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RESUMO 

 

O Sistema de Temporização Circadiana (STC), em roedores, é composto por estruturas 

neurais interligadas como o núcleo supraquiasmático (NSQ) do hipotálamo, o folheto 

intergeniculado (FIG) do tálamo, vias sincronizadoras e efetores comportamentais. O NSQ 

tem sido descrito como o principal marca-passo circadiano em diversas espécies de 

mamíferos enquanto que o FIG parece estar envolvido na integração de informações 

fóticas e não-fóticas retransmitindo-as ao NSQ. O STC, como um todo, permite que o 

organismo tenha uma organização temporal interna ordenada, o que propicia a execução 

adequada dos mecanismos fisiológicos e comportamentais trazendo homeostasia para o 

organismo. No entanto, essa estabilidade é alterada com o avanço da idade ocorrendo 

desde perda de funções fisiológicas simples à diminuição no desempenho cognitivo. Tendo 

isso em vista, é proposto nesse estudo verificar se há mudanças neuroquímicas, 

citoarquitetônicas e de aferências retinianas no FIG com o envelhecimento e suas possíveis 

implicações morfofuncionais. Para isso, ratos Wistar foram divididos em 3 grupos: Jovem 

(3 meses); Meia Idade (13 meses); Idoso (23 meses). Esses animais foram submetidos a 

perfusão transcardíaca de paraformaldeído (4%) para fixar seus tecidos. Posteriormente seu 

encéfalo foi removido e submetido à microtomia (30 µm) onde as secções foram coletadas 

em intervalos de 6. Essas secções foram processadas por coloração de Nissl e 

imunoistoquímicas para GFAP, GAD, ENK, NPY e CTb a fim de verificar as 

características do FIG. Observamos uma perda celular em animais de meia-idade e idosos 

na marcação de Nissl, NPY e nas projeções de CTb. Além disso, vimos um aumento de 

GFAP em animais de meia-idade quando comparados a jovens e idosos. Não houve 

diferenças na análise dos outros marcadores. Esses achados indicam que essa estrutura 

perde aferências retinianas e neurônios, em especial os produtores de NPY, existindo uma 

provável gliogênese compensatória. Isso aponta para uma correlação entre os déficits de 

funcionamento do STC e deterioração anatômica de seus componentes com o 

envelhecimento. 

   Palavras-chave: Sistema de Temporização Circadiana. Envelhecimento. 

Citoarquitetura. Imunoistoquímica. Projeção Retiniana. 
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ABSTRACT 

 

The circadian timing system (CTS), in rodents, consists of interconnected neural structures 

such as the suprachiasmatic nucleus (SCN) of the hypothalamus, Intergeniculate Leaflet 

(IGL) of the thalamus, synchronous pathways and behavioral effectors. The SCN has been 

described as the major circadian pacemaker in several species of mammals, while the IGL 

appears to be involved in integration of photic and non-photic clues relaying them to SCN. 

The CTS allows an ordered internal temporal organization to the organism, providing the 

proper execution of physiological and behavioral mechanisms, which brings homeostasis. 

However, this stability is disrupted with aging process causing numerous pathological 

disorders, ranging from simple loss of physiological functions to decreases in cognitive 

performance. Therefore, is fundamental understanding the effects of senescence in this 

system. In this context, is proposed in this study to check if there are changes in IGL 

cytoarchitecture, neurochemical and retinal afferent markers with aging and their possible 

morpho-functional implications. To achieve this goal wistar rats were divided into 3 groups: 

young (3 months); Middle Age (13 months); Old (23 months). They were submitted to 

paraformaldhyde (4%) transcardiac perfusion to tissue fixation. Then, they had their brain 

removed and sectioned in 30 µm slices, which every sixth section were collected. This 

sections were processed by nissl method and immunostaining for GFAP, GAD, ENK, NPY 

and CTb in order to analyze the IGL features. It was observed a cell loss in middle age and 

old animals at Nissl, NPY and CTb stains. In addition, it was shown a increase in GFAP in 

middle aged animals compared to young and old ones. No differences were found in other 

neurochemichal stains. These data suggests IGL loss retinal afferents and neurons, in special 

the NPY-IR ones, likely having a compensatory gliogenesis. This supports the correlations 

between the CTS functional deficits and an anatomical deterioration of its components with 

the aging process. 

Keywords: Circadian Timing System. Ageing. Cytoarchitecture. Immunohistochemistry. 

Retinal Projections.     
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1 INTRODUÇÃO 

 

O movimento de rotação da Terra faz com que os organismos terrestres, em uma 

abrangência de bactérias a humanos, estejam submetidos a uma estimulação sensorial de claro 

e escuro, que varia ciclicamente de acordo com o período desse movimento, sendo este 

período de aproximadamente 24 horas. Dessa forma, padrões periódicos de comportamento, 

fisiologia e atividade bioquímica, os chamados ritmos biológicos, fornecem uma vantagem 

adaptativa, uma vez que eles possuem caráter antecipatório, possibilitando uma otimização de 

execução temporal (Bell-Pedersen et al., 2005). Dentre outros fatores ambientais como ciclo 

de marés, variação de temperatura e estações da lua, o ciclo claro-escuro é considerado o mais 

importante elemento para a sincronização rítmica dos seres. Isso pode ser observado através 

da grande quantidade de ritmos biológicos de período entre 20 e 28 horas, os chamados ritmos 

circadianos (Refinetti, 2005). Outra característica dos ritmos biológicos é que eles continuam 

persistindo mesmo com a ausência de pistas ambientais, significando que eles são gerados por 

um mecanismo endógeno. O estudo desse mecanismo endógeno em mamíferos identificou 

uma rede interligada de estruturas anatômicas, o sistema de temporização circadiana (STC), 

responsável por gerar e modular os ritmos biológicos, sendo composto por componentes 

centrais, aferentes e eferentes (Golombek; Rosenstein, 2010). O principal componente central 

identificado nos mamíferos é o núcleo supraquiasmático (NSQ) do hipotálamo. Ele possui a 

função de gerar o ritmo, modulá-lo através das informações sensoriais e emitir essa resposta 

para órgãos ou osciladores periféricos. Outro importante componente central é o Folheto 

Intergeniculado (FIG), tendo função modulatória do NSQ por meio de sua projeção para ele, 

via trato geniculo-hipotalâmico (TGH). Além deles, pode-se citar os núcleos da rafe que 

também influenciam a atividade do NSQ (Pontes et al., 2010). Os componentes aferentes 

correspondem às vias de entrada da informação sensorial, como por exemplo, o trato retino-
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hipotalâmico (TRH) que transmite a informação fótica advinda da retina para o NSQ. Os 

eferentes dizem respeito às conexões efetoras e osciladores secundários que as estruturas 

centrais influenciam (Morin, 2013). 

 

1.1 O Núcleo Supraquiasmático 

Estudos que datam do fim da década de 20, sobre o diencéfalo de ratos, identificam 

diversas estruturas hipotalâmicas, dentre elas o NSQ (Gurdjian, 1927). Apesar disso, a função 

desse núcleo como elemento importante na sincronização circadiana só começa a ser 

elucidada no inicio dos anos 70 quando estudos com lesões no NSQ mostraram uma perda na 

função circadiana (Moore; Eichler, 1972) e estudos de projeções retinianas mostram 

aferências diretas da retina que terminam na porção ventrolateral do NSQ, constituindo assim 

o TRH (Hendrickson et al., 1972; Moore; Lenn, 1972). Diversos estudos subsequentes vêm 

confirmando-o como estrutura responsável por gerar e modular ritmos biológicos, sendo ele 

muitas vezes referido como “o relógio central” ou “marca passo mestre” do STC. Dentre eles, 

podem ser ressaltados os estudos eletrofisiológicos que mostraram que células do NSQ 

apresentavam ritmicidade circadiana na sua frequência de disparo de potenciais de ação 

(Gillette, 1991), bem como na atividade metabólica (Schwartz, 1991; Newman, 1991), além 

de ser visto que o transplante fetal do NSQ recuperava a ritmicidade circadiana para uma série 

de funções de animais arrítmicos por lesão bilateral do seu NSQ (Drucker-Colín et al., 1984). 

Anatomicamente o NSQ é um par de aglomerados de pequenos neurônios situados no 

hipotálamo anterior, imediatamente dorsal ao quiasma óptico e de cada lado do terceiro 

ventrículo (Cavalcante et al., 2006; Morin, 2013), subdividido em uma porção ventrolateral de 

neurônios produtores de polipeptídeo intestinal vasoativo (VIP) e numa porção dorsomedial 

de neurônios produtores de vasopressina (VP) (Card et al., 1981). Outra proposta de 

subdivisão organiza o NSQ em uma porção mais interna adjacente ao quiasma óptico, 
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denominada cerne e uma camada externa que o envolve, chamada de casca. O cerne apresenta 

neurônios produtores de VIP ou peptídeo liberador de gastrina  co-localizados com ácido 

gama-aminobutírico (GABA) e a casca apresenta neurônios produtores de VP e calretinina 

também co-localizados com GABA. Essa tendência de mudança de classificação da 

organização interna do NSQ dá-se pelo fato de que este varia morfologicamente entre as 

espécies e os termos “cerne” e “casca” são neutros no que diz respeito à sua localização no 

NSQ e, além disso, as relações entre essas subdivisões são estáveis em praticamente todos os 

mamíferos (Moore et al., 2002). 

Neuroquimicamente já foram descritas várias substâncias que atuam como 

neurotransmissores ou neuromoduladores em terminais ou em pericários do NSQ, tais como 

neuropeptídeo Y, serotonina, glutamato, bombesina, peptídeo liberador de gastrina, peptídeo 

relacionado ao gene da calcitonina, colecistoquinina, substância P, angiotensina II, encefalina, 

neurotensina, somatostatina, hormônio liberador de tireotropina e dopamina (ver Morin, 

2013). Tais substâncias apresentam-se com alto grau de variabilidade entre o NSQ de 

diferentes espécies de modo que imagina-se que essas diferenças refletem no funcionamento 

diferenciado dos mecanismos de sincronização de cada espécie (Cavalcante et al., 2006). 

Dentre as aferências para o NSQ, as mais bem estudadas são as dos núcleos da rafe, o 

TRH e o TGH. Em relação aos núcleos da rafe, o mediano é o que se projeta mais densamente 

para o NSQ, incidindo principalmente na sua porção ventrolateral (ver Pontes et al., 2010). 

Essa projeção é serotonérgica e modula inibitoriamente o NSQ em resposta a estímulos não-

fóticos e indiretamente a estímulos fóticos (Morin; Blanchard, 1998). O TRH constitui de 

projeções axonais de uma camada de células ganglionares, tipo P, da retina que contém um 

fotopigmento especial denominado melanopsina (Gooley et al., 2001; Hattar et al., 2002) 

sendo a principal via de sincronização ao ciclo claro-escuro ambiental e sozinha pode manter 

o animal sincronizado (Klein; Moore, 1979). O TGH tem origem no Folheto Intergeniculado 
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(FIG) e terminação também na porção ventrolateral do NSQ sendo uma via de modulação 

através do Neuropeptideo Y (Moore; Card, 1994). Essa via vem sendo estudada como 

componente importante principalmente na transmissão de estímulos não-fóticos, ressaltando 

assim a importância dessa conexão aferente do NSQ advinda do FIG (Janik et al., 1995) . 

 

1.2 O Folheto Intergeniculado 

Um estudo realizado por Swanson et al. (1974), em gatos e ratos, e outro por Ribak e 

Peters (1975), em ratos, mostraram que a injeção de aminoácidos marcados no corpo 

geniculado lateral ventral (GLV) revelava uma projeção bilateral, com predominância 

ipsilateral para o NSQ, e que esta projeção terminava na região ventral desse núcleo. Hickey e 

Spear (1976), baseados na diferença das projeções retinianas para o complexo geniculado 

lateral do tálamo, observaram uma estrutura fina e alongada localizada entre o núcleo 

geniculado lateral dorsal (GLD) e o GLV chamando-a de Folheto Intergeniculado, sendo esse 

o primeiro estudo que define o FIG como uma estrutura à parte separando-o do GLV. A partir 

de estudos mais detalhados das projeções aferentes e eferentes do FIG ele foi definido como 

uma área talâmica que atende a 3 critérios: 1) Recebe inervação bilateral difusa da retina; 2) 

Projeta para o FIG contralateral e GLV; 3) Projeta para o NSQ (Harrington, 1997). 

 O FIG corresponde à divisão medial do GLV de gatos (Nakamura; Itoh, 2004) e 

estudos apontam que essa estrutura, juntamente com o GLV, e o núcleo pré-geniculado de 

primatas são homólogos (Moore, 1989; Lima et al., 2012). Ele tem um volume relativamente 

grande, apesar de sua típica representação como uma pequena estrutura laminar intercalada 

entre o GLD e GLV, estando presente em toda extensão rostrocaudal do complexo geniculado 

lateral (Morin, 2013). Estudos citoarquitetônicos com o método de Golgi mostram que a 

porção medial dessa estrutura laminar vai se projetando ventralmente à medida que atinge 

níveis mais caudais, de modo que ela apresenta morfologia distinta ao longo do eixo 
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rostrocaudal, sendo laminar em níveis rostrais, triangular em níveis intermediários e ter uma 

grande extensão ventral em níveis caudais (Szkuldarek, Raastad, 2007). Além disso, esses 

estudos mostram que o FIG apresenta neurônios de morfologias levemente distintas nas 

regiões rostrais e caudais, sendo de tamanhos pequenos e médios, alguns multipolares e todos 

tendo seus dendritos orientados ao longo do eixo dessa estrutura, raramente se estendendo 

para fora dela (Moore; Card, 1994; Szkuldarek, Raastad, 2007). Outra carcterística marcante 

do FIG diz respeito ao seu conteúdo de células gliais. Nessa estrutura, já foi vista uma 

marcação específica de proteína glial fibrilar ácida (GFAP), um marcador específico para 

astrócitos ativados, em contraste com GLD e GLV que não são marcados, indicando que o 

FIG é, pelo menos em parte, separada desses outros componentes por uma borda glial (Morin 

et al., 1989). Alguns estudos apontam ainda que essas células podem estar relacionadas com a 

regulação da função circadiana exercida pelo FIG (Moriya et al., 2000). 

Esse núcleo é bem caracterizado quanto ao seu conteúdo neuroquímico, já se tendo 

sido descritos presentes nele diversos neurotransmissores com corpos celulares contendo 

GABA, encefalina (ENK) e Neuropeptideo Y (NPY), fibras de serotonina (5-HT) e substância 

P (SP) e presença de proteínas ligantes de cálcio como Calbindina e Calretinina (Takatsuji; 

Tohyama, 1989; Moore; Card, 1994; Cavalcante et al., 2008).  

GABA é o neurotransmissor presente em maior quantidade nessa estrutura (Moore; 

Card, 1994). A marcação da sua enzima de conversão, glutamato descarboxilase (GAD), 

revela que ele está presente em praticamente 100% das células do FIG. Ao serem observadas 

que as células imunorreativas a ENK e NPY não se co-localizam, foi proposta uma divisão 

das células do FIG em duas subpopulações principais: GABA-ENK, a maior correspondendo 

a 2/3 do total de células e GABA-NPY, correspondendo a 1/3 (Moore; Card, 1994). As 

células contendo ENK se projetam para o FIG contralateral, originando o trato geniculo-

geniculado, enquanto as células que contém NPY se projetam para o NSQ, efetuando a 
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maioria das funções circadianas conhecidas que o FIG desempenha (Morin; Blanchard, 2001; 

Dibner et al., 2010). Apesar de não se conhecer muito ainda sobre esse circuito FIG-FIG-

NSQ, sabe-se que as células que projetam para o FIG contralateral apresentam padrões de 

disparo diferentes, em resposta a estímulos fóticos, contrários a das células NPY-IR que se 

projetam para o NSQ (Blasiak; Lewandovski, 2013). Foi sugerido que isso possa influenciar 

na função circadiana do FIG ao passo que pulsos de escuro diminuem a atividade das células 

que formam essa projeção contralateral de ENK, que possuem ação inibitória, possibilitando o 

aumento de atividade das células que se projetam para o NSQ, o que explicaria os avanços de 

fase induzidos por pulsos de escuro durante o dia, tornando-o interessante elemento para 

futuros estudos no FIG (Boulos; Husak, 1982; Canal; Piggins, 2006). A função de outros 

neurotransmissores no FIG como 5-HT e SP, entretanto, permanece incerta. 

Em relação sua conexão com o NSQ, diversos estudos foram feitos para se confirmar a 

natureza neuroquímica do TGH. Esses estudos se iniciam quando Card e Moore (1982) 

descobrem que a lesão do GLV de aves leva a uma diminuição da imunorreatividade ao 

polipeptídio pancreático de aves no NSQ. Ao estudar o perfil neuroquímico do complexo 

geniculado lateral de ratos Mantyh e Kemp (1983) identificam os neurônios produtores de 

NPY como correspondentes aos neurônios produtores do polipeptídio pancreático de aves 

tendo resultados semelhantes na redução da imunoreatividade a NPY no NSQ em situações de 

lesão do FIG. Desse modo, Moore et al. (1984) propuseram que a comunicação geniculo-

supraquiasmática era via NPY. Ao serem utilizadas a injeção de traçador retrógrado no NSQ e 

uma técnica de dupla marcação imunoistoquímica para NPY e o respectivo traçador foi 

revelado que alguns neurônios NPY-positivos do FIG projetam-se para o NSQ o que 

confirmou definitivamente a existência dessa via de comunicação (Harrington et al., 1987). 

O FIG tem conectividade com mais de 100 regiões cerebrais dentre áreas 

telencefálicas, diencefálicas e do tronco cerebral, notavelmente se projetando para quase todas 
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as áreas que o NSQ também se projeta, obedecendo a 3 princípios fundamentais: Abundância 

- as projeções incluem diversos alvos; Bilateralidade - a maioria dessas projeções são 

bilaterais; Reciprocidade – o FIG recebe projeções da maioria das áreas para onde ele se 

projeta (Morin; Blanchard, 1998; Vrang et al., 2003; Morin, 2013). Embora sejam conhecidas 

essa grande densidade de eferências do FIG poucas delas são exploradas de modo que 

imagina-se que existam muitas funções dessa estrutura que ainda não foram descobertas. As 

informações disponíveis na literatura indicam que várias áreas do mesencéfalo visual, como 

núcleo pré-tectal e colículo superior, se projetam para o FIG existindo nele duas divisões 

funcionais:  a que recebe inputs dessas áreas mas não se projetam para o NSQ, provavelmente 

correspondendo à subpopulação GABA-ENK, e a que se projeta para o NSQ mas não recebe 

tais projeções, correspondendo à subpopulação GABA-NPY, sendo a primeira relacionada a 

controle visuomotor dos olhos durante o sono e a segunda à regulação circadiana (Horowitz et 

al., 2004; Blasiak; Lewandovski, 2013).    

O FIG vem sendo confirmado como uma importante estrutura na organização do 

sistema circadiano (Morin, 2013). Apesar de não ter função direta relacionada à sincronização 

por estímulos fóticos, é relatado que essa estrutura tem participação na modulação desse 

fenômeno, onde pode ser observado que lesões bilaterais do FIG em hamsters alteram o 

ângulo de fase de sincronização a um ciclo claro-escuro sinusoidal (Pickard, 1989), 

prolongam o tempo de ressincronização a mudanças de fase em um ciclo claro-escuro 

(Johnson et al., 1989) e diminuem a frequência da dissociação dos NSQ (Harrington; Rusak, 

1988). Em contraste com os dados que revelam uma menor participação do FIG na regulação 

circadiana por estímulos fóticos, há na literatura dados bem consolidados sobre um maior 

papel dessa estrutura na modulação de estímulos não fóticos. Esses dados trazem que o FIG 

através do TGH modula a sincronização de ritmos circadianos para tipos específicos de 

agentes não fóticos, tais como estímulos capazes de provocar alerta (Rusak et al., 1989; Biello 
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et al., 1994) e estímulos de informação metabólica (Saderi et al., 2013). Além disso, já foi 

vista a participação dessa estrutura na ativação diferencial de diversas outras áreas cerebrais 

por meio de expressão de c-fos após lesão do FIG (Gall et al., 2014). Tendo em vista o FIG 

ser uma área retinorrecipiente que recebe informações fóticas e não-fóticas, a grande 

quantidade de conexões dessa estrutura e sua projeção de caráter modulador para o NSQ, 

muitos autores se referem à ideia que essa estrutura tem um caráter integrador das 

informações fóticas com as não-fóticas re-transmitindo-as ao marca-passo central, o que 

reforça sua importância (Harrington et al., 1997; Morin; Allen, 2006, Blasiak; Lewandovski, 

2013). 

 

1.3 Envelhecimento e o STC  

Um dos interesses atuais no estudo do STC é em relação às suas alterações com a 

idade (Engelberth et al., 2013; Froy, 2013). O processo de envelhecimento, de modo geral, é 

explicado por dois grupos de teorias: as que dizem que é um processo programado e as que 

dizem que ele é causado por danos e/ou erros (Jin, 2010). As teorias do envelhecimento 

programado têm como base processos que ocorrem naturalmente, onde os défcits relacionados 

à senescência são uma continuação lógica do desenvolvimento animal. Tais processos 

incluem ativação e desativação sequencial de genes (Davidovic et al., 2010); variações 

hormonais com o tempo (Van Heemst, 2010) e declínio do sistema imune com a idade 

(Cornelius, 1972). As teorias de danos e erros enfatizam o desgaste cumulativo das estruturas 

e a interação com o ambiente. Tais teorias sugerem que os efeitos observados na senescência 

são devidos a fatores como acúmulo de proteínas reticuladas (Bjorkstein, 1968) e danos 

causados por radicais livres (Harman, 1956). 

No sistema nervoso, a senescência traz alterações em diversos níveis como 

degeneração de axônios motores do sistema nervoso periférico (Sims-Robinson et al., 2013), 
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alteração das propriedades de membrana (Luebke et al., 2010) e receptores (Wu et al., 2007); 

redução do soma, da ramificação dendrítica (Duan et al, 2003) e do número de neurônios 

(Morterá; Herculano-Housel, 2012). Isso corrobora a influência desse processo em uma 

grande quantidade de funções fisiológicas, dentre elas a sincronização circadiana (Engelberth 

et al, 2013). 

Potenciais explicações de como o STC está relacionado com o envelhecimento 

incluem as observações de que ele está envolvido em inúmeros processos de regulação 

metabólica, tais como regulação de espécies reativas de oxigênio (Green et al., 2008), da 

produção de melatonina (Skene; Swaab, 2003), do sistema de reparo do DNA (Kang et al., 

2009) e das atividades de autofagia (Sachdeva; Thompson, 2008). Kondratova e Kondratov 

(2012) explicam que esses processos, se desregulados, podem levar a um aumento do estresse 

oxidativo e tendência à formação de placas e agregados intracelulares que levam à 

neurodegeneração e diminuição da função cognitiva, fenômenos relacionados ao 

envelhecimento. Dessa forma, para esses autores existe um delicado equilíbrio onde o 

envelhecimento afeta negativamente o STC que, à medida que funciona normalmente, 

retardada o aparecimento dos efeitos característicos do envelhecimento.  

A observação da relação do STC com o envelhecimento traz a possibilidade de 

explorar as alterações dos componentes desse sistema durante esse processo. O NSQ vem 

sendo estudado como principal alvo das alterações de sincronização com a idade. Já foi 

observado que os neurônios do NSQ de roedores idosos mostram diminuição na expressão de 

compostos neuroquímicos como o VIP (Krajnak et al., 1998) e VP (Cayetenot et al., 2005) e 

de receptores colinérgicos (Van der Zee et al., 1991). Também foi vista uma redução na 

expressão induzida pela luz dos genes relógio Per1, Per2 (Asai et al., 2001; Kolker et al., 

2003) e do gene de expressão imediata c-Fos (Sutin et al., 1993). Esses dados podem ajudar a 

explicar o motivo pelo qual animais idosos são bem menos sensíveis aos efeitos 
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sincronizadores do ciclo claro-escuro do que animais jovens e apresentarem encurtamento do 

período e amplitude, ritmos fragmentados e dificuldade na ressincronização (Benloucif et al., 

1997; Valentinuzzi et al., 1997; Zhang et al.,1998; Davidson et al., 2008). Além disso, alguns 

estudos mostram que o NSQ apresenta uma perda de número neuronal em animais de idade 

avançada, ocorrendo de forma diferenciada entre os sexos onde fêmeas perdem neurônios em 

idade mais avançada que machos, o que pode estar correlacionado com as mudanças 

funcionais que o envelhecimento traz para o STC (Tsukahara et al., 2005; Engelberth et al., 

2014).  

Embora o NSQ seja uma estrutura central do STC, esse sistema funciona com uma 

circuitaria integrada de modo que os dados atuais sobre os processos que envolvem esse 

sistema, por serem restritos ao NSQ, trazem uma visão limitada do mesmo (Yamanazaki et 

al., 2002; Davidson et al., 2008). Isso se reflete nos estudos sobre o envelhecimento onde 

existe pouquíssima informação existente sobre os efeitos desse processo nas outras estruturas 

centrais desse sistema. Especificamente para o FIG, essas informações consistem nos achados 

que há perda da aferência retiniana e da ativação dessa estrutura após estímulos luminosos 

com a idade em camundongos (Lupi et al., 2012). 

Já foi descrito que o perfil neuroquímico de ENK, 5-HT e SP sofrem modificações no 

complexo geniculado lateral de ratos albinos durante o seu desenvolvimento (Wadhwa et al., 

1990). Isso foi visto com a imunorreatividade a ENK e 5-HT que aumenta até atingir um nível 

estável no FIG e GLV à medida que o animal se aproxima da idade adulta, enquanto para SP é 

revelado que seus níveis primeiramente aumentam e depois diminuem. Não tendo sido 

estudado, entretanto, esses perfis em animais idosos (Wadhwa et al., 1990). Para o NPY, 

principal marcador do FIG, não existem dados ainda relacionando sua marcação nessa 

estrutura com a idade, porém em nível cortical é visto uma diminuição, em ratos idosos, da 

marcação em praticamente todas as áreas em que ele aparece além de haver diminuição dos 
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seus receptores em outras áreas (Cha et al., 1996; Veyrat-Durebex et al., 2013). Em um 

recente trabalho de análise de imagem baseada em morfometria, é demonstrado em humanos, 

que o complexo geniculado lateral sofre uma diminuição de volume em pacientes idosos (Li 

et al., 2012). Esses indícios apontam que o FIG pode sofrer modificações ao longo do 

desenvolvimento dos animais, mostrando ainda mais a importância de estudos desse 

componente do STC e suas relações com o envelhecimento. 
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2. JUSTIFICATIVA 

 

O envelhecimento é um fenômeno universal que afeta os seres vivos. Considerando 

que ele é um processo natural muitas vezes associado a implicações patológicas, o estudo 

desse tema é fundamental para melhorias na qualidade de vida. Já existem dados bem 

consistentes que mostram a relação do sistema de temporização circadiana e o 

envelhecimento. Esses dados incluem observações de mudanças neuroquímicas no núcleo 

supraquiasmático, bem como correlatos comportamentais. Entretanto, o sistema de 

temporização funciona de maneira integrada sendo composto por várias estruturas. Foi nesse 

contexto que, nos últimos anos, surgiu em nosso laboratório uma linha de pesquisa que se 

propõe a estudar os efeitos do envelhecimento no sistema de temporização circadiana. Dentre 

nossos achados recentes, mostramos alterações morfológicas relacionadas à idade no Folheto 

Intergeniculado de ratos, principalmente na subpopulação de neurônios que compõe o STC. 

Tendo em vista esses indícios em conjunto com a carência de dados sobre as alterações que o 

envelhecimento acarreta a outras estruturas do sistema, nossa proposta de expandir os dados 

existentes sobre o Folheto Intergeniculado idoso traz uma oportunidade importante para uma 

melhor compreensão do processo de envelhecimento e como ele afeta o sistema de 

temporização circadiana. 
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3. OBJETIVOS 

3.1 Objetivo geral 

  Comparar a composição citoarquitetônica e neuroquímica do FIG entre ratos 

Jovens, de Meia-idade e Idosos através de técnicas histológicas.  

 

3.2 Objetivos específicos 

 Confirmar a categorização dos grupos na faixa etária escolhida para Jovem, 

Meia-Idade e Idosos através de parâmetros locomotores e de ansiedade. 

 Caracterizar a citoarquitetura do FIG de ratos Jovens, de Meia-idade e Idosos 

através de coloração de Nissl e imunoistoquímica para GFAP. 

 Caracterizar o conteúdo neuroquímico de GAD, ENK e NPY em ratos 

Jovens, de Meia-idade e Idosos através de imunoistoquímica. 

 Caracterizar o padrão de marcação dos terminais retinianos no FIG de ratos 

Jovens, de Meia-idade e Idosos através da injeção intraocular de CTb. 
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4. METODOLOGIA  

4.1 Animais 

  Um total de 15 ratos wistar machos foi separado em 3 grupos com 5 animais cada: 

Grupo Jovem (aproximadamente 3 meses), Meia-idade (aproximadamente 13 meses)  e 

Idoso (aproximadamente 23 meses). A escolha das idades foram definidas com base em 

artigos existentes na literatura (Calabrese et al., 2013) e dados comportamentais de atividade 

locomotora e ansiedade. Esses animais foram mantidos em ciclo 12:12 h (Claro-Escuro, 

luzes ligadas as 7:00 da manhã), no Biotério da Universidade Federal do Rio Grande Do 

Norte, tendo seu uso aprovado pelo comitê de ética da instituição (CEUA-UFRN 021/2014). 

 

4.2 Procedimentos experimentais 

O desenho experimental do trabalho consistiu em submeter os animais ao aparato de 

campo aberto para avaliar sua atividade locomotora e de ansiedade como parâmetros para 

corroborar a categorização dos grupos por faixa de idade. Após 1 semana do campo aberto, 

foram submetidos à injeção intraocular da subunidade b da toxina colérica (CTb), utilizado 

como um traçador neuronal anterógrado, para avaliar as projeções retinianas para o FIG nos 

grupos. Após uma sobrevida de 5 dias, os animais foram fixados com paraformaldeído 4%, 

tendo o encéfalo removido para ser seccionado em microtomia por criostato (Cada 6 fatias 

coletadas, com 30 µm cada). Os cortes então foram processados por coloração de Nissl, 

corante que revela células neuronais e gliais, e imunohistoquímica para marcadores 

característicos do FIG, tais como: GFAP, que revela astrócitos; As isoformas 65 e 67 de 

GAD; O peptídeo opióide leucina-ENK; NPY e CTb para revelar o traçador injetado 

intraocularmente (Figura 1). Os cortes processados foram então montados em lâminas para 

serem estudados por microscopia óptica e analisados morfometricamente.  
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FIGURA 1- Desenho experimental da pesquisa 

 

4.2.1 Campo aberto  

Os animais de cada grupo foram submetidos a um campo aberto, que consiste em 

um aparato circular de madeira (diâmetro = 84 cm, altura = 35 cm) sem o teto com o 

posicionamento de uma câmera de vídeo à uma altura de 230 cm. A câmera estava 

conectada a um computador e foi utilizado um programa de rastreamento de animais 

(Anymaze, Stoelting, USA) para registro dos parâmetros comportamentais. O fundo do 

campo aberto foi pintado de preto para aumentar o contraste e favorecer o desempenho do 

programa. Os animais foram colocados no centro do aparato tendo sua atividade 

locomotora e número de entradas no centro do aparato avaliadas durante 10 minutos. Cada 

animal foi avaliado separadamente e o aparato foi limpo entre os testes com solução de 

etanol 5%. 
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4.2.2 Injeção intraocular de CTb 

Após 1 semana da avaliação de atividade locomotora pelo campo aberto, os animais 

de cada grupo foram submetidos a uma injeção intraocular de uma solução aquosa do traçador 

neuronal anterógrado CTb (List Biological Laboratories, Inc., Campbell, CA) a 0,1% e 

dimetilsufóxido a 10%. Os animais foram anestesiados, por via intramuscular, com quetamina 

(100 mg/kg) e xilazina (10 mg/kg) misturadas na mesma seringa e, sendo evidenciada a 

completa anestesia, receberam no olho esquerdo a injeção da solução contendo o traçador. A 

injeção foi feita com o auxilio de uma micro-bomba propulsora que impulsionou em cada 

animal um volume total da solução de 18 µl a uma taxa de 0,5 µl/minuto. Após o término da 

injeção do traçador, a agulha introduzida no olho do animal foi mantida por mais 15 minutos 

para evitar refluxo da solução. Encerrado o procedimento os animais receberam pomada 

cicatrizante no olho e retornaram ao biotério da universidade onde aguardaram por 5 dias, 

tempo ideal para o transporte do traçador, sendo então submetidos a perfusão. 

 

4.2.3 Perfusão 

Os ratos de cada grupo foram anestesiados, por via intramuscular, com quetamina 

(80 mg/kg) e xilazina (10 mg/kg) misturadas na mesma seringa. Posteriormente foram 

perfundidos transcardiacamente com a impulsão de 300 mL de solução salina a 0,9% em 

tampão fosfato 0,1M, pH 7,4 heparinizada (Liquemine, Lilly, 2 ml/1000ml de solução 

salina), seguido de 300 mL de solução fixadora (paraformaldeído a 4% em tampão fosfato 

0,1M, pH 7,4) através de uma bomba peristáltica.  

Após, aproximadamente, 2 horas, os encéfalos foram removidos da cavidade 

craniana, por fratura de ossos, sendo em seguida pós-fixados na mesma solução fixadora 

acrescida de sacarose a 30% por 4 horas. Após, foram colocados em outra solução de 

sacarose a 30% em tampão fosfato 0,1 M, pH 7,4 até serem submetidos à microtomia em 
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criostato. Foram obtidas secções frontais de 30 µm, distribuidas sequencialmente em 6 

compartimentos, em um meio líquido contendo tampão fosfato 0,1 M, pH 7,4. Os cortes 

foram então armazenados em uma solução anti-congelante à base de etileno-glicol e 

tampão fosfato e posteriormente conservados a 4ºC até serem utilizados para as reações de 

imunoistoquímica ou de coloração de Nissl. Todos os cortes representativos dos grupos 

tiveram seu processamento específico no mesmo dia, sob as mesmas condições, a fim de 

evitar variação de marcação. 

 

4.2.4 Histologia e imunoistoquímica 

Para coloração de Nissl, uma das séries de cada encéfalo foi corada com tionina. 

Esse processo consistiu em uma etapa inicial de extração lipídica submetendo os cortes a 

sucessivas desidratações em concentrações crescentes de etanol e clareamento com xilol. 

Posteriormente foi realizada uma etapa final de coloração onde os cortes foram submetidos a 

concentrações decrescentes de etanol, corante tionina 0,1 % em meio ácido (PH=4) e 

novamente a sucessivas desidratações de etanol em concentrações crescentes sendo o 

processo finalizado com a diafanização por xilol. Após essa etapa as laminas foram recobertas 

por lamínulas usando-se DPX (Aldrich Milwaukee, WI).  

O processo imunoistoquímico foi realizado para a identificação de GFAP, as 

isoformas 65 e 67 de GAD, leucina-ENK, NPY e CTb. Nesse procedimento as secções 

contendo o FIG foram submetidos a um procedimento de eliminação de peroxidases 

endógenas utilizando o peróxido de hidrogênio a 0,3% em PBS (Tampão fosfato) por 20 

minutos. Em seguida, os cortes foram colocados em solução com o anticorpo primário e 

Triton x-100 a 0,4% overnight e, posteriormente, em uma mesma solução de triton x-100 a 

0,4% com anticorpo secundário por 2 horas (Ver tabela 1). Após esta etapa, os cortes foram 

incubados em uma solução contendo avidina e biotina (2 %, Vector) com adição de Triton x-
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100 a 0,4% com adição NaCl, por 120 minutos. Para visualizar a reação, os cortes foram 

colocados num recipiente em contato com um cromógeno, uma solução de diaminobenzidina 

(DAB) (Sigma, St Louis, MO, USA) a 2,5% diluída em PB (0,1M / pH 7,4. A reação final foi 

revelada adicionando-se uma solução contendo peróxido de hidrogênio (H2O2) a 0,003% 

como substrato, obtendo-se da região marcada uma cor marrom, resultante da oxidação da 

DAB. Sempre, entre cada uma das etapas descritas anteriormente, foram feitas quatro 

lavagens do tecido, de 5 minutos cada, com PB a 0,1 M e pH 7,4. Os cortes foram montados 

em lâminas de vidro (Specimen) previamente gelatinizadas com gelatina-alúmem-cromo 

(Vetec Química Fina) e intensificados em uma solução de tetróxido de ósmio a 0,05%, por 30 

segundos, em seguida as lâminas foram cobertas com lamínulas usando-se DPX (Aldrich 

Milwaukee, WI). 

 

Antígeno Anticorpo Primário Anticorpo Secundário 

GFAP Camundongo [1:1000] 

Sigma 

Cabra [1:1000] 

Jackson 

GAD65/67 Cabra [1:50] 

Santa Cruz 

Jumento [1:1000] 

Jackson 

Leu-ENK Coelho [1:500] 

Peninsula 

Cabra [1:1000] 

Jackson 

NPY Coelho  [1:1000] 

Sigma 

Cabra [1:1000] 

Jackson 

CTb Cabra [1:1000] 

Sigma 

Jumento [1:1000] 

Jackson 

 Quadro 1: Listagem de anticorpos 
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4.3 Análises morfométricas 

Para quantificar as marcações entre os grupos, foi feita uma identificação às cegas 

das fotos, onde os observadores não sabiam a quais grupos pertenciam as laminas analisadas. 

Todas as análises foram feitas com auxilio do programa ImageJ® versão 1.48. Foram 

utilizadas 5 secções (1 rostral, 2 médio e 2 caudal) representativas da estrutura ao longo do 

eixo rostro-caudal fazendo a análise bilateralmente no núcleo todo.  Para a marcação de Nissl, 

critérios como boa delimitação do corpo celular e nucléolo bem definido foram estabelecidos 

para a inclusão das células na contagem. O programa utilizado fornece ainda os dados de área 

e diâmetro das células marcadas, que também foram avaliados nas nossas análises. As 

marcações de GFAP, GAD e ENK foram analisadas por densidade óptica relativa (DOR). 

Essa análise consistiu em comparar valores médios de cinza das imagens invertidas da área de 

interesse (FIG) com uma área de referência não marcada (REF), obedecendo a fórmula 

     
                   

                   
. Para NPY foi feita uma contagem de células em conjunto com a 

densitometria. Tendo em vista que o FIG apresenta uma diferente distribuição de tipos de 

células ao longo do eixo rostro-caudal, também foi feita uma análise separada por nível para 

um estudo mais detalhado.  

 

4.4 Análise estatística 

Todas as variáveis foram submetidas ao teste de normalidade de Kolmogorov-

Smirnov, em conjunto com a verificação de curtoses e assimetrias para determinar sua 

normalidade, onde todas apresentaram distribuição normal. Dessa forma, as comparações 

entre os grupos e as análises diferenciadas entre os níveis rostral, médio e caudal foram feitas 

através de ANOVA de uma via seguida pelo post hoc de Tukey para comparações múltiplas. 

Em todas as análises foi considerado significativo o valor de p < 0,05. Todos os dados foram 

expressos como Média ± Erro padrão da média (EPM). 
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5 RESULTADOS 

5.1 Comportamento motor e de ansiedade 

Os dados comportamentais de distância percorrida e número de entradas no centro do 

aparato do campo aberto foram utilizados para comparar as médias entre os grupos estudados, 

utilizando parâmetros de atividade locomotora e ansiedade, respectivamente. No parâmetro de 

atividade locomotora, a ANOVA de uma via mostrou um efeito significativo da idade na 

diminuição da locomoção [F(2,15) = 65,29; p < 0,0001], onde o teste post-hoc de Tukey HSD 

indicou uma diminuição significativa da distância percorrida dos grupos de meia idade (10,10 

± 1,21) e idosos (8,41 ± 0,72) em relação ao grupo jovem (33,07 ± 2,67), mas não entre o 

grupo meia idade e idoso (Figura 1). No parâmetro de ansiedade, analisada através do número 

de entradas no centro do aparato (quanto maior o número de entradas, menor a ansiedade 

apresentada pelos animais), a ANOVA de uma via mostrou um efeito significativo da idade 

na diminuição do número de entradas no centro [F(2,15) = 6,80; p = 0,007], tendo o post-hoc 

de Tukey HSD indicado uma diminuição significativa em meia-idade (4 ± 1,44) e idosos (3 ± 

0,52) quando comparados aos jovens (9 ± 1,58), evidenciando um aumento da ansiedade nos 

animais dos grupos meia idade e idoso, quando comparados com o grupo jovem (Figura 2). 
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FIGURA 2- Parâmetros de atividade locomotora (A) e ansiedade (B) nos animais jovens 

(n=5), de meia-idade (n=5) e idosos (n=5). A ANOVA de uma via mostrou um efeito 

significativo da idade na diminuição da distância percorrida e número de entradas no centro 

do aparato, evidenciando diminuição da locomoção e aumento de ansiedade em animais de 

meia-idade e idosos quando comparados a jovens. Dados são expressos como média ± EPM. 

* p < 0,05 comparado  com o grupo Jovem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



33 

 

5.2 Coloração de Nissl 

Visualmente, foi possível observar uma diminuição das células marcadas pela tionina 

entre os 3 grupos. Foi visto uma maior presença de áreas esbranquiçadas nos grupos Meia-

Idade e Idoso, bem como uma aparente diminuição na intensidade de marcação e no tamanho 

das células marcadas indicando neurodegeneração no FIG (Figura 3). Esses dados foram 

corroborados quantitativamente na análise dos parâmetros morfométricos de número, área e 

diâmetro das células (Figura 4). A ANOVA de uma via mostrou um efeito significativo da 

idade na diminuição do número de células [F(2,12) = 45,54; p < 0,0001], área celular [F(2,12) 

= 38,30; p < 0,0001] e diâmetro celular [F(2,12) = 68,68; p < 0,0001] entre os 3 grupos com 

p< 0,0001. Comparações post hoc usando o teste Tukey HSD indicaram que as médias do 

número, área e diâmetro das células do grupo Jovem (616 ± 13,98; 321,6 ± 20,33; 26,60 ± 

0,75, respectivamente), são maiores que as médias desses parâmetros em Meia Idade (519 ± 

17,82; 204,3 ± 16,51; 20,68 ± 0,71, respectivamente) e também maiores que no grupo Idoso 

(342 ± 27,50; 127,4 ± 7,96; 16,25 ± 0,46, respectivamente). A análise separada por nível do 

número de neurônios, entretanto, não mostrou diferença entre jovens e meia-idade em 

nenhum dos níveis analisados. Já os idosos (Rostral: 42 ± 6,79; Médio: 101 ± 19,53; Caudal: 

200 ± 27,72) são diferentes de meia-idade (Rostral: 103 ± 9,58; Médio: 164 ± 10,93; Caudal: 

252 ± 18,14) e jovens (Rostral: 117 ± 7,29; Médio: 202 ± 10,01; Caudal: 298 ± 11,20). As 

análises por nível de área e diâmetro reproduziram exatamente o mesmo padrão da análise 

total do núcleo. 
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FIGURA 3- Fotomicrografias em campo claro de secções, coradas pelo método de Nissl, do 

encéfalo de ratos jovens (A-C), de meia-idade (D-F) e idosos (G-I). Em evidência o Folheto 

Intergeniculado demarcado pela área pontilhada situada entre o GLD e GLV. Objetiva: 10x; 

Barra: 100 µm. 
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FIGURA 4- Parâmetros morfométricos do Folheto Intergeniculado, corado pelo método 

de Nissl, em ratos jovens (n=5), de meia-idade (n=5) e idosos (n=5). A ANOVA de uma 

via mostrou um efeito da idade nos parâmetros de número (A), Área (C) e diâmetro das 

células (D) apresentando p<0,005. Comparações post-hoc evidenciaram diminuição 

desses parâmetros sendo significativa em todos os grupos analisados. B mostra que não 

houve uma diferença significativa do número de células entre jovens e meia-idade em 

nenhum dos níveis analisados de forma separada. * indica diferença em relação ao grupo 

jovem; # indica diferença em relação grupo de meia-idade. 
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5.3 GFAP 

Qualitativamente foi observado um plexo mais denso de marcação de GFAP em 

animais de Meia-Idade quando comparados a Jovens e Idosos, que tiveram marcações 

semelhantes, além de um maior contraste em relação às áreas vizinhas não marcadas nesse 

grupo intermediário (Figura 5). A ANOVA de uma via mostrou um efeito significativo da 

idade na mudança de densidade óptica relativa entre os grupos com p < 0,01 [F(2,12) = 11,39; 

p = 0,0017]. O teste post hoc de Tukey HSD para comparações múltiplas revela que a média 

do grupo Jovem (0,085 ± 0,014) é menor que a média do grupo Meia-Idade (0,184 ± 0,025). 

O grupo Idoso (0,078 ± 0,007) também apresentou diminuição em relação à Meia-Idade, mas 

não mostrou diferença em relação ao grupo Jovem (Figura 6). A análise por nível reproduziu 

exatamente esse mesmo padrão.  
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FIGURA 5- Fotomicrografias em campo claro de secções, processadas por 

imunoistoquímica para GFAP, do encéfalo de ratos jovens (A-C), de meia-idade (D-F) e 

idosos (G-I). Em evidência o Folheto Intergeniculado demarcado pela área laminar situada 

entre o GLD e GLV. Objetiva: 10x; Barra: 100 µm. 
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FIGURA 6- Análise por DOR (em unidades arbitrárias) da quantidade de células GFAP-IR 

do Folheto Intergeniculado, corado pela imunoistoquímica para GFAP, em ratos jovens 

(n=5), de meia-idade (n=5) e idosos (n=5). A ANOVA de uma via mostra efeito 

significativo da idade na mudança da quantidade de células GFAP-IR [F(2,12) = 11,39; p = 

0,0017]. Comparações post-hoc revelam uma maior imunorreatividade à GFAP em 

animais de meia-idade quando comparados a jovens e idosos. Esse padrão foi achado de 

forma similar em todos os níveis analisados separadamente. * indica diferença em relação 

ao grupo jovem; # indica diferença em relação grupo de meia-idade 
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5.4 GAD  

Na análise de GAD (Figura 7), a ANOVA de uma via não mostra diferença 

significativa na densidade óptica relativa [F(2,12) = 0,6420; p = 0,5434] entre os grupos. O 

teste post hoc de Tukey HSD para comparações múltiplas revela que a média dos grupos 

Jovem (0,131 ± 0,016), Meia-Idade (0,138 ± 0,014) e Idoso (0,152 ± 0,008) não são 

significativamente distintos. A análise por nível indicou o mesmo resultado (Figura 8). 

 

 

FIGURA 7- Fotomicrografias em campo claro de secções, processadas por 

imunoistoquímica para GAD65/67, do encéfalo de ratos jovens (A-C), de meia-idade (D-F) 

e idosos (G-I). Em evidência o Folheto Intergeniculado demarcado pela área laminar situada 

entre o GLD e GLV. Objetiva: 10x; Barra: 100 µm. 
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FIGURA 8- Análise por DOR (em unidades arbitrárias) da quantidade de células GAD-IR 

do Folheto Intergeniculado, corado pela imunoistoquímica para GAD 65/67, em ratos 

jovens (n=5), de meia-idade (n=5) e idosos (n=5). A ANOVA de uma via não mostra efeito 

significativo da idade na mudança da quantidade de células GAD-IR F(2,12) = 0,6420; p = 

0,5434]. 
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5.5 ENK 

Na análise de ENK (Figura 9), a ANOVA de uma via não mostra diferença 

significativa na densidade óptica relativa [F(2,12) = 1,177; p = 0,3414] entre os grupos. O 

teste post hoc de Tukey HSD para comparações múltiplas revela que a média dos grupos 

Jovem (0,144 ± 0,007), Meia-Idade (0,161 ± 0,012) e Idoso (0,158 ± 0,003) não são 

significativamente distintos. A análise por nível indicou o mesmo resultado (Figura 10). 

 

 

FIGURA 9- Fotomicrografias em campo claro de secções, processadas por imunoistoquímica 

para Leu-ENK, do encéfalo de ratos jovens (A-C), de meia-idade (D-F) e idosos (G-I). Em 

evidência o Folheto Intergeniculado demarcado pela área laminar situada entre o GLD e 

GLV. Objetiva: 10x; Barra: 100 µm. 
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FIGURA 10- Análise por DOR (em unidades arbitrárias) da quantidade de células ENK-IR do 

Folheto Intergeniculado, corado pela imunoistoquímica para Leu-ENK, em ratos jovens 

(n=5), de meia-idade (n=5) e idosos (n=5). A ANOVA de uma via não mostra efeito 

significativo da idade na mudança da quantidade de células ENK-IR [F(2,12) = 1,177; p = 

0,3414] 
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5.6 NPY 

Qualitativamente nota-se uma diminuição na quantidade de células NPY-IR nos 

grupos Idosos e Meia-Idade quando comparados ao grupo Jovem (Figura 11). A ANOVA de 

uma via mostra um efeito significativo da idade na mudança do número de células [F(2,12) = 

20,73; p = 0,0001] e densidade óptica relativa [F(2,12) = 15,76; p = 0,0004] entre os grupos 

com p < 0,01. O teste post hoc de Tukey HSD para comparações múltiplas revela que a média 

do grupo Jovem de número (92 ± 6) e densidade óptica (0,152 ± 0,007) é significativamente 

maior que a média do grupo Meia-Idade desses parâmetros (59 ± 5) e 0,112 ± 0,011 

respectivamente). O grupo Idoso também apresenta diminuição significativa da média de 

número (47 ± 4) e densidade óptica (0,071 ± 0,013) quando comparado aos dois outros grupos 

(Figura 12). Na contagem, a análise por nível revelou uma diminuição significativa de idosos 

e meia-idade quando comparados a jovens em todos os níveis. Já a densitometria revelou 

diminuição apenas entre jovens e idosos nos níveis médio e caudal. 
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FIGURA 11- Fotomicrografias em campo claro de secções, processadas por 

imunoistoquímica para NPY, do encéfalo de ratos jovens (A-C), de meia-idade (D-F) e idosos 

(G-I). Em evidência o Folheto Intergeniculado demarcado pela área laminar situada entre o 

GLD e GLV. Objetiva: 10x; Barra: 100 µm. 
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FIGURA 12- Análise da quantidade de células NPY-IR do Folheto Intergeniculado, 

processado pela imunoistoquímica para NPY, em ratos jovens (n=5), de meia-idade (n=5) e 

idosos (n=5). A ANOVA de uma via mostra efeito significativo da idade na diminuição da 

quantidade de células NPY-IR na análise por (A) contagem [F(2,12)=12,11; p= 0,0013] e (C) 

DOR [F(2,12)=15,76; p= 0,0004]. Evidenciando diminuição desse tipo de célula em animais 

idosos e de meia-idade quando comparados a jovens. A análise por nível na contagem (B) 

reproduz esses padrões e a de DOR (D) mostra diferença apenas nos níveis médio e caudal 

entre jovens e idosos. 
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5.7 CTb 

Para análise das aferências retinianas do FIG, a ANOVA de uma via mostrou um 

efeito significativo da idade na mudança de densidade óptica relativa entre os grupos, se 

apresentando de forma semelhante nos lados ispsilateral [F(2,12) = 4,315; p = 0,038]  e 

contralateral [F(2,12) = 5,011; p = 0,026]. O teste post hoc de Tukey HSD para comparações 

múltiplas revela que a média dos grupos Jovem (Ipsilateral: 0,169 ± 0,015; Contralateral: 

0,228 ± 0,018) e Meia-Idade (Ipsilateral: 0,148 ± 0,017; Contralateral: 0,205 ± 0,019) são 

significativamente maiores do que as do grupo Idoso (Ispsilateral: 0,111 ± 0,006; 

Contralateral: 0,157 ± 0,007; Figura 13). 
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FIGURA 13- Fotomicrografias em campo claro de secções, processadas por 

imunoistoquímica para CTb, do encéfalo de ratos jovens (A-D), de meia-idade (B-E) e 

idosos (C-F) nos lados ispilateral e contralateral. Em evidência o Folheto Intergeniculado 

demarcado pela área laminar situada entre o GLD e GLV. Objetiva: 4x; Barra: 100 µm. 

Em G, a análise da quantidade de células CTb-IR do Folheto Intergeniculado, nos 3 

grupos. A ANOVA de uma via mostra efeito significativo da idade na diminuição da 

quantidade de células CTb-IR nos lados ipsilateral [F(2,12) = 4,315; p = 0,038] e 

contralateral [F(2,12) = 5,011; p = 0,026]. Comparações post-hoc revelam uma menor 

imunorreatividade à CTb em animais idosos (Ispsilateral: 0,111 ± 0,006; Contralateral: 

0,157 ± 0,007) quando comparados a jovens (Ipsilateral: 0,169 ± 0,015; Contralateral: 

0,228 ± 0,018) nos dois lados. * indica diferença em relação ao grupo jovem. 
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6 DISCUSSÃO 

6.1 Categorização dos grupos 

O interesse crescente a cerca dos efeitos da senescência, sobretudo no sistema nervoso, 

nos últimos anos, acarretou em uma quantidade diversificada de metodologias para o seu 

estudo. Nós optamos por considerar a meia-idade como sendo de 13 meses e a fase idosa em 

23 meses, estando de acordo com alguns trabalhos (Bal et al., 2005; Yildirim; Kilic, 2011; 

Calabrese et al., 2013) e diferente de outros que consideram a meia-idade de 18 meses (Vidal 

et al., 2004; Cechela et al., 2014). Essas idades foram escolhidas levando-se em consideração 

o bom intervalo de comparações que elas nos permitem. Somado a isso, observamos declínio 

significativo da atividade locomotora e aumento de ansiedade em roedores de 13 e 23 meses 

caracterizando-os como diferentes dos animais jovens, o que mostra uma categorização 

efetiva da idade para os nossos propósitos. 

 

6.2 Envelhecimento e citoarquitetura do FIG 

O presente trabalho é o primeiro a relatar mudanças com a idade em parâmetros 

morfométricos na citoarquitetura e neuroquímica do FIG de ratos, além de descrevê-las. 

Apesar da dificuldade de delimitar as bordas dessa estrutura pelo método de Nissl, 

consideramos que suas delimitações foram realizadas com sucesso principalmente ao observar 

que, em ratos jovens, os dados morfométricos de número e área celular são similares aos 

dados existentes na literatura (Moore; Card, 1994; Szkuldarek; Raastad, 2007). No entanto, 

Szkuldarek e Raastad (2007) não observaram correlação entre a idade e parâmetros 

morfológicos como, área celular, superfície de membrana, comprimento dendrítico e número 

de pontos de ramificação, o que pode ser explicado por terem utilizado uma faixa etária bem 

restrita, entre 2 e 3 semanas. Dessa forma, o presente estudo complementa o trabalho 
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apresentado por Szkuldarek e Raastad (2007), pois nesse último não foi realizada uma 

avaliação do FIG dos indivíduos de grupos etários distintos. 

Nós mostramos diminuição nos parâmetros de número, área e diâmetro celular no FIG 

de animais de meia-idade e idosos pelo método de Nissl. Podemos observar a atrofia das 

células do FIG com a idade através desses dados, de forma semelhante ao que ocorre no GLD, 

que apresenta diminuição de volume celular e nuclear em animais idosos (Vidal et al., 2004). 

Estudos anteriores, no entanto, não mostram diminuição de número, apesar de mostrarem 

diminuição da densidade neuronal no GLD em ratos de idade avançada (Satorre et al., 1985, 

Diaz et al., 1999). Esses estudos explicam que, no GLD, há uma aparente diminuição do 

número entre jovens e meia-idade mantendo-se estável em idosos, mas que não é explicada 

pela redução de células per se e sim pelo aumento do volume desse núcleo. Nós mostramos 

diminuição do número total de neurônios do FIG entre os 3 grupos analisados, apresentando, 

em uma primeira vista, um padrão diferente do que foi encontrado no GLD por Diaz et al. 

(1999). A análise por nível, entretanto, não revelou diferença significativa entre animais 

jovens e de meia-idade em nenhum nível. Esses dados divergentes podem ser explicados 

através da diferença de idade dos animais nos diferentes estudos. Diaz et al. (1999) utilizaram 

animais de meia idade com 18 meses, enquanto que em nosso estudo, nós utilizamos animais 

para esse grupo com 13 meses. Sendo assim, consideramos que 1) Ao contrário do que ocorre 

no GLD o número de neurônios do FIG de idosos é significativamente menor que o de jovens 

2) mas o padrão de diminuição das duas estruturas é ligeiramente semelhante 3) o que não foi 

encontrado de forma igual ao trabalho de Diaz et al. (1999) pois utilizamos uma idade 

intermediária mais próxima à dos jovens do que de idosos. Apesar de serem estruturas de 

função diferente, os neurônios do FIG se aparentam morfologicamente com os neurônios do 

GLD, fazendo parte de um mesmo complexo neuronal, (Szkuldarek; Raastad, 2007) o que 

torna o dado que apresentamos importante na quantificação diferencial dos efeitos da 
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senescência nos núcleos desse complexo. Apesar de ocorrer diminuição do número neuronal 

em idosos, não seria esperada uma perda desse número no FIG em idades acima dos 24 

meses, uma vez que, outros estudos apontam para uma estabilidade do número neuronal nos 

últimos estágios da vida de roedores machos idosos (Curcio; Coleman, 1982; Madeira et al., 

1995). 

Ultimamente tem sido relatado que na maioria das regiões cerebrais não existe perda 

significativa de neurônios com a idade, não podendo isso ser generalizado para o cérebro 

inteiro (Burke; Barnes, 2006). Apesar disso, já foram vistas diminuições de cerca de 30% do 

número de neurônios na área 8A do córtex pré-frontal, relacionada à memória de trabalho, de 

primatas idosos (Smith et al., 2004) e de 18 a 20% em algumas camadas do córtex visual de 

ratos (Yates et al., 2008). Morterá e Herculano-Housel (2012), usando um fracionador 

isotrópico, mostram também que ratos de 12 e 22 meses, quando comparados a animais de 3 

meses, apresentam uma diminuição de 20 a 30% na quantidade de células neuronais e não-

neuronais em algumas regiões do córtex cerebral, bulbo olfatório, cerebelo, hipocampo e 

outras áreas cerebrais. É importante salientar que, no nosso trabalho, utilizamos o método de 

Nissl que marca neurônios e glia indistintamente. Sendo assim, por termos observado perda 

celular por esse método, são importantes dados adicionais para identificar quais dessas células 

especificamente apresentam diminuição deste parâmetro com a idade no FIG.  

Nossos resultados mostram um aumento de GFAP no FIG em animais de meia idade 

quando comparados a jovens e idosos. Isso é corroborado por estudos que mostram um 

aumento da expressão gênica e de RNA mensageiro de GFAP a partir da meia-idade em 1,5 a 

4 vezes, dependendo da região cerebral analisada (Nichols et al., 1993; Kremsky et al., 2012). 

Considerando o aumento de GFAP na meia-idade, somado com a observação de que houve 

diminuição de número de células no NPY entre animais jovens e de meia-idade indicamos 

que, pelo menos parcialmente, isso pode se dar devido a um mecanismo compensatório que 
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ocorre em resposta à diminuição de número de alguns neurônios específicos. Tal mecanismo 

de gliogênese compensatória já foi visto em resposta a morte celular programada de neurônios 

em Drosophila melanogaster (Kato et al., 2009) e sugere-se que ele ocorra nos componentes 

nigro-estriatais de pacientes com Parkinson (Unsicker, 1994; Mogi et al., 2001) e no NSQ de 

primatas idosos (Engelberth et al., 2014). 

Nosso estudo mostra também uma redução de GFAP em animais idosos. Existem 

outros estudos em ratos que mostram que algumas regiões, como o núcleo coclear ventral e o 

NSQ, apresentam diminuição do número de células GFAP positivas em animais idosos 

quando comparados com meia-idade de forma bem semelhante à encontrada em nosso estudo 

(Jalenques et al., 1997, Tsukahara et al., 2005). No hipocampo, já foi relatada uma diminuição 

em 20% de células GFAP positivas de animais de 22 meses comparados a animais de 3 

meses. Em contrapartida, os níveis de proteína GFAP aumentaram em 108% (Cerbai et al., 

2012). É possível que a diminuição de GFAP no FIG de animais idosos não se dê 

necessariamente por uma diminuição do número de astrócitos e sim por uma diminuição em 

sua detecção. Diversos fatores como variação na solubilidade da proteína GFAP (Iacono et 

al., 1995;  Cerbai et al., 2012), downregulation da expressão de GFAP (Jalenques et al., 1997) 

e interações entre astrócitos, neurônios e micróglia (Steward et al., 1990) são possíveis 

explicações para a diferença de expressão de GFAP com a idade encontrada no FIG, sendo 

necessários mais estudos, principalmente de caráter molecular, para uma melhor compreensão 

desse fenômeno.  

A imunoistoquímica para GFAP no complexo geniculado lateral é bem restrita ao FIG 

(Kalman; Hajós, 1989). Isso, em conjunto com o fato de haver marcação no NSQ e nos 

núcleos da rafe, lançou as bases para estudar a contribuição das células gliais na regulação do 

STC (Morin et al., 1989). Já foi visto diminuição de imunorreatividade a GFAP no NSQ e 

aumento no FIG em condições de claro constante em camundongos indicando que essas 
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células desempenham papel importante na geração dos ritmos biológicos nessa condição 

(Morya et al., 2000). Além disso, também se observa que não há mudanças significativas de 

expressão de GFAP no FIG ao longo de diferentes horas do dia, indicando que a função das 

células gliais do FIG no STC independe de sua ritmicidade (Lindley et al., 2008). Em 

conjunto com isso, nossos resultados mostram a importância de aumentar a compreensão da 

função circadiana das células gliais no STC e como isso é afetado pela idade.    

 

6.3 Envelhecimento e neuroquímica do FIG 

Nossos resultados mostram que não há diferença significativa de DOR nas marcações 

de GAD e ENK entre os grupos, existindo diminuição em NPY, apontando que o 

envelhecimento afeta especificamente a subpopulação GAD-NPY do FIG. O primeiro ponto a 

ser ressaltado sobre isso diz respeito à marcação de GAD. Uma vez que houve diminuição do 

número de células observadas pelo método de Nissl, o que é apoiado pelos dados que 

mostram diminuição também em NPY, o resultado esperado seria de que ocorresse 

diminuição de GAD com a idade, já que todos os neurônios do FIG são produtores de GABA. 

Entretanto, como essa diminuição corresponde apenas a uma porcentagem da menor 

subpopulação da estrutura, é compreensível que para a totalidade de neurônios do FIG, 

GABAérgicos, isso não vá se configurar necessariamente como uma diferença significativa. 

Além disso, há de se considerar que o plexo de GAD é suficientemente denso para mascarar 

perdas suaves de marcação (Moore; Card, 1994). O segundo ponto a ser ressaltado sobre isso 

é o de que essa diminuição específica da subpopulação de NPY lança a hipótese de que é 

especificamente a função do FIG no STC que é afetada pelo envelhecimento, em ratos, tendo 

em vista que a subpopulação GAD-ENK provavelmente está relacionada a outras funções 

(Blasiak; Levandowski, 2013). 
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Embora a maioria dos neurônios do FIG sejam GABAérgicos, nessa estrutura a 

imunohistoquímica específica para GABA revela uma variabilidade muito grande de 

neurônios marcados de forma que ela não é confiável a ponto de ser analisada. Isso não 

acontece com a marcação de GAD, enzima responsável pela conversão de glutamato em 

GABA, que revela um plexo denso e bem delimitado de marcação no FIG (Moore; Card, 

1994). No sistema nervoso central, a GAD existe em duas isoformas, GAD65 e GAD67, a 

primeira sendo presente apenas em terminais sinápticos e a segunda dispersa ao longo da 

célula neural, o que indica que essas enzimas tem papéis funcionais distintos, sendo a GAD65 

relacionada primariamente à neurotransmissão e a GAD67 à sinaptogênese e regulação tônica 

dos níveis de GABA (Kaufman et al., 1991; Pinal; Tobin, 1998). Embora a GAD65 seja a 

mais abundante no complexo geniculado lateral de ratos, existindo também GAD67 em menor 

quantidade (Feldblum et al., 1993),  nossas imunoistoquímicas utilizando os anticorpos 

específicos para GAD65 e GAD67 não apresentaram resultados confiáveis, tendo grandes 

variações entre cortes do mesmo encéfalo. Sendo assim, optamos por utilizar um anticorpo 

para as duas isoformas da enzima, GAD65/67, uma vez que este apresentou resultados 

confiáveis para serem analisados. 

Apesar de a idade acarretar em diminuição da quantidade de GAD em CA1, outras 

estruturas hipocampais, como CA3 e giro denteado, não sofrem alterações no seu perfil de 

GAD em ratos de meia-idade e idosos, do mesmo modo que acontece no FIG (Shi et al., 

2004). Em adição a isso, o NSQ de hamsters idosos também não apresenta diferenças de 

marcação de GAD em relação a jovens (Duncan; Wheeler, 1999), o que mostra que nossos 

achados são coerentes na perspectiva da organização do STC. É importante salientar que 

apesar de não se terem sido observadas tais mudanças no NSQ, já foi relatado que nesse 

núcleo há diminuição em 26% no número de terminais sinápticos GABAérgicos em 

camundongos idosos (Nygard; Palomba, 2006; Palomba et al., 2008) e na frequência e 
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amplitude de correntes pós sinápticas (Nygard et al., 2005; Farajnia et al., 2012). Sendo 

assim, esses dados em conjunto com o presente trabalho suportam futuras investigações sobre 

alterações nos terminais sinápticos GABAérgicos do FIG com a idade. 

Da mesma forma que ocorre em GAD, outro marcador majoritário do FIG, ENK, 

também não sofre alterações com o envelhecimento. As ENK são peptídeos opióides que, de 

acordo com o seu quinto aminoácido, podem ser metionina-ENK ou leucina-ENK (Comb et 

al., 1982), sendo a quantidade desses dois peptídeos muito semelhante no tálamo  de roedores 

(Hughes et al., 1997). Trabalhos anteriores mostram outras áreas onde não há alteração da 

quantidade de ENK com a idade, como hipotálamo, córtex frontal e hipocampo em ratos e em 

parte do estriado de humanos (Kowaslki et al., 1992; Rinne et al., 1993). No entanto, sua 

quantidade de receptores e sua capacidade de se ligar a eles diminuem com a idade no córtex, 

estriado e hipotálamo (Petkov et al., 1984). Além disso, a ENK, em camundongos, diminui a 

resistência ao stress oxidativo (Balog et al., 2004), sendo este um dos principais mecanismos 

de envelhecimento que se acredita ser modulado pelo STC (Kondratova; Kondratov, 2012), o 

que pode ser um dos fatores relacionados ao aumento de GFAP observado, uma vez que 

ocorre gliogênese em resposta a danos causados pelos processos oxidativos (Cerbai et al, 

2012). Ou seja, se a quantidade de ENK do FIG não é alterada com a idade, esse peptídeo ao 

longo do tempo pode estar contribuindo com os danos oxidativos do envelhecimento, o que 

por sua vez contribui para gerar a resposta compensatória de aumento glial. Sendo assim, 

futuros estudos de caráter molecular sobre o efeito do envelhecimento nos perfis de ENK do 

FIG são tópicos interessantes para complementar as informações reportadas no presente 

trabalho.  

Através da contagem e DOR das células NPY positivas, mostramos que o 

envelhecimento acarreta em uma diminuição desse tipo de marcação no FIG sendo animais 

idosos e de meia-idade significativamente diferente de jovens.  A análise por nível pela 
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contagem mostra diferença entre os 3 grupos em todos os níveis e pela DOR nos níveis médio 

e caudal. Tendo em vista que os métodos são complementares na análise de NPY, sugerimos 

que essa diminuição ocorre no FIG todo sem haver tendência para nenhum nível específico. 

Apesar de sermos os primeiros a demonstrar a perda de neurônios produtores de NPY no FIG 

de animais idosos, já se sabe que a idade acarreta em redução da expressão gênica, bem como 

nos subtipos dos receptores e de células NPY positivas em outras áreas reforçando assim 

nossos achados (Grunewald et al., 1994, Cha et al., 1996, Cadacio et al., 2003; Veyrat-

Durebex et al., 2013). Além disso, esses dados corroboram a neurodegeneração que 

observamos pelo método de Nissl, uma vez que as células NPY-IR constituem uma 

subpopulação que, apesar de pequena é considerável, correspondendo a 1/3 do total de 

neurônios do FIG (Moore; Card, 1994). 

A diminuição da quantidade de células NPY positivas com a idade no FIG pode 

implicar em alterações de diversos aspectos funcionais do STC. A liberação desse 

neurotransmissor no NSQ via trato geniculo-hipotalâmico modula deslocamentos de fase em 

ritmos sincronizados por pistas não fóticas (Albers; Ferris, 1984; Biello et al., 1994), além da 

expressão circadiana dos seus níveis no NSQ ser fortemente alterada após estimulação fótica 

(Shinohara et al., 1993). O que são indicativos da função desse neurotransmissor no papel 

estabilizador do FIG nos ritmos circadianos através da integração de estímulos fóticos e não 

fóticos (Harrington et al., 1997; Morin; Allen, 2006). Analisando isso em conjunto com 

nossos dados, sugerimos que a diminuição das células NPY-IR pode desempenhar um papel 

em déficits comportamentais no STC idoso. Essa observação toma consistência quando 

analisamos que o envelhecimento acarreta em mudanças na duração do período circadiano, da 

amplitude e na fase dos ritmos regulados pelo STC influenciando em ritmos de estímulos 

fóticos e não fóticos (Satinoff et al., 1993; Duncan, 2007) tais como perda da resposta a 
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pulsos de luz (Benloucif et al., 1997) e fragmentação do ritmo locomotor (Valentinuzzi et al., 

1997), ambos correlacionados à modulação do FIG pelo NSQ via NPY.  

Apesar de o NPY ser hoje o neurotransmissor mais conhecido em termos funcionais 

do FIG, deve-se tomar cuidado para não generalizar todas as funções dessa estrutura como 

sendo devidas a ele (Morin, 2013). Sendo assim, é importante que o efeito do envelhecimento 

em outras substâncias seja analisado para uma melhor compreensão desse fenômeno. Outros 

marcadores como SP e 5-HT também são presentes no FIG e provavelmente estão 

relacionados à funcionalidade dessa estrutura, principalmente no que diz respeito ao STC, 

sendo bons candidatos a serem estudados para caracterizar o efeito do envelhecimento no FIG 

(Duncan et al., 1999; Nygard et al., 2006; Blasiak; Lewandovski, 2013). 

 

6.4 Aferências retinianas e envelhecimento do FIG 

Através da injeção intraocular de CTb, nós mostramos que em ratos as aferências 

retinianas para o FIG diminuem significativamente em animais idosos. Apesar de não haver 

diferença significativa no grupo de meia-idade, é possível ver uma tendência de diminuição 

dessas aferências já nesse grupo etário. 

A CTb é uma subunidade da toxina produzida por Vibrio cholerae que age como 

traçador neural retrógrado e anterógrado. Por ser utilizada em baixa concentração e ter grande 

sensibilidade quando comparada a outros traçadores (Luppi et al., 1990), ela vem sendo 

utilizada em muitas pesquisas de neuroanatomia, incluindo estudos sobre aferências retinianas 

em diversas áreas como núcleo supraquiasmático (Muscat et al., 2003), núcleo pulvinar e 

geniculado lateral dorsal (Warner et al., 2010), núcleo pré-geniculado (Lima et al., 2012) e 

folheto intergeniculado (Lupi et al., 2012). 

De forma semelhante ao que observamos em ratos, no FIG de camundongos idosos foi 

relatada uma diminuição de inputs retinianos, pelo mesmo traçador, em conjunto com uma 
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menor expressão de FOS após estímulos luminosos, indicando uma menor ativação dessa 

estrutura com a idade (Lupi et al., 2012). Lupi et al. 2012 também observam que o FIG de 

animais de retina degenerada apresenta diferença de expressão de c-fos nos grupos de mesma 

idade quando comparados a animais selvagens, de forma contrária à que ocorre no NSQ, 

mostrando que os cones e bastonetes tem um papel dominante na ativação do FIG, enquanto 

esse papel no NSQ é mais específico de células ganglionares retinianas fotossensíveis 

compostas por melanopsina. Lupi et al. 2012 sugerem que essa diminuição de ativação do 

FIG com a idade tenha correlação com a diminuição desses fotorreceptores. Sabendo que a 

perda de cones e bastonetes ocorre diferencialmente com a idade (Curcio et al., 1996), 

identificar a natureza da ativação do FIG por tais estruturas se torna um tópico interessante 

para estudos adicionais, tanto em uma perspectiva funcional do núcleo quanto em seu 

processo de envelhecimento.  

De forma similar ao FIG, no núcleo supraquiasmático de camundongos idosos também 

há perda de aferências retinianas e de imunorreatividade a FOS após pulsos de luz, indicando 

que a perda dessas aferências correlaciona-se com uma menor ativação pela luz desse núcleo 

(Lupi et al., 2012). Além disso, em saguis idosos, existe uma substancial diminuição de fibras 

na imunorreatividade a CTb, sendo um indício de atrofia das aferências da retina para essa 

estrutura com a idade (Engelberth, 2013). Tendo como base esses trabalhos em conjunto com 

os nossos resultados, nós sugerimos que a deterioração das projeções da retina para essas duas 

estruturas centrais do STC idoso, implica em déficits no funcionamento desse sistema. 

Os efeitos da luz no sistema de temporização variam de acordo com vários fatores, 

entre eles a fase em que ela é introduzida como pista para o animal (Daan; Pittendrigh, 1976), 

intensidade e duração (Rimmer et al., 2000), comprimento de onda (Lockeley et al., 2003) e 

exposições anteriores (Herbert et al., 2002). A idade parece ser um desses fatores ao passo 

que avanços de fase induzidos pela luz e a quantificação de genes de expressão imediata, c-
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fos e jun-B, são atenuados no NSQ de camundongos idosos (Benloucif et al., 1997) e 

hamsters idosos serem cerca de 20 vezes menos sensíveis às mudanças de fase induzidas por 

luz em ritmos de atividade (Zhang et al., 1996). A diminuição das aferências retinianas para o 

FIG e NSQ observadas nos nossos resultados e em trabalhos anteriores (Lupi et al., 2012; 

Engelberth, 2013) mostram uma correlação anatômica com essa perda de sensibilidade à luz 

do STC idoso. Uma possível explicação para a perda de aferências retinianas dessas estruturas 

com a idade pode ser por uma deterioração do trato retino-hipotalâmico, que conecta a retina 

diretamente com o NSQ e indiretamente com o FIG (Pickard, 1985), sendo formado 

principalmente por axônios de células ganglionares retinianas fotossensíveis compostas por 

melanopsina (Gooley et al., 2001). Isso faz sentido à luz dos trabalhos que mostram 

diminuição com a idade nos fotorreceptores (Panda-Jonas et al., 1995; Curcio et al., 1996); 

em células ganglionares retinianas e na densidade de seus axônios (Harwerth et al., 2008).  

 

6.5 Paralelos funcionais do STC com o efeito do envelhecimento no FIG 

Especificamente no sistema de temporização circadiana, O NSQ de idosos apresenta 

diminuição em parâmetros como número neuronal e diâmetro nuclear em ratos (Tsukahara et 

al., 2005) e saguis (Engelberth et al., 2014), tendo isso sido sugerido como possível fator que 

contribui para déficits funcionais com a idade. Além disso, apresenta diminuição na 

sincronização intercelular elétrica e da condutância da membrana durante a noite (Nakamura 

et al., 2011; Farajnia et al., 2012) e perda do ritmo de expressão do transcrito de Bmal 1 e dos 

CCGs (“Clock-Controlled genes”) Dbp e Dec1, responsáveis pela alça secundária de 

regulação da maquinaria molecular do relógio biológico (Bonaconsa et al., 2014). No núcleo 

dorsal da rafe de hamsters foram observados que avanços de fase induzidos por agonistas 

serotonérgicos são revertidos pela microinjeção de antagonistas específicos para o receptor 5-

HT7, sugerindo-o como um potencial alvo mediador da função circadiana dos núcleos da rafe, 
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o qual foi visto tendo uma diminuição de sua população em animais idosos (Duncan et al., 

1999; 2004).  

Diversos estudos explicam que a deterioração anatômica e funcional que a idade traz 

ao STC, correlaciona-se com déficits comportamentais apresentados em vários modelos 

animais estudados (Kondratova, Kondratov, 2012; Engelberth  et al., 2013). Foi reportado que 

camundongos idosos apresentam fragmentação de seus ritmos quando submetidos a uma roda 

de atividade (Valentinuzzi et al., 1997). Em hamsters idosos ocorre uma dificuldade no 

deslocamento de fase quando submetidos a estímulos fóticos (Zhang et al., 1996) e não 

fóticos (Van Reeth et al., 1993). Dados em ratos mostram redução de amplitude em ritmos de 

atividades locomotoras (Dawson et al., 1987; Witting, et al., 1993). Tendo isso em vista, os 

dados que apresentamos podem indicar que as diminuições dos parâmetros morfométricos 

analisados acarretem em déficits funcionais para o FIG e o STC como um todo, tendo-se em 

vista o papel funcional integrativo na retransmissão de estímulos fóticos e não fóticos dessa 

estrutura para o NSQ (Harrington et al., 1997; Morin; Allen, 2006). 

Uma das funções que se tem evidenciado do FIG nos últimos tempos é sua 

participação na transmissão de estímulos de atividade metabólica para o NSQ (Saderi et al., 

2013). Esses estudos são focados principalmente na expressão de NPY uma vez que esse 

neuropeptídio, em adição à sua função circadiana no STC, tem funções relacionadas à 

ingestão calórica atuando em diferentes áreas do cérebro (Schwartz et al., 2000). Saderi et al. 

(2013) mostraram que o estado de jejum promove um aumento da expressão de NPY no FIG 

e nos inputs desse neuropeptídio para o NSQ, via TGH, sendo revertido após estímulos 

alimentares. De forma interessante, foram observadas, no complexo geniculado lateral, 

diminuições nas densidades de receptores Y1 e Y2 em ratos idosos que foram atenuadas em 

animais da mesma faixa etária submetidos à restrição calórica (Veyrat-Durebex et al., 2013). 

Em adição, já foi mostrado na literatura que no hipocampo de ratos de meia idade existe um 
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aumento da transcrição de GFAP, que é diminuído em animais submetidos à restrição calórica 

(Morgan et al., 1997).  

O exposto acima nos dá indícios para formular a hipótese de que o FIG de animais de 

maiores idades submetidos a restrição calórica tenha os observados o aumento de GFAP e a 

perda de células NPY-IR atenuados, o que corroboraria para a nossa explicação de tal 

aumento glial ser devido a respostas compensatórias. A restrição calórica tem sido estudada 

como um fator que influencia no processo de envelhecimento, aumentando a expectativa de 

vida em modelos animais, tendo sido relatado que ela promove o aumento da atividade 

mitocondrial induzindo secundariamente um aumento da capacidade antioxidante (McCay, 

1935; Schultz et al., 2007; Shimokawa; Trindade, 2010). Além disso, o paralelo funcional 

entre GFAP e NPY pode ainda ser reforçado por ter sido relatado que nos primeiros estágios 

de desenvolvimento do complexo geniculado lateral as células gliais desse complexo 

apresentam imunorreatividade à vimentina, que no FIG se transformam em células GFAP-IR 

coincidindo com a chegada de células NPY-IR, indicando um provável papel das células 

GFAP-IR no direcionamento da migração neuronal do FIG (Botchinka; Morin, 1995). Nesse 

contexto, um estudo explorando tal relação GFAP, NPY e restrição calórica no 

envelhecimento do FIG seria interessante para melhor entender como o envelhecimento afeta 

a função do FIG na transmissão de informação metabólica bem como explorar a relação 

GFAP e NPY nessa estrutura. 
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7 CONCLUSÃO 

Através de nosso estudo nós mostramos uma perda idade-dependente de células com a 

técnica de Nissl. Considerando que as imunoistoquímicas para GAD e ENK não mostraram 

existir perda desses tipos de marcação com a idade, nossos dados mostram que tal diminuição 

ocorre principalmente nas células NPY-IR que mediam a função circadiana dessa estrutura. 

Além disso, vimos que os níveis de GFAP aumentam na meia-idade. Esses dados em conjunto 

apontam para uma resposta compensatória da perda de neurônios específicos, como por 

exemplo, os NPY-IR. Também observamos uma diminuição das aferências retinianas em 

animais idosos, do mesmo modo que ocorre com o NSQ, dando indícios que pelo menos em 

parte as alterações funcionais causadas pela senescência do STC podem ser explicadas por 

uma perda na recepção de informação luminosa. Esses dados são interessantes por darem 

correlatos anatômicos que podem implicar em déficit funcional do FIG com a idade 

influenciando assim o STC inteiro. Nosso trabalho dá suporte a novos estudos, principalmente 

de caráter estereológico e molecular, que se proponham a complementar tais descrições que 

fizemos, trazendo assim um melhor entendimento à função do FIG e o efeito do 

envelhecimento no STC.  
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ABSTRACT 

Aging leads to several anatomical and functional deficits in circadian timing system. In 

previous works, we observed morphological alterations in hypothalamic suprachiasmatic 

nuclei, one of central components of cricadian clock. However, there are few data regarding 

the aging effects on other central components of this system, such as the thalamic 

Intergeniculate leaflet (IGL). In this study, we verify possible age-related alterations in 

neurochemical and cytoarchitecture of rat IGL. Young (3 months), Adult (13 months) and 

Aged (23 months) Wistar rats were studied. Morphometric analyses were performed by Nissl 

method and immunostaining for Neuropetide Y (NPY) and Glial Acid Fibrilar Protein 

(GFAP), characteristics markers of IGL. We found a significant age-related reduction in total 

cell number and area in sections stained by Nissl method, a cell loss in NPY-IR neurons and 

an increase in GFAP-IR cells in adult animals compared to young and aged ones. These 

results suggests a neuronal loss, at least of the NPY-IR ones, in IGL and a possible 

compensatory gliogenesis, providing strong anatomical correlates to functional deficits of 

circadian timing system. 

Keywords: Aging, Circadian timing system, Immunohistochemistry, Cytoarchitecture, 

Neuropeptide Y, GFAP 

Highlights 

 An age-related reduction in total cell number and area was reported in IGL 

 The IGL have a NPY-IR cell reduction in adult and aged rats 

 GFAP staining is higher in adult rats compared with young and aged ones 

 We found anatomical correlates to functional deficits in circadian timing system 

 

1. Introduction 

The Circadian Timing System (CTS) is responsible for generation and synchronization of 

endogenous oscillations expressed by living beings, for most physiologic functions and 

behaviors, with period around 24 hours (for review see Dibner et al., 2010). Among the 

central structures of rodent circadian clock are the hypothalamic Suprachiasmatic Nuclei 

(SCN) and Intergeniculate Leaflet (IGL) in lateral geniculate complex of thalamus. The first 

is considered the master pacemaker of circadian rhythms, regulating cyclic patterns of 

physiologic and hormonal activity in response to environmental cues, via a variety of outputs. 

The IGL projects to SCN, via geniculo-hypothalamic tract, having an important modulatory 

role in circadian rhythm synchronization (Morin, 2013). 

Anatomically the IGL is a retinorecipient area of laminar shape located between Dorsal 

Lateral Geniculate (dLGN) and Ventral Lateral Geniculate (vLGN) nuclei, characterized by a 

strong neurochemical marking of neuropeptide Y (NPY) (Moore and Card, 1994; Błasiak and 

Lewandovski, 2013) and containing a dense population of reactive astrocytes, revealed by 

glial fibrillary acid protein (GFAP) immunostaining (Morin et al., 1989). The main well-
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known functions of this structure are in transmission of non- photic information, such as 

motor and metabolic activity, to SCN (Janik and Mrosovsky, 1994; Saderi et al., 2013) as 

well as in activation of other brain areas after photic stimuli (Gall et al., 2014). 

Among the factors affecting CTS, the aging process has being focused by recent studies 

(Kondratova and Kondratov, 2012; Froy, 2013). Some changes in aged circadian clock are 

already described in many levels (for review see Engelberth et al., 2013), such as reduction in 

rhythm amplitude and phase duration controlled by the clock (Satinoff et al., 1993), 

fragmentation of locomotor activity rhythm (Valentinuzzi et al., 1997), decrease in expression 

of immediate early genes c-fos and NGFI-A after photic stimulation (Sultin et al., 1993) and 

in electrical activity of SCN (Nygard et al., 2005). Regarding morphological and 

neurochemichal findings, aged SCN have a reduced immunoreactivity of vasoactive intestinal 

polypeptide (Krajnak et al., 1998) and vasopressin (Cayetanot et al., 2005) in addition to a 

loss in neuron number in rats (Tsukahara et al., 2005) and marmosets (Engelberth et al., 

2014).        

However, current data are focused on SCN, which brings limitations to understanding the 

whole process of how aging influences the CTS, since this system has other integrated 

components which may also be affected (Yamanazaki et al., 2002; Davidson et al., 2008). The 

only existing data about the effects of aging in IGL shows a decrease from retinal afferents in 

old mice (Lupi et al., 2012) providing a ground to hypothesize that are other changes in this 

structure.  

Considering the lack of data concerning effects of aging in IGL and the importance of study 

how this process affects other CTS areas, we characterized cytoarchitectonic and 

neurochemical changes in IGL of young, adult and aged rats based on the marking patterns of 

Nissl staining and GFAP and NPY immunoreactivity. 

2. Results 

2.1- Nissl staining 

Visually it was observed a decrease in thionin stained cells between the 3 groups. It has been 

seen a greater presence of whitish areas in adult and aged groups as well as an apparent 

decrease in cell body size indicating neurodegeneration in IGL (Figure 1A). These data were 

confirmed quantitatively with morphometric analysis of number and area of cells (Figure 1B). 

One-way ANOVA showed a significant effect of age on reduction of cell number [F (2,12) = 

33.49; p < 0.0001] and area [F (2,12) = 38.30;  p < 0.0001] between the groups with p < 

0.0001. Post hoc comparisons using Tukey test showed all groups are significant different, 

where the mean number and area and of cells from young group (622 ± 19.70; 321.6 ± 20.33 

respectively) are higher than in adult group (490.6 ± 23.64; 204.3 ± 16.51 respectively) which 

are higher than aged group (348.8 ± 26.98; 127.4 ± 7.96 respectively).  

 

2.2- NPY 
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One-way ANOVA shows a significant effect of age on change in cell number counts [F (2,12) 

= 8.41; p = 0.0052] and relative optical density [F (2,12) = 15.16; p = 0.0005] between groups 

with p <0.01. The post hoc Tukey HSD multiple comparison reveals that the mean cell count 

number (82 ± 8) and optical density (0.152 ± 0.007) of young group is higher than in adult 

group (61 ± 4 and 0.112 ± 0.011 respectively). Aged group also shows reduced mean cell 

count number (51 ± 2) and optical density (0.071 ± 0.013) when compared to young but is not 

significant different when compared with aged group (Figure 2A and 2B).  

2.3- GFAP 

A denser plexus of GFAP labeling in adult animals was observed when compared to young 

and aged, who have had similar markings (Figure 3A) .One-way ANOVA showed a 

significant effect of age on relative optical density changes between the groups with p < 0.01 

[F (2,12) = 11.39; p = 0.0017]. The post hoc Tukey multiple comparison test reveals the mean 

OD of adult group (0.184 ± 0.025) is significant higher than both young (0.085 ± 0.014) and 

aged groups (0.078 ± 0.007) which have no difference between each other (Figure 3B). 

 

3. Discussion 

The present study is the first to report age-related changes in morphological and 

neurochemical parameters of rat IGL. In a previous work, Szkuldarek and Raastad (2007) 

found no correlation between age and morphological parameters such as cell area, membrane 

surface, length and number of dendritic branch points. However, they explain this lack of 

correlation might be due the restricted age range studied, between 2 and 3 weeks. Although 

the identification of age-related alterations in rat IGL was not their primary objective, the 

present study provides a complementary ground to their observations.  

A reduction in cell number and area from IGL of adult and aged animals was revealed 

by Nissl method. The observed age-related atrophy of IGL cells is similar to what occurs in 

dLGN, which presents a reduced cellular and nuclear volume in older animals (Vidal et al., 

2004). Some reports, however, points the aged dLGN have a decrease only in neuronal 

densities but not in total neuron number (Satorre et al., 1985, Diaz et al., 1999). These works 

indicate there is only an apparent decrease in total neuron number of adult animals, remaining 

stable in old age, which is explained by the increase in volume of this nucleus instead of cell 

loss per se. Considering the difference between our work and cited papers regarding the adult 

age selected, 18 and 13 months respectively, we suggest that 1) unlike dLGN, IGL have a 

significant reduction in neuron number of aged animals 2) but the decrease pattern of these 

two structures is slightly similar 3) which was not found in the same way since we used a 

intermediate age closer to young than aged group. Despite IGL and dLGN are functionally 
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distinct structures, their neurons are morphologically similar (Szkuldarek and Raastad, 2007) 

which makes the presented data important to describe differential effects of senescence in 

lateral geniculate body nuclei. 

Recently, it has been discussed whether there is or not significant loss of neurons with 

age in most brain regions, not generalizing to the entire brain (Burke and Barnes, 2006). 

Nevertheless, about 30% of neuron number decreases in 8A prefrontal cortex area, related to 

working memory, in elderly primates (Smith et al., 2004) and 18 to 20% in some layers of rat 

visual cortex (Yates et al., 2008). Morterá and Herculano-Housel (2012), using an isotropic 

fractionator, showed a reduction of 20 to 30% in the amount of neuronal and non-neuronal 

cells in some regions of the cerebral cortex, olfactory bulb, cerebellum, hippocampus and 

other brain areas of adult and old rats compared to young ones. Importantly, in our study, we 

used the Nissl method which stains both neuronal and glial cells. Thus, further studies are 

interesting to identify which of these cells specifically have decreased this parameter with age 

in IGL.  

Regarding age effects in circadian timing system, the elderly SCN have reduced 

morphometric parameters such as neuron number and nuclear diameter in rats (Tsukahara et 

al., 2005) and marmoset (Engelberth et al., 2014), which has been suggested as a possible 

factor contributing to functional deficits. Moreover, aged SCN have a decrease in electrical 

intercellular synchronization and membrane conductance during night time (Nakamura et al., 

2011;. Farajnia et al., 2012) and loss in rhythm expression of Bmal transcript and in CCGs 

("Controlled-clock genes "), Dbp and Dec1, which are involved in molecular machinery 

regulation of biological clock (Bonaconsa et al., 2014). Besides, in the hamster dorsal raphe 

nucleus was observed a reversion in phase advances induced by serotonergic agonists with 

microinjection of specific antagonists to 5-HT7 receptor, suggesting this receptor as a 

mediator of circadian function, which has a population loss in aged animals (Duncan et al., 

1999; 2004). In addition, a decrease in retinal inputs combined with a lower expression of c-

fos after light stimulation was reported in old mice IGL, indicating a lower activation of this 

structure with age (Lupi et al., 2012). These authors also noted the IGL of retinal degenerated 

animals have difference of c-fos expression in same age groups when compared to wild 

animals, unlike what occurs in SCN, suggesting rods and cones have a dominant role in IGL 

activation, which reduction with age is correlated with loss of these photoreceptors. 

We found aging leads to a NPY loss in IGL. Regarding this neurotransmitter, it is 

known that age brings reduction in its gene expression, receptor subtypes and number of cells 
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in other brain areas which is consistent with our findings (Grunewald et al., 1994; Cha et al., 

1996; Cadacio et al., 2003; Veyrat-Durebex et al., 2013.). Moreover, these data confirms the 

neurodegeneration observed by Nissl method, since NPY-IR cells constitute a large IGL 

subpopulation, corresponding to 1/3 of the total neuron number in this structure (Moore and 

Card, 1994).The NPY projection to SCN, via geniculohypothalamic tract, has a major role in 

IGL circadian function, modulating important aspects of CTS regulation, such as phase shifts 

in rhythms synchronized by non-photic clues (Albers and Ferris, 1984; Biello et al., 

1994).Thus, this strengths our suggestion that the reported neuron loss with age, specially 

NPY-IR neurons, may be related to behavioral shortfalls, regulated by CTS, of elderly 

animals. This observations are reinforced by reports which shows that ageing causes loss in 

responses to light pulses (Benloucif, 1997) and locomotor rhythm fragmentation 

(Valentinuzzi, 1997), both correlated to IGL-SCN regulation by NPY.  

Although NPY is the best known IGL neurotransmitter in functional terms, one should 

be careful to not generalize all IGL functions due to NPY (Morin, 2013). Therefore, other 

neurochemichal markers, such as GABA, ENK and 5-HT, which are related to the IGL 

function, are important to be analyzed to better understand how this phenomenon affects this 

structure (Duncan et al., 1999; Nygard et al., 2006; Błasiak and Lewandovski, 2013). 

We showed GFAP has higher levels in adult rats when compared to young and aged 

ones. This is supported by studies that show an increased GFAP gene and mRNA expression 

in 1.5 to 4 times after middle-age, depending on the analyzed brain region (Nichols et al., 

1993; Morgan, 1999). Considering this raise in GFAP coupled with the observed reduction in 

NPY-IR cells between young and adult animals, we hypothesize that, at least partially, this 

may be due to a compensatory mechanism that occurs in response to decreases in the number 

of specific neurons. Such mechanism of compensatory gliogenesis has been reported in 

response to programmed neuron death in Drosophila melanogaster (Kato et al., 2009) and 

some authors suggests it occurs in nigrostriatal components of patients with Parkinson disease 

(Unsicker, 1994; Mogi et al., 2001) and in the aged SCN of primates(Engelberth et al., 2014). 

Our study also shows a GFAP reduction in aged animals, which contradicts the above 

statement at a first glance. However, there are other studies in rats that show some regions, 

such as the ventral cochlear nucleus and the SCN, having a reduced number of GFAP positive 

cells in aged animals when compared to middle-aged similarly to our findings (Jalenques et 

al., 1997, Tsukahara et al., 2005). In the hippocampus, a decrease in 20% of GFAP-positive 

cells has been reported in animals of 22 months compared to 3 months. In contrast, GFAP 
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protein levels increased by 108% (Cerbai et al., 2012). It is possible that the decrease of 

GFAP in IGL of elderly animals is not necessarily due to a decrease in astrocytes number, but 

by a decrease in its detection. Various factors such as variation in solubility of GFAP protein 

(Iacono et al., 1995; Cerbai et al., 2012), downregulation of GFAP expression (Jalenques et 

al., 1997) and interactions between astrocytes, neurons and microglia (Steward et al., 1990) 

are possible explanations for the difference in GFAP expression with age found in IGL. Thus, 

complementary research is needed, especially molecular studies, to better understand this 

phenomenon. 

The investigations about the role of glial cells in CTS regulation started with the 

observations that GFAP immunostaining in lateral geniculate complex is restricted to IGL 

(Kalman and Hajós, 1989) and SCN and raphe nuclei also are marked by this protein (Morin 

et al., 1989). In constant light conditions, a decrease in GFAP immunoreactivity was observed 

in mouse SCN, while it was increased in IGL, indicating that these cells play an important 

role in biological rhythms generation in this condition (Morya et al., 2000). Furthermore, it is 

also noted that there is no significant GFAP expression changes in IGL throughout different 

times of day, indicating that the role of glial cells in IGL does not rely on its rhythm (Lindley 

et al., 2008). In this context, our results also bring new data to better understand the glial cells 

function in CTS and how it is affected by age. 

Recently, an important IGL function in transmission of metabolic information to SCN 

was reported (Saderi et al., 2013). This study was mainly focused on NPY expression since 

this neuropeptide, in addition to its role in CTS, controls the caloric intake in different brain 

areas (Schwartz et al., 2000). Saderi and colleagues (2013) showed that the fasting state 

provides an NPY increase in IGL and SCN, being reversed after food stimuli. Interestingly, in 

lateral geniculate complex a decrease in Y1 and Y2 receptors density was observed in aged 

rats, which was attenuated in animals with same age undergoing caloric restriction (Veyrat-

Durebex et al., 2013). A report shows that the 24-month rat hippocampus has increases in 

GFAP transcript which is decreased in animals of the same age group subjected to caloric 

restriction (Morgan et al., 1997). Although the group used in this study was the same age in 

which we consider as aged animals, the cited authors defined it as middle-age group, since 

they studied in F344 x BN rats, which are known to have a good life expectancy, up to 32 

months (Sprott and Austad, 1996) .This increase in GFAP expression found in intermediate 

age of both studies and this substance level decline in animals submitted to caloric restriction 

(Morgan et al., 1997) indicate a interesting topic to further researches about food restriction 
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and IGL physiology. In addition, this discussed data reinforces that a functional parallel 

between NPY and GFAP can be investigated. This is enhanced by reports showing that in 

early stages of development, glial cells of lateral geniculate complex presents vimentin 

immunostaining, which will become GFAP-IR cells in IGL coinciding with the arrival of 

NPY-IR cells indicating a likely role of GFAP-IR cells in directing neuronal migration to IGL 

(Botchinka and Morin, 1995). 

In conclusion, our work helps to understand the aging effects in circadian timing 

system by demonstrating age-related alterations in morphometric parameters of Nissl, NPY 

and GFAP stained IGL cells. The age-related cell loss observed in Nissl and NPY-IR cells 

and the compensatory gliogenesis indicated by the increase in GFAP-IR cells of adult 

animals, provides an anatomical ground to explain functional deficits of the aged circadian 

timing system.   

 

4. Experimental procedures 

4.1- Animals 

Male wistar rats were divided into 3 groups: Young (n = 5; 3 months old); Adult (n 

= 5; 13 months old); Aged (n = 5; 23 months old). They were maintained at 22 ºC, 50% 

humidity in a 12:12 h light/dark (12:12 LD) cycle. Food and water availabe ad libitum. All 

procedures were  in accordance with the Brazilian law number 11.794/2008 for animal 

experimental use. All experiments were approved by the local ethic committee for animal 

use (CEUA-UFRN number 021/2014). 

4.2-    Tissue processing 

4.2.1- Tissue preparation 

Animals were deeply anesthetized with ketamine hydrochloride (80mg/kg) and 

xylazin (20mg/kg). Then, they were transcardially perfused with a 300 ml NaCl solution 

(0.9%; 32 ºC) followed by 300 mL paraformaldehyde (4%) in a 0.1 M phosphate buffer, 

pH 7.4. Following perfusion, the brains were removed, post-fixed with the same fixative 

overnight and cut into a series of coronal sections (30 µm) collected at 180 µm intervals.  

4.2.2-Nissl staining  

A series of sections were stained with thionin. This process started with a lipid 

extraction stage consisting in graded series of ethanol and immersion in xylene. After 

rehydration, they were placed with thionin dye 0.1 % (PH= 4) and once more subjected to 
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ethanol at growing series. Then, they were cleared with xylene, mounted in gelatin-coated 

slides and coverslipped with DPX embedding matrix (Aldrich Milwaukee, WI). 

4.2.3- Immunohistochemistry  

Another two series of sections were incubated overnight with either Rabbit anti-

NPY (Sigma, St Louis, MO, USA, lot number: 057K4869) or Mouse anti-GFAP primary 

antibodies (Sigma, St Louis, MO, USA, lot number: 037K4759) both in a final dilution of 

1:1000, containing 2% normal donkey serum with phosphate buffered saline (PBS; 0.1 M) 

and 0.5% Triton x-100. After rinsing, sections were incubated with biotinylated Goat anti-

Rabbit or Rabbit anti-Mouses secundary antibodies (Jackson ImmunoResearch, Baltimore 

Pike, PA, EUA), to the series incubated with NPY and GFAP primary antibodies, 

respectively. Both of secundary antibodies were diluted in 1:1000 with PBS (0.1 M) and 

0.5% Triton x-100. Then, sections were incubated in a 2% avidin-biotin solution (ABC 

Elite kit, Vector Labs, Burlingame, CA, USA), with NaCl addiction, for 120 minutes, 

posteriorly placed with a 2.5% solution of diaminobenzidine (DAB) diluted with PBS (0.1 

M). The final reaction was performed adding a 0.01% H2O2 solution, revealing marked 

areas in brown colors resulting from DAB oxidation. 

Sections were mounted in gelatinized slides, dried, dehydrated in graded ethanol 

solutions, cleared in xylene and coverslipped with DPX embedding  matrix. Sections in 

which the primary antibodies were omitted and replaced with normal serum from the same 

species served as controls. Under these conditions, staining was completely abolished. All 

the immunostainings were performed concomitantly, minimizing possible differences in 

background between the animals. 

4.3- Morphometrical Analyses 

After histochemical procedures, digital pictures of biological tissues were taken 

under a light microscope. To quantify Nissl, NPY and GFAP, five sections representing IGL 

from each brain were analyzed bilaterally using ImageJ 1.48v software. Morphometrical 

analyses were performed with a blind identification of pictures in which the entire nucleus 

was evaluated. To Nissl staining, the total number of cells was counted considering a series of 

inclusion criteria, such as well-defined rounded shape or evidence of nucleolus. Regarding 

NPY staining, an optical density (OD) measurement was performed in addition to cell 

counting while GFAP staining was evaluated only by OD. Quantitative data are expressed as 

mean ± standard error from the mean (SEM) and analyzed with one-way ANOVA followed 
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by Tukey test for post-hoc comparisons. In all analyses, differences were considered 

significant at p<0.05.  
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FIGURE 1. A: digital images of coronal sections, at thalamic level, of rat brain processed by 

Nissl method. In evidence the IGL, stained area between dLGN and vLGN. Scale bar: 100 

µm. B: Morphometric analyses of  Nissl stained cell number (left) and area (right) in young 

(n=5), adult (n=5) and aged (n=5) animals. One-way ANOVA shows a significant effect of 

aging in cell number and area reduction in both adult and aged compared to young ones 

[Number: F (2,12) = 33.49; p < 0.0001;  area: F (2,12) = 38.30;  p < 0.0001] 
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FIGURE 2. A: digital images of coronal sections, at thalamic level, of rat brain processed by 

immunostaining for NPY. In evidence the IGL, stained area between dLGN and vLGN. Scale 

bar: 100 µm. B: Morphometric analyses of  NPY-IR cell counting (left) and OD (right) in 

young (n=5), adult (n=5) and aged (n=5) animals. One-way ANOVA shows a significant 

effect of aging in NPY-IR cell reduction in both adult and aged compared to young ones 

[counting: F(2,12)=12,11; p= 0,0013; OD: F(2,12)=15,76; p= 0,0004].  
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FIGURE 3. A: digital images of coronal sections, at thalamic level, of rat brain processed by 

immunostaining for GFAP. In evidence the IGL, stained area between dLGN and vLGN. 

Scale bar: 100 µm. B: Morphometric analyses of  GFAP-IR staining by OD in young (n=5), 

adult (n=5) and aged (n=5) animals. One-way ANOVA shows a significant effect of age on 

relative optical density changes between the groups [F (2,12) = 11.39; p = 0.0017] revealing a 

significant increase in adult animals compared to young and aged ones. 
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