênese deve envolver 

a ZSV, ser modulado pelas estruturas relacionadas à fissura coroideia, e terminar com a 

formação de neuroblastos no complexo subicular. 

A marcação para DCX coincidindo com a provável via eferente do 

hipocampo humano68,69,111 pode indicar que neuroblastos formados no complexo 

subicular apresentem crescimento axonal112 guiado por neurônios imaturos49 ou com alta 

plasticidade55 nesta mesma via e que também expressam DCX. 

A observação de uma camada ependimária extraventricular na trajetória entre 

o complexo subicular e a fímbria é particularmente interessante no contexto da LECEL 

como potencial nicho neurogênico, porque células ependimárias controlam o destino de 

células DCX-positivas através da via de sinalização das proteínas morfogenéticas de osso 

(BMPs, do inglês “bone morphogenetic proteins”)113. Nossa opinião é a de que as 

características da camada ependimária descrita acima tornam o termo atualmente menos 

utilizado “zona subependimária”74,113 mais apropriado do que “zona subventricular”, 

porque ele descreve mais precisamente toda a potencial zona neurogênica abaixo do 

epêndima.  
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4.6 Direções futuras 

Os resultados apresentados neste estudo têm a vantagem de terem sido 

obtidos diretamente a partir de tecido humano. Em geral, conclusões sobre a neurogênese 

humana adulta são inferidas através de dados obtidos com experimentos em roedores. No 

entanto, a demonstração do potencial neurogênico de supostas CTNs é dificultada pelas 

limitações quando se utiliza tecido humano. O método mais difundido para contornar este 

problema é através do ensaio de neuroesferas, a partir de amostras de lobos temporais 

obtidos em cirurgia de epilepsia9, mas a fisiopatologia desta síndrome pode influenciar 

os resultados. Devido a nossos resultados, mais três linhas de pesquisa podem ser 

consideradas para esclarecer a neurogênese humana adulta e desenvolver uma terapia de 

neurorregeneração. Estas linhas de pesquisa são o detalhamento do novo potencial nicho 

neurogênico descrito, a pesquisa da eventual extensão deste nicho para além da área 

estudada e o desenvolvimento de um ensaio clínico sobre a correlação entre prognóstico 

neurológico e capacidade de neurorregeneração.  

4.6.1 Detalhamento das características da LECEL 

4.6.1.1 Fenótipos 

A história da criativa demonstração da neurogênese em cérebros humanos 

normais10 foi um marco neste campo e leva a supor que o detalhamento da LECEL, pelo 

uso da imuno-histoquímica, poderá produzir conhecimentos relevantes para a 

neurorregeneração.  

Até o momento, pudemos primeiramente confirmar que prováveis CTNs 

existem na espécie humana de maneira semelhante à encontrada em outros mamíferos, o 

que é o conceito mais aceito na literatura. Além disso, mostramos que os nichos 
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neurogênicos conhecidos se conectam através da ZSP do lobo temporal medial, formando 

uma unidade na citoarquitetura cerebral. Finalmente, mostramos evidências da existência 

de uma fase intermediária entre a CTN e o neurônio maduro, o que sugere neurogênese 

em um nível modulado pelo microambiente.  

Os fenótipos apresentados durante a diferenciação de uma CTN em neurônio 

maduro apresentam variações progressivas que podem ser pesquisadas através de 

diferentes marcadores, alguns dos quais foram avaliados neste estudo. Assim, a 

neurogênese pode ser avaliada na LECEL através de marcadores para CTNs (nestina, 

musashi, vimentina e GFAP), neuroblastos migratórios (DCX e PSA-NCAM)35, 

neurônios imaturos (tubulina β-III)27,28 e neurônios maduros (MAP-2 e NeuN). Ainda em 

relação ao processo de neurogênese, células em divisão podem ser investigadas com o 

marcador Ki-67, com grau de certeza comparável à investigação com 

bromodeoxiuridina114. Por último, a matriz extracelular da LECEL pode ser investigada 

através da marcação pela laminina, componente da membrana basal, estrutura próxima à 

qual as células nestina-positivas foram normalmente encontradas e que constitui um 

possível substrato para organizar a migração celular durante a neurogênese115,116.  

Admite-se que as CTNs sejam uma subpopulação de astrócitos117, 

identificadas como células nestina-positivas e GFAP-positivas. No entanto, neste estudo 

confirmamos que células presentes nos nichos neurogênicos, como as ependimárias e 

endoteliais, apresentam expressão significativa de nestina (Anexo B, Figura 19), embora 

não se possa concluir a respeito de seu papel na neurogênese100,101. Além disso, outros 

tipos celulares no encéfalo expressam nestina e podem participar da neurogênese, como 

os polidendrócitos118 e os pericitos86,119. Os polidendrócitos são tidos como células 

progenitoras oligodendrogliais. Contudo, pesquisas recentes admitem sua potencial 
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capacidade de formação de células neuronais118. Nosso achado de marcação para DCX 

na fímbria reforça esta possibilidade. Um futuro estudo poderia buscar identificar 

polidendrócitos através de outro marcador deste tipo celular, o proteoglicano NG2118. Por 

sua vez, os pericitos são células perivasculares que entram na composição da unidade 

neurovascular e possuem potencial neurogênico86,119. Os pericitos apresentam 

contratilidade, podendo ser identificados pela marcação para actina-α de músculo liso. 

Embora os pericitos também possam ser células NG2-positivas, sua relação com o 

endotélio facilitaria sua diferenciação em relação aos polidendrócitos.  

As células endoteliais são outro tipo celular positivo para a nestina. Conforme 

discutido, CENPs indicariam a presença de vaso recém-formado no sistema nervoso 

central79. A vasculogênese serviria de suporte para a neurogênese. Porém, não se pode 

descartar a hipótese de se tratar de apenas uma marcação inespecífica, sem vínculo com 

pluripotencialidade ou formação recente65. Outro marcador para vaso recém-formado 

encontrado na literatura foi a molécula de adesão celular relacionada ao antígeno 

carcinoembrionário-1 (CEACAM-1, do inglês “carcinoembyonic antigen-related cell 

adhesion molecule 1”)120, que pode ser usada para esclarecer esta questão. 

Uma potencial aplicação dos nossos achados seria a possibilidade de se obter 

no intraoperatório, de maneira mais efetiva, amostras contendo CTNs para estudos “in 

vitro”, devido à revelação de novas localizações destas células. No entanto, a falta do 

desenvolvimento de método para separação prospectiva das CTNs é outro obstáculo18, o 

que justifica a pesquisa de um marcador de superfície. Um candidato para esta finalidade 

é CD133, um marcador de CTN humana fetal121 e de célula-tronco tumoral em 

glioblastoma109. Desta maneira, a pesquisa da marcação para CD133 e nestina na LECEL 

poderia trazer contribuições tanto em medicina regenerativa quanto em neuro-oncologia.  
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4.6.1.2 Idade replicativa  

Uma hipótese que surge a partir de nossos resultados é que se a LECEL é um 

potencial nicho neurogênico, então as células contidas em sua localização anatômica 

estariam predominantemente em um estado quiescente e apresentariam menor idade 

replicativa122, ou seja, um estado de menor diferenciação. Uma estratégia para acessar 

esta questão pode ser o método pouco difundido denominado hibridização “in situ” 

fluorescente para telômero e imunomarcação (TELI-FISH, do inglês 

“telomere/immunostaining-fluorescence ‘in situ’ hybridization”)123. O “rationale” para a 

escolha deste método baseia-se no fato de que, em geral, células com telômeros mais 

longos teriam menor idade replicativa e maior capacidade de sofrer mitose122. O método 

padrão-ouro para se estimar a extensão do telômero é o de “Southern blotting”, inviável 

para ser usado em encéfalos captados em autópsia. Alternativamente, a técnica de TELI-

FISH pode ser aplicada a cortes de tecido humano, fixados em formalina e emblocados 

em parafina. Este método permite que o comprimento do telômero seja mensurado de 

maneira fidedigna quando comparado ao “Southern blotting”123. Além disso, permite não 

só a análise de célula a célula, como a possibilidade de comarcação. A descrição do 

método foi bem detalhada pelos autores que o desenvolveram e sua adaptação ao 

protocolo desenvolvido por nosso grupo seria muito provavelmente factível. Assim, 

células nestina-positivas ou células positivas para marcadores de linhagem neuronal 

poderiam ser avaliadas em relação à idade replicativa através da comparação da extensão 

de seus telômeros com os de células maduras (por exemplo, prováveis CTNs versus 

astrócitos protoplásmicos, CENPs versus células endoteliais nestina-negativas e células 

positivas para DCX ou tubulina β-III versus neurônios maduros). Complementarmente, 

um dado que pode sugerir a incapacidade de divisão ou diferenciação (indicando falta de 
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especificidade de um suposto marcador de neurogênese) é a comarcação com uma 

proteína associada à senilidade (por exemplo, p53124). 

4.6.1.3 Destino das células-tronco neurais na LECEL 

A descrição de um potencial nicho neurogênico gera dúvidas quanto ao 

destino de células eventualmente formadas no encéfalo maduro. Neste aspecto, existem 

basicamente duas hipóteses: as células se integrariam à circuitaria neuronal, com 

expansão progressiva do número de células nas zonas neurogênicas, ou sofreriam 

processo de apoptose. Kuhn et al.125 acessaram esta questão em roedores. Concluíram 

favoravelmente à existência do processo de apoptose em uma porcentagem das células 

recém-formadas, antes de sua maturação completa. Para isto, usaram o método da 

marcação da quebra da dUTP mediada pela desoxinucleotidil terminal transferase 

(TUNEL, do inglês “terminal deoxynucleotidyl transferase (TdT)-mediated dUTP-biotin 

nick end labeling”). Este método pode ser empregado em estudos da neurogênese humana 

através de imuno-histoquímica. Neste caso, uma desvantagem técnica é o tempo entre o 

óbito e a fixação126. Por outro lado, alterações relativamente simples, habitualmente 

usadas na imuno-histoquímica, permitem melhora na sensibilidade e especificidade do 

método127, que também pode ser usado associadamente à marcação do núcleo e de outro 

anticorpo128. Assim, o método TUNEL poderia indicar se uma parte da população de 

células detectadas através de marcadores de neurogênese na LECEL teria como destino a 

apoptose ao invés da permanência em estado quiescente ou da diferenciação através de 

alguma linhagem neural. 
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4.6.1.4 Rastreamento da linhagem celular na neurogênese 

Um desafio cuja solução teria um valor excepcional para o desenvolvimento 

de terapia de neurorregeneração é o rastreamento da linhagem das células envolvidas no 

processo de neurogênese humana adulta. Habitualmente, estudos com este objetivo 

utilizam a transdução de genes codificando proteínas fluorescentes no sistema nervoso 

central de embriões129. Com finalidade semelhante, estudos sobre a “genealogia” a partir 

de células-tronco foram realizados em criptas intestinais humanas130. Neste caso, os 

autores partiram do conceito de que modificações epigenéticas são mantidas em células-

filhas. Comparações de padrões de metilação do DNA, entre células separadas por 

microdissecção a laser, permitiram rastrear linhagens celulares. Hipoteticamente, este 

método poderia ser aplicado para se obter mais informações sobre o processo da 

neurogênese no adulto, a partir de encéfalos humanos normais.  

Alternativamente, o rastreamento poderia ser buscado através da detecção de 

uma proteína com expressão alterada por mutação, presente em uma linhagem celular, 

mas não nas demais células ao redor. A mutação da citocromo c oxidase, uma proteína da 

corrente respiratória, foi usada com este propósito em tecidos humanos não neurais131. 

Poderia ser uma alternativa para pesquisa de linhagem celular a partir de CTNs, com a 

ressalva de que a provável baixa taxa de divisão destas células diminui a probabilidade 

de ocorrência desta mutação. 

O processo de neurogênese humana adulta pode ser estudado aproveitando-

se de evidências sobre a transdiferenciação. Assim, Cogle et al.132 mostraram neurogênese 

humana adulta ocorrendo por transdiferenciação: em encéfalos de autópsias, marcadores 

de cromossomo Y foram detectados em neurônios (sem sinais de fusão celular) de 

mulheres com história de transplante de medula óssea de doador do sexo masculino. De 
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maneira semelhante, em camundongos, células-tronco placentárias de embriões do sexo 

masculino se diferenciaram em neurônios na progenitora133. Esta transdiferenciação foi 

detectada pela pesquisa de marcadores do cromossomo Y no cérebro das progenitoras até 

um período pós-parto que corresponde a aproximadamente um terço do tempo de vida de 

camundongos. Se o mesmo ocorre na espécie humana, então a detecção de marcadores 

do cromossomo Y em neurônios de mulheres que geraram ao menos um filho do sexo 

masculino sugeriria a existência de neurogênese constitutiva durante a fase adulta.  

Concluindo, a combinação de técnicas empregadas inicialmente com outras 

finalidades pode amplificar o conhecimento sobre o processo de neurogênese na LECEL.  

4.6.2 Extensão da LECEL além do lobo temporal 

Investigar se a LECEL não é apenas parte de um potencial nicho neurogênico 

maior seria outra linha de pesquisa decorrente deste estudo. Se as características de 

neurogênese na LECEL seguem o mesmo padrão além do lobo temporal (Anexo B, 

Figura 20), então a LECEL é, de fato, parte de um anel neurogênico límbico. 

Esquematicamente, o anel neurogênico límbico seria formado por um duplo “C”, estando 

um no interior do outro. O “C” externo seria formado principalmente pelo giro denteado 

e suas extensões (por exemplo, o “indusium grisium”), eventualmente englobando a ZSP 

do giro do cíngulo67. O “C” interno seria formado principalmente pelo conjunto do plexo 

coroide e da fímbria-fórnix, sendo mais provavelmente um nicho neurogênico45,134. O 

anel neurogênico límbico seria fechado pela ZSP do cérebro basal52,74,135 e pelo uncus, e 

seria mais evidente próximo aos órgãos circunventriculares102, em regiões nas quais uma 

maior expressão da proteína anti-apoptótica Bcl-235 ou nestina74,135 foram descritas. 

Camadas de células DCX-positivas (CCDPs) poderiam ser detectadas em outras 

comissuras, como as comissuras anterior e hipocampal dorsal. No hipotálamo, o núcleo 
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supra-quiasmático, que é o principal núcleo envolvido no controle de ritmos circadianos, 

poderia modular o destino das CTNs136,137. 

Nossos resultados podem ter relação com a localização previamente descrita 

como sendo a corrente migratória rostral humana, porque as figuras mostrando esta 

corrente parecem indicar a localização do fórnix27-30. Esta observação ajuda a esclarecer 

as controvérsias relacionadas à corrente migratória rostral humana. Assim, Sanai et al.27 

não encontraram marcadores de neurogênese distribuídos na forma de um feixe porque 

analisaram através de cortes coronais do cérebro humano uma área anterior ao fórnix. Por 

outro lado, Curtis et al.28 encontraram marcadores relacionados à neurogênese, como a 

tubulina β-III, formando um feixe que segue do corno frontal (em área aparentemente 

posterior à analisada por Sanai et al.27) através de uma trajetória inferior e medial ao corpo 

estriado que termina na topografia do cérebro basal. A morfologia do feixe marcado por 

tubulina β-III e a presença de células positivas para marcador de divisão celular PCNA28 

pode corresponder ao nosso achado de marcação por tubulina β-III na fímbria, contendo 

ao redor células nestina-positivas, com potencial para sofrer divisão celular e apresentar 

marcação para PCNA. Em resumo, uma explicação para as controvérsias relacionadas à 

corrente migratória rostral humana é que a estrutura identificada como sendo esta corrente 

na verdade corresponde ao prolongamento do sistema fímbria-fórnix, que contém fibras 

da via eferente do hipocampo iniciando no complexo subicular e terminando 

principalmente nos corpos mamilares.  
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4.6.3 Implicações da LECEL como nicho neurogênico 

4.6.3.1 Fisiologia 

Nossos achados reforçam o conceito de um possível papel da neurogênese 

humana adulta na cognição58,59. No entanto, este papel pode estar mais ligado à função 

dos neurônios piramidais do complexo subicular do que às células granulares do giro 

denteado. Assim, as hipóteses sobre a correlação entre neurogênese adulta e cognição 

talvez tenham que ser reformuladas e testadas com base neste novo achado. Uma 

limitação para descobrir uma possível função da neurogênese adulta ocorrendo no 

complexo subicular é que a função do complexo subicular em si é pouco conhecida. A 

expressão significante de um marcador de neuroblasto e neurônio imaturo em uma 

trajetória provavelmente ligada a um tipo neuronal específico (células de disparo 

regular)106, na principal via eferente da estrutura responsável pela consolidação da 

memória (hipocampo) e que possui conexões com outra estrutura ligada a esta mesma 

função (cíngulo retroesplenial) torna justificável, por exemplo, avaliar hipóteses que 

correlacionem neurogênese humana adulta com sono REM e consolidação da memória.  

4.6.3.2 Patologia 

A função da LECEL pode ser pesquisada pela comparação de encéfalos 

normais com aqueles provenientes de indivíduos com história de doença que envolva o 

lobo temporal medial. Os estudos realizados com material humano sobre alteração de 

neurogênese em doenças neuropsiquiátricas60,61,139 analisaram principalmente a ZSG e o 

giro denteado obtidos em autópsias de indivíduos com história destas doenças. No 

entanto, outras áreas como o complexo subicular devem ser analisadas em função da 

descoberta de uma nova localização de expressão de marcadores de neurogênese.  
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4.6.3.3 Clínica 

Uma limitação para o desenvolvimento de terapia de neurorregeneração é a 

ausência de métodos que monitorem simultaneamente a neurogênese induzida por lesão 

e os fatores clínicos que a influenciam. Um modelo para desenvolver esta monitoração 

pode aproveitar a relação entre a LECEL e os órgãos circunventriculares, cujos vasos 

sanguíneos não compõem uma barreira hemato-encefálica. Também pode aproveitar a 

relação entre a LECEL e o LCR, em contato com a superfície pial e a unidade 

neurovascular. A relação da LECEL com o sangue e o LCR pode indicar que células e 

moléculas nestes compartimentos poderiam modular difusamente as fases iniciais da 

neurogênese, cujo prosseguimento dependeria de fatores do microambiente. Com base 

nesta hipótese, nós desenvolvemos um protocolo de estudo para correlação entre 

marcadores de neurorregeneração versus parâmetros clínicos, fisiológicos e bioquímicos, 

conforme acessados pela monitoração intensiva sistêmica e neurológica em doença 

neurológica aguda e grave. A realização deste protocolo de estudo foi recentemente 

viabilizada através da aprovação de financiamento pelo Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq)140,141. 

4.7 Conclusões e perspectivas 

Este estudo mostra indícios de um novo nicho neurogênico na fase adulta da 

espécie humana. A taxa de neurogênese fisiológica neste nicho deve ser baixa, mas com 

potencial de aumento em resposta a lesão a um nível cuja repercussão clinica é 

desconhecida. A possibilidade de um nicho neurogênico estar relacionado ao sistema 

límbico é intrigante. Em 1878, Paul Broca descreveu o sistema límbico como uma 

“fronteira” dos hemisférios cerebrais142, em um estudo sem qualquer conexão aparente 
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com o manuscrito seminal publicado em 1873 por Camilo Golgi143, descrevendo os 

métodos que sustentaram mais tarde as conclusões de Ramon y Cajal mencionadas na 

Introdução. Uma estratégia para contornar a falta de neurorregeneração clinicamente 

relevante pode ser estudar o sistema límbico como uma fronteira encefálica em termos de 

seu potencial neurogênico. 

De fato, a hipótese de existência de um anel neurogênico límbico em humanos 

está sendo corroborada em nosso estudo atual (Nogueira et al., sob revisão). Neste estudo, 

um achado técnico foi que a imuno-histoquímica pelo método da biotina-estreptavidina 

(Anexo B, Figuras 12, 13 e 15 e referências 27 a 30) pode superestimar a expressão de 

um marcador em feixes neurais como a fímbria, porque a biotina também é expresssa 

nesta região. No entanto, o uso de métodos livres de biotina também mostrou marcação 

por DCX e tubulina β-III (Nogueira et al., sob revisão) ao longo do circuito de Papez e 

em núcleos hipotalâmicos. Além disto, nós encontramos marcadores de CTNs em órgãos 

circunventriculares no continuum septo-hipotalâmico142. Concluindo, nossa pesquisa 

atual está corroborando e ampliando a hipótese de existência de um anel neurogênico 

límbico, porque marcadores de CTNs estão sendo encontrados em células dos órgãos 

circunventriculares, adjacentes a marcadores de neurogênese, que seguem a circuitaria 

neural entre o hipocampo e o hipotálamo.
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5.              ANEXOS 

5.1 Anexo A. Tabelas 

Tabela 1 – Anticorpos primários 

Ac. 1
ário 

Origem Diluição Catálogo Fabricante Fenótipo 

Nestina Poli-Rb 1 : 2001 AB5922 Millipore2 CTN 

Nestina Poli-Rb 1 : 100 ab93666 Abcam3 CTN 

Nestina Mono-Ms 1 : 200 MAB5326 Millipore CTN 

Nestina Mono-Ms 1 : 100 ab22035 Abcam CTN 

Musashi Poli-Rb 1 : 200 AB5977 Millipore CTN 

Vimentina Mono-Ms 1 : 500 M725 Dako4 CTN / Astrócito 

GFAP Mono-Ms 1 : 2 000 Ab80842 Abcam CTN / Astrócito 

Ki-67 Poli-Rb 1 : 1 000 NCL-Ki67p Vector5 Proliferação 

DCX  Poli-GP 1 : 1 500 AB5910 Vector Neuroblasto  

DCX Poli-Rb 1 : 1 500 ab18723 Abcam Neuroblasto 

Tub. β-III Mono-Ms 1 : 100 CBL412 Millipore Neurônio imaturo 

MAP-2 Poli-Rb 1 : 1 500 ab75079 Abcam Neurônio maduro 

Anticorpo primário (Ac. 1ário); camundongo (Ms); cobaia (GP); coelho (Rb); monoclonal (Mono); 

policlonal (Poli); tubulina β-III (Tub. β-III). 
1 Imuno-histoquímica: fluorescente, 1 : 200; cromogênica, 1 : 5 000. 
2 Billerica, EUA. 
3 Cambridge, EUA. 
4 Glostrup, Dinamarca. 
5 Burlingame, EUA. 
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Tabela 2 - Amostras utilizadas para análise dos marcadores 

 

Marcador Tecido Justificativa 

Nestina Todos os blocos de cérebro Pesquisa de nichos 

neurogênicos 

Nestina Glioblastoma Controle positivo IHQ 

cromogênica 

Nestina Carcinoma hepatocelular Controle positivo IHQ 

fluorescente 

DCX Cabeça e corpo do 

hipocampo esquerdo do caso 

nº 12* 

Pesquisa de neurogênese 

constitutiva 

Vimentina Cortes do lobo temporal 

esquerdo do caso nº 12 

Complemento dos achados 

para nestina 

GFAP Cabeça do hipocampo 

esquerdo do caso n º 12 

Complemento dos achados 

para DCX 

Tubulina β-III Corpo do hipocampo direito 

do caso nº5 

Complemento dos achados 

para DCX 

MAP-2 Corpo do hipocampo 
esquerdo caso nº 12 

Complemento dos achados 
para DCX 

Musashi Glioblastoma Teste do glioblastoma como 

controle de marcadores para 

CTNs 

Ki-67 Glioblastoma Padronização da recuperação 

antigênica 

Imuno-histoquímica (IHQ). *casos 5 e 12 escolhidos por melhores parâmetros dos fatores pré-

fixação e melhor marcação pela nestina 
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Tabela 3 – Anticorpos secundários 

 

Anticorpo secundário Diluição Catálogo Fabricante 

Burro anti-coelho 1 : 1 000 sc2089 Santa 

Cruz1 

Burro anti-camundongo 1 : 1 000 sc2098 Santa Cruz 

Cabra anti-cobaia 1 : 1 000 sc2440 Santa Cruz 

Cabra anti-coelho 1 : 1 000 B8895 Sigma-

Aldrich2 

Cabra anti-camundongo 1 : 200 B7151 Sigma-

Aldrich 
1Santa Cruz, EUA. 
2Saint Louis, EUA. 
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Tabela 4 – Protocolo de imuno-histoquímica fluorescente 

 

 

 

 

 

 

Fase Descrição 

1 Desparafinizar: manter lâminas em cuba(s) com xilol, a 60 ºC, por 30 min. 

2 Manter lâminas em cuba(s) com xilol, em temperatura ambiente (T.A.), por 20 min. 

3 Re-hidratar: manter lâminas em cuba(s) com etanol a 100%, T.A., por 5 min. 

Desprezar a solução, trocar novamente por etanol a 100%, em T.A., por 5 min, por 
mais duas vezes (T.A., 3 x 5 min) 

4 Trocar solução da(s) cuba(s), sucessivamente, por etanol a 95%, 90%, 80%, 70%, 

T.A., 5 min em cada etapa. 

5 Diminuição da autofluorescência: Trocar solução da(s) cuba(s) por Sudan Black 

B a 1% em etanol a 70%, em T.A., por 30 min. 

6 Trocar solução por solução salina tamponada por fosfato (PBS), T.A., 2 x 5 min. 

7 Recuperação/desmarcaramento antigênico: espirrar PBS em cada lâmina e 

transferir para cuba com tampão de 10 mM de citrato de sódio, pH 6,0. 

8 Colocar a(s) cuba(s) em Becker e completar com o tampão de citrato de sódio, até 

cobrir a(s) cuba(s). 

9 Manter em forno de micro-ondas, em potência máxima, até 1 min após solução 

entrar em ebulição (em geral, são necessários 6 min). Deixar esfriar em T.A. por 30 

min. Trocar por PBS (3 x 5 min, T.A.). 

10 Bloqueio de reações inespecíficas: Delimitar cortes com caneta hidrofóbica. 
Pipetar solução de albumina sérica bovina a 1% + soro do animal em que foi 

produzido o anticorpo secundário (1 : 20) em PBS-Triton a 0,2%. Manter em câmara 

úmida, em T.A., por 1 h. Em seguida, desprezar a solução e não lavar em PBS. 

11 Anticorpo primário: Aplicar a solução com anticorpo primário, diluído em PBS-
Triton (para cada corte, fazer o controle negativo, com PBS-Triton, excluindo o 

anticorpo primário). Manter em câmara úmida, a 4 ºC, por 48 h (após 24 h, verificar 

se há necessidade de reposição da solução ou de umidificar a câmara).  

12 Anticorpo secundário biotinilado: Desprezar a solução e colocar as lâminas em 
cuba(s) com PBS, em T.A., por 5 min. Trocar a solução por mais 2 x 5 min. Pipetar 

o anticorpo secundário biotinilado, diluído em PBS-Triton. Manter em câmara 

úmida, em T.A., por 90 min. (Obs: Considerar usar anticorpo secundário conjugado 
a sonda fluorescente e excluir etapa 13 – ver ítem 4.7 Conclusões e Perspectivas) 

13 Estreptavidina conjugada a sonda fluorescente: Colocar as lâminas em cuba(s) 

com PBS, em T.A., por 3 x 5 min. Pipetar a estreptavidina conjugada a sonda 

fluorescente, diluída em PBS-Triton e armazenada em eppendorf protegido por 
papel alumínio. Fazer o procedimento em ambiente com baixa luminosidade. 

Manter por 1 h, em T.A., em câmara úmida escura. 

14 Coloração dos núcleos: Lavar em cuba(s) protegida(s) da luz, em T.A., com PBS, 

por 3 x 5 min. Pipetar solução de Hoechst  (ou DAPI) diluído em PBS-Triton, por 
30 min, em câmara úmida escura. 

15 Montagem: Lavar em cuba(s) protegida(s) da luz, em T.A., com PBS, por 3 x 5 

min. Montar com “anti-fading” (Vectashield©), cobrir com lamínula e selar com 

esmalte incolor. 

16 Quando armazenar, manter em caixa fechada, a 4 ºC. 
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Tabela 5 – Dados sobre as autópsias e detecção de camada de células nestina-

positivas na ZSV 

 

Nº Idade
1 

Antecedentes Causa do Óbito Tempo
2 

CCNP
3 

1 35 HAS Aneurisma Ao 14 h 50 min - 

2 37 - Aneurisma Ao 11 h 50 min + 

3 20 HAS BCP 18 h 20 min - 

4 79 IAM TEP 14 h - 

5 50 CA pulmonar EAP 5 h 10 min + 

6 38 Etilista HDA 16 h 40 min - 

7 54 CCC TEP 19 h - 

8 59 CA pulmonar BCP / TEP 16 h + 

9 73 Colangiocarcinoma Colangite  9 h + 

10 23 HAS TEP 22 h 35 min - 

11 56 Neoplasia M adrenal BCP 14 h 05 min + 

12 49 CA boca/faringe TEP 10 h 45 min + 

13 48 Etilismo, caquexia Tb pulmonar 23 h 05 min - 

14 54 Marcapasso IAM 14 h 50 min - 

Aorta (Ao); broncopneumonia (BCP); camada de células nestina-positivas (CCNP); carcinoma 

(CA); colecistice crônica calculosa (CCC); edema agudo de pulmão (EAP); hemorragia digestiva 

alta (HDA); hipertensão arterial sistêmica (HAS); infarto agudo do miocárdio (IAM); maligna 
(M); tromboembolismo pulmonar (TEP); tuberculose (Tb).  
1 Idade em anos. 
2 Tempo transcorrido entre o óbito e o início da fixação do tecido. 
3 CCNP na ZSV da eminência colateral. 
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Tabela 6 – Detecção da camada de células nestina-positivas na ZSV da eminência 

colateral em função de fatores pré-fixação tecidual1,2 

 

Mann-Whitney U Test

By variable NPCL

Marked tests are significant at p <,05000

Rank Sum

NPCL-

-

Rank Sum

NPCL+

+

U Z p-value Z

adjusted

p-value Valid N

-

Valid N

+

2*1sided

exact p

AGE

TIME

50,00000 55,00000 14,00000 -1,22644 0,220032 -1,22779 0,219525 8 6 0,228438

80,00000 25,00000 4,00000 2,51744 0,011822 2,52021 0,011729 8 6 0,007992  

Camada de células nestina-positivas (NPCL); idade de ocorrência do óbito (AGE); tempo 
transcorrido entre o óbito e o início da fixação do tecido (TIME). 
1 Tabela conforme mostrada no software “Statistica Trial Version”. 
2 Para teste unilateral: p = 2*1sided exact p / 2; portanto, para “AGE” p = 0,114219, para “TIME” 

p = 0,003996. 
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Tabela 7 – Tempo até o qual não há influência significante na detecção de camada 

de células nestina-positivas na ZSV1,2 

 

Mann-Whitney U Test

By variable NPCL (TIME <= 1000 min)

Marked tests are significant at p <,05000

variable

Rank Sum

-

Rank Sum

+

U Z p-value Z

adjusted

p-value Valid N

-

Valid N

+

2*1sided

exact p

AGE

TIME

20,00000 35,00000 10,00000 -0,319801 0,749119 -0,319801 0,749119 4 6 0,761905

30,00000 25,00000 4,00000 1,599005 0,109820 1,603873 0,108743 4 6 0,114286  
Camada de células nestina-positivas (NPCL); idade de ocorrência do óbito (AGE); tempo 

transcorrido entre o óbito e a fixação do tecido (TIME). (+) presença de NPCL; (-) ausência de 
NPCL. 
1 Tabela conforme mostrada no software “Statistica Trial Version”.  
2 Para teste unilateral: p = 2*1sided exact p / 2; portanto, para “AGE” p = 0,3809525, para “TIME” 

p = 0,057143. 
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  5.2      Anexo B. Figuras       
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Figura 1. Dissecção do lobo temporal para estudo de nichos neurogênicos. As figuras 

correspondem a diferentes ângulos do lobo temporal: medial (A); ântero-medial, a partir 

do corpo do hipocampo (B); corte coronal no nível da amígdala (C); ínfero-medial, com 

corte expondo a cabeça do hipocampo (D). Para cada lobo temporal, foi padronizada a 

obtenção de 5 cortes: nos níveis da amígdala (A-I e C-I), da cabeça do hipocampo (limite 

posterior em A-II, limite anterior em D-II (a fatia posterior, identificada com asterisco, 

foi a usada para emblocamento na parafina)), do corpo do hipocampo (A-III e B-III), da 

parede ventricular, contendo a zona subventricular (B-IV), e do córtex lateral (neocórtex) 

(C-V). Os números 20 a 27 referem-se à citoarquitetura, os demais são denominados de 

acordo com a anatomia macroscópica. Legenda: giro semilunar, parte do uncus 

correspondente à superfície medial da amígdala (1), sulco semianular (2), giro ambiens 

(3), impressão do tentório (4), giro uncinado (5), sulco hipocampal anterior (6), banda de 

Giacomini (7), giro intralímbico (8), cabeça do hipocampo (9), sulco uncal (10), corno 

temporal do ventrículo lateral (11), corpo do hipocampo (12), fímbria (13), giro para-

hipocampal (14), sulco fimbriodenteado (15), giro denteado (“margo denticulatus”) (16), 

sulco hipocampal (17), eminênica colateral (18), giro fusiforme (19), camada granular do 

giro denteado (20), “cornu Ammonis” (CA) 4 (CA4) (21), CA3 (22), CA2 (23), CA1 (24), 

subículo (25), pré-subículo (26), fissura hipocampal (27), ínsula (à esquerda, sulco 

limitante inferior da ínsula) (28), giro temporal superior (29), giro temporal médio (30), 

giro temporal inferior (31), sulco temporal superior (32), sulco temporal inferior (33), 

sulco occipitotemporal (34), sulco colateral (35), recesso uncal (36), amígdala (37), trato 

óptico (38), superfície póstero-medial do uncus (inclui os giros uncinado e intralímbico e 

a banda de Giacomini) (39), grupos de núcleos da amígdala (basolateral (a), central (b) e 

córtico-medial (c)). O asterisco indica fatia usada para obtenção do bloco contendo a 

cabeça do hipocampo. As setas indicam uma linha cuja coloração lembra a da substância 

cinzenta em uma localização por onde passa uma camada de células DCX-positivas, que 

penetram no giro para-hipocampal a partir do complexo subicular (cabeça de seta). 
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Figura 2. Aspectos técnicos da marcação para nestina. Cortes da ZSV obtidos do mesmo 

bloco (um espécime é mostrado em (C)). Imagem de microscopia de fluorescência (verde, 

nestina; azul, núcleo marcado por Hoechst) (A). Imagem de microscopia de campo claro 

(B). Em (A) e (B) os cortes foram fotografados na totalidade através de campos adjacentes 

com magnificação de 40x. Em seguida, as imagens foram editadas lado a lado com o uso 

de Photoshop, para uma visão ampla do corte em uma única imagem. O epêndima aparece 

acima nas figuras. A espessura da CCNP varia, sendo mais larga quando próxima a vasos 

sanguíneos da ZSV (linhas em (A) e (B)). Esta variação é demonstrada mais claramente 

com esta técnica, em que a análise de áreas mais vascularizadas (cabeças de seta) e menos 

vascularizadas (seta) pode ser simultânea. Os asteriscos mostram uma fina camada 

anuclear sob a camada de células ependimárias. A autofluorescência não foi diminuída 

apenas nas hemácias, que por sua localização no interior de vasos são facilmente 

distinguidas das células realmente marcadas por nestina. Um dado de grande relevância 

é que os resultados sobre a localização citoarquitetônica das células nestina-positivas foi 

o mesmo para os métodos imunofluorescente (A) e imunoenzimático (B). Da mesma 

maneira, a morfologia das células nestina-positivas mostradas pelo método 

imunoenzimático (setas em (D)) corresponde à morfologia das células nestina-positivas 

mostrada por imagens dos microscópios de epifluorescência (setas em (E)) e confocal 

(setas em (F)). Estes achados em conjunto reforçam a conclusão sobre a especificidade 

da marcação para nestina mostrada nas figuras seguintes, a despeito de uma marcação de 

fundo inespecífica. As imagens de imunofluorescência nesta figura foram obtidas durante 

a padronização do protocolo de imuno-histoquímica por fluorescência, dois anos após o 

emblocamento na parafina; os mesmos resultados não foram obtidos três anos após, 

provavelmente por perda de antigenicidade (como discutido no texto). Setas em (C): 

vasos sanguíneos superficiais; nesta localização a probabilidade de presença de células 

nestina-positivas é maior. Cabeças de seta em (D) e (E): camada ependimária. Barras de 

escala: (A) e (B) = 200 µm; (D), (E) e (F) = 20 µm. 
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Figura 3. Controles para marcação para nestina. Carcinoma hepatocelular é um controle 

positivo para marcação para nestina, especialmente útil se o anticorpo primário reage 

exclusivamente com nestina humana e para o método imunofluorescente. A marcação 

para nestina no carcinoma hepatocelular (A – C) mostra um padrão não descrito 

previamente, embora prontamente identificável, de estrutura semelhante a sinusóides, 

principalmente devido à marcação de células endoteliais do tumor (setas em (G)). O 

emblocamento na parafina desta amostra de carcinoma hepatocelular foi realizado após a 

retomada deste estudo, quando a marcação para nestina não foi mais conseguida nas 

amostras de cérebro, provavelmente por perda de antigenicidade. Controle negativo (D – 

F); coloração por hematoxilina-eosina da amostra de carcinoma hepatocelular (G). 

Controle positivo de nestina pelo método imunoenzimático (H) em glioblastoma, que não 

é um controle positivo confiável para o método imunofluorescente devido à intensa 

autofluorescência. Controle negativo para nestina (I) no giro denteado humano mostrando 

uma marcação de fundo inespecífica. Setas (C): células endoteliais nestina-positivas. 

Cabeças de seta: autofluorescência de hemácias. Barras de escala: 50 µm. 
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Figura 4. Aspectos técnicos da imuno-histoquímica para outros marcadores relacionados 

à neurogênese. Glioblastoma (GBM) (coloração por hematoxilina-eosina em (A)) é um 

controle positivo adequado para musashi (B), um marcador de CTNs, devido à sua 

marcação intensa e difusa. A marcação para Ki-67 (C) pode ser identificada em 

glioblastoma com a inclusão de recuperação antigênica no protocolo de imuno-

histoquímica. Barras de escala: 50 µm. 
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Figura 5. CCNP na ZSP da amígdala. Esta figura mostra o limite medial, anterior e 

superior da área analisada (as setas indicam a superfície pial). Em (A), as letras B, D e F 

identificam as localizações anatômicas das imagens correspondentes. As cabeças de seta 

em (B) e as linhas pontilhadas em (C) mostram a CCNP na ZSP relacionada ao sulco 

endorrinal, contornando o trato óptico (OT) e alcançando a ZSP da amígdala (Amy). Os 

asteriscos em (B) a (E) identificam o lado do limite entre a amígdala e o tracto óptico. As 

figuras (C) e (E) são imagens em maior magnificação obtidas a partir dos campos de 

imagem mostrados em (B) e (D), respectivamente, mostrando a morfologia das células 

nestina-positivas (cabeças de seta). Seguindo inferiormente, a Figura (F) mostra a CCNP 

na porção média da amígdala. Note que na amígdala algumas células nestina-positivas 

estão em localização mais profunda do que a ZSP, definida aqui como a região até 200 

µm abaixo da pia-máter. Cabeça do hipocampo (HdHc); globo pálido (P); vaso sanguíneo 

(BV); ventrículo lateral (LV). Barras de escala: (B) = 500 µm; (C) a (F) = 50 µm.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



63 
 

 

 

Figura 6. CCNP entre a ZSP e a ZSG na cabeça do hipocampo. A área entre as linhas 

pontilhadas em (A) e (B) mostram a CCNP correndo a partir da ZSP na borda inferior do 

uncus (A) até a camada de células granulares (GCL) (orientada verticalmente nesta 

região), terminando na ZSG. (B) e (C) são respectivamente imagens de visão magnificada 

dos retângulos inferior e superior em (A) (a parte superior de (C) está além da área 

mostrada em (A)). Sulco uncal, (US). Cabeça de seta: processos positivos para nestina. 

Setas: células nestina-positivas na ZSG. Barras de escala: (A) = 500 µm; (B) e (C) = 100 

µm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



64 
 

 

 

Figura 7. CCNP na transição entre a ZSP e ZSV (corpo do hipocampo). Esta figura é 

formada por imagens englobando a fímbria (F) e o giro denteado. O asterisco mostra a 

transição entre a pia-máter e o epêndima, que ocorre na fímbria. Nesta localização da 

ZSV (SVZ), o número de células nestina-positivas é mínimo. Este tipo celular é mais 

frequentemente observado na ZSP, especialmente próximo ao sulco fimbriodenteado 

(fds). Note a coloração mais escura da fímbria e da ZSV em comparação ao restante do 

corte. O mesmo padrão é observado para vimentina (Figura 18), outro marcador de CTNs, 

e coincide com a região de alta expressão de DCX. Especulativamente, este padrão 

poderia indicar uma expressão difusa, embora baixa, de marcadores de células 

progenitoras neurais localizadas na fímbria. Camada ependimária (E); “cornu Ammonis” 

(hipocampo propriamente) (CA); camada de células granulares (GCL); “margo 

denticulatus” do giro denteado (md); superfície pial (P). Inserção acima: visão 

magnificada do retângulo acima, mostrando células nestina-positivas (setas). Inserção 

abaixo: visão magnificada do retângulo abaixo, mostrando células nestina-positivas 

(setas), algumas delas apresentando processos longos (cabeças de seta). As linhas 

pontilhadas delimitam a CCNP na zona subpial. Barras de escala: figura maior = 100 µm; 

inserções = 20 µm.  
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Figura 8. CCNP na ZSV. A partir da transição entre a ZSP e a ZSV, esta segue 

lateralmente através do corpo do hipocampo (Figura 7) e, em seguida, através da 

eminência colateral (Figura 2); na Figura 8, a ZSV é seguida anteriormente a partir deste 

nível, retornando novamente à topografia da amígdala, até o limite anterior da cabeça do 

hipocampo, a partir de one se inicia o recesso uncal. Aqui, a CCNP também tende a ser 

mais larga próxima a vasos sanguíneos. Uma visão macroscópica é mostrada em (D), 

onde A, B e C indicam a topografia das respectivas figuras. Putâmen (1); globo pálido 

externo (2); globo pálido interno (3); fascículo uncinado e comissura anterior (4); trato 

óptico (5); ventrículo lateral (6); córtex entorrinal (7); amígdala (Amy, Amygdala); 

cabeça do hipocampo (HdHc, Head of the Hippocampus); epêndima (E); área no limite 

posterior do recesso uncal (Uncal Recess); vaso sanguíneo (BV). Setas: células nestina-

positivas. Cabeças de seta: processos de células nestina-positivas através da camada 

ependimária. Asterisco: vazio anuclear. Barras de escala: (A) e (B) = 50 µm; (C) = 25 

µm.  
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Figura 9. Células nestina-positivas no espaço perivascular. O número de células nestina-

positivas é maior no espaço perivascular na amígdala (B) do que no espaço perivascular 

no neocórtex (isocórtex) (A), que é mais distante da LECEL. Algumas células nestina-

positivas mostram características de astrócitos da unidade neurovascular (setas em (A), 

(B) e (C)). Sob certas circunstâncias, astrócitos maduros podem mostrar características 

de CTNs. Epêndima (E); vaso sanguíneo (BV) (note que o endotélio também expressa 

nestina (ver Figura 19B)). Cabeças de seta: células nestina-positivas. Barras de escala: 

(A) e (B) = 50 µm; (C) = 20 µm.  
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Figura 10. Limites da CCNP no lobo temporal. A Figura (A) mostra que a CCNP segue 

lateralmente na ZSP do corpo do hipocampo (BdHc) (cabeças de seta) e termina sob o 

sulco hipocampal (HS) (asterisco). A Figura (B) é uma visão magnificada do retângulo 

em (A). As linhas pontilhadas identificam a conexão entre a ZSP e a ZSG, onde a seta 

aponta para uma célula nestina-positiva. Note a presença de um vaso sanguíneo (BV) 

onde a CCNP é mais espessa. A Figura (C) mostra uma linha de células nestina-positivas 

adjacente ao fundo de um sulco do neocórtex (NeoCx), um achado incomum. Complexo 

subicular (SC); giro denteado (DG); “margo denticulatus” do giro denteado (MD); sulco 

fimbriodenteado (FDS); sulco hipocampal (HS). Barras de escala: (A) = 500 µm; (B) = 

200 µm; (C) = 50 µm. 
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Figura 11. Anatomia macroscópica do caso estudado para marcação para DCX. Esta 

figura mostra uma visão inferior de parte de ambos os hemisférios e do tronco encefálico, 

evidenciando uma anatomia macroscópica normal. Hemisférios direito (R) e esquerdo 

(L). As principais estruturas relacionadas a nichos neurogênicos são destacadas como se 

segue: giro para-hipocampal (1); uncus (2); subículo (3); cabeça do hipocampo (4); 

amígdala (5); ventrículo lateral (corno temporal) (6); substância perfurada anterior 

(topografia relacionada ao córtex piriforme) (7). 
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Figura 12. Marcação para DCX na cabeça do hipocampo. A marcação para DCX 

(vermelha) é detectada como uma camada contínua na cabeça do hipocampo. Superior e 

medialmente (A), a CCDP pode ser observada na ZSV do hipocampo propriamente 

(“cornu Ammonis” (CA)), mostrando aspecto granular a uma magnificação de 40x. Em 

alguns pontos, a marcação para DCX contorna os núcleos, mas ela é mais observada no 

neuropilo. A partir do limite lateral da cabeça do hipocampo (B), DCX marca fibras 

cortadas em um plano tangencial (setas em (B – E)). O mesmo padrão é observado no 

lado da eminência colateral (CE). As camadas ependimárias de ambos os lados se fundem 

(asterisco em (B)) e seguem uma trajetória extraventricular (asteriscos em (C)) (veja 

também Figuras (1B) e inserção na Figura 17). A CCDP segue a mesma trajetória (C), 

formando dois feixes separados que não cruzam a camada ependimária extraventricular. 

Estes feixes são formados a partir de uma confluência no interior do giro para-hipocampal 

(pela definição da anatomia macroscópica) de fibras provenientes do complexo subicular 

(S). (F) mostra imagem de controle negativo no nível da camada de células granulares 

(GCL). Os núcleos estão marcados em azul por DAPI. Vazio anuclear (G). Barras de 

escala: 20 µm.  
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Figura 13. Marcação para DCX no corpo do hipocampo. A CCDP (verde) é observada 

na fímbria (letra F, em (A)) e na ZSV do hipocampo propriamente (“cornu Ammonis” 

(CA)), onde sua espessura varia (A – C). A CCDP mostra uma marcação intensa próxima 

à camada ependimária extraventricular (D) (veja a Figura 12C para a marcação na região 

equivalente na cabeça do hipocampo). Finalmente, a CCDP alcança a região do complexo 

subicular (S). Algumas fibras desta camada cruzam-se com outras (cabeça de seta em (E)) 

que correm paralelas à superfície pial. A Figura (F) mostra o controle negativo, no nível 

da camada de células granulares (GCL). Os núcleos estão marcados em azul por DAPI. 

Lado da eminência colateral (CE). As setas apontam para fibras DCX-positivas em (B) e 

(E) e para marcação perinuclear por DCX em (C). Asteriscos: camada ependimária 

(asterisco amarelo: transição entre a superfície pial (cabeça de seta em (A)) e a camada 

ependimária). Barras de escala: 20 µm.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



71 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Figura 14. Marcação para GFAP na cabeça do hipocampo. Uma intensa marcação para 

GFAP (verde) é observada no vazio anuclear da ZSV (A) e na glia limitans da ZSP (B e 

C). Além disso, diferentemente da marcação para DCX, a marcação para GFAP é 

observada dentro da linha formada pelos núcleos das células ependimárias 

extraventriculares (asterisco em D). “Cornu Ammonis” (hipocampo propriamente) (CA); 

eminência colateral (CE); córtex entorrinal (EC); pré-subículo (PrS); subículo (S); sulco 

uncal (US). Barras de escala: 20 µm.  
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Figura 15. Marcação para tubulina β-III e DCX no corpo do hipocampo. Em (A), tubulina 

β-III (verde) pode ser observada em corpos celulares de neurônios piramidais (seta) e 

fibras neuronais (cabeça de seta) no hipocampo propriamente (“cornu Ammonis” (CA)), 

ao contrário do que ocorre na marcação para DCX. Por outro lado, a marcação para 

tubulina β-III (B) é similar à marcação para DCX na fímbria (F) (ver Figura (13A)), 

embora menos difusamente distribuída. (C) mostra que o corpo do hipocampo no caso 

analisado nesta figura apresenta um padrão de marcação para DCX (verde) na ZSV 

hipocampal similar àquele apresentado pelo caso analisado nas Figuras 12 e 13. Os 

núcleos estão marcados em azul por Hoechst. “Margo denticulatus” do giro denteado 

(MD); sulco fimbriodenteado (FDS). Setas: superfície pial (B) e células DCX-positivas 

(C). Cabeça de seta em (C): camada ependimária. Barras de escala: 20 µm.  
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Figura 16. Marcação para MAP-2 no corpo do hipocampo. O marcador de neurônio 

maduro MAP-2 (vermelho), mostrado em corpos celulares de neurônios piramidais em 

(A) (magnificação maior em (B)) não mostram marcação na ZSV, contrariamente a DCX. 

Os núcleos estão marcados em azul por DAPI. Camada piramidal (PL). Setas: neurônios 

piramidais. Cabeça de seta: camada ependimária. Barras de escala: 20 µm.  
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Figura 17. Resultados deste estudo comparados com a visão mais comum sobre a 

localização de nichos neurogênicos. Esta figura mostra uma visão ântero-medial do lobo 

temporal medial, em um corte coronal na junção entre a cabeça e o corpo do hipocampo. 

As zonas atualmente consideradas como sendo nichos neurogênicos são identificadas por 

linhas pretas. As linhas pontilhadas azul e vermelha identificam a CCNP e a CCDP, 

respectivamente. A CCNP é menos evidente na ZSG do que na ZSV e ZSP. Apenas a 

porção mais medial da eminência colateral está incluída na análise de marcação para 

DCX. A CCDP é mínima no lado do giro denteado do sulco hipocampal e ausente na 

ZSG. A inserção mostra uma visão posterior da junção entre a cabeça e o corpo do 

hipocampo; a linha identificada entre as duas setas corresponde à visão macroscópica da 

região que contém as duas colunas de CCDP relacionadas à camada ependimária 

extraventricular. Eminência colateral (1); corpo do hipocampo (2); fímbria (3 e cabeça de 

seta); sulco fimbriodenteado (4); giro denteado (“margo denticulatus”) (5); sulco 

hipocampal (6); giro para-hipocampal (superfície medial, visão macroscópica) (7); 

subículo (8); córtex entorrinal (9) (pré-subículo e parassubículo estão localizados entre 

(8) e (9)); para-hipocampo (citoarquitetura) (10); giro para-hipocampal (corte coronal, 

anatomia macroscópica) (11); uncus (12); ZSV hipocampal (a); ZSV (eminência 

colateral) (b); ZSG (c).  
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Figura 18. Marcação para vimentina. Vimentina é um suposto marcador de CTNs. Na 

ZSV (SVZ em (A) e (B)), a vimentina marca a camada ependimária e o vazio anuclear 

(lado esquerdo das imagens), assim como prováveis CTNs (seta em (B)). A marcação 

para vimentina no corpo do hipocampo (C) e na ZSG (SGZ em (D)) é similar à marcação 

para nestina nestas regiões. Note a camada mais larga de células vimentina-positivas no 

sulco fimbriodenteado (seta em (C)) e a coloração mais escura na fímbria (letra F em (C)), 

comparado ao restante do parênquima (ver também Figura 7). Contudo, a vimentina é um 

marcador de CTNs menos específico do que a nestina, porque também marca astrócitos 

protoplásmicos (setas em (E) (amígdala) e em (F) (neocórtex)). Camada de células 

granulares (GCL); camada molecular (ML); hilo (H). Seta em (D): processo celular 

nestina-positivo na GCL, prolongamento de uma célula nestina-positiva da ZSG. Cabeça 

de seta em (F): endotélio marcado por vimentina. Barras de escala: 50 µm.  
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Figura 19. Marcação para nestina em células ependimárias e endoteliais. Em (A), um 

corte tangente à parede anterior do corno temporal do ventrículo lateral mostra um grupo 

de células ependimárias nestina-positivas. Parte da marcação desta figura é 

provavelmente proveniente de processos de CTNs da ZSV que atingem a camada 

ependimária. Em (B), a seta aponta para um grupo de vasos sanguíneos contendo CENPs, 

que geralmente são prontamente identificadas e distinguidas dos demais tipos celulares 

nestina-positivos. As células ependimárias e endoteliais apresentam um papel não 

totalmente conhecido nos nichos neurogênicos. Barras de escala: 50 µm.  
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Figura 20. Parâmetros anatômicos de um hipotético anel neurogênico límbico. (A) 

mostra uma visão inferior e medial de uma região analisada neste estudo. Note a 

proximidade entre a topografia do córtex piriforme (asterisco), do uncus (4) e da fissura 

coroideia, onde o plexo coroide (1) e a fímbria (2) estão localizados (a seta aponta para a 

região na qual a relação entre o plexo coroide e a fímbria (“taenia fimbriae”) foram 

mantidas durante a dissecção). (B) mostra a imagem de uma área não analisada neste 

estudo, mas que sob o ponto de vista citoarquitetônico é uma extensão da área analisada. 

Esta figura é uma visão posterior e medial do hemisfério esquerdo, onde a cavidade 

ventricular está aberta, expondo a cauda do hipocampo (7), acima da qual a fímbria e o 

plexo coroide são identificados. Giro denteado e “margo denticulatus” (3); giro para-

hipocampal (5); trato óptico (6).  
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