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RESUMO

O sistema de temporização circadiana compreende um conjunto de estruturas

neurais diferenciadas, que incluem um marcapasso central, o qual produz ritmicidade na

ausência de estímulos externos; vias de entrada, incluindo as aferências retininas, que

permitem a sincronização dos ritmos aos ciclos ambientais; e vias de saída, que conectam o

marca-passo aos efetores comportamentais. Entre os componentes centrais do sistema de

temporização circadiana de mamíferos, destaca-se o núcleo supraquiasmático (NSQ) do

hipotálamo, até o presente o único marca-passo circadiano formalmente comprovado, e o

folheto intergeniculado (FIG) do complexo geniculado lateral do tálamo, que atua como

modulador do marca-passo. Neste estudo, estes dois centros foram avaliados com relação a

sua citoarquitetura, padrão de inervação retiniana e conteúdo neuroquímico de células e

terminais axônicos, usando um traçador neural e técnicas imuno-histoquímicas no mocó

(Kerodon rupestris), um roedor nativo do Nordeste Brasileiro, cuja atividade locomotora

exibe um padrão circadiano predominantemente crepuscular. O NSQ do mocó é inervado em

sua porção ventrolateral por terminais da retina predominantemente contralateral. O NSQ é

dotado de neurônios contendo neurofisina (NPH) e polipeptídeo intestinal vasoativo (VIP) e

as proteínas ligantes de cálcio calbindina (CB) e cal-retinina (CR), terminais imunorreativos a

neuropeptídeo Y (NPY) e encefalina (ENK) e é também marcado por imunorreatividade à

proteína acídica fibrilar glial (GFAP). O FIG recebe uma projeção retiniana

predominantemente contralateral, contém neurônios produtores de NPY, CB e CR, terminais

positivos para ENK e é marcado por imunorreatividade a GFAP. Este é o primeiro trabalho a

examinar o sistema de temporização circadiana (STC) numa espécie de roedor crepuscular,

para o qual as propriedades formais dos ritmos circadianos tenham sido descritas. Os

resultados são comparados com resultados previamente descritos em outras espécies diurnas e

noturnas e discutidos no seu contexto funcional.

Palavras-chave: Núcleo supraquiasmático; Folheto intergeniculado; Sistema de

temporização circadiana; Mocó; Ritmos circadianos.
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ABSTRACT

In this study, two circadian related centres, the suprachiasmatic nucleus (SCN)

and the intergeniculate leaflet (IGL) were evaluated in respect to their cytoarchitecture, retinal 

afferents and chemical content of major cells and axon terminals with a tract tracer and

immunohistochemical techniques in the rock cavy (Kerodon rupestris), a Brazilian caviidae

rodent species. The rock cavy SCN is innervated in its ventral portion by terminals from the

predominantly contralateral retina. It also contains neurophisin and vasoactive intestinal

polypeptide immunoreactive cell bodies and neuropeptide Y and enkephalin immunopositive

fibres and terminals and is marked by intense GFAP immunoreactivity. The IGL receives a

predominantly contralateral retinal projection, contains neuropeptide Y and nitric oxide

synthase producing neurons and enkephalin immunopositive terminals and is characterized by

dense GFAP immunoreactivity. This is the first report examining the neural circadian system

in a crepuscular rodent species for which circadian properties have been described. The

results are discussed comparing with what has been described for other species and in the

context of the functional significance of these centres.

Keywords: Cholera toxin subunit B, circadian rhythms, immunohistochemistry,

Kerodon rupestris, neurotransmitters; retinohypothalamic tract.
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1. INTRODUÇÃO

Abrangendo toda matéria viva, uma ampla variedade de comportamentos,

processos bioquímicos e fisiológicos oscilam com periodicidade de aproximadamente 24

horas, como uma forma de adaptação ao ciclo de dia e noite gerado pela rotação da terra.

Estes ritmos, denominados circadianos, persistem mesmo se o organismo for mantido em

condições constantes, indicando que eles estão sob controle de um sistema de oscilação

endógena chamado sistema de temporização circadiana. Este sistema permite ao organismo

antecipar-se e preparar-se para as alterações que ocorrem no ambiente natural, podendo assim

otimizar os seus comportamentos de acordo com os padrões rítmicos ambientais. Além disso,

ele provê um mecanismo de temporização para a medida do comprimento do dia, tornando o

organismo capaz de acompanhar as mudanças das estações que ocorrem ao longo da órbita da

terra em torno do sol. Desta forma, o sistema está envolvido desde a regulação de

comportamentos, tais como o de sono-vigília até processos como o ciclo reprodutivo em

muitos mamíferos. As variações de luminosidade e temperatura que acompanham o

amanhecer e o crepúsculo constituem estímulos potentes que são usados pelo organismo para

ajustar o sistema de temporização circadiana, o qual, para ser útil tem que ser sincronizado ao

ciclo claro-escuro. Este sistema compreende um conjunto de estruturas neurais diferenciadas,

que incluem um marcapasso central, o qual produz ritmicidade na ausência de estímulos

externos; vias de entrada, incluindo as aferências retininas, que permitem a sincronização dos

ritmos aos ciclos ambientais; e vias de saída, que conectam o marca-passo aos efetores

comportamentais (para revisões ver Rusak e Zucker, 1979; Moore et al., 1982; Cippola-Neto

et al., 1988; Meijer e Rietveld, 1989; Hastings et al., 1991; Moore, 1992; 1999; Morin, 1994;

Turek, 1994; Miller JD et al., 1996; Reuss, 2003; Van Esseveldt et al., 2000; Marques e

Menna-Barreto, 2003; Morin e Allen, 2006; Cavalcante et al., 2006).

Entre os componentes centrais do sistema de temporização circadiana de

mamíferos, destaca-se o núcleo supraquiasmático (NSQ) do hipotálamo, até o presente o

único marca-passo circadiano formalmente comprovado, e o folheto intergeniculado (FIG) do

complexo geniculado lateral do tálamo, que atua como modulador do marca-passo.
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1.1. O núcleo supraquiasmático

Uma série de evidências experimentais sustenta o NSQ como a estrutura chave

no sistema de temporização circadiana, ou seja, o marcapasso central. Assim, o NSQ tem

acesso à informação das variações ambientais de claro-escuro garantido pela presença da

projeção retiniana direta, o trato retino hipotalâmico (TRH) (Hendrickson et al., 1972; Moore

e Lenn, 1972; Moore, 1973). Lesões do NSQ resultam em perdas dos ritmos circadianos para

uma série de parâmetros comportamentais e fisiológicos (Moore e Eichler, 1972; Stephan e

Zucker, 1972). As células do NSQ mostram variação circadiana na captação de 2-desoxi-

glicose (Schwartz e Gainer, 1977; Shibata e Moore, 1988) e atividade elétrica (Green e

Gillette, 1982; Shibata e Moore, 1988). O fato de que os ritmos circadianos podem ser

gerados por células dentro do NSQ é indicado por experimentos mostrando ritmos de

atividade elétrica dentro do NSQ após isolamento do resto do cérebro, numa preparação

conhecida como “ilha hipotalâmica” (Inouye e Kawamura, 1979). Nesta preparação, outras

partes do cérebro que normalmente exibem uma variação circadiana na atividade neuronal

deixam de fazê-lo após isolamento cirúrgico do NSQ. Além disso, transplante de NSQ fetal

pode recuperar a ritmicidade circadiana em roedores tornados arrítmicos por lesão bilateral

prévia do NSQ (Drucker-Colin et al., 1984; Lehman et al., 1987) e quando hamsteres

mutantes de período mais curto são usados como doadores, o hospedeiro recupera a

ritmicidade circadiana com o período característico do doador (Ralph et al., 1990; 1991). Em

conjunto, estes dados indicam que o NSQ está envolvido na geração de ritmos circadianos e

que, mesmo na ausência de pistas ambientais ou entradas de outras partes do sistema nervoso

central, os neurônios do NSQ são capazes de sustentar um ritmo circadiano.

Embora apresente variações quanto à forma tridimensional, volume, densidade e

tamanho das células, em todas as espécies estudadas, o NSQ é um par de aglomerados de

pequenos neurônios situados no hipotálamo anterior, de cada lado do terceiro ventrículo e

imediatamente dorsal ao quiasma óptico (Lydic et al., 1982; Cassone et al., 1988; Van den

Pol, 1991). Citoarquitetonicamente, o NSQ é constituído de neurônios de pequenas

dimensões. No rato cada núcleo contém aproximadamente 8000 células em um volume

estimado em 0,068 mm3 (Van den Pol, 1980; 1991).

A caracterização neuroquímica do NSQ tem revelado tanto consistências quanto

variações entre as espécies. Por exemplo, no NSQ de praticamente todos os mamíferos

estudados, são identificadas duas populações principais de células, uma produtora de

polipeptídeo intestinal vasoativo (VIP) e outra produtora de vasopressina (VP). Observa-se

uma tendência a que as células imunorreativas a VIP estejam localizadas em posição ventral
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ou ventrolateral e aquelas imunorreativas a VP em posição dorsomedial (Card et al., 1981;

Ueda et al., 1983; Card e Moore, 1984; Stopa et al., 1984; Van den Pol e Tsujimoto, 1985;

Antonopoulos et al., 1987; Cassone et al., 1988; Ibata et al., 1989; Reuss et al., 1989; Kudo et

al., 1991; Smale et al., 1991; Moore, 1992; Morin et al., 1992; Tokunaga et al., 1992;

Tessonneaud et al., 1994; Negroni et al., 1997; Goel et al., 1999; Smale e Boverhof, 1999).

Entretanto, são registradas algumas exceções. Por exemplo, neurônios VIP positivos ocupam

posição dorsal em marsupiais (Cassone et al., 1988) e no sagüi (Costa et al., 1998). Em outras

espécies, neurônios VP positivos ocupam também o contorno lateral do NSQ, como no

camundongo (Cassone et al., 1988; Carneiro, 2000; Abrahamson e Moore, 2001) e em

Octodon degus são também encontrados no NSQ ventral (Goel et al., 1999). Neurônios

produtores de VP não foram encontrados no NSQ de marta (Mustela vison) (Martinet et al.,

1995) e no mussaranho doméstico mascarado (Suncus murinus) (Tokunaga et al., 1992) e

apenas raros neurônios deste tipo foram vistos no NSQ de sagüi (Wang et al.,1997). O arranjo 

diferencial de células produtoras de VIP e VP, junto com o padrão de distribuição dos

terminais aferentes, forneceu a base para a divisão do NSQ em porções ventrolateral e

dorsomedial no rato (Van den Pol e Tsujimoto, 1985; Card e Moore, 1991). Estes termos

foram substituídos mais tarde por cerne e casca, com base na configuração observada em

hamster, generalizada para as outras espécies (Moore et al., 2002). Embora haja uma grande

variabilidade entre as espécies, uma setorização do NSQ encontra apoio no fenótipo

neuroquímico, como também no padrão de distribuição dos terminais aferentes (Moga e

Moore, 1997), na organização das conexões eferentes (Leak e Moore, 2001) e em bases

moleculares (ver por exemplo, Dardente et al., 2002).

O ácido gama-amino-butírico (GABA) e a descarboxilase do ácido glutâmico

(GAD), enzima essencial na síntese de GABA, foram descritos em neurônios do NSQ do rato

(Van den Pol e Tsujimoto, 1985; Okamura et al., 1989; Moore e Speh, 1993; Buijs et al.,

1995; Tanaka et al., 1997) e do camundongo (Castel e Morris, 2000; Carneiro, 2000;

Abrahamson e Moore, 2001), com graus variáveis de co-localização com peptídeos como VP

e VIP (Moore e Speh, 1993; Buijs et al., 1995; Tanaka et al., 1997). 

O neuropeptídeo Y (NPY) foi descrito apenas em terminais, predominando na

porção ventral do NSQ de hamster (Card e Moore, 1984; Ueda et al., 1986; Morin et al.,

1992), rato (Van den Pol e Tsujimoto, 1985; Ueda et al., 1986; Moore et al., 2002; Morin et

al., 2006), tâmia, gato e macaco (Macaca fuscata) (Ueda et al., 1986), toupeira cega (Spalax

ehrenbergi) (Negroni et al., 1997), sagüi (Costa et al., 1998; Cavalcante et al., 2002),

Arvicanthis niloticus (Smale e Boverhof, 1999), Octodon degus (Goel et al., 1999),
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camundongo (Carneiro, 2000; Abrahamson e Moore, 2001) e toupeira (Cryptomys

hottentotus) (Negroni et al., 2003). Em apenas duas espécies, lêmures (Bons et al., 1990) e

humanos (Mai et al., 1991) foram encontrados corpos celulares imunorreativos a NPY no

NSQ.

A serotonina (5-HT) é encontrada em fibras e terminais no NSQ de todas as

espécies estudadas. Fibras e terminais imunorreativos a 5-HT formam tipicamente um denso

plexo terminal na região ventral no rato (Ueda et al., 1983; Van den Pol e Tsujimoto, 1985) e

na toupeira cega (Spalax ehrenbergi) (Negroni et al., 1997). Também formam um plexo na

região ventral com expansões para o contorno lateral e principalmente para o medial nas

porções média e caudal do NSQ de hamster (Ueda et al., 1983; Card e Moore, 1984),

camundongo (Cassone et al., 1988; Abrahamson e Moore, 2001) e gato (Ueda et al., 1983).

Em marsupiais formam dois plexos distintos, um periventricular e um mais esparso no

contorno lateral do núcleo, e na cobaia fibras e terminais se arborizam em todo núcleo

(Cassone et al., 1988). Em Octodon degus, densas fibras e terminais 5-HT positivos são

localizados ventralmente ao longo do tracto óptico e dorsalmente ao longo da borda entre o

terceiro ventrículo e o NSQ médio e rostral (Goel et al., 1999). Na toupeira (Cryptomys

hottentotus) fibras e terminais 5-HT positivas formam um denso plexo, sendo que

rostralmente estão na região ventral e em direção ao pólo caudal são restritas à região medial,

evitando as regiões lateral e central (Negroni et al., 2003). Estudos imuno-histoquímicos para

5-HT no NSQ também foram feitos em algumas espécies de primatas. No macaco (Macaca

fuscata) um plexo de finas fibras é encontrado esparsamente com uma concentração

ligeiramente maior no contorno ventromedial, sem se destacar das áreas hipotalâmicas

adjacentes (Ueda et al., 1983). No sagüi (Callithrix jacchus) um denso plexo de finas fibras

preenche o núcleo, espalhando-se além dos seus limites citoarquitetônicos, com maior

concentração nas áreas central e dorsal, poupando quase completamente a porção ventral

(Costa et al., 1998; Cavalcante et al., 2002). Num estudo recente, o padrão de distribuição de

fibras 5-HT positivas no NSQ de macaco cynomolgo e de humano é descrito como adotando

um padrão similar ao de roedores, ou seja, formando um plexo ventral (Moore e Speh, 2004). 

O aminoácido excitatório glutamato (GLU) também foi identificado por meio de

técnicas imuno-histoquímicas em terminais no NSQ. Em ratos foi notada densa

imunorreatividade a GLU em fibras do segmento dorsomedial do quiasma óptico, penetrando

na porção ventral do NSQ (Moffett et al., 1990; Van den Pol, 1991), a qual reduz

significativamente após transecção bilateral do nervo óptico, sugerindo para o GLU um papel

de neurotransmissor do TRH (Moffett et al., 1990). Imunorreatividade ao GLU foi vista em
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terminais do TRH com microscopia eletrônica no rato pigmentado (De Vries et al., 1993) e no 

gato (Chen e Pourcho, 1995). Embora tenha sido estudado em poucas espécies, ao que parece

o padrão de distribuição de terminais glutamatérgicos no NSQ acompanha o padrão de

distribuição do TRH. 

Terminais imunorreativos ao peptídeo liberador de gastrina (GRP) foram

observados na porção ventral do NSQ de ratos (Van den Pol e Tsujimoto, 1985) e

camundongos (Abrahamson e Moore, 2001), e também na porção central do NSQ da toupeira

(Cryptomys hottentotus) (Negroni et al., 2003). 

Imunorreatividade ao peptídeo relacionado ao gene da calcitonina (CGRP) foi

detectada em pericários do NSQ de camundongos na porção ventrolateral dos dois terços

caudais deste núcleo (Park et al., 1993a). 

A colecistoquinina (CCK), um hormônio peptídico dos mais abundantes no

sistema nervoso central, também foi encontrado no NSQ de roedores. No NSQ do hamster,

mas não no do rato, foram detectados pericários contendo CCK (Miceli et al. 1987) e no NSQ

de camundongos, foram visualizadas fibras e terminais (Meziane, et al., 1997). 

A imunorreatividade à substância P (SP) no NSQ constitui um outro exemplo de

variação entre as espécies. Assim, terminais imunorreativos a SP são descritos no NSQ

formando um plexo denso no rato (Van den Pol e Tsujimoto, 1985; Takatsuji et al., 1991;

Larsen, 1992; Morin et al., 1992) e no sagüi (Costa et al., 1998) e escasso em Octodon degus

(Goel et al., 1999) e no camundongo (Carneiro, 2000; Abrahamson e Moore, 2001). Além de

terminais, pericários positivos para SP, embora raros, foram encontrados no NSQ do hamster

(Reuss e Burger, 1994; Reuss et al., 1994) e Arvicanthis niloticus (Smale e Boverhof, 1999).

O óxido nítrico (NO), um gás lipofílico facilmente difusível, é reconhecido como 

neurotransmissor no sistema nervoso central, apesar de não convencional, ou seja, não

preencher os requisitos básicos que caracterizam uma substância como neurotransmissora. O

NO foi identificado em neurônios do NSQ de hamster (Decker e Reuss, 1994), rato (Wang e

Morris, 1996) e camundongo (Wang e Morris, 1996; Carneiro, 2000). 

O NSQ de várias espécies já foi estudado quanto ao conteúdo das proteínas

ligantes de cálcio calbindina (CB), parvalbumina (PV) e calrretinina (CR). A CB já foi

identificada em neurônios do NSQ de rato (Celio, 1990; Rogers e Résibois, 1992), sagüi

(Costa e Britto, 1997; Costa et al., 1998) e humano (Mai et al., 1991). PV está ausente no

NSQ de rato (Celio, 1990), macaco de cheiro (Fortin e Parent, 1997) e sagüi (Costa et al.,

1998), mas foi encontrada no NSQ de gato (De Leon et al., 1995). CR foi detectada em
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pericários no NSQ de rato (Résibois e Rogers, 1992) e em camundongos, hamster e

Arvicantus niloticus (Marshall et al., 2000). 

Imunorreatividade à proteína acídica fibrilar glial (GFAP), uma proteína

estrutural de astrócitos, foi descrita no hamster como preenchendo totalmente os limites

citoarquitetônicos do NSQ e em ratos distribuída predominantemente na porção ventral do

núcleo (Morin et al., 1989). Em sagüi (Moreira et al., 1997) e em camundongos (Carneiro,

2000), a GFAP está distribuída difusamente por todo o NSQ. A presença de GFAP delineando 

o NSQ também foi detectada em Arvicanthis niloticus (Smale e Boverhof, 1999) e humanos

(Stopa et al., 1999). 

Veja na tabela 1 o resumo da distribuição de 4 neurotransmissores identificados

no NSQ de mamíferos.

Tabela1. Comparação de quatro neurotransmissores identificados no NSQ de mamíferos

           *F/T, Fibras; Terminais; C, Células; X, Não foi encontrado.

Além dos exemplos citados, são encontradas diferenças interespecíficas na

distribuição de outros peptídeos no NSQ, seja em corpos celulares ou terminais nervosos.

Admite-se que estas diferenças estejam relacionadas a diferenças no funcionamento do

relógio, entretanto a natureza desta relação não está até o presente, plenamente compreendida.

Espécies VP VIP NPY SP

Degus F/T, C F/T, C F / T F / T

Hamster F/T, C F/T, C F / T F/T, C

Camundongo F/T, C F/T, C F / T X

Rato F/T, C F/T, C F / T F/T, C

Sagüi F/T, C F/T, C F / T F / T

Humano F/T, C F/T, C F/T, C F / T
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Vias sincronizadoras

A informação luminosa é conduzida ao NSQ por duas vias anatomicamente

distintas: o TRH e o trato genículo-hipotalâmico (TGH). O TRH origina-se de células

ganglionares da retina que se projetam bilateralmente para o NSQ (Hendrickson et al., 1972;

Moore e Lenn, 1972; Moore, 1973) e é a principal via sincronizadora dos ritmos circadianos

ao ciclo claro-escuro. Na ausência de todas as outras vias visuais, o TRH é suficiente para

manter a sincronização (Klein e Moore, 1979) e a lesão de axônios retinianos que se projetam

para o NSQ resulta em perda da sincronização, com persistência dos ritmos em livre-curso

(Johnson et al., 1988a).

Embora o NSQ receba entrada retiniana bilateral através do TRH em todos os

mamíferos, o padrão desta inervação varia consideravelmente entre as espécies, de tal modo

que a inervação retiniana pode ser quase completamente contralateral, predominantemente

ipsilateral ou com quase completa simetria bilateral (Magnin et al., 1989; ver comentários em

Costa et al., 1999). Além disso, o TRH se ramifica predominantemente na porção ventral do

NSQ no rato (Moore e Lenn, 1972, Johnson et al., 1988b; Levine et al., 1991); gato

(Murakami et al., 1989); carneiro (Tessonneaud et al., 1994); toupeira cega (Negroni et al.,

1997), sagüi (Costa et al., 1998; 1999); ventral e lateral em Octodon degus (Goel et al., 1999)

e Arvicanthis niloticus (Smale e Boverhof, 1999), porém é visto ramificando-se na porção

dorsomedial em marsupiais (Cassone et al., 1988) e na toupeira (Negroni et al., 2003) e

preenchendo praticamente todo núcleo no hamster (Johnson et al., 1988b) e no camundongo

(Cassone et al., 1988; Carneiro, 2000; Abrahamson e Moore, 2001). Da mesma forma que

para o conteúdo neuroquímico, provavelmente estas diferenças anatômicas no padrão de

ramificação do TRH refletem diferenças funcionais, mas esta correlação também não está

adequadamente estabelecida. Por exemplo, num estudo em que foram utilizadas duas cepas de 

ratos, o albino Lewis e o marrom Norway, diferentes entre si quanto aos padrões de sono, foi

visto que o TRH se ramifica mais extensamente na porção ventrolateral do Lewis do que no

Norway (Steininger et al., 1993). Entretanto, foi visto que não há uma relação consistente

entre o padrão de distribuição do TRH e a condição de fotoperiódico ou não-fotoperiódico

com relação à reprodução (Youngstrom e Nunez, 1986). Também parece não ter relação com

o padrão de distribuição diária de atividade. Assim, quando se toma como exemplo dois

roedores diurnos, Arvicanthis niloticus e Octodon degus, o TRH é predominantemente

contralateral no primeiro (Smale e Boverhof, 1999) e bilateral e simétrico no segundo (Goel et 

al., 1999).
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A segunda via fótica, indireta, o TGH, tem origem no FIG, descrito como uma

fina lâmina celular localizada entre os núcleos ventral e dorsal do complexo geniculado lateral 

do tálamo (Hickey e Spear, 1976), incidindo, a exemplo do TRH, na porção ventrolateral do

NSQ. A maioria das investigações infere que a presença de células imunorreativas a NPY no

FIG e terminais no NSQ constituem prova da existência do TGH. Além disso, essa projeção

foi confirmada anatomicamente em rato (Takatsuji e Tohyama, 1989; Moore e Card, 1994),

hamster (Harrington et al., 1985; 1987; Morin et al., 1992; Morin e Blanchard, 1995) e

Octodon degus (Goel et al., 1999).

Uma terceira fonte de aferências para o NSQ é representada pela projeção

serotoninérgica proveniente dos núcleos da rafe. Esta projeção foi inicialmente deduzida pela

presença do importante plexo terminal serotoninérgico presente no NSQ de todos os

mamíferos, conforme relatado anteriormente. Trabalhos pioneiros, utilizando técnicas auto-

radiográficas, apontavam para o núcleo dorsal da rafe, e possivelmente o mediano, como a

origem dessa inervação (Azmitia e Segal, 1978; Moore et al., 1978). Estudos mais recentes,

utilizando técnicas de transporte neuronal retrógrado e anterógrado, contribuíram para

esclarecer que é o núcleo mediano da rafe a principal fonte de inervação serotoninérgica para

o NSQ, sendo o dorsal o responsável principal pela inervação do FIG (Meyer-Bernstein e

Morin, 1996; Moga e Moore, 1997; Morin, 1999; Hay-Schmidt et al., 2003). Apesar dos

dados não serem muito conclusivos até o presente, há evidências de que a 5-HT modula a

entrada fótica para o NSQ pelo controle da liberação de glutamato a partir do TRH (Srkalovic

et al., 1994; Quintero e McMahon, 1999; Morin, 1999). 

Outras conexões aferentes do núcleo supraquiasmático

Além das entradas provenientes da retina, do FIG e da rafe, classicamente

designadas como vias sincronizadoras, o NSQ recebe influências de outras áreas cerebrais.

Após injeção do traçador retrógrado peroxidase da raiz forte (HRP, do inglês “horseradish

peroxidase”) no NSQ de hamster, células marcadas foram vistas na retina, confirmando a

projeção já descrita. Também foi relatada a presença de células marcadas na lâmina dorsal do

núcleo geniculado lateral ventral* e nos núcleos dorsal e mediano da rafe. Além disso, foi

visto que outras áreas cerebrais se projetam para o NSQ, destacando-se, no telencéfalo,

núcleos septais e o subículo ventral; no hipotálamo, os núcleos pré-óptico periventricular,

áreas pré-óptica medial e hipotalâmica anterior, núcleos ventromedial, arqueado e pré-

mamilar ventral e o NSQ contralateral; no tálamo, além do FIG, o núcleo paraventricular do

* Posteriormente identificado como folheto intergeniculado (Hickey e Spear, 1976)



19

tálamo, a zona incerta e o núcleo terminal lateral; no mesencéfalo, além dos núcleos da rafe, o

núcleo dorsal do lemnisco lateral e os núcleos tegmentais ventral e dorsal (Pickard, 1982).

Uma projeção dos núcleos pré-tectais olivar e posterior foi descrita no rato com injeção do

traçador anterógrado leucoaglutinina do Phaseolus vulgaris (PHA-L) e controle retrógrado

com a subunidade B da toxina colérica (CTb) no rato (Mikkelsen e Vrang, 1994). As

projeções para o NSQ foram estudadas de forma sistematizada no rato com injeção do

traçador retrógrado fluorogold no NSQ para detectar as fontes de aferências, seguidas de

injeções de PHA-L e dextran biotinilado (BDX) nas áreas previamente marcadas para

delineação do campo terminal. Neurônios marcados pelo traçador retrógrado foram vistos em

várias áreas cerebrais, incluindo o córtex infralímbico, o núcleo septal lateral, a área pré-

óptica medial, o órgão subfornical, o núcleo paraventricular do tálamo, a zona

subparaventricular, o núcleo hipotalâmico ventromedial, a área hipotalâmica posterior, o

folheto intergeniculado, o núcleo olivar pré-tectal, o subículo ventral e o núcleo mediano da

rafe. Os experimentos de traçado anterógrado permitiram descrever uma organização

topográfica na distribuição dos terminais no NSQ. Assim, a retina, o folheto intergeniculado,

a área pré-tectal e a rafe inervam densamente o NSQ ventral, enquanto núcleos hipotalâmicos

e áreas límbicas distribuem-se predominantemente no NSQ dorsal. Um terceiro menos

comum padrão de distribuição, representado pelas projeções do núcleo paraventricular do

tálamo, consiste de inervação difusa para ambas as porções do NSQ (Moga e Moore, 1997).

A origem de entradas aferentes para o NSQ também foi estudada no rato com CTb para

identificar fontes de aferências de primeira ordem e pseudo-vírus da raiva (PRV) para

localizar fontes de segunda e terceira ordem. Além de confirmar os achados anteriores, o

trabalho evidencia que através de entradas multissinápticas, o NSQ recebe influência de áreas

muito amplas do encéfalo, incluindo grupos celulares associados com sistemas olfativo, de

regulação endócrina, visceral, circunventriculares químio-sensíveis, nociceptivo e áreas

límbicas (Krout et al., 2002).

Conexões eferentes do núcleo supraquiasmático

As conexões eferentes do NSQ foram estudadas com técnicas auto-radiográficas

no rato (Swanson e Cowan, 1975; Berk e Finkelstein, 1981; Stephan et al., 1981) e revisada

com método de transporte anterógrado (Watts et al., 1987). Uma das características das

eferências do NSQ é que as projeções não vão muito além dos distritos talâmicos e

hipotalâmicos. Projeções se destinam às áreas hipotalâmicas anterior, posterior e lateral, às

áreas pré-óptica medial e retroquiasmática. Dorsalmente as fibras se projetam para uma área
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situada entre o núcleo paraventricular e a área hipotalâmica anterior, chamada zona

subparaventricular (ZSPV) e menos densamente para o núcleo paraventricular do hipotálamo.

Algumas projeções extra-hipotalâmicas atingem o núcleo paraventricular do tálamo e a

substância cinzenta periaquedutal rostral. Ao que parece, estas conexões estão organizadas

topograficamente (Leak e Moore, 2001), de modo que a região ventrolateral do NSQ projeta-

se para a ZSPV lateral e a região dorsomedial do NSQ projeta-se para ZSPV medial e núcleo

dorsomedial do hipotálamo. O NSQ também está conectado com áreas do sistema límbico,

principalmente através de núcleos adjacentes, como os núcleos paraventriculares do tálamo e

do hipotálamo, o que representa um importante elo neuranatômico entre os mecanismos

fóticos, neuroendócrinos, autonômicos e comportamentais.

1.2. O Folheto Intergeniculado

Outro centro circadiano que merece destaque é o FIG, parte do complexo

geniculado lateral do tálamo. Classicamente, o complexo geniculado lateral do tálamo é

dividido em dois núcleos, o núcleo geniculado lateral dorsal (GLD) e o núcleo geniculado

lateral ventral (GLV), baseado em critérios hodológicos e citoarquitetônicos (ver Jones,

1985). Numa análise das projeções retino-geniculadas, Hickey e Spear (1976) descreveram

um terceiro componente deste complexo, uma fina lâmina de células interposta entre o GLD e

o GLV, definida por uma entrada retiniana bilateral, a qual foi batizada pelos autores de

folheto intergeniculado. Antes deste trabalho, devido à dificuldade de delimitação

citoarquitetônica em técnicas de coloração de Nissl, as projeções do FIG, entre as quais a

projeção para o NSQ, foram confundidas com aquelas do GLV (Swanson et al., 1974; Ribak e

Peters, 1975). Estudos anatômicos posteriores mostraram que os limites do FIG podem ser

demarcados no rato pela combinação de entrada retiniana, coloração imuno-histoquímica para

NPY, SP, encefalina (ENK) (Moore e Card, 1994) e GFAP (Morin et al., 1989). O FIG pode

ser também delimitado por marcação retrógrada após injeção de traçador no NSQ ou no FIG

contralateral (Card e Moore, 1989; Takatsuji e Tohyama, 1989). 

Como o NSQ, o FIG recebe entrada retiniana binocular direta, em parte das

mesmas células ganglionares que se projetam para o NSQ, atingindo ambos os centros após

bifurcação dos seus axônios (Pickard, 1985). O TGH origina-se em parte de células

produtoras de NPY que se projetam a partir do FIG e terminam no NSQ (Card e Moore, 1989; 

Harrington et al., 1985; 1987), esta característica foi confirmada por estudos de lesão do FIG,

que provoca redução drástica do número de terminais NPY-érgicos no NSQ (Morin e

Blanchard 2001). Desta forma, é sugerido que o TGH é a fonte de todas as fibras NPY-érgicas
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que inervam o NSQ de ratos (Card e Moore, 1982) e hamsters (Morin et al., 1992). No FIG

destas espécies, a imunorreatividade a NPY é co-localizada com células produtoras de GABA

(Moore e Speh, 1993; Moore e Card, 1994) e com células de conteúdo de neurotransmissor

ainda não identificado, para formar a projeção genículo-hipotalâmica (Card e Moore, 1989).

Também são encontradas variações interespecíficas na organização do FIG/TGH. Por

exemplo, o TGH também se origina de células produtoras de ENK no FIG de hamsters

(Morin et al., 1992; Morin e Blanchard, 1995), mas não de ratos (Card e Moore, 1989). Veja

na tabela 2 um resumo da distribuição de 4 neurotransmissores no FIG de diversos roedores.

O FIG pode ser também caracterizado pela expressão das proteínas ligantes de

cálcio. CB está presente no FIG de rato (Celio, 1990), camundongo (Carneiro, 2000) e

toupeira (Negroni et al., 2003). CR foi notada no FIG de rato (Arai et al., 1993) e

camundongo (Carneiro, 2000). PV está ausente no FIG de rato (Celio, 1990), camundongo

(Carneiro, 2000) e toupeira (Negroni et al., 2003). No núcleo pré-geniculado (NPG), o

homólogo primata do FIG, do sagüi, foram encontrados neurônios contendo CB (Costa e

Britto, 1997; Costa et al., 1998), PV em pericários e fibras (Costa et al., 1998) e CR em

pericários (Cavalcante et al., 2007).

Tabela 2. Comparação de quatro neurotransmissores identificados no FIG de roedores.

Espécies NPY ENK SP 5-HT

Degus F/T, C F/T, C F/T F/T

Hamster F/T, C F/T, C F/T F/T

Camundongo F/T, C F/T, C F/T F/T

Rato F/T, C F/T, C F/T, C F/T

Toupeira F/T, C F/T F/T F/T

Arvicanthis niloticus F/T, C F/T F/T F/T

*F/T, Fibras e Terminais; C, Células.

Um mapeamento das conexões eferentes do FIG realizado com injeção de PHA-

L no rato mostrou que o FIG se projeta para, além do NSQ, no hipotálamo, as áreas

hipotalâmicas anterior, posterior e dorsal, a área retroquiasmática, o núcleo dorsomedial e a

zona subparaventricular, os núcleos talâmicos da linha média reuniens, rhomboide e

paraventricular, a zona incerta, a substância cinzenta periaquedutal, a área pré-tectal medial, o
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núcleo do tracto óptico, o núcleo olivar pré-tectal, a camada cinzenta superficial do colículo

superior e os núcleos terminais lateral e dorsal do sistema óptico acessório (Moore et al.,

2000). Numa seqüência de trabalhos os pesquisadores Morin e Blanchard tiveram como

objetivo demonstrar as conexões eferentes do FIG no hamster. Inicialmente, com fluorogold

como traçador retrógrado, foram descritas projeções do FIG para o NSQ, o FIG contralateral e 

o núcleo talâmico limitante posterior, este último considerado afiliado do complexo pré-tectal

(Morin e Blanchard, 1995). Num trabalho posterior (Morin e Blanchard, 1998), os autores

chamam a atenção para a extensão das comunicações do FIG com núcleos pertencentes a um

conjunto funcional que eles denominam de concha visual subcortical, que inclui quatro

núcleos talâmicos (todo complexo geniculado lateral – GLD, GLV e FIG – e o núcleo lateral

posterior); sete núcleos pré-tectais (limitante posterior, pré-tectal anterior, do trato óptico,

olivar pré-tectal, pré-tectal posterior, pré-tectal medial e pré-tectal comissural) e o colículo

superior. Os resultados desse trabalho são discutidos aventando-se a hipótese da participação

do FIG no controle motor ocular (Morin e Blanchard, 1998). Posteriormente, com traçado

anterógrado de PHA-L foram descritas amplas projeções do FIG para o prosencéfalo (Morin e 

Blanchard, 1999). Mais recentemente, foram descritas projeções do FIG para várias áreas do

tronco encefálico, incluindo o núcleo do nervo óculo-motor, do nervo troclear, de Edinger-

Westphal, os núcleos terminais, todas as camadas do colículo superior, o núcleo intersticial do 

fascículo longitudinal medial, a substância cinzenta periaquedutal supra-oculomotora, o

núcleo do trato óptico, a oliva inferior, o núcleo interpósito da rafe, os núcleos lateral dorsal e

pedúnculo-pontino. Os resultados foram discutidos no contexto de uma participação do FIG

também nos mecanismos de regulação do ciclo sono-vigília e de mecanismos vísuo-motores

(Morin e Blanchard, 2005).

As conexões aferentes do FIG foram estudadas no hamster com a subunidade B

da toxina colérica (CTb) como traçador retrógrado. Foi visto que além da inervação

proveniente da retina e NSQ bilateralmente e do FIG contralateral, o FIG é também inervado

por áreas do córtex pré-frontal, a área retroquiasmática, núcleo hipotalâmico ventromedial, a

zona incerta, a parte magnocelular do núcleo subparafascicular, as camadas profundas do

colículo superior, o núcleo dorsal da rafe, o locus coeruleus e o núcleo cuneiforme

mesencefálico (Vrang et al., 2003).

Como anteriormente mencionado, o TRH é suficiente para manter a

sincronização (Klein e Moore, 1979). A lesão bilateral do FIG não altera a sincronização do

ritmo de atividade a um ciclo claro-escuro controlado em laboratório em ratos (Dark e

Asdourian, 1975) e hamsteres (Harrington e Rusak, 1986; Pickard et al., 1987; Johnson et al.,
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1989) e não modifica a fase do ritmo de N-acetilserotonina da pineal em ratos (Cipolla Neto

et al., 1995). Estes dados indicam que o FIG não está relacionado primariamente com a

sincronização dos ritmos endógenos ao ciclo claro-escuro. Entretanto, uma série de estudos

implica-o na modulação de respostas circadianas fóticas. Assim, a lesão bilateral do FIG em

hamsteres altera o ângulo de fase de sincronização a um ciclo claro-escuro sinusoidal

(Pickard, 1989), prolonga o tempo de ressincronização a mudanças de fase em um ciclo claro-

escuro (Harrington e Rusak, 1986; Johnson et al., 1989). Também em hamsteres a lesão do

FIG altera mudanças de fase a pulsos de luz agudos em escuro constante, suprime a resposta

de alongamento do período normalmente provocado pelo claro constante (Pickard et al.,

1987). Outras evidências da participação do FIG na modulação dos ritmos circadianos é a

supressão da resposta de partição do ritmo pela exposição à luz constante prolongada

(Harrington e Rusak, 1988). A lesão do FIG em camundongos alonga o período em escuro

constante, mas não em claro constante (Pickard, 1994). Outro efeito observado da lesão do

FIG é a perturbação da sincronização a um fotoperíodo esqueleto em ratos (Edelstein e Amir,

1999). Outro indicador da participação do FIG na modulação da sincronização fótica é a

expressão do gene c-fos induzida por pulsos de luz (Park et al., 1993b). Entretanto, é curioso

que a estimulação elétrica do FIG em hamsters (Rusak et al., 1989) ou a injeção de NPY no

NSQ de hamsters em claro constante (Albers e Ferris, 1984) ou em escuro constante (Huhman 

e Albers, 1994) produz mudanças de fase do ritmo circadiano num padrão oposto àquele

produzido pela luz, ou seja, avanços de fase durante o dia subjetivo e atrasos de fase durante a 

noite subjetiva. Isto sugere que a atividade na projeção NPY-érgica do FIG para o NSQ

reinicia o relógio de maneira diferente do que faz a luz.

Por outro lado, evidências fornecidas por experimentos de lesão sugerem que o

FIG/TGH modula a sincronização de ritmos circadianos para tipos específicos de agentes não

fóticos, tais como o acesso a uma nova roda de atividade (Mrosovsky et al., 1992; Biello et

al., 1994; Janik e Mrosovsky, 1994; Wickland e Turek, 1994, Lewandowski e Userek, 2002),

administração sistêmica de triazolam (Johnson et al., 1988c) ou clordiazepóxido (Biello et al.,

1991; Meyer et al., 1993) em hamsteres. Estes estímulos têm em comum a propriedade de

provocar alerta e promover mudanças de fase resultando em curvas de resposta dependentes

de fase semelhantes àquelas produzidas por injeções de NPY dentro do NSQ e por

estimulação do FIG (Mrosovsky, 1995). Outra evidência para o papel da projeção NPY-érgica

do FIG para o NSQ na mediação de efeitos de mudança de fase a estímulos não-fóticos é

representada pela expressão de c-Fos (Edelstein e Amir, 1995; Janik et al., 1995; Mikkelsen et 

al., 1998), predominantemente nos neurônios NPY-érgicos (Janik et al., 1995). Além disso, a
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injeção de anticorpos anti-NPY no NSQ atenua as mudanças de fase induzidas por atividade

(Biello et al., 1994). 

Em resumo, a despeito de ser parte do sistema visual, os dados apontam para um

papel do FIG em conduzir modulação fótica, não fótica, ou ambas, para o NSQ. Portanto, é

proposto que o FIG integra informação visual com o estado de alerta do animal, e que esta

informação integrada é canalizada através do TGH para o NSQ. O quadro visualizado pelo

mapeamento das conexões eferentes no rato (Moore et al., 2000) e das conexões aferentes no

hamster (Vrang et al. 2003) dá amplo suporte a essa concepção (ver também Muscat e Morin,

2006).

Considerando a aparente variação das características dos centros circadianos

entre as espécies, e a necessidade de se ter um modelo regional, nós resolvemos utilizar

técnicas imuno-histoquímicas para estudar a organização do núcleo supraquiasmático e do

folheto intergeniculado de um roedor característico da região do Nordeste Brasileiro, o mocó.

1.3. O mocó: Um roedor brasileiro

O mocó (Kerodon rupestris) é um roedor da família Caviidae, da qual também

fazem parte a cotia e o preá, nativo da região Nordeste, sendo encontrado desde o Piauí até o

norte de Minas Gerais (Cabrera, 1961), habitando regiões de pedreiras com numerosas fendas

ou rachaduras, nas quais se alojam, muitas vezes em locais quase inacessíveis ao homem

(Carvalho, 1969; Lacher, 1981). O mocó apresenta coloração cinzenta, com pêlos pretos e

amarelos ou esbranquiçados na parte superior, marrons na região posterior e um pouco

acastanhada nas pernas, e brancos na região do pescoço (Carvalho, 1969) (Figura 1). É um

animal maior do que o preá e menor do que a cutia na idade adulta, podendo atingir 50 cm e

pesar até 1 quilo. O gênero Kerodon possui o mesmo corpo básico dos outros cavíneos,

embora apresente algumas características morfológica e cranial únicas para a subfamília. As

mãos e os pés são alcochoados com epiderme semelhante à pele-couro e não possuem garras.

O pé tem unhas subcutâneas sobre todos os dígitos, exceto um no interior dos pés onde a unha 

tem sido modificada como uma pequena garra usada para pentear o pêlo. O crânio,

especialmente o focinho, é maior e mais estreito do que nos outros cavíneos, assim como a

distância entre os incisivos e os pré-molares é proporcionalmente maior (Lacher, 1981). O

mocó é um animal trepador extremamente ágil, apesar de não possuir garra nem cauda, duas

adaptações normalmente associadas com arborealidade. Tem o olfato bem desenvolvido,

principalmente nos machos, que podem detectar a presença do homem e de outros animais a
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longa distância. A audição é também bastante aguçada, de modo que qualquer ruído curto, de

pequena intensidade, como um assobio, um pequeno galho quebrado, ou o barulho de folhas

roçando o solo, costumam atrair o mocó (Carvalho, 1969). Os mocós são animais herbívoros,

sua alimentação consistindo de casca de árvores, ou na falta destas, de gramíneas em geral. As 

árvores mais procuradas são o mufumbo (Cobretum leprosum), a faveleira (Cnidoscolus

phyllacanthus) e a parreira brava (Cissampelos pareira) (Carvalho, 1969).

Quanto à reprodução, ocorrem nascimentos ao longo do ano, exceto no período

que vai de abril a junho. As fêmeas apresentam estro pós-parto, podendo acasalar-se poucas

horas após o nascimento dos filhotes. Embora as proles sejam pequenas a cada parto (cerca de 

1 a 2 filhotes), o curto período gestacional (75 dias) garante uma elevada produção de crias a

cada ano (Lacher, 1981). Os animais atingem o tamanho do adulto aos 200 dias, embora a

primeira concepção das fêmeas possa ocorrer aos 115 dias de vida (Roberts et al., 1984).

Uma conseqüência direta do conhecimento das características rítmicas de um

animal é a maior eficiência das rotinas de manejo, pois coisas simples como a colocação de

alimento, a limpeza de viveiros e a separação ou reunião de animais para reprodução podem

ser executadas de modo a que se obtenha o maior ganho com o menor nível de estresse para

os animais. Além disso, como o ciclo reprodutivo é influenciado pelo sistema de

temporização circadiana, o conhecimento do funcionamento deste permite aumentar a

produção de filhotes a partir da sincronização do estro das fêmeas.

A partir de observações próprias no campo e de informações colhidas com

moradores da região, Carvalho (1969) relatou que o mocó sai para alimentar-se de manhã e à

tarde nos dias mais escuros. Nos dias claros, eles se alimentam apenas à noite. Nos dias

nublados, depois de uma chuva, costumam sair a qualquer hora do dia, permanecendo fora de

sua toca o tempo necessário para a secagem das rochas, o que algumas vezes pode durar o dia

inteiro. Lacher (1981) verificou que, no campo, esse roedor sai para forragear ao longo do dia

e da noite. A caracterização do ritmo de atividade locomotora do mocó e suas propriedades,

foi objeto de um estudo em condições controladas de laboratório realizado no Laboratório de

Cronobiologia da UFRN. Como resultado, foi visto que o mocó, embora tenha atividade ao

longo das 24 horas do dia, esta é aumentada nas transições de fase, sugerindo um

comportamento predominantemente crepuscular (Sousa e Menezes, 2006).
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Figura 1. Mocós em habitat natural. 

2. JUSTIFICATIVA

A concentração da atividade durante o dia, à noite ou nos crepúsculos confere ao

animal um nicho temporal no ambiente que contribui significativamente para a sua

sobrevivência. Essa concentração está na dependência da interação dos ritmos gerados

endogenamente (ritmos biológicos) com os ritmos ambientais (ciclos geofísicos). Devido a

grande influência exercida pelo ciclo claro escuro (dia/noite), grande parte dos ritmos, como

por exemplo, o ciclo de atividade/repouso, a secreção periódica de hormônios e a flutuação da 

temperatura corpórea, se expressam periodicamente a cada 24 horas (Moore, 1999).

A preocupação quanto à geração, expressão e outros aspectos associados à

organização temporal da matéria viva levou ao desenvolvimento de um novo ramo da ciência,

a Cronobiologia. Ao introduzir a dimensão temporal como um componente fundamental dos

fenômenos biológicos, a cronobiologia veio trazer importantes contribuições em diversas

áreas do conhecimento. Aplicações derivadas dos conhecimentos cronobiológicos podem ser

evidenciadas nos planejamentos experimentais das pesquisas científicas, na organização de

atividades sociais, como o planejamento de atividades escolares, atividades nas fábricas e

escritórios, na medicina preventiva e terapêutica. A partir do conhecimento de uma

organização temporal na fisiologia e comportamentos de animais e plantas, ferramentas

cronobiológicas também têm contribuído para o desenvolvimento do setor agropecuário (ver

Marques e Menna-Barreto, 2003). É dentro dessa perspectiva que realizamos experimentos

com uma espécie de roedor característica da região nordeste, o mocó (Kerodon rupestris),

tendo como meta estabelece-lo como modelo experimental.
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Diante da escassez de estudos cronobiológicos no mocó, a base de pesquisa

Laboratório de Cronobiologia-UFRN realizou experimentos no sentido de caracterizar a

organização temporal deste animal e assim definir o nicho temporal no qual está inserida a sua 

atividade. Por outro lado, levando em conta a existência de um grande número de variações

interespecíficas na organização do sistema de temporização circadiana e a importância de

estudos comparativos, tivemos como proposta investigar a organização deste sistema, com

ênfase nas estruturas centrais, ou seja, o NSQ e o FIG, no mocó, com vistas a uma

caracterização neuroquímica destes centros, através de um estudo imuno-histoquímico para

substâncias neuroativas e identificação de projeções retinianas.
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3. OBJETIVOS

Objetivos gerais: Este trabalho teve como objetivos caracterizar, através de

técnicas imuno-histoquímicas, as estruturas neurais controladoras da ritmicidade circadiana –

o núcleo supraquiasmático e o folheto intergeniculado – no mocó (Kerodon rupestris), bem

como estabelecer este roedor como modelo experimental regional.

Objetivos específicos:

1. Identificar as conexões entre a retina e o núcleo supraquiasmático.

2. Caracterizar o conteúdo neuroquímico do núcleo supraquiasmático.

3. Identificar as conexões entre a retina o folheto intergeniculado.

4. Caracterizar o conteúdo neuroquímico do folheto intergeniculado.
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4. METODOLOGIA

4.1. Sujeitos

Foram utilizados 10 mocós adultos jovens. Os animais foram obtidos por captura 

nos municípios norteriograndenses de Lages e Jucurutu, mediante autorização do Instituto

Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) (Licenças n°

007/05 e 005/06). Os animais foram acomodados em gaiolas numa sala do Núcleo de

Primatologia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte durante um período variável

de 1 a 2 semanas para adaptação ao novo ambiente, antes de serem submetidos aos

experimentos.

Antes do procedimento experimental, os animais foram mantidos isolados, em

gaiolas de alvenaria e tela de arame, medindo 2,00 x 1,00 x 2,00 m, onde estavam expostos a

condições de temperatura, umidade e iluminação naturais. No dia anterior ao procedimento,

eles foram mantidos isolados em gaiolas medindo 0,90 x 0,60 x 0,75 m. Água e comida foram 

fornecidas ad libitum. Todos os procedimentos com relação à conservação e manejo dos

animais foram realizados de acordo com as recomendações estabelecidas pela Sociedade

Brasileira de Neurociências e Comportamento (Caxambu, 1992).

4.2. Procedimentos

Injeção intra-ocular

Os animais foram anestesiados com uma injeção intramuscular de ketamina e

xilazina, na dose de 40 mg/4 mg por kg de peso do animal e submetidos a uma injeção intra-

ocular unilateral de 80 l de uma solução aquosa da subunidade B da toxina colérica (CTb,

List  Biological Laboratories, Inc., Campbell, CA) a 0,5% contendo dimetilsulfóxido (DMSO) 

a 10% para aumentar a permeabilidade e conseqüentemente melhorar a captação de CTb. A

injeção foi feita no olho esquerdo utilizando-se uma agulha calibre 30 (8,00 mm x 0,3 mm),

lentamente, sob pressão, com o auxílio de uma micro-bomba propulsora, que impulsiona a

solução num fluxo de 1 l/minuto. Esta agulha foi introduzida na junção esclero-corneal,

atingindo o corpo vítreo, em um ângulo de aproximadamente 45º. A agulha era retirada 15

minutos após ter cessado o fluxo. Este procedimento visa diminuir um possível refluxo da

solução.
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Perfusão

Após um período de sobrevida de 4 a 7 dias, os animais foram novamente

anestesiados com o mesmo anestésico do procedimento cirúrgico e submetidos a perfusão

transcardíaca. Todas as perfusões foram realizadas em capela de exaustão. Os passos do

procedimento são como segue:

1. Após certificar-se do estado de anestesia, o animal é imobilizado sobre um substrato

cirúrgico. Todos os procedimentos seguintes ocorreram em capela de exaustão.

2. Acesso à cavidade torácica: Com o auxílio de uma pinça de Allis, preende-se o processo

xifóide, secciona-se a pele e partes moles contornando o gradil costal, depois prolonga-se

a incisão para cima seccionando lateralmente as costelas. Em seguida, fazendo-se a

desinserção do músculo diafragma, expõe-se a cavidade torácica.

3. Após secção do pericárdio, insere-se uma agulha através do ápice do ventrículo esquerdo,

posicionando-a na direção da aorta, seguido de uma pequena incisão no átrio direito. Esta

agulha é ligada a uma bomba peristáltica (Cole-Parmer) passando-se 400 ml de solução

salina a 0,9% em tampão fosfato 0,1 M, pH 7,4 com heparina (Liquemine, Lilly, 2

ml/1000 ml de solução salina), a uma velocidade de aproximadamente 80 ml/minuto,

seguida de 900 ml de solução de paraformaldeído a 4% em tampão fosfato 0,1 M, pH 7,4,

passando a primeira metade a uma velocidade de 80 ml/minuto e o restante a 25 a 30

ml/minuto. O procedimento dura no total de 25 a 30 minutos.

Remoção dos encéfalos e microtomia

Concluída a perfusão, cada animal foi posicionado no aparelho estereotáxico e a

barra dos incisivos foi ajustada de modo a nivelar o lambda e o bregma na mesma altura. Os

ossos da calota craniana foram removidos e a superfície dorsal do encéfalo exposta. Os

encéfalos foram seccionados em 3 blocos através de duas secções: uma por um plano a 2 mm

anterior ao bregma e outra por um plano ao nível do lambda. Por fim, os encéfalos foram

removidos e, em seguida foram armazenados na mesma solução fixadora acrescida de

sacarose 30% por 4 horas (pós-fixação) e então colocados em outra solução de sacarose 30%

em tampão fosfato 0,1 M, pH 7,4 até serem submetidos à microtomia. As secções foram

obtidas por congelamento com gelo seco em um micrótomo horizontal de deslizamento.

Foram obtidas secções coronais de 30 m, as quais foram distribuídas seqüencialmente em 6

compartimentos, em um meio líquido contendo tampão fosfato 0,1 M, pH 7,4, cada

compartimento contendo 1 de 6 secções, de maneira que a distância entre uma secção e a
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seguinte era de aproximadamente 180 m. Estes cortes foram armazenados em tampão

fosfato 0,1 M, pH 7,4 e conservados a 4ºC até as reações imuno-histoquímicas ou até a

coloração pelo método de Nissl com o corante Thionina.

Imuno-histoquímica

De cada bloco cerebral, cortes de uma série foram submetidos à imuno-

histoquímica para revelação de CTb transportada anterogradamente, com a finalidade de

detectar-se os alvos das projeções retinianas. As secções foram submetidas inicialmente a 4

lavagens de 10 minutos cada, em tampão fosfato 0,1 M, pH 7,4 em agitador orbital. Deu-se

então seqüência ao pré-tratamento com água oxigenada a 0,03% durante 20 minutos, em

seguida as secções foram incubadas com o anticorpo anti-CTb obtido em cabra (List Labs)

diluído em tampão fosfato contendo Triton X-100 a 0,3% em diluição de 1:5000, contendo

soro normal de asno a 2%, incubação por 12 a 72 horas em rotor com rotação lenta. As

secções foram colocadas em contato com o anticorpo secundário biotinilado anti-cabra obtido

em asno (Jackson Laboratories, Inc., Burlingame, CA) diluído a 1:1000 no mesmo veículo

anterior, por 90 minutos. Para visualização da reação os cortes foram colocados em solução

do complexo avidina-biotina-HRP (Protocolo ABC, Kit elite da Vector), seguindo-se a reação

final em um meio contendo peróxido de hidrogênio (H2O2), como substrato e a 3,3’, 4,4’

tetrahidroclorada-diaminobenzina (DAB), como cromógeno. Esta reação ocorreu em torno de

15 minutos. Entre uma etapa e a outra e ao final os cortes eram lavados por três vezes em

tampão fosfato 0,1 M, pH 7,4 em agitador orbital. Os cortes foram montados seqüencialmente

em lâminas previamente gelatinizadas, as quais, após secarem a temperatura ambiente, eram

mergulhadas rapidamente em solução de tetróxido de ósmio a 0,05% para intensificação da

reação, seguindo-se a desidratação e diafanização e montagens das lamínulas. Os cortes de

outra série foram montados em lâminas de vidro previamente gelatinizadas e em seguida

corados pelo método de Nissl, utilizando-se o corante Thionina de modo a permitir uma

melhor demarcação das estruturas. Os demais compartimentos foram submetidos a imuno-

histoquímica para neurotransmissores ou marcadores destes, tais como neurofisina NPH, VIP, 

SP, ENK, GAL, SS e NPY. Também foram analisadas através de imuno-histoquímica as

proteínas ligantes de cálcio CB, CR e PV, além de GFAP, um marcador de astrócitos. Na

solução contendo o anticorpo primário foi acrescentado soro normal a 2% do animal no qual

foi obtido o anticorpo secundário. Em todos os casos, o anticorpo secundário foi dirigido

contra as proteínas do animal no qual foi obtido o anticorpo primário, utilizado na diluição de

1:200. Para visualização da reação foi utilizado o mesmo protocolo ABC como descrito para a 
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CTb. Veja na tabela 3 os anticorpos primários e secundários com seus respectivos fabricantes

e diluições utilizadas.
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Tabela 3. Anticorpos primários e secundários que foram utilizados na imuno-histoquímica

com a respectiva diluição e fabricante. 

ANTICORPO DILUIÇÃO LABORATÓRIO

-VIP em coelho 1:8000 Sigma

-NPHI em coelho 1:2000 Chemicon

-NPY em coelho 1:8000 Sigma

-GAL em coelho 1:1000 Chemicon

-ENK em camundongo 1:3000 Chemicon

-SP em rato 1:2000 Chemicon

-NOS em camundongo 1:3000 Sigma

-SS em rato 1:1000 Chemicom

-CR em coelho 1:3000 Chemicon

-PV em camundongo 1:5000 Sigma

-CB em camundongo 1:1000 Sigma

-GFAP em camundongo 1:2000 Sigma

-CTb em cabra 1:5000 List Labs

-coelho obtido em cabra 1:200 Vector

-camundongo obtido em cavalo 1:200 Vector

-rato obtido em cabra 1:200 Vector

-cabra obtido em asno 1:1000 Jackson

Análise dos resultados

As seções contendo o núcleo supraquiasmático e o folheto intergeniculado foram 

analisadas através do microscópio óptico (Olympus BX41) em campo claro. Imagens digitais

foram obtidas através de um sistema de imagem (Nikon digital câmera DXM1200) acoplado

ao microscópio e minimamente manipuladas para correção de brilho e contraste através do

programa Adobe Photoshop 7.0. 



34

5. RESULTADOS

NÚCLEO SUPRAQUIASMÁTICO

Citoarquitetura

Nas secções frontais coradas pelo método de Nissl com o corante Thionina, o

NSQ foi visualizado como uma estrutura distinta no hipotálamo anterior, destacando-se pela

forte afinidade tintorial das suas células, em comparação aos grupos celulares adjacentes no

hipotálamo. O NSQ é um par de núcleos localizados acima do quiasma óptico e lateralmente

ao terceiro ventrículo. Nas secções rostrais o NSQ exibe um formato triangular, sendo quase

completamente separado pelo terceiro ventrículo, enquanto que nos níveis médio e caudal

assume um contorno arredondado, com seu maior eixo direcionado no sentido dorsoventral e

contactando o terceiro ventrículo apenas pelo contorno dorsal. As densidades celulares

pareceram homogêneas em todo núcleo, não permitindo divisões por este critério (Figs. 2 A,

C, E e 5).

Projeções retinianas

As aferências retinianas para o NSQ foram demonstradas por transporte

anterógrado de CTb. Nas secções coronais submetidas à imuno-histoquímica para evidenciar

CTb injetada intra-ocularmente, foi visto que ambos os NSQs apresentaram uma forte

predominância contralateral, formando um denso plexo na região ventral, mais denso na

porção ventrolateral e expandindo-se esparsamente para a região dorsal (Figs. 2 B, D, F e 5).

Neurotransmissores

Neurofisina – NPH

Foram observados corpos neuronais e terminais imunorreativos a NPH,

marcador de VP, concentrados na porção dorsal, apenas a níveis rostrais. A imunorreatividade 

a NPH também foi evidenciada em outras regiões do hipotálamo anterior, como os núcleos

supra-óptico e paraventricular, reconhecidos núcleos produtores de vasopressina, autenticando

a especificidade da reação (Figs. 3A e 5).
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Polipeptídeo Intestinal Vasoativo – VIP

Foram visualizados neurônios imunorreativos a VIP distribuídos nas secções

médias e caudais no NSQ do mocó. Estes neurônios eram esparsos e estavam imersos numa

densa neurópila principalmente no contorno ventromedial do núcleo. Nas secções rostrais

apenas fibras foram visualizadas nas porções mais periféricas do NSQ (Figs. 3B e 5).

Neuropeptídeo Y - NPY

Um moderado plexo de fibras/terminais imunorreativos a NPY foram

encontrados no NSQ através de toda sua extensão rostrocaudal e mais concentrado na parte

ventral do núcleo. Fibras imunorreativas a NPY também são observadas nas adjacências do

terceiro ventrículo, no hipotálamo anterior e no núcleo paraventricular do hipotálamo e do

tálamo (Figs. 3C e 5).

Encefalina – ENK

Foram visualizados terminais imunorreativos a ENK no NSQ do mocó

distribuídos na porção dorsal do núcleo nas secções rostrais. Também foram identificadas

fibras em áreas adjacentes no hipotálamo anterior, bem como a presença de neurônios em

regiões distintas do hipotálamo (Figs. 3D e 5 ).

Substância P - SP

Foi observada total ausência de imunorreatividade a SP no NSQ do mocó,

contrastando com uma densa trama visualizada no hipotálamo circundante (Fig. 3E e 6).

Galanina – GAL

Não detectamos qualquer imunorreatividade em pericários ou terminais a GAL

no NSQ do mocó em toda a extensão rostrocaudal, contrastando com a forte marcação de

fibras distribuídas por todo o hipotálamo anterior, permitindo uma delimitação negativa do

NSQ (Fig. 3F e 6).
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Somatostatina – SS

Não foram encontrados terminais, fibras ou pericários imunorreativos a SS no

NSQ do mocó. Entretanto, podem ser vistos neurônios imunorreativos a SS distribuindo-se na 

região periventricular no hipotálamo anterior (Fig. 4A e 6).

Sintetase do Óxido Nítrico – NOS

Foram visualizadas fibras imunorreativas a NOS nas adjacências do NSQ e

apenas escassas fibras distribuídas no interior do NSQ foram vistas nas secções médias e

caudais. Este padrão de negatividade permite delimitar o NSQ (Fig. 4B e 6).

Proteínas ligantes de cálcio

No NSQ do mocó foi detectada a presença de grande quantidade de neurônios

imunorreativos a CB (Fig. 4C e 7) e CR (Fig. 4D e 7). Estas proteínas ligantes de cálcio

demonstraram densa e uniforme distribuição no sentido rostrocaudal no NSQ, sendo que a CB 

concentra-se nas porções mais centrais do núcleo, enquanto que a CR distribui-se por toda a

extensão do NSQ, contribuindo para sua delimitação. Não foram visualizados pericários

imunorreativos a PV (Fig. E e 7).

Proteína acídica fibrilar glial – GFAP

Foi detectada relativa imunorreatividade a GFAP, caracterizando a presença de

astrócitos em todo o NSQ. A imunorreatividade a GFAP no NSQ era contínua com as áreas

hipotalâmicas vizinhas, não permitindo fazer uma delimitação nítida do NSQ a partir da

caracterização imunohistoquímica desta proteína (Fig. 4F e 7).
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Figura 2. Fotomicrografias em campo claro de secções coronais do núcleo supraquiasmático

do mocó em níveis rostral, médio e caudal, mostrando a citoarquitetura pelo método de Nissl

(A; C e E) e a distribuição dos terminais retinianos imunorreativos a CTb (B; D e F) . NSQ,

núcleo supraquiasmático; 3v, terceiro ventrículo; qo, quiasma óptico. Barra: 110 µm
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Figura 3. Fotomicrografias em campo claro de secções coronais do núcleo supraquiasmático

do mocó ilustrando o padrão de imunorreatividade a neurofisina (NPH, A), polipeptídeo

intestinal vasoativo (VIP, B), neuropeptídeo Y (NPY, C), encefalina (ENK, D), substância P

(SP, E), e galanina (GAL, F). NSQ, núcleo supraquiasmático; 3v, terceiro ventrículo; qo,

quiasma óptico). Barra: 105 µm
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Figura 4. Fotomicrografias em campo claro de secções coronais do núcleo supraquiasmático

do mocó ilustrando o padrão de imunorreatividade a somatostatina (SS, A), sintetase do óxido 

nítrico (NOS, B), calbindina (CB, C), cal-retinina (CR, D), parvalbumina (PV, E) e proteína

acídica fibrilar glial (GFAP, F). NSQ, núcleo supraquiasmático; 3v, terceiro ventrículo; qo,

quiasma óptico). Barra: 100 
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Figura 5. Esquemas obtidos a partir de fotomicrografias em campo claro de secções coronais

do NSQ em níveis rostral, médio e caudal, ilustrando o contorno citoarquitetônico, a

distribuição de terminais retinianos imunorreativos a subunidade B da toxina colérica (CTb),

distribuição de pericários e/ou terminais positivos para neurofisina (NPH), polipeptídeo

intestinal vasoativo (VIP), neuropeptídeo Y (NPY) e encefalina (ENK). NSQ, núcleo

supraquiasmático; 3v, terceiro ventrículo; qo, quiasma óptico.
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Figura 6. Esquemas obtidos a partir de fotomicrografias em campo claro de secções coronais

do NSQ em níveis rostral, médio e caudal, ilustrando distribuição de pericários e/ou terminais

positivos para substância P (SP), somatostatina (SS), sintetase do óxido nítrico (NOS) e

galanina (GAL). NSQ, núcleo supraquiasmático; 3v, terceiro ventrículo; qo, quiasma óptico.
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Figura 7. Esquemas obtidos a partir de fotomicrografias em campo claro de secções coronais

do NSQ em níveis rostral, médio e caudal, ilustrando distribuição de pericários e/ou terminais

positivos para calbindina (CB), cal-retinina (CR), parvalbumina (PV) e proteína acídica

fibrilar glial (GFAP). NSQ, núcleo supraquiasmático; 3v, terceiro ventrículo; qo, quiasma

óptico.
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FOLHETO INTERGENICULADO

Citoarquitetura

Nas secções coronais do tálamo dorsal, coradas pelo método de Nissl com o

corante Thionina, o complexo geniculado lateral do tálamo do mocó apresenta

caracteristicamente o GLD e o GLV. Nós observamos uma menos densa população de células

na forma de um fino folheto localizado entre o GLD e o GLV, o qual, por sua localização, foi

identificado como FIG (Figs. 8 A, C, E e 11).

Projeções retinianas

As aferências retinianas para o complexo geniculado lateral do tálamo foram

demonstradas por transporte anterógrado de CTb injetada intra-ocularmente. Terminais

imunorreativos a CTb foram visualizados no FIG e todo complexo geniculado lateral com

uma forte predominância do lado contralateral ao olho injetado. O padrão de ramificação dos

terminais marcados por CTb permitiu observar que o FIG em níveis rostral e médio assume

sua clássica forma de folheto entre o GLD e GLV. Em nível caudal exibe uma expansão que

desce contornando medialmente o GLV (Figs. 8 B, D, F e 11).

Neurotransmissores

Neuropeptídeo Y

Raros neurônios imunorreativos a NPY estão presentes no FIG do mocó. Estes

neurônios são alongados e orientados em paralelo com o eixo látero-medial do núcleo. Muitas

fibras estão presentes no FIG e também são observadas fibras no GLV. Em contraste, no GLD 

não foram visualizadas fibras nem pericários distribuídos ao longo de sua extensão

rostrocaudal (Figs. 9A e 11).

Encefalina – ENK

Fibras imunorreativas a ENK foram visualizadas no FIG do mocó, permitindo

fazer uma delimitação do núcleo. Por outro lado, não foram detectados elementos

imunorreativos a ENK no GLD e no GLV (Figs. 9B e 11).
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Sintetase do Óxido Nítrico – NOS

Em toda a extensão rostrocaudal, o complexo geniculado lateral do tálamo do

mocó apresenta terminais e pericários imunorreativos a NOS apenas no GLV. Entretanto, no

nível médio alguns pericários podem ser vistos na parte medial do FIG (Figs. 9C e 11).

Proteínas ligantes de cálcio

Foram visualizados pericários imunorreativos a CB (Figs.10 A e 12) e CR (Figs.

10 B e 12) no FIG do mocó em todos os níveis de secção, sendo os neurônios imunorreativos

a CR mais espaçados entre si com relação aos imunorreativos a CB. Estes dados contrastam

com a total ausência de imunorreatividade a PV, permitindo uma delimitação negativa deste

núcleo, pois no GLD foram evidenciadas fibras e terminais, enquanto que no GLV foram

evidenciados pericários, fibras e terminais imunorreativos a esta proteína (Figs. 10 C e 12).

Proteína Acídica Fibrilar Glial – GFAP

Foi detectada imunorreatividade a GFAP no GLD e no GLV, demonstrando

grande atividade astrocitária nestes dois núcleos envolvidos no processamento da informação

visual. Da mesma forma, grande imunorreatividade foi evidenciada no FIG (Fig. 10 D e 12).

Para resumo dos resultados da caracterização neuroquímica no NSQ e no FIG do 

mocó ver tabela 4.
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Tabela 4. Resumo da caracterização neuroquímica do NSQ e do FIG do mocó.

SUBSTÂNCIA NSQ FIG

VIP F/T, C X

NPH F/T, C X

NPY F/T F/T, C

GAL X X

ENK F/T F/T

SP X X

NOS F/T F/T, C

SS X X

CR F/T, C F/T, C

PV X X

CB F/T, C F/T, C

GFAP F/T, C F/T, C

*F/T, Fibras; Terminais; C, Células; X, Não foi encontrado.
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Figura 8. Fotomicrografias em campo claro de secções coronais do folheto intergeniculado

do mocó em níveis rostral, médio e caudal, mostrando a citoarquitetura pelo método de Nissl

(A, C e E) e distribuição dos terminais retinianos evidenciados por imunorrreatividade a CTb

(B, D e F). FIG, folheto intergeniclado; GLD, núcleo geniculado lateral dorsal; GLV, núcleo

geniculado lateral ventral; FIG, folheto intergeniculado. Barra: 110 µm
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Figura 9. Fotomicrografias em campo claro de secções coronais através do complexo

geniculado lateral do tálamo do mocó mostrando o padrão de imunorreatividade a

neuropeptídeo Y (NPY, A); encefalina (ENK, B) e Sintetase do óxido nítrico (NOS, C). FIG,

folheto intergeniclado; GLD, núcleo geniculado lateral dorsal; GLV, núcleo geniculado lateral 

ventral. Barra: 105 m
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Figura 10. Fotomicrografias em campo claro de secções coronais através do complexo

geniculado lateral do tálamo do mocó mostrando o padrão de imunorreatividade a calbindina

(CB, A); cal-retinina (CR, B), parvalbumina (PV, C) e proteína acídica fibrilar glial (GFAP,

D). Barra: 120 m
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Figura 11. Esquemas obtidos a partir de fotomicrografias em campo claro de secções

coronais do FIG em níveis rostral, médio e caudal, ilustrando o contorno citoarquitetônico, a

distribuição terminais retinianos imunorreativos a subunidade B da toxina colérica (CTb),

distribuição de pericários e/ou terminais positivos para neuropeptídeo Y (NPY) e encefalina

(ENK). NSQ, núcleo supraquiasmático; 3v, terceiro ventrículo; qo, quiasma óptico.
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Figura 12. Esquemas obtidos a partir de fotomicrografias em campo claro de secções

coronais do FIG em níveis rostral, médio e caudal, ilustrando a distribuição de pericários e/ou

terminais positivos para neuropeptídeo cal-retinina (CR), calbindina (CB), parvalbumina (PV) 

e proteína acídica fibrilar glial (GFAP). NSQ, núcleo supraquiasmático; 3v, terceiro

ventrículo; qo, quiasma óptico.
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6. DISCUSSÃO

Em mamíferos, os ritmos de atividade-repouso e ritmos neuroendócrinos são

regulados pelo sistema de temporização circadiana, que contém um marcapasso localizado no

NSQ do hipotálamo e um centro modulador da atividade deste situado no tálamo, o FIG.

A atividade neuronal e a fase do relógio são moduladas pelas condições de

luminosidade ambiental através do tracto retinohipotalâmico (Moore, 1993). O FIG, o qual

também recebe inervação direta da retina e projeta estas informações para o NSQ via tracto

genículo-hipotalâmico, é também um componente integrante do sistema de temporização

circadiana (Pickard, 1985). 

A organização anatômica desses dois centros circadianos, a projeção retiniana e

o fenótipo neuroquímico, foi estudada em um grande número de espécies de vertebrados,

como relatado na introdução e ao longo dessa discussão.

A organização neuroquímica e o padrão da projeção retiniana nos centros

circadianos do mocó, um roedor típico da região Nordeste do Brasil, ainda não haviam sido

investigados. É interessante comparar a organização do sistema de temporização circadiana

desta espécie com o de outros mamíferos no sentido de compreender o seu padrão de

organização e estabelecer este animal como modelo experimental regional. Nesta discussão

descrevemos os achados encontrados no mocó, comparando-os com aqueles encontrados em

outras espécies, com relação à aferências retinianas e a distribuição de células, fibras e

terminais imunorreativos nos centros circadianos deste animal, levando em consideração o

significado anatômico e funcional. 

Citoarquitetura do NSQ

Examinado em secções coronais coradas com o método de Nissl o NSQ do

mocó, como em outros mamíferos, é uma estrutura distinta no hipotálamo anterior como um

par de núcleos de células fortemente coradas, localizados de cada lado do terceiro ventrículo e 

dorsalmente ao quiasma óptico. A forma e a relação com o terceiro ventrículo é semelhante ao 

que é descrito em hamster (Card e Moore, 1984), considerando que ambos os núcleos são

apenas parcialmente separados pelo terceiro ventrículo nos níveis médio e caudal. A

topografia corresponde ao padrão descrito para todos os mamíferos estudados (ver, por

exemplo, Lydic et al., 1982; Card e Moore, 1984; Cassone et al., 1988; Smale et al., 1991;

Tessoneaud et al., 1994; Costa et al., 1998; Goel et al., 1999; Smale e Boverhof, 1999;



52

Abrahamson e Moore, 2001), o que é consistente com a sugestão de que o NSQ é uma

estrutura neural filogeneticamente estável.

Projeção retiniana para o NSQ

De acordo com os nossos resultados, o NSQ do mocó recebe uma projeção

retiniana bilateral com uma forte predominância contralateral, ramificando-se num denso

plexo na parte ventral do núcleo, concentrando-se na porção ventrolateral. Considerando a

distribuição dos terminais no NSQ, o padrão é similar ao encontrado em rato (Levine et al.,

1991) e sagüi (Costa et al., 1999). O TRH ramifica-se preenchendo praticamente todos os

limites citoarquitetônicos do NSQ em hamster (Johnson et al., 1988b; Ling et al., 1998;

Muscat et al., 2003) e camundongo (Abrahansom e Moore, 2001).

Uma característica comum do NSQ de todos os mamíferos estudados é a

inervação bilateral pelas células ganglionares da retina, com exceção do esquilo, única espécie

para a qual esta inervação é exclusivamente contralateral (Agarwala et al., 1989; Smale et al.,

1991). Além disso, diferenças entre as espécies são notadas quanto à intensidade de

distribuição das fibras nos dois lados. Assim, considerando espécies não-primatas, o padrão

predominantemente contralateral da projeção retiniana no mocó (presente estudo) foi também

descrito em rato (Moore e Lenn, 1972; Moore, 1973; Jonhson et al., 1988b; Magnin et al.,

1989; Levine et al., 1991), gato (Murakami et al., 1989; Magnin et al., 1989; Matteau, 2003),

galago, ouriço (Moore, 1973), mussaranho das árvores, gambá (Moore, 1973; Magnin et al.,

1989), furão (Thorpe, 1975; Magnin et al., 1989), cobaia (Cassone et al., 1988) esquilo,

coelho e hirace (Magnin et al., 1989), toupeira cega (Negroni et al., 1997), Arvicantis

niloticus (Smale e Boverhof, 1999) e camundongo (Abrahamson e Moore, 2001; Youngstron

e Nunez, 1986). Uma distribuição bilateral e quase simétrica da projeção retiniana sobre o

NSQ foi descrita em uma espécie de morcego, preguiça e tamanduá (Magnin et al., 1989),

mink (Martinet et al., 1992), degus (Goel et al., 1999), camundongo (Magnin et al., 1989;

Abrahamson e Moore, 2001) bilateral e completamente simétrica ou predominantemente

ipsilateral em ovelhas (Tessoneaud et al., 1994).

Em hamster existem registros conflitantes quanto ao padrão da projeção retiniana 

sobre o NSQ. Em Golden ou Syrian hamster (Mesocrictus auratus) e hamster turco

(Mesocricetus blandt) a projeção retiniana sobre o NSQ é descrita com um padrão ipsilateral

nos níveis rostrais, mas aproximadamente simétrica nos níveis caudais (Pickard e Silverman,

1981; Youngstron e Nunez, 1986), ou aproximadamente simétrica em todos os níveis
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(Jonhson et al., 1988b; Magnin et al., 1989; Youngstron et al., 1991; Ling et al., 1998). Em

Djungariam hamster (Phodopus sungaris) foi observada uma predominância ipsilateral nos

níveis rostrais e uma predominância contralateral nos níveis médios e caudais (Reuss et al.,

1994) ou ainda contralateral assimétrica em hamsters adultos e simétrico em hamsters jovens

(Yellon et al., 1993).

Entre os primatas, uma predominância contralateral, como aquela encontrada no

mocó, foi visualizada em macaco Rhesus (Hendrickson et al., 1972; Moore, 1973), Saguinus

oedipus (Moore, 1973) e sagüi (Costa et al., 1999). Uma distribuição bilateral e simetrica foi

descrita no lemur (Magnin et al., 1989) e macaco de cheiro (Tigges e O´Steen, 1974).

Assimetria ipsilateral foi observada em bush baby, potto, sagüi, gibão e Macaca Fascicularis

(Magnin et al., 1989) e chimpanzé (Tigges et al., 1977).

Assim, é possível que as diferenças reflitam meros artefatos metodológicos. Não

podemos excluir, por exemplo, a possibilidade de que a assimetria contralateral ou ipsilateral

seja produto da captação seletiva do traçador por parte de determinados grupos de células

ganglionares da retina.

O significado funcional da variabilidade no padrão da projeção retiniana sobre o

NSQ permanece desconhecido até o presente. Contudo, está claro que estas variações não

obedecem à lei de Newton-Muller-Gudden, onde a distribuição bilateral das fibras retinianas

está relacionada ao grau de frontalizacão dos olhos (Magnin et al., 1989). Aparentemente é

possível verificar uma tendência a que roedores mostram uma projeção retiniana contralateral

ou simétrica do TRH sobre o NSQ, enquanto muitos primatas e insetívoros têm uma

predominância ipsilateral. No estudo de Magnin et al. (1989) foi proposto que a inervação

retina-NSQ evoluiu de predominância contralateral ou equivalência bilateral em roedores para 

uma predominância ipsolateral em insetívoros e primatas (Magnin et al., 1989). Contudo, há

muitos pontos conflitantes em torno desta teoria (ver comentários em Costa et al., 1999).

Numa tentativa de estabelecer-se uma correlação funcional, num estudo em que foram

utilizadas duas cepas de ratos, o albino Lewis e o marrom Norway, diferentes entre si quanto

aos padrões de sono, foi visto que o TRH se ramifica mais extensamente na porção

ventrolateral do Lewis do que no Norway (Steininger et al., 1993). Contudo, parece evidente

que não está associado a características fotoperiódicas (Youngstron e Nunez, 1986) ou ao

nicho temporal das espécies. Por exemplo, quando se compara duas espécies de roedores

diurnos, o TRH é predominantemente contralateral em Arvicanthis niloticus (Smale e

Boverhof, 1999) e bilateral e simétrico no degus (Goel et al., 1999). Um aspecto que parece

ser indiscutível, contudo, é que cada NSQ recebe uma densa entrada retiniana, a qual é
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necessária para manter a sincronização das células do marca-passo ao ciclo claro e escuro

ambiental (Jonhson et al., 1988a). 

Neuroquímica do NSQ

A presença de dois principais grupamentos celulares, um produtor de VP e outro

de VIP é considerada uma característica própria do NSQ de mamíferos.

Neste estudo, foi usada a imunorreatividade a NPH para detectar VP no NSQ do

mocó, uma vez que a NPH é uma proteína transportadora de VP dentro das células. Células

imunorreativas a NPH/VP localizados na parte dorsal do NSQ do mocó, tal como encontrado

no nosso material, é um resultado semelhante ao descrito em várias espécies de mamíferos

estudadas, como por exemplo o golden hamster (Card e Moore, 1984), rato (Van den Pol e

Tsujimoto, 1985; Buijs et al., 1995; Moore et al., 2002; Morin et al., 2006), esquilo de toca

(Reuss et al., 1999), Arvicanthis niloticus (Smale e Boverhof, 1999) e degus (Goel et al.,

1999). Até o presente, em apenas duas espécies, o musaranho mascarado (Tokunaga et al.,

1992) e a marmota (Martinet et al., 1995) não foram identificadas células VP positivas no

NSQ. Há evidências de que células contendo VP estão envolvidas na retransmissão de

informação acerca da atividade do NSQ para outras partes do cérebro (Bult et al., 1993).

Como na maioria das espécies, o NSQ do mocó contém um grupo de células

produtoras de VIP na região ventromedial, aproximadamente na mesma região onde incidem

os terminais provenientes da retina e os NPY-érgicos provenientes do FIG, suportando a

concepção da existência de uma região sincronizadora no núcleo. A distribuição de neurônios

VIP positivos situados em posição predominantemente ventral no NSQ do mocó é semelhante

ao que é encontrado na maioria das espécies estudadas, tais como o rato (Van den Pol e

Tsujimoto, 1985; Moore et al., 2002; Morin et al., 2006), hamster (Card e Moore, 1984),

ouriço (Antonopoulos et al., 1987), camundongo (Cassone et al., 1988; Abrahamson e Moore,

2001; Morin et al., 2006), toupeira (Kudo et al., 1991), degus (Goel et al., 1999) e Arvicanthis

niloticus (Smale e Boverhof, 1999) e toupeira cega (Negroni et al., 2003). Pelo contrário, o

NSQ de gambá (Cassone et al., 1988) e sagüi (Costa et al., 1988) contém células VIP em

posição dorsomedial. Há evidências sugerindo que os neurônios produtores de VIP no NSQ

estão envolvidos na sincronização dos ritmos circadianos. Por exemplo, a maioria das

conexões aferentes para o NSQ, tais como aferentes retinianos glutamatérgicos, fibras NPY-

érgicas provenientes do FIG e serotoninérgicas da rafe mesencefálica fazem contatos

sinápticos com células VIP (Hisano et al., 1988a; 1988b; Ibata et al., 1989). Neurônios VIP



55

participam de conexões locais dentro da região ventral e com neurônios VP na região dorsal

(Ibata et al., 1993). Além disso, neurônios VP e VIP são conectados reciprocamente,

fornecendo um substrato anatômico para um mecanismo através do qual o marcapasso

circadiano pode regular entradas relacionadas às informações ambientais (Jacomy et al.,

1999).

Como em todas as espécies estudadas, com exceção de lêmures (Bons et al.,

1990) e humanos (Mai et al., 1991), no NSQ do mocó não são encontrados pericários

imunorreativos a NPY, mas sim um plexo de terminais imunorreativos a NPY na porção

ventral, mais especificamente ventrolateral do núcleo. Este padrão é semelhante ao

encontrado no rato (Van den Pol e Tsujimoto, 1985; Ueda et al., 1986; Moore et al., 2002;

Morin et al., 2006), toupeira cega (Negroni et al., 1997), sagüi (Costa et al., 1998; Cavalcante

et al., 2002), Arvicanthis niloticus (Smale e Boverhof, 1999), degus (Goel et al., 1999) e

toupeira (Negroni et al., 2003). Diferindo do padrão do mocó, no NSQ de hamster (Card e

Moore, 1984; Ueda et al., 1986; Morin et al., 1992) e camundongo (Cassone et al., 1988;

Abrahamson e Moore, 2001), terminais imunorreativos a NPY preenchem todos os limites

citoarquitetônicos em secções coronais. Desta forma, apesar de existir uma tendência à

concentração das fibras imunorreativas a NPY na parte ventrolateral do NSQ entre as

espécies, podem ocorrer variações na distribuição dessas fibras sobre o NSQ. Ao que tudo

indica o NPY, que é o mediador do TGH (Harrington et al., 1985; 1987), está envolvido na

modulação da atividade do NSQ por estímulos fóticos e não fóticos (Mrosovsky, 1995;

Shinohara e Inouye, 1995; Muscat e Morin, 2006).

No mocó não foram visualizadas estruturas imunorreativas a SP no NSQ.

Resultado semelhante foi encontrado na toupeira (Negroni et al., 2003). Terminais

imunorreativos a SP ramificam-se em um denso plexo no NSQ ventral do rato (Van den Pol e

Tsujimoto, 1985; Takatsuji et al., 1991; Larsen, 1992) e sagüi (Costa et al., 1998) e na porção

periférica no golden hamster (Morin et al., 1992), porém são esparsos no degus (Goel et al.,

1999), esquilo de toca (Smale et al., 1991) e camundongo (Abrahamson e Moore, 2001).

Raros pericários positivos para SP foram encontrados no NSQ do hamster (Reuss e Burger,

1994; Reuss et al., 1994) e Arvicanthis niloticus (Smale e Boverhof, 1999), mas foram

escassos no camundongo (Abrahamson e Moore, 2001). Foi sugerido que SP conduz

informação de luz ao NSQ (Abe et al., 1996; Piggins et al., 1995; Takatsuji et al., 1991).

Fibras imunorreativas a ENK foram visualizadas na parte dorsal do NSQ do

mocó, o que contrastou com as demais áreas hipotalâmicas, densamente marcadas. Este é um

resultado que corrobora com o encontrado em algumas espécies como humanos (Mai et al.,
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1991), carneiro (Tessoneaud et al., 1994), Arvicanthis niloticus (Smale e Boverhof, 1999),

toupeira (Negroni et al., 2003), mas difere do encontrado em outros, como o hamster (Card e

Moore, 1984; Morin et al., 1992), rato (Card e Moore, 1989), esquilo (Smale et al., 1991),

degus (Goel et al., 1999) e camundongo (Abrahamson e Moore, 2001; Morin et al., 2006), nos 

quais células imunopositivas para ENK estão presentes no NSQ, embora com um padrão

variável de distribuição.

De acordo com os presentes resultados, o NSQ do mocó não contém

imunorreatividade a GAL seja em células, seja em fibras ou terminais, embora seja

circundado por um denso plexo nas áreas hipotalâmicas adjacentes. Imunorreatividade a GAL

foi também investigada no camundongo, tendo sido encontrado fibras e terminais

imunorreativos a essa substância na periferia do núcleo, invadindo a região do cerne nos

níveis caudais (Abrahamson e Moore, 2001). No NSQ humano foram descritos neurônios

GAL positivos co-localizados com VP (Gai et al., 1990). No NSQ do rato, foi detectada a

expressão do receptor R2 de GAL (Mitchell et al., 1999). Contudo, o papel da GAL na

regulação dos ritmos circadianos não está até o presente bem compreendido.

No NSQ do mocó não constatamos a presença de SS. Nossos dados diferem dos

resultados descritos em hamster que apresenta pericários imunopositivos para SS na parte

dorsal do NSQ (Card e Moore, 1984), e em rato (Tanaka et al., 1996), em cujo NSQ são

encontrados neurônios contendo SS.

O NO, um gás lipofílico facilmente difusível, é considerado um

neurotransmissor do sistema nervoso central, apesar de não preencher todos os pré-requisitos

que caracterizam uma substância como neurotransmissor convencional. No mocó, nós

identificamos a distribuição de NOS, uma enzima precursora da presença de NO, portanto um

marcador indireto da presença deste gás. Assim, foram identificadas escassas fibras

imunorreativas a NOS no NSQ do mocó nos casos estudados. Os nossos resultados

concordam com aqueles descritos em hamster (Decker e Reuss, 1994), rato e camundongo

(Wang e Morris, 1996). 

As proteínas ligantes de cálcio foram estudadas no NSQ do mocó no presente

trabalho. Foram encontrados neurônios imunorreativos a CB e CR, porém ausência total de

imunorreatividade a PV. A distribuição de CB no mocó é semelhante ao padrão encontrado

em toupeira (Negroni et al., 2003). Neurônios imunorreativos a CB estão presentes na porção

ventral do NSQ no rato (Mahoney et al., 2000) e na parte mais central do núcleo no

camundongo (Abrahamson e Moore, 2001). Em hamster formam um subnucleo central na

metade caudal do NSQ (Silver et al., 1996). Neurônios imunorreativos a CB também foram
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visualizados no NSQ de sagüi (Costa et al., 1997) e humanos (Mai et al., 1991). A

imunorreatividade a CR no mocó é semelhante ao padrão descrito em rato (Résibois e Rogers, 

1992; Marshall et al., 2000), camundongo, hamster, e Arvicanthis niloticus (Marshall et al.,

2000). A ausência de PV no mocó é semelhante aos dados encontrados na maioria das

espécies estudadas, como o rato (Celio, 1990), macaco de cheiro (Fortin e Parent, 1997) e

sagüi (Costa et al., 1998), porém difere dos resultados descritos em gato, onde foram

encontrados pericários no NSQ (De León et al., 1995).

De acordo com os nossos resultados, o NSQ do mocó apresenta intensa

imunorreatividade a GFAP, embora com a mesma densidade que a das áreas hipotalâmicas

circundantes. Em ratos e hamsteres (Morin et al., 1989) e camundongos (Moriya et al., 2000;

Santos et al., 2005) o NSQ é marcado por densa imunorreatividade a GFAP, a qual é

significativamente mais alta que nas áreas hipotalâmicas adjacentes. Expressão imuno-

histoquímica de GFAP também foi descrita no sagüi (Moreira et al., 1997), Arvicanthis

niloticus (Smale e Boverhof, 1999) e humano (Stopa et al., 1999). No hamster (Lavialle e

Servière, 1993; Lavialle et al., 2001) e camundongo (Santos et al., 2005) a expressão de

GFAP exibe um padrão circadiano, sugerindo que este parâmetro pode ser usado como um

indicador da atividade do relógio.

A organização neuroquímica do NSQ do mocó e os modelos de organização

clássicos do NSQ.

Desde a sua identificação como marcapasso circadiano o NSQ é alvo de

exaustivas pesquisas nas mais diversas vertentes, no sentido de desvendar o seu

funcionamento. Este esforço tem revelado para o NSQ aspectos de homogeneidade, como a

presença de GABA em praticamente todos os neurônios (Moore e Speh, 1993; Castel e

Morris, 2000), bem como o de heterogeneidade, o que gerou uma necessidade de uma

padronização na descrição topográfica do NSQ para facilitar a discussão de sua estrutura e

função. O arranjo diferencial de células produtoras de VIP e VP, junto com o padrão de

distribuição das principais vias aferentes – TRH, TGH e rafe-NSQ, forneceu a base para a

divisão do NSQ em porções ventrolateral e dorsomedial no rato (Van den Pol e Tsujimoto,

1985; Card e Moore, 1991). Logo se verificou dificuldades para aplicação desse esquema para 

outras espécies. Por exemplo, na região caudocentral do NSQ do hamster há um aglomerado

discreto de células contendo SP (Morin et al., 1992) e CB (Silver et al., 1996), com pouca

superposição com neurônios VP (Hamada et al., 2001). Essa região, que foi designada

subnúcleo central no hamster (Silver et al., 1996), aparentemente é homóloga de uma região
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contendo ENK no NSQ do esquilo (Smale et al., 1991), GRP no camundongo (Abrahamson e

Moore, 2001; Karatsoreos et al., 2004; Morin et al., 2006) e neurotensina (NT) no rato

(Moore et al., 2002). A descoberta do subnúcleo central do hamster foi a base para a proposta

de um novo arranjo baseado na disposição de grupos celulares ou fibras de conteúdos

específicos. Surgiu a terminologia “cerne” e “casca”, logo aplicada também ao rato (Moore,

1996), embora o cerne sendo mais ou menos equivalente à região que contém neurônios VIP e 

GRP, bem como os terminais do TRH, TGH e rafe-NSQ (Moore et al., 2002) e a casca à

região que contém VP. A terminologia “cerne” e “casca” foi também adotada para o

camundongo (Abrahamson e Moore, 2001). As tentativas de estabelecer uma nomenclatura

para parcelação do NSQ foram reavaliadas pelo grupo de Morin, que as consideram

problemáticas. Entre outros aspectos, chama-se atenção para a ausência de padronização do

plano de corte, do nível considerado e das variações circadianas na expressão das diversas

substâncias no NSQ (Morin et al., 2006; Morin e Allen, 2006; Morin, 2007). De todo modo, é

interessante levar em conta que, embora haja uma grande variabilidade entre as espécies, uma

setorização do NSQ encontra apoio no fenótipo neuroquímico, como também no padrão de

distribuição dos terminais aferentes (Moga e Moore, 1997), na organização das conexões

eferentes (Leak e Moore, 2001) e em bases moleculares (ver por exemplo, Dardente et al.,

2002). O mais provável é que existam divisões, correspondendo a especializações funcionais

do NSQ, próprias de cada espécie, e que qualquer terminologia pode encontrar dificuldades de 

generalização. Esta deverá ser suficientemente flexível para permitir reflexões sobre a

organização do NSQ. Os dados emergentes do presente estudo no mocó, revelando

similaridades e diferenças na comparação com as diversas espécies, corrobora com essa

concepção.
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Citoarquitetura do FIG

Como na maioria dos mamíferos não primatas, o FIG do mocó está localizado

entre o GLD e o GLV, como uma fina lâmina de células, mal definida citoarquitetônicamente

pela técnica de Nissl e melhor delimitado pelas projeções retinianas e o conteúdo

nuropeptidérgico.

Projeção retiniana para o FIG

Nossos resultados apontam que o FIG do mocó recebe uma maciça projeção

retiniana bilateral com forte predominância contralateral, com pouquíssimas fibras

ipsolaterais. Este padrão é muito similar ao que é observado em Octodon degus (Goel et al.,

1999), o musaranho mascarado (Mizuno et al., 1991), toupeira (Negroni et al., 2003), nos

quais 90% das fibras são contralaterais e apenas 10% das fibras são ipsolaterais. Em outras

espécies como rato (Hickey e Spear, 1976; Moore e Card, 1994), hamster (Morin et al., 1992), 

coelho (Takahashi et al., 1977), ouriço (Dinopoulos et al., 1987) e esquilo (Agarwala et al.,

1989), o padrão das projeções retinianas é bilateral, com apenas discreta predominância

contralateral.

A inervação do FIG contralateral com relação ao ipsolateral em ratos é maior nas 

cepas albinas em comparação com as pigmentadas, conforme detectado comparando-se

Sprague-Dawley albino com Long Evans pigmentado (Hickey e Spear, 1976), confirmado

com ratos congenicos obtidos a partir de Long Evans, F344c/c (albinos) e F344c/+

(pigmentados) (Fleming et al., 2006). Também foi visto que a área do NSQ inervada pelo

TRH é maior no rato albino Lewis do que no pigmentado Norway (Steininger et al., 1993), o

mesmo acontecendo com o congênico (Miller AM et al., 1996). Além disso, tem sido

sugerido que o FIG pode regular outros sistemas, incluindo aqueles relacionados à função

vísuo-motora e sono/vigília, por meio de extensas conexões anatômicas (Morin e Blanchard,

2005). Analisando esses dados em conjunto, Fleming et al. (2006) propõem que a projeção

retiniana do FIG maior em ratos albinos poderia preferencialmente influenciar neurônios

promotores do sono REM nos núcleos tegmental látero-dorsal e pedúnculo-pontino, com os

quais está conectado (Jones, 2004). Estudos experimentais adicionais seriam necessários para

confirmar o papel da inervação retiniana do FIG nesse contexto funcional.
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Neuroquímica do FIG

O FIG foi pela primeira vez descrito como uma fina lâmina celular localizada

entre o GLD e o GLV no complexo geniculado lateral do tálamo, baseado na projeção

retiniana (Hickey e Spear, 1976). Um outro critério para definir os limites citoarquitetônicos

do FIG é a presença de imunorreatividade a NPY. No FIG do mocó foram visualizados

neurônios imunorreativos a NPY no FIG imersos numa trama de fibras e terminais ao longo

de todo eixo rostrocaudal, contrastando com a ausência nos GLD e GLV vizinhos, permitindo

uma boa delimitação do FIG. Os nossos resultados são bastante similares aos descrito em

toupeira (Negroni et al., 2003). Em outras espécies como o degus (Goel et al., 1999), hamster

(Morin et al., 1992), rato (Moore e Card, 1994) e Arvicanthis niloticus (Smale e Boverhof,

1999) há uma quantidade mais expressiva de imunorreatividade a NPY em células e fibras no

FIG, tornando ainda mais fácil a sua identificação. Em rato e hamster a imunorreatividade a

NPY é co-localizada com células produtoras de GABA (Moore e Speh, 1993; Moore e Card,

1994). As células imunorreativas a NPY no FIG são consideradas a origem do TGH em

roedores (Morin et al., 1992; Moore e Card, 1994). O TGH é a fonte de todas as fibras

imunorreativas a NPY no NSQ de ratos (Card e Moore, 1982) e hamster (Morin et al., 1992).

A presença destas células no FIG do mocó, embora em menor número, bem como a presença

de fibras na porção ventral do NSQ sugere a presença desta via nesta espécie.

No FIG do mocó foram identificadas raras fibras, porém nenhuma célula,

imunorreativas a ENK. Diferentemente do nosso resultado, neurônios ENK-érgicos foram

encontrados no FIG da maioria das espécies estudadas, como por exemplo, esquilo

Spermophilus lateralis (Smale et al., 1991), hamster (Morin et al., 1992; Morin e Blanchard,

1995), rato (Moore e Card, 1994), Arvicanthis niloticus (Smale e Boverhof, 1999) e Octodon

degus (Goel et al., 1999). Os neurônios ENK-érgicos projetam fibras para o NSQ via TGH no

hamster (Morin e Blanchard, 1995), porém projetam-se apenas para o FIG contralateral no

rato (Card e Moore, 1989). Apenas numa outra espécie, a toupeira (Negroni et al., 2003) não

foram visualizados elementos imunorreativos a ENK no FIG, nem no NSQ. Curiosamente,

naquele caso, como no nosso, não foi usado tratamento com colchicina, como ocorreu nos

demais estudos citados. Em razão disso, os resultados negativos em ambos os casos podem

representar artefatos de técnica, em vez de diferenças interespecíficas, o que necessitaria

confirmação em estudos posteriores.

Este estudo é o primeiro a mostrar a presença de NOS no FIG de um roedor. Esta 

é considerada a enzima que sintetiza NO, neurotransmissor relacionado à ativação de

mensageiros intracelulares (Garthwaiet, 1988). Portanto, a presença desta substância em
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neurônios do FIG, pode significar uma facilitação na entrada da informação fótica e a

modulação de outras funções nas quais o FIG possa estar envolvido.

Quanto às proteínas ligantes do cálcio, o FIG do mocó se caracteriza pela

presença de neurônios contendo CB e CR e ausência de PV, seja em pericários ou em

terminais, concordando com o padrão encontrado na maioria das espécies. Neurônios

contendo CB estão presentes no FIG do rato (Celio, 1990), camundongo (Carneiro, 2000) e

toupeira (Negroni et al., 2003). Neurônios contendo CR são encontrados no FIG do rato (Arai

et al., 1992) e camundongo (Carneiro, 2000). PV ausente é o padrão encontrado no FIG de

rato (Celio, 1990, Moore e Card, 1994) e camundongo (Carneiro, 2000). PV em pericários e

terminais foi encontrado apenas no homólogo primata do FIG, o NPG, no sagüi (Costa et al.,

1999). Nesta espécie primata, o FIG contém também neurônios positivos para CB (Costa et

al., 1999) e CR (Cavalcante et al., 2007).

A GFAP, proteína indicadora da presença de astrócitos, está presente em toda a

extensão do FIG do mocó, confirmando achados em rato (Morin et al., 1989), Arvicanthis

niloticus (Smale e Boverhof, 1999) e camundongo (Carneiro, 2000).

Discussão funcional e filogenética da organização neuroquímica do NSQ e

do FIG.

Apesar da aparente similaridade quanto a diversos aspectos organizacionais do

STC nenhum fator da anatomia intrínseca do NSQ está correlacionado com a determinação do 

nicho temporal de uma espécie. Em um estudo utilizando um roedor diurno, Octodon degus

(Goel et al, 1999), nenhuma diferença foi identificada na distribuição de NPY, VIP, ENK,

VP, SP e 5-HT no NSQ em relação aos estudos utilizando roedores noturnos como o

camundongo (Abrahamson e Moore, 2001). Por outro lado, algumas diferenças são

encontradas com relação a outras espécies diurnas como o Arvichantis niloticus (Smale e

Boverhof, 1999). Isto sugere que a alocação temporal deve estar na dependência de outros

fatores, além da organização estrutural do NSQ ou do FIG.

O crescente conjunto de dados comparativos entre os mamíferos estudados

quanto à organização do NSQ e do FIG permite discutir os aspectos relacionados à evolução e 

a fisiologia dos centros neurais controladores dos ritmos circadianos. Certos fatores nestes

centros são invariáveis, como a presença de neurônios imunorreativos a VIP no NSQ, NPY e

ENK no FIG e GFAP em ambos os centros. Estes fatores invariáveis, presumivelmente

persistiram a partir de um ancestral comum, num estágio evolutivo inicial. Assim, o fato de
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nenhuma espécie examinada ter perdido estas características, sugere que estes fatores

apresentam uma função importante e universal entre as espécies. Inúmeros outros fatores são

bastante variáveis no NSQ e no FIG entre as espécies. Esta variabilidade não permite deixar

claro o padrão filogenético. Por exemplo, pericários imunorreativos a SP são encontrados no

NSQ de um primata (Mick et al., 1992), hamster (Morin et al., 1992), mas não foi encontrado

no NSQ de Arvicanthis niloticus (Smale e Boverhof, 1999) e no mocó (presente estudo). Esta

variabilidade sugere que esta substância tenha sido perdida e novamente recuperada por

neurônios do NSQ em múltiplos momentos da evolução dos mamíferos. 
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7. CONCLUSÕES

Após analisar e discutir estes resultados podemos chegar às seguintes

conclusões:

1. O núcleo supraquiasmático e o folheto intergeniculado do mocó são

semelhantes, quanto à localização e diferentes quanto a alguns aspectos da citoarquitetura, em

relação ao padrão encontrado nos demais roedores descritos.

 2. A projeção retiniana para o núcleo supraquiasmático é predominantemente

contralateral com a presença de um plexo mais denso na porção ventrolateral.

3. A projeção retiniana para o folheto intergeniculado é predominantemente

contralateral com uma diminuta proporção de fibras ipsolaterais.

4. Apesar de existir uma parcelação do núcleo supraquiasmático no mocó, ela é

singular e própria da espécie. Assim, a caracterização neuroquímica do núcleo não permite

enquadrá-lo em nenhum dos critérios anatômicos clássicos descritos na literatura.

5. A caracterização neuroquímica do folheto intergeniculado demonstrou um

padrão clássico dos principais neurotransmissores como NPY, ENK, GFAP e proteínas

ligantes de cálcio.

6. Não é possível estabelecer qualquer relação entre o padrão da projeção

retiniana sobre ambos os centros circadianos estudados e o nicho temporal da espécie.

7. Não é possível estabelecer qualquer relação entre o padrão neuroquímico de

ambos os centros circadianos e o nicho temporal da espécie.

Conclusões gerais

Este trabalho é o primeiro a caracterizar os principais centros circadianos do

mocó, um roedor típico da região Nordeste do Brasil. Os resultados descrevem o padrão da

projeção retiniana sobre o núcleo supraquiasmático e o folheto intergeniculado, bem como a

caracterização neuroquímica destes centros. Este trabalho representa um instrumento

essencial para estabelecer o mocó como modelo regional para pesquisas envolvendo sistema

nervoso. Além disso, os resultados discutidos aqui oferecem uma possibilidade de

compreender os aspectos filogenéticos, em roedores, do sistema de temporização circadiana.

A partir da análise dos resultados, nenhuma relação aparente foi encontrada entre o padrão da

projeção retiniana ou conteúdo neuroquímico com a alocação temporal das espécies

estudadas. Assim, assumindo que existe uma relação direta entre estrutura e função, as
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diferenças entre animais diurnos e noturnos permanecem obscuras. Outros trabalhos devem

ser realizados no sentido de esclarecer o verdadeiro papel da organização anatômica no

controle dos ritmos biológicos.
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Componentes centrais do sistema de 
temporização circadiana: o núcleo 

supraquiasmático e o folheto intergeniculado

Central components of the circadian timing system: The supra-

chiasmatic nucleus and the intergeniculate leaflet

Jeferson de Souza Cavalcante, Expedito Silva do Nascimento Júnior, Miriam Stela Maris de Oliveira Costa

Resumo
A presente revisão traz um levantamento das abordagens experimentais desenvolvidas nas 

últimas três décadas dirigidas a compreender a organização anátomo-funcional dos componentes 
neurais do sistema de temporização circadiana de mamíferos: o núcleo supraquiasmático (NSQ) 
do hipotálamo e o folheto intergeniculado (FIG) do tálamo. Desde o início da década de 1970,
o NSQ e o FIG são alvos de grande parte dos estudos realizados na área de cronobiologia. Pas-
sados pouco mais de 30 anos, a despeito do grande conhecimento acumulado, o NSQ e o FIG 
ainda constituem o foco de muitos estudos anatômicos, fisiológicos e moleculares destinados 
a esclarecer em conjunto seus mecanismos de atuação.

Palavras-chave: Sistema de temporização circadiana, núcleo supraquiasmático, folheto inter-
geniculado, ritmos biológicos.

Abstract
The present review brings a survey of the experimental approaches developed in the last three 

decades to understand the organization of the main neural components of the mammalian 
circadian timing system: The suprachiasmatic nucleus (SCN) of the hypothalamus and the inter-
geniculate leaflet (IGL) of the thalamus. Since the beginning of the 1970s, the SCN and the IGL 
have been main targets of studies in chronobiology. After little more than 30 years, in spite of a 
great accumulated knowledge, the SCN and the IGL still constitute the focus of many anatomical, 
physiologic and molecular studies to explain their functional mechanisms.

Key-words: Circadian timing system, suprachiasmatic nucleus, intergeniculate leaflet, biological 
rhythms.
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Introdução

Os seres vivos são capazes de se antecipar 
às variações ambientais diárias e sazonais, como 
se ao longo da evolução tivessem incorporado a 
dimensão temporal nos mecanismos de organização 
dos comportamentos e funções. Essa capacidade 
se expressa na forma de oscilações em parâmetros 
comportamentais e fisiológicos que se repetem a 
intervalos iguais de tempo. São os ritmos biológicos, 
relacionados aos ciclos ambientais diários, como o 
ciclo claro/escuro, ou sazonais, como as estações 
do ano. Para explicar isso, os cientistas recorreram 
à noção de “relógio biológico”, que se tornou uma 
expressão de domínio público. Durante o horário 
de verão os meios de comunicação dedicam muita 
atenção a esse assunto, quando se busca explicar 
os efeitos da mudança de horário sobre o relógio 
biológico e a vida das pessoas. Sem dúvida essa 
é uma questão que faz parte das preocupações da 
sociedade moderna. A pergunta atual é: O que é o 
“relógio biológico”? Será que podemos identificá-lo 
no nosso organismo? Nos dias de hoje o uso dessa 
expressão sofre algumas restrições [1; 2]. Entretanto, 
não há como negar a necessidade da existência no 
organismo de estruturas-relógio e a busca por estas 
estruturas em mamíferos levou ao conceito de “sis-
tema de temporização circadiana”.

O objetivo desta revisão é caracterizar, dentro 
de uma perspectiva histórica, o estado da arte do 
conhecimento de duas estruturas neurais discretas, 
consideradas os principais componentes deste sis-
tema: o núcleo supraquiasmático (NSQ) e o folheto 
intergeniculado (FIG), no que diz respeito a sua or-
ganização anatômica, perfil neuroquímico, conexões 
e funções.

O núcleo supraquiasmático

A análise das propriedades básicas dos ritmos 
circadianos – sincronização ao ciclo claro-escuro 
e livre-curso em condições constantes – permitiu 
concluir-se pela sua geração endógena e conduziu à 
concepção de um modelo de sistema, sincronizável 
pela luz, responsável pela geração e regulação destes 
ritmos. Este sistema, que foi designado “sistema 
de temporização circadiana”, seria composto por 
um marca-passo central; vias de entrada, incluindo 
aferências retinianas, para permitir a sincronização 
dos ritmos aos ciclos ambientais; e vias de saída, 
que dariam acesso aos efetores comportamentais 
(Figura 1).

Figura 1 - Esquema ilustrando os componentes 
básicos do sistema de temporização circadiana.

Na década de 1960, diversos pesquisadores es-
tavam devotados à tarefa de identificar o marcapasso 
[ver 3]. Em 1972, o traçado da via retino-hipotalâmica 
e estudos funcionais de lesão apontavam para o 
núcleo supraquiasmático (NSQ) do hipotálamo como 
a provável sede do marcapasso [4; 5; 6; 7]. Estudos 
subseqüentes reforçaram essa tese, com a detecção 
nas células do NSQ de um ritmo circadiano na cap-
tação de 2-desoxiglicose [8] e na atividade elétrica, 
mantido mesmo quando isolado do resto do cérebro 
[9]. A confirmação definitiva veio com os estudos 
de transplante desenvolvidos a partir da década de 
1980. Foi demonstrado que transplantes de NSQ fetal 
permitem recuperar a ritmicidade circadiana de ani-
mais tornados arrítmicos em conseqüência da lesão 
bilateral do NSQ [10], e que o ritmo recuperado tem as 
características do doador e não do hospedeiro [11]. A 
este estágio, em conjunto, os dados apontavam para 
um NSQ envolvido na geração dos ritmos circadianos 
e que, mesmo na ausência de pistas ambientais ou 
entradas de outras partes do sistema nervoso central, 
os neurônios do NSQ seriam capazes de sustentar 
um ritmo circadiano. Os passos seguintes viriam na 
direção de ampliar os conhecimentos em torno deste 
aglomerado celular sob os mais variados aspectos 
estruturais e funcionais. 

Embora apresente variações quanto à forma tridi-
mensional, volume, densidade e tamanho das células, 
em todas as espécies estudadas, o NSQ é um par de 
aglomerados de pequenos neurônios situados no hi-
potálamo anterior, imediatamente dorsal ao quiasma 
óptico e de cada lado do terceiro ventrículo, de cuja 
parede está separado por uma faixa de células que 
constitui o núcleo periventricular, estendendo-se do 
recesso pré-óptico à área retroquiasmática (figuras 
2A e 4A) [12].

A caracterização neuroquímica do NSQ tem 
revelado tanto consistências quanto variações entre 
as espécies. Por exemplo, no NSQ de praticamente 
todos os mamíferos estudados, são identificadas 
duas populações principais de células, uma produto-
ra de polipeptídeo intestinal vasoativo (VIP) e outra 
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produtora de vasopressina (VP). Observa-se uma 
tendência a que as células imunorreativas a VIP este-
jam localizadas em posição ventral ou ventrolateral e 
aquelas imunorreativas a VP em posição dorsomedial 
[12-24;], embora existam algumas exceções [12; 
25-28]. O conteúdo neuronal de VP e VIP foi a base 
para a divisão do NSQ em dorsomedial e ventrolate-
ral no rato [16], termos atualmente substituídos por 
casca e cerne, com base na configuração observada 
no hamster [29]. Embora difícil de generalizar para 
todas as espécies, dada a grande variabilidade, uma 
setorização do NSQ encontra apoio no fenótipo neu-
roquímico, como também no padrão de distribuição 
das aferências [30], na organização das conexões 
eferentes [31], e em bases moleculares [ver por 
exemplo, 32].

Figura 2 - Imagens digitalizadas de secções coronais 
do encéfalo do camundongo coradas pelo método de 
Nissl evidenciando a citoarquitetura do NSQ em A e 
do FIG (seta em B). Imunohistoquímica contra CTb 
evidenciando fibras/terminais provenientes da retina 
no NSQ em C, e no FIG (Setas em D). 3v, terceiro 
ventrículo; qo, quiasma óptico; Escala 100 μm em A 
e 280 μm em B, C e D.

(TH), ubiquitina, além de uma proteína induzida por 
fator de crescimento nervoso (VGF) e óxido nítrico 
(NO) [ver 37]. Admite-se que estas diferenças este-
jam relacionadas a diferenças no funcionamento do 
relógio, entretanto a natureza desta relação não está 
até o presente plenamente compreendida.

O NSQ de várias espécies foi estudado quanto 
ao conteúdo em proteínas ligantes de cálcio. A cal-
bindina (CB) e a cal-retinina (CR) foram identificadas 
no NSQ de várias espécies [25; 38-43]. No hamster, 
as células contendo CB formam um subnúcleo com-
provadamente essencial à função do relógio [39]. 
A parvalbumina (PV) foi descrita apenas no NSQ do 
gato [44]. 

Imunorreatividade à proteína acídica fibrilar glial 
(GFAP), uma proteína estrutural de astrócitos, foi 
descrita no NSQ do hamster e rato [45], Arvicanthis

niloticus [24] e humanos [18].
As vias aferentes ao NSQ são importantes para 

a modulação do seu papel de marcapasso circadia-
no. A maioria destas vias levam informações que 
possibilitam a sincronização dos ritmos endógenos 
aos ciclos externos, por isso são chamadas vias sin-
cronizadoras. A informação luminosa é conduzida ao 
NSQ por duas vias anatomicamente distintas: o trato 
retino-hipotalâmico (TRH) e o trato genículo-hipotalâ-
mico (TGH). O TRH é formado por fibras originárias de 
células ganglionares da retina que percorrem o nervo 
óptico e destacam-se do quiasma óptico, ramificando-
se bilateralmente no NSQ (Figuras 2C e 4C) [4; 5]. A 
descoberta desta via foi fundamental para a caracteri-
zação do NSQ como marcapasso circadiano, e trata-se 
da principal via sincronizadora dos ritmos circadianos 
ao ciclo claro-escuro. Assim, na ausência de todas as 
outras vias visuais, o TRH é suficiente para manter a 
sincronização comportamental ao ciclo claro-escuro 
[46] e a lesão de axônios retinianos que se projetam 
para o NSQ resulta em perda da sincronização, com 
persistência dos ritmos em livre-curso [47].

As descrições originais do TRH, baseadas nas 
técnicas de autorradiografia, indicavam a projeção da 
retina exclusivamente para o NSQ em várias espécies 
[4; 5; 48]. Entretanto, a utilização de traçadores neu-
rais mais sensíveis, tais como a peroxidase da raiz 
forte (HRP, do inglês “horseradish peroxidase”) e a 
toxina colérica conjugada a HRP ou isolada, tornou 
evidente a existência de projeções para outras regiões 
do hipotálamo além do NSQ em várias espécies de 
mamíferos [49-54]. Além disso, embora o NSQ receba 
entrada retiniana bilateral através do TRH em todos 
os mamíferos, o padrão desta inervação varia consi-
deravelmente entre as espécies, de tal modo que a 

O ácido gama-amino-butírico (GABA) também está 
presente em neurônios do NSQ de roedores (figura 
3A) [16; 33-36], com graus variáveis de co-localização 
com os peptídeos VP e VIP [34-36]. 

Sempre com um alto grau de variabilidade entre 
as espécies, várias outras substâncias que atuam 
como neurotransmissores ou neuromoduladores 
foram descritas em terminais ou em pericários do 
NSQ, tais como neuropeptídeo Y (NPY), serotonina 
(5-HT), glutamato (GLU), bombesina (BBS), peptídeo 
liberador de gastrina (GRP), peptídeo relacionado ao 
gene da calcitonina (CGRP), colecistoquinina (CCK), 
substância P (SP), angiotensina II, encefalina (ENK), 
neurotensina (NT), somatostatina (SS), hormônio 
liberador de tireotropina (TRH), tirosina hidroxilase 
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inervação retiniana pode ser quase completamente 
contralateral, predominantemente ipsolateral ou com 
quase completa simetria bilateral [52; 55]. Na maioria 
das espécies, o TRH é descrito como ramificando-se 
predominantemente na porção ventral do NSQ, mas 
há também neste aspecto uma grande variabilidade 
entre as espécies. Da mesma forma que para o con-
teúdo neuroquímico, provavelmente estas diferenças 
anatômicas no padrão de ramificação do TRH refletem 
diferenças funcionais, mas esta correlação também 
não está adequadamente estabelecida. A segunda via 
fótica, indireta, o TGH, tem origem no FIG, incidindo, 
a exemplo do TRH, na porção ventrolateral do NSQ. 
A maioria das investigações infere que a presença de 
células imunorreativas a NPY no FIG e terminais no 
NSQ constituem prova da existência do TGH. Além 
disso, essa projeção foi confirmada anatomicamente 
em rato [56; 57], hamster [19; 58; 59; 60] e Octodon 

degus [23]. O papel do FIG/TGH, tendo o NPY como 
mediador, será discutido adiante.

Uma terceira fonte de aferências para o NSQ é 
representada pela projeção serotoninérgica provenien-
te dos núcleos da rafe. Esta projeção foi inicialmente 
deduzida pela presença do importante plexo terminal 
serotoninérgico presente no NSQ de todos os mamí-
feros [12; 14-16; 21-23; 25; 26; 61; 62]. Trabalhos 
pioneiros, utilizando técnicas autorradiográficas, 
apontavam para o núcleo dorsal da rafe, e possivel-
mente o mediano, como a origem dessa inervação 
[63; 64]. Estudos mais recentes, utilizando técnicas 
de transporte neuronal retrógrado e anterógrado, 
contribuíram para esclarecer que é o núcleo mediano 
da rafe a principal fonte de inervação serotoninérgica 
para o NSQ, sendo o dorsal o responsável principal 
pela inervação do FIG [30; 65; 66]. Apesar dos dados 
não serem muito conclusivos até o presente, há evi-
dências de que a 5-HT deve modular a entrada fótica 
para o NSQ pelo controle da liberação de glutamato 
a partir do TRH [67]. 

Além das entradas provenientes da retina, do 
FIG e da rafe, classicamente designadas como vias 
sincronizadoras, o NSQ recebe influências de outras 
áreas cerebrais. As entradas para o NSQ foram estu-
dadas de forma sistematizada no rato com injeção do 
traçador retrógrado fluorogold no NSQ para detectar 
as fontes de aferências, seguidas de injeções de PHA-
L e dextran biotinilado (BDX) nas áreas previamente 
marcadas para delineação do campo terminal. Desta 
forma foi evidenciada uma organização topográfica na 
distribuição dos terminais no NSQ. Assim, a retina, 
o folheto intergeniculado, a área pré-tectal e a rafe 
inervam densamente o NSQ ventral, enquanto nú-

cleos hipotalâmicos e áreas límbicas distribuem-se 
predominantemente no NSQ dorsal. Apenas o núcleo 
paraventricular do tálamo inerva ambas as porções 
do NSQ [30]. A origem de entradas aferentes para 
o NSQ também foi estudada no rato com CTb para 
identificar fontes de aferências de primeira ordem e 
pseudo-vírus da raiva para localizar fontes de segunda 
e terceira ordem. Além de confirmar os achados ante-
riores, o trabalho evidencia que através de entradas 
multissinápticas, o NSQ recebe influência de áreas 
muito amplas do encéfalo, incluindo grupos celulares 
associados com sistemas olfativo, de regulação endó-
crina, visceral, circunventriculares químio-sensíveis, 
nociceptivo e áreas límbicas [68].

As conexões eferentes do NSQ foram estudadas 
de forma sistematizada com método de transporte 
anterógrado de PHA-L [69]. Uma das características 
das eferências do NSQ é que as projeções não vão 
muito além dos distritos talâmicos e hipotalâmicos. 
Projeções se destinam às áreas hipotalâmicas ante-
rior, posterior e lateral, às áreas pré-óptica medial e 
retroquiasmática. Dorsalmente as fibras se projetam 
para uma área situada entre o núcleo paraventricu-
lar e a área hipotalâmica anterior, chamada zona 
subparaventricular (ZSPV) e menos densamente 
para o núcleo paraventricular do hipotálamo. Algu-
mas projeções extra-hipotalâmicas atingem o núcleo 
paraventricular do tálamo e a substância cinzenta 
periaquedutal rostral. Ao que parece, estas cone-
xões estão organizadas topograficamente [31], de 
modo que a região ventrolateral do NSQ projeta-se 
para a ZSPV lateral e a região dorsomedial do NSQ 
projeta-se para ZSPV medial e núcleo dorsomedial 
do hipotálamo. O NSQ também está conectado com 
outras áreas do sistema límbico, principalmente 
através de núcleos adjacentes, como os núcleos 
paraventriculares do tálamo e do hipotálamo, o que 
representa um importante elo neuranatômico entre 
os mecanismos fóticos, neuroendócrinos, autonô-
micos e comportamentais [31].

O Folheto Intergeniculado

Enquanto o NSQ se firmava como o marcapasso 
circadiano, entrava em cena um segundo compo-
nente do sistema de temporização circadiana: o FIG 
do tálamo. Em 1974, Swanson e colaboradores em 
gato e rato [70] e Ribak e Peters [71], em rato, com 
base em estudos autorradiográficos, após injeção de 
aminoácidos marcados no corpo geniculado lateral 
ventral (GLV), descreveram uma projeção bilateral, 
predominantemente ipsolateral, para o NSQ, restrita 
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à porção ventral deste. Num estudo autorradiográfi-
co das projeções retinianas para o tálamo em ratos 
albinos e pigmentados, Hickey e Spear, em 1976 
[72] reconheceram a individualidade de uma lâmina 
celular intercalada entre as duas grandes divisões 
do complexo geniculado lateral do tálamo, o núcleo 
geniculado lateral dorsal (GLD) e o ventral GLV (Figura 
2B). Este reconhecimento era baseado na bilaterali-
dade das projeções retinianas para esta lâmina, que 
contrastava com a forte predominância contralateral 
das projeções para os outros dois componentes. Para 
este terceiro componente, os autores propuseram a 
denominação de folheto intergeniculado (FIG). Em 
1982, Card e Moore [73], num estudo imuno-histo-
químico em ratos, encontraram imunorreatividade ao 
polipeptídeo pancreático das aves (APP) em terminais 
axônicos formando um plexo na porção ventrolateral 
do NSQ, bem como em pericários numa região que 
eles descreveram como “uma lâmina claramente 
circunscrita à borda dorsal do GLV”. Como houves-
se diminuição da imunorreatividade a APP no NSQ 
após lesão do GLV, eles concluíram que a projeção 
era proveniente dessa região, a qual pela descrição 
corresponderia ao que Hickey e Spear em 1976 carac-
terizaram e denominaram de FIG. Em 1983, Mantyh 
e Kemp [74], estudando o perfil neuroquímico do 
complexo geniculado lateral no rato, descreveram a 
presença de pericários imunorreativos a neuropeptí-
deo Y (NPY) na mesma região, a qual denominaram 
de FIG, adotando a terminologia proposta por Hickey e 
Spear (1976). Segundo os autores, esses neurônios 
corresponderiam àqueles do GLV descritos por Card e 
Moore (1982) [73], os quais reagem com o anticorpo 
contra APP e se projetam para o NSQ, a imunorreativi-
dade a APP resultando de uma reação cruzada. Além 
disso, eles também encontraram um plexo terminal 
imunorreativo a NPY na porção ventral do NSQ (Figura 
3C). Num estudo imuno-histoquímico subseqüente em 
rato, Moore e colaboradores [75] concluem que o NPY 
é o peptídeo endógeno produzido pelos neurônios da 
projeção genículo-supraquiasmático e utilizam o termo 
FIG para designar a região (Figura 3D). Em 1984, Al-
bers e colaboradores [76] estudando em hamsteres 
os efeitos de microinjeções de APP no NSQ sobre o 
ritmo circadiano da atividade locomotora, observaram 
avanços de fase quando aplicadas no dia subjetivo 
e pequenos atrasos na noite subjetiva, simulando 
uma curva de resposta dependente de fase produzida 
por pulsos de escuro. Ainda no mesmo ano, Albers 
e Ferris [77] encontraram os mesmos resultados 
usando NPY. A confirmação definitiva veio com os 
trabalhos de Harrington e colaboradores. Estudos 

com injeção de traçador retrógrado fluorescente no 
NSQ e imuno-histoquímica de fluorescência para NPY 
forneceram evidência direta de que pelo menos alguns 
dos neurônios do FIG que se projetam para o NSQ 
contêm NPY [58; 59]. 

Figura 3 - Imagens digitalizadas de secções coronais 
do encéfalo do camundongo ilustrando a imunor-
reatividade aos anticorpos dirigidos contra GABA no 
NSQ em A e FIG em B e contra NPY no NSQ em C e 
FIG em D. 3v, terceiro ventrículo; qo, quiasma óptico; 
Escala 120 μm.

O FIG pode ser também delimitado por mar-
cação retrógrada após injeção de traçador no NSQ 
ou no FIG contralateral [56; 78]. Neurônios do FIG 
que se projetam para o NSQ contêm NPY [56; 58; 
59; 78], enquanto aqueles que se projetam para o 
FIG contralateral contêm ENK [56; 78]. Também foi 
verificado que a imunorreatividade a GFAP pode ser 
utilizada como um marcador para o FIG [45]. Num 
estudo anatômico bastante abrangente, Moore e 
Card, em 1994, mostraram que os limites do FIG 
podem ser demarcados no rato pela combinação de 
entrada retiniana, coloração por técnicas de Nissl 
e Golgi, ultra-estrutura, imuno-histoquímica para os 
principais marcadores NPY, SP, ENK e GFAP e estudos 
hodológicos. Foi visto que o FIG está presente em 
toda a extensão rostrocaudal do complexo geniculado 
lateral e contém uma população distinta de neurônios 
de tamanho pequeno a médio, alguns multipolares, 
embora com dendritos confinados ao FIG. Os autores 
classificaram fenotípica e hodologicamente os neu-
rônios do FIG em (1) neurônios que contêm GABA e 
NPY e se projetam para o NSQ (Figuras 3B e D); (2) 
neurônios que contêm GABA e ENK e se projetam 
para o FIG contralateral e (3) um pequeno grupo de 
neurônios que se projetam para o NSQ, mas ainda 
não são caracterizados quanto ao seu conteúdo de 
neurotransmissor [57]. 
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Como o NSQ, o FIG recebe entrada retiniana bi-
nocular direta, em parte a partir das mesmas células 
ganglionares que se projetam para o NSQ, atingindo 
ambos os centros após bifurcação dos seus axônios 
(Figura 2D) [79]. O TGH origina-se em parte de células 
produtoras de NPY que se projetam a partir do FIG 
e terminam no NSQ [58; 59; 78]. O FIG é a fonte de 
todas as fibras NPY-érgicas que inervam o NSQ de 
ratos [17; 78] e hamsteres [19]. No FIG destas espé-
cies, a imunorreatividade a NPY é co-localizada com 
células produtoras de GABA [33; 57] e com células de 
conteúdo de neurotransmissor ainda não identificado, 
para formar a projeção genículo-hipotalâmica [78]. 
Também são encontradas variações interespecíficas 
na organização do FIG/TGH. Por exemplo, o TGH se 
origina também de células produtoras de ENK no FIG 
de hamsteres [19; 60], mas não de ratos [78]. 

Como se pode perceber da descrição acima, o 
FIG é uma estrutura bem delimitada em roedores, o 
que não ocorre em primatas. Nestas espécies, um 
aglomerado de células retino-recipientes, dispostas 
em forma de cunha dorsomedialmente ao GLD, o qual 
foi denominado núcleo pré-geniculado (NPG), é con-
siderado o equivalente ao GLV de roedores (Figuras 
4B e D) [80]. A presença de células imunorreativas 
a NPY nesta região em macaco Rhesus [81; 82] e 
sagüi [25] permite supor que o NPG primata contenha 
também o equivalente ao FIG de roedores, embora 
até o presente o FIG primata não esteja plenamente 
individualizado.

Figura 4 - Imagens digitalizadas de secções coro-
nais do encéfalo de sagüi (Callithrix jacchus) coradas 
pelo método de Nissl evidenciando a citoarquitetura 
do NSQ (delimitação em A) e do PGN (Delimitação 
em B). Imunohistoquímica contra CTb evidenciando 
fibras/terminais provenientes da retina no NSQ (setas 
em C) e no PGN (setas em D). 3v, terceiro ventrículo; 
qo, quiasma óptico; Escala 250 μm em B e D e 75 
μm em A e C.

As conexões aferentes do FIG foram mapeadas 
no hamster com CTb como traçador retrógrado. Foi 
visto que além da inervação proveniente da retina 
(Figura 2D) e NSQ bilateralmente e do FIG contrala-
teral, o FIG é também inervado por áreas corticais, 
hipotalâmicas, talâmicas, mesencefálicas e pontinas 
[83; 84]. 

Um mapeamento das conexões eferentes do FIG 
no rato realizado com injeção de PHA-L mostrou que 
o FIG se projeta para outros núcleos hipotalâmicos 
além do NSQ, núcleos talâmicos da linha média, a 
zona incerta, a substância cinzenta periaquedutal, 
núcleos do complexo pré-tectal, o colículo superior e 
núcleos do sistema óptico acessório [85].

As conexões eferentes do FIG também foram 
estudadas no hamster pelos pesquisadores Morin e 
Blanchard. Com fluorogold como traçador retrógrado, 
eles descreveram projeções do FIG para o NSQ, o FIG 
contralateral e o núcleo talâmico limitante posterior, 
este último considerado afiliado do complexo pré-tec-
tal [60]. Num trabalho posterior, os autores chamam 
a atenção para a extensão das comunicações do FIG 
com núcleos pertencentes a um conjunto funcional 
que eles denominam de concha visual subcortical, 
que inclui quatro núcleos talâmicos (todo o complexo 
geniculado lateral – GLD, GLV e FIG – e o núcleo lateral 
posterior); sete núcleos pré-tectais (limitante poste-
rior, pré-tectal anterior, do tracto óptico, olivar pré-tec-
tal, pré-tectal posterior, pré-tectal medial e pré-tectal 
comissural) e o colículo superior. Os resultados são 
discutidos aventando-se a hipótese da participação 
do FIG no controle motor ocular [86]. Posteriormen-
te, com traçado anterógrado de PHA-L, descrevem 
amplas projeções do FIG para o prosencéfalo [87]. 
Mais recentemente, descrevem projeções para várias 
áreas do tronco encefálico, incluindo o núcleo do 
nervo óculo-motor, do troclear, de Edinger-Westphal, 
os núcleos terminais, todas as camadas do colículo 
superior, o núcleo intersticial do fascículo longitudinal 
medial, a substância cinzenta periaquedutal supra-
oculomotora, o núcleo do trato óptico, a oliva inferior, 
o núcleo interpósito da rafe, os núcleos lateral dorsal 
e pedúnculo-pontino. Os resultados são discutidos 
no contexto de uma participação do FIG também nos 
mecanismos de regulação do ciclo sono/vigília e de 
mecanismos vísuo-motores [88].

E o papel do FIG na regulação dos ritmos circa-
dianos? O fato de ser um núcleo retino-recipiente 
com projeções para o NSQ levou à teorização de que 
se tratava de um relé para uma via alternativa de 
sincronização fótica. Entretanto, como anteriormente 
mencionado, foi visto que o TRH é suficiente para 
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manter a sincronização [46]. A lesão bilateral do FIG 
não altera a sincronização do ritmo de atividade a 
um ciclo claro-escuro controlado em laboratório [89], 
nem modifica a fase do ritmo de N-acetil-serotonina 
da pineal [90]. Estes dados indicam que o FIG não 
está relacionado primariamente com a sincronização 
dos ritmos endógenos ao ciclo claro-escuro. Entre-
tanto, uma série de estudos implica-o na modulação 
de respostas circadianas fóticas. Assim, a lesão 
bilateral do FIG em hamsteres altera o ângulo de 
fase de sincronização a um ciclo claro-escuro sinu-
soidal [91], prolonga o tempo de ressincronização 
a mudanças de fase em um ciclo claro-escuro [89], 
suprime a resposta de alongamento do período nor-
malmente provocado pelo claro constante e abole a 
resposta de partição do ritmo pela exposição ao claro 
constante prolongado [92]. A lesão do FIG também 
causa perturbação da sincronização a um fotoperíodo 
esqueleto em ratos [93]. A expressão do gene c-fos 
no FIG induzida por pulsos de luz é outro indicador 
da sua participação na modulação da sincronização 
fótica [94]. Entretanto, é curioso que a estimulação 
elétrica do FIG em hamsteres [95] ou a injeção de 
NPY no NSQ de hamsteres em claro constante [77] 
ou em escuro constante [96] produza mudanças de 
fase do ritmo circadiano num padrão oposto àquele 
produzido pela luz, ou seja, avanços de fase durante 
o dia subjetivo e atrasos de fase durante a noite 
subjetiva. Isto sugere que a atividade na projeção 
NPY-érgica do FIG para o NSQ reinicia o relógio de 
maneira diferente do que faz a luz.

Por outro lado, evidências fornecidas por experi-
mentos de lesão sugerem que o FIG/TGH modula a 
sincronização de ritmos circadianos para tipos espe-
cíficos de agentes não fóticos, tais como o acesso a 
uma nova roda de atividade [97] e a administração 
sistêmica de benzodiazepínicos [98] em hamsteres. 
Estes estímulos têm em comum a propriedade de 
provocar alerta e promover mudanças de fase resul-
tando em curvas de resposta dependentes de fase 
semelhantes àquelas produzidas por injeções de NPY 
dentro do NSQ e por estimulação do FIG [77; 95; 96]. 
Outra evidência para o papel da projeção NPY-érgica 
do FIG para o NSQ na mediação de efeitos de mudan-
ça de fase a estímulos não fóticos é representada 
pela expressão de c-Fos [99; 100], predominante-
mente nos neurônios NPY-érgicos [99].

Conclusão

A despeito de ser parte do sistema visual, e al-
guns autores chamarem a atenção para as conexões 

visuais, o FIG tem sido melhor estudado no contexto 
das suas funções voltadas para a regulação circa-
diana. Os dados apontam para um papel do FIG em 
conduzir modulação fótica, não fótica, ou ambas, 
para o NSQ. Entretanto, parece provável que, além 
do seu papel na regulação do ritmo circadiano, o FIG 
contribui para a regulação do sono e vigília e atua 
como mediador da função visuomotora.

No atual estágio do conhecimento, não há som-
bra de dúvida de que o NSQ e o FIG desempenham 
papéis essenciais nesta importante função regula-
tória da matéria viva que é a organização temporal 
do comportamento. Esse é um campo fértil e as 
pesquisas têm proliferado em várias direções, mui-
tas não contempladas por esta revisão, tais como 
as descobertas de novos pigmentos relacionados à 
fotorrecepção circadiana e as bases moleculares dos 
fenômenos circadianos.
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The rock cavy (Kerodon rupestris) is a rodent from northeast Brazil

with a predominantly crepuscular activity pattern, and may be suitable for 

research on the neural mechanisms underlying circadian rhythms. This paper 

describes the organization of two cell groups which play important roles in the 

control of circadian rhythms: the suprachiasmatic nucleus (SCN) and the 

intergeniculate leaflet (IGL). Immunohistochemical techniques were used to 

examine the distribution of neuroactive substances in the SCN and IGL, and 

retinal projections to those structures were traced with anterograde transport of 

the cholera toxin subunit B. Retinal afferents to the rock cavy SCN were present 

bilaterally with predominance on the contralateral side and more densely 

concentrated along its ventral edge. The SCN of the rock cavy contains

neurophisin and vasoactive intestinal polypeptide immunoreactive cell bodies

and neuropeptide Y and enkephalin imunopositive fibers and terminals. No

immunoreactivity to galanin and substance P were detected in the cells or

terminals of the SCN, which was also marked by intense GFAP 

immunoreactivity. The IGL contains neuropeptide Y cells and the retinal 

innervation is predominantly contralateral to the injected eye. The IGL also 

contains nitric oxide synthase containing neurons and enkephalin 

immunopositive terminals and is also marked by intense GFAP 

immunoreactivity. This is the first report examining the neural circadian system

in a crepuscular rodent species for which formal circadian properties have been 

described. The organization of the SCN and IGL were compared with what has
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been previously described for other nocturnal and diurnal species. The results 

are discussed in the context of the functional significance of these centers.

Keywords: Cholera toxin subunit B, circadian rhythms,

immunohistochemistry, Kerodon rupestris, neurotransmitters;

retinohypothalamic tract.
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Introduction

A wide variety of behavioral and physiological processes show circadian 

rhythms which are generated by a time-keeping system, also called circadian 

timing system. This system in mammals is built from a neural network

consisting of three major functional components: (1) a central pacemaker, which

produces rhythmicity in the absence of external stimuli; (2) input pathways, 

including retinal afferents to allow the synchronization of the rhythms to the 

environmental cycles; and (3) output pathways connecting the pacemaker to the 

effectors of the brain and of the body.

Since the discovery of an unequivocal retinohypothalamic 

projection (Hendrickson et al., 1972; Moore and Lenn, 1972), other 

experimental evidences have emerged to support the role of the circadian

pacemaker ascribed to the suprachiasmatic nucleus (SCN) of the hypothalamus 

(see Klein et al., 1991; van Esseveldt et al., 2000; Reuss, 2003; Morin and Allen, 

2006).

The SCN is a paired nucleus located at the anterior hypothalamus,

bilateral to the third ventricle immediately dorsal to the optic chiasm. The 

neurochemical characterization of the SCN, as studied by immunohistochemical 

techniques, has revealed both consistencies and variations among the species. 

For example, in the SCN of virtually all mammals studied,  two major cell 

populations have been identified, one consisting of vasopressin (VP)- and the

other formed by vasoactive intestinal polypeptide (VIP)-producing neurons. As 
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a rule, VP-cells are located in a dorsomedial position and VIP-cells in a ventral 

or ventrolateral position, as observed in coronal sections of the SCN (Card et al., 

1981; Ueda et al., 1983; Card and Moore, 1984; Van den Pol and Tsujimoto, 

1985; Cassone et al., 1988; Smale et al., 1991; Mai et al., 1991; Morin et al., 

1992; Tessoneaud et al., 1994; Negroni et al., 1997; 2003; Goel et al., 1999; 

Smale and Bovehof, 1999), although there are some exceptions (Cassone et al., 

1988; Martinet et al., 1995; Wang et al., 1997; Costa et al., 1998; Abrahamson 

and Moore, 2001). The VIP cell territory is the preferable site for the

arborization of dense retinal afferents, neuropeptide Y (NPY)-containing

terminals of the geniculohypothalamic tract (GHT) and serotonin (5-HT)

terminals from the midbrain raphe (Moore et al., 2002). The differential

arrangement of VP and VIP-cells allied with the pattern of distribution of its 

afferents provided the basis for dividing the SCN into dorsomedial and 

ventrolateral portions in rats (Van den Pol and Tsujimoto, 1985; Card and 

Moore, 1991). These terms were replaced by “shell” and “core”, based on the 

configuration observed in the hamster (Moore et al., 2002). Although there is a 

wide variability among species, the parcelation of the SCN stems in the 

neurochemical phenotype, the pattern of distribution of their afferent terminals 

(Moga and Moore, 1997), the organization of their outputs (Leak and Moore, 

2001), and even their molecular basis (Dardente et al., 2002).

The gamma-amino-butyric acid (GABA) is also present in rodent 

SCN neurons (Van den Pol and Tsujimoto, 1985; More and Speh, 1993; Buijs et 
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al., 1995; Tanaka et al., 1997; Castel and Morris, 2000, Abrahamson and Moore, 

2001), with varying degrees of colocalization with VP and VIP (Buijs et al., 

1995, Tanaka et al., 1997, Castel and Morris, 2000). Many other substances 

acting as neurotransmitters, neuromodulators or related enzymes were found in 

both perikarya and terminals of the  SCN, such as NPY, 5-HT, glutamate 

(GLU), bombesin (BBS), gastrin-releasing peptide (GRP), cholecystokinin 

(CCK), substance P (SP), angiotensin II, enkephalin (ENK), neurotensin (NT), 

somatostatin (SS), thyrotrophin-releasing hormone (TRH), tyrosine hydroxylase 

(TH), and nitric oxide synthase (NOS), among others (see Reuss, 2003).

A secondary component of the circadian timing system is the

intergeniculate leaflet (IGL), a thin retinorecipient cell layer which, in rodents, is

interspersed between the dorsal (DLG) and ventral (VLG) lateral geniculate 

nuclei, over the entire rostrocaudal length of the thalamic lateral geniculate 

complex (Hickey and Spear, 1976; Moore and Card, 1994). The

geniculohypothalamic tract (GHT) derives mainly from NPY- producing cells

which project from the IGL ending in the SCN (Harrington et al., 1985; 1987; 

Card and Moore, 1989; Morin et al., 1992). As long as NPY-cells are not present 

anywhere else in the lateral geniculate complex, they are used as IGL markers.

In the rodent IGL, the NPY colocalizes with GABA in most of the cells (Moore 

and Speh, 1993; Moore and Card, 1994) and with unidentified neurotransmitter 

cells to form the geniculohypothalamic projection (Card and Moore, 1989). 

Many interspecific variations are found in the organization of the IGL/GHT. For 
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example, the GHT also originates from enkephalin (ENK) cells in the IGL of 

hamsters (Morin et al., 1992; Morin and Blanchard, 1995; 2001), but not of rats 

(Card and Moore, 1989).

Although the IGL is not essential to photic synchronization (Klein

and Moore, 1979), it has been shown to be involved in the modulation of photic

and non-photic synchronization of the circadian rhythms (Muscat and Morin, 

2006).

The rock cavy is an endemic Caviidae rodent species from the 

northeast of Brazil, inhabiting dry rocky areas. Although its activity is

distributed over the entire 24-hour day, it increases in the phase transitions, 

suggesting a predominantly crepuscular behavior (Sousa and Menezes, 2006).

The aim of this study was to identify and characterize the circadian 

system of the rock cavy using immunohistochemical techniques, in order to

establish a regional rodent model for circadian research. The SCN and the IGL 

were evaluated as to their cytoarchitecture, retinal afferents, and the presence of 

neuroactive substances and neuronal or glial markers.
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Materials and methods

Ten adult rock cavies (body weight range, 300-500 g) captured from rural cities

in the state the Rio Grande do Norte, Brazil, were used in this study. The capture 

and handling of the animals were authorized by IBAMA (no. 007/05). The

maintenance and use of all experimental animals adhered to the ethical 

requirements approved by the Brazilian Society of Neuroscience and Behavior, 

which follows the recommendations of the Society for Neuroscience (USA). 

The animals were housed under natural light, temperature and humidity 

conditions, with food and water freely available. All surgical procedures, such as 

injection and perfusion, were performed in the morning around 9:00 a. m. 

The rock cavies were anaesthetized with ketamine (40 mg/kg i.m.),

and xylazine (4mg/kg i.m.), placed on a surgical table, and restrained in a

headholder. After topical application of tetracaine hydrochloride to the cornea, 

they received a unilateral intraocular injection of cholera toxin subunit B (CTb)

(List Biological Laboratories, Inc., Campbell, CA). A total of 80µl of a 1 mg/ml 

aqueous CTb, containing 5% dimethylsulfoxide, was injected into the vitreous 

humor through a 30-gauge needle catheter attached to a micropump, which 

pumped the solution at a rate of 1µl/min. To minimize reflux and the spread of 

the tracer to the extraocular muscles as well as to avoid  postoperatory local 

infection, the ocular surface was cleaned with saline during the surgical 

procedure. The needle was left in the site until 15 min post-injection and then 

withdrawn. The ocular surface was then rewashed with saline and antibiotic 
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ointment was topically applied. After 5-7 days post-injection, the rock cavies

were reanesthetized with the same anesthetic and perfused transcardially with

saline in  0.1M phosphate-buffer pH 7.4 (PB) followed by  4% 

paraformaldehyde in PB solution. After perfusions, the animals were positioned 

in the stereotaxic frame and the incisor bar was adjusted until the lambda and 

bregma heights were equal. The skull bone was then removed and the brains 

exposed. The brains were divided into three blocks on a plane 2.00 mm anterior 

to the bregma and another at the lambda level. The brains were removed and, 

after post-fixation in the same fixative for 2-4 hours, stored in a 30% sucrose in 

PB solution.

The frozen brains were cut into 30 µm coronal sections, which were 

obtained parallel to the stereotaxic planes by mounting each block on the 

stereotaxic plane of a horizontal sliding microtome. The sections were collected 

in PB and a one-in-six series was subjected to immunohistochemistry to detect 

CTb. Floating sections were incubated with a goat anti-CTb antiserum ( List 

Biological Labs, Campbell, CA, USA)  diluted at 1:5000 in PB containing 0.3% 

Triton X-100 and 5% normal donkey serum for 18-24 h. The sections were

incubated with a secondary antiserum (biotinylated donkey anti-goat IgG; 

Jackson Labs, Westgrove, PA, USA) diluted at 1:1000 in the same medium as 

above for 90 min. The sections were reacted with ABC reagent (Elite ABC kit, 

Vector Labs, Burlingame, CA, USA) for 90 min and then reacted for peroxidase 

activity in a solution of diaminobenzidine (DAB) tetrahydrochloride and 0.01% 
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H2O2 in PB.  After three rinses in PB, the sections were mounted on precleaned 

and gelatin-chrome alumen-coated slides and allowed to dry. The sections were 

then treated with osmium tetroxide to enhance the visibility of the reaction 

product. The sections were then dehydrated, delipidated and coversliped with 

DPX. One of remaining series was Nissl- stained to identify the

cytoarchitectonic boundaries of the regions under examination.  The remaining

series were immunostained for neurophisin (NPH), vasoactive intestinal 

polypeptide (VIP), enkephalin (ENK), galanin (GAL), nitric oxide synthase

(NOS), substance P (SP), neuropeptide Y (NPY), or glial fibrillary acidic protein 

(GFAP). The sections were washed  in PB and incubated with their respective

primary antibodies (NPH, Chemicon, 1:2000; VIP, Chemicon, 1:3000; ENK, 

Chemicon, 1:3000; GAL, Chemicon, 1:1000; NOS, Sigma, 1:3000; SP, Sigma, 

1:3000; NPY, Sigma, 1:5000; GFAP, Sigma, 1:2000) for 18-24h, at 

environmental  temperature. The ABC protocol was used for immunodetection 

and subsequent procedures were performed as described for CTb. 

The sections were examined under brightfield or darkfield 

illumination in an Olympus microscope, and digital images of representative 

sections were taken with a digital video camera (Nikon, DXM1200). The images 

were minimally processed for brightness and contrast using Adobe Photoshop 

7.0. Measures of the brain sections were taken using  Image Tool 3.0 software

(available at the site ddsdx.uthscsa.edu/dig/itdesc.ht)
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Results

Suprachiasmatic nucleus. In Nissl -stained coronal sections, the rock cavy

SCN is a distinct structure of the anterior hypothalamus. It is a paired structure 

located dorsal to the optic chiasm, on each side of the third ventricle. In rostral

sections (Fig. 1A), the SCN had a triangular shape and was almost completely 

separated by the third ventricle. In mid (Fig. 1B) and caudal (Fig. 1C) sections,

the nucleus assumed an ellipsoidal contour, with its largest axis directed 

dorsoventrally, and contacted the third ventricle by only its most dorsal portions.

Each SCN was around 600 µm along its rostrocaudal length and measured

approximately 350 µm in width and 400 µm in height at mid level. In coronal

sections, medial and ventral boundaries are more precise than dorsal and lateral 

ones. Cell densities appeared to be homogeneous in all nucleus and therefore,

did not allow subdivisions based on this criterion. Retinal afferents for the SCN 

were shown by anterograde transport of the CTb. In coronal sections from 

animals intraocularly injected with CTb, both SCNs, with a discrete contralateral 

predominance, were filled with CTb-immunoreactive (IR) terminals, forming a 

dense plexus in the ventral region, denser in the ventrolateral portion and 

spreading sparsely to the dorsal portion. (Fig. 1D-F).

NPH-IR perikarya and fibers/terminals were observed in the SCN, 

and were predominantly concentrated in the dorsal portion only at rostral levels 

(Fig. 2A). Some VIP-IR perikarya immersed in a dense neuropil were found in a

ventromedial position in the SCN. The remainder of the nucleus is only sparsely 
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occupied by VIP-IR terminals and rare cell bodies (Fig 2B). A moderate plexus

of NPY-IR fibers/terminals was observed within the SCN throughout its 

rostrocaudal length and more concentrated in the ventral part of the nucleus

(Fig. 2C). No NPY-IR cell bodies were found in the SCN. The rock cavy SCN 

was completely devoid of any GAL immunoreactivity,  in contrast to the

surrounding hypothalamus, which contains a dense network of GAL positive 

fibers and terminals (Fig. 2D). The rock cavy SCN was completely devoid of SP 

immunopositive structures, whereas the surrounding hypothalamus contained a 

dense mesh of SP positive fibers and terminals (Fig. 3A). ENK-IR

fibers/terminals were also observed in the rostral sections of the SCN, and were 

more concentrated in the dorsal part of the nucleus (Fig. 3B). GFAP

immunoreactivity was also detected in all the SCN, although not very different

from surrounding hypothalamic areas (Fig. 3C).

Insert Figure 1

Insert Figure 2

Insert Figure 3

Intergeniculate leaflet. The rock cavy lateral geniculate complex in the Nissl-

stained sections contained two distinct structures: the conspicuous DLG and the 

VLG. We observed a less dense cell population in the form of a thin leaflet 

located between the DLG and the VLG, which, by its location, could be 

considered to be the IGL (Fig. 4A-C). Retinal afferents to the IGL were shown

by anterograde transport of intraocularly injected CTb. CTb-IR terminals were 
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observed in the IGL and the entire lateral geniculate complex of the rock cavy 

with a strong predominance on the side contralateral to the injected eye.

Through the distribution of the CTb-retinal terminals, the rostral and middle IGL 

assumes its classic leaflet shape between the DLG and VLG  (Fig. 4D-E). At the

caudal level it had a descending portion which outlines the VLG medially and 

the medial geniculate nucleus (MG) laterally (Fig. 4F).

A few NPY immunopositive cells, fibers and terminals were 

detected in the IGL. These neurons were parallel the laterolateral axis of the 

nucleus (Fig.5A). A few NOS-IR neurons, restricted to the medial part of the 

nucleus, were found in the IGL. On the other hand, neurons containing this 

substance show a dense distribution in the VLG (Fig. 5B). A few 

immunopositive ENK fibers and terminals were also observed in the IGL, as

opposed to the complete absence of these elements in the DLG and VLG (Fig.

5C). GFAP-IR was abundant within the IGL, throughout its rostrocaudal length,

in contrast to the minor density observed in the adjacent DLG and VLG (Fig.

5D).

Insert Figure 4

Insert Figure 5
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Discussion

Suprachiasmatic nucleus. In the rock cavy, as in other mammals, the SCN is 

distinguished from the adjacent hypothalamus, since it is identified by the 

presence of a dark Nissl-stained cell group located at each side of the third 

ventricle and dorsal to the optic chiasm. The shape and relation to the third 

ventricle is similar to that of the hamster (Card and Moore, 1984), in that both 

nuclei are only partially separated by the third ventricle at mid and caudal levels.

The topography conforms to the pattern described for all mammals studied (see,

for example, Lydic et al., 1982; Card and Moore, 1984; Cassone et al., 1988;

Smale et al., 1991; Tessoneaud et al., 1994; Costa et al., 1998; Goel et al., 1999; 

Smale and Bovehof, 1999; Abrahamson and Moore, 2001), which is consistent 

with the suggestion that the mammalian SCN is a phylogenetically stable neural 

structure.

According to our results, the rock cavy SCN receives a bilateral

retinal projection, with discrete contralateral predominance, branching into a 

dense plexus in the ventral region, and concentrated in the ventrolateral contour. 

The distribution pattern of the terminals in the sectional area of the SCN is 

similar to that found in the rat (Levine et al., 1991) and common marmoset 

(Costa et al., 1998; 1999). The RHT branches off, filling practically all the

cytoarchitectonic limits of the SCN in the hamster (Johnson et al., 1988; Ling et 

al., 1998) and mouse (Abrahamson and Moore, 2001).
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A common feature of the SCN in all mammalian species studied is 

the bilateral innervation from the retina, except for the diurnal ground squirrel, 

the only species for which  innervation is described to be exclusively 

contralateral (Smale et al., 1991). The predominantly contralateral pattern of the 

retinal projection found in the rock cavy SCN (current results) was also 

described in the rat (Moore and Lenn, 1972; Moore, 1973; Johnson et al., 1988; 

Magnin et al., 1989; Levine et al., 1991), galago, hedgehog (Moore, 1973), tree 

shrew, opossum (Moore, 1973; Magnin et al., 1989), ferret (Thorpe, 1975; 

Magnin et al., 1989), guinea pig (Cassone et al., 1988), cat (Murakami et al., 

1989; Magnin et al., 1989; Matteau et al., 2003), squirrel, rabbit, and tree hyrax 

(Magnin et al., 1989), Djungarian hamster at mid and caudal levels (Reuss et al, 

1994), Syrian hamsters at all levels (Muscat et al., 2003), blind mole rat 

(Negroni et al., 1997), Nile grass rat (Smale and Boverhof, 1999) and mouse 

(Abrahamson and Moore, 2001). The predominantly contralateral pattern was 

also described in some primate species, such as the Rhesus monkey 

(Hendrickson et al., 1972; Moore, 1973), Saguinus Oedipus (Moore, 1973), 

squirrel monkey (Tigges and O’Steen, 1974) and common marmoset (Costa et 

al., 1999). However, a bilateral and symmetrical distribution of the the retino-

SCN projection has been described in the Golden hamster at all levels (Johnson 

et al., 1988; Magnin et al., 1989; Youngstrom et al., 1991; Ling et al., 1998), or 

at caudal levels (Pickard and Silverman, 1981), megachiropteran bat, hedgehog, 

tree sloth and scaly anteater (Magnin et al., 1989), mouse (Magnin et al., 1989; 
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Abrahamson and Moore, 2001), mink (Martinet et al., 1992), sheep (Tessoneaud 

et al., 1994), degu (Goel et al., 1999), and a primate species, the mouse lemur 

(Magnin et al., 1989). The retino-SCN projection is described as being

predominantly ipsilateral in non-primate species such as the Golden hamster at 

rostral levels (Pickard and Silverman, 1981), Djungarian hamster at rostral 

levels (Reuss et al., 1994), house musk shrew (Tokunaga et al., 1992) and old-

world moles (Kudo et al., 1991) and some primate species, such as the 

chimpanzee (Tigges et al., 1977), bush baby, potto, marmoset, gibbon and 

macaque (Macaca fascicularis) (Magnin et al., 1989).

The functional significance of the pattern variability of RHT 

innervation in the SCN remains unknown. In an earlier study (Magnin et al., 

1989), an evolution-based theory was proposed. It was suggested that the retina-

SCN innervation has evolved from a contralateral predominance or bilateral 

equivalence in rodents to an ipsilateral predominance in insectivores and 

primates (Magnin et al., 1989). However, there are many conflicting findings 

(see comments in Costa et al., 1999). It is also clear that variations are not 

associated to either photoperiodism (Youngstrom and Nunez, 1986) or the 

diurnality/nocturnality  aspects of the animals. The differences may merely

reflect individual variations and methodological drawbacks. We cannot exclude, 

for example, that the contralateral or ipsilateral asymmetry could be due to 

selective uptake of the tracer by specific groups of ganglion cells in the retina of 

different species. What appears to be undisputed is that each SCN receives a 
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dense retinal input, necessary for synchronizing SCN pacemaker cells to the 

environmental light/dark cycle.

The presence of two major cell groups, one VP and the other VIP,

is considered to be a typical feature of the mammalian SCN. In this study we 

used immunoreactivity to NPH to detect neuronal VP in the rock cavy SCN, 

since NPH is a carrier protein of VP into the cells. NPH/VP-IR neurons located 

in the dorsal part of the rock cavy SCN (current results) are similar to those

found in several mammalian species studied, such as  the  golden hamster (Card 

and Moore, 1984), rat (Van den Pol and Tsujimoto, 1985; Buijs et al., 1995; 

Moore et al., 2002; Morin et al., 2006), mouse (Cassone et al., 1988; 

Abrahamson and Moore, 2001; Morin et al., 2006), ground squirrel (Reuss et al., 

1989), grass rat (Smale and Boverhof, 1999), and degus (Goel et al., 1999). At 

present, in only two species, the musk shrew (Tokunaga et al., 1992) and the

mink (Martinet et al., 1995), have no VP-IR cells been identified in the SCN. 

There is evidence that VP cells are involved in relaying timing information 

about activity from the SCN to other parts of the brain (Bult et al., 1993).

The distribution of VIP-IR neurons in the predominantly ventral

position in the rock cavy SCN is similar to that  found in  most of the species

studied, such as the rat (Van den Pol and Tsujimoto, 1985; Moore et al., 2002;

Morin et al., 2006), hedgehog (Antonopoulos et al., 1987), mouse (Cassone et 

al., 1988; Abrahamson and Moore, 2001; Morin et al., 2006), mole (Kudo et al., 

1991), degus (Goel et al., 1999), and grass rat (Smale and Boverhof, 1999). In 
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contrast, opossums (Cassone et al., 1988) and marmosets (Costa et al., 1998) 

have VIP cells in the dorsomedial region of the SCN. There is substantial

evidence suggesting  that VIP-IR neurons in the SCN are involved in the

synchronization of circadian rhythms. For example, most afferents to the SCN, 

such as glutamatergic retinal afferents, NPY fibers from the IGL and 5-HT

fibers from the raphe, make synaptic contacts with VIP cells (Hisano et al., 

1988a; 1988b; Ibata et al., 1989). VIP neurons participate in local connections 

within the ventral region and with VP-IR neurons in the dorsal region (Ibata et 

al., 1993). Furthermore, VP and VIP neurons are mutually connected, providing

an anatomical support for a feedback mechanism, through which messages 

related to environmental lighting conditions may be constantly modulated by 

temporal information on a circadian basis (Jacomy et al., 1999).

In line with the findings in the SCN of all widely-studied species,

except humans (Mai et al., 1991), the rock cavy SCN does not contain NPY-IR

cells, but instead contains a plexus of NPY-IR fibers and terminals restricted to 

the ventral SCN. This pattern is similar to that found in some species such as the 

rat (Van den Pol and Tsujimoto, 1985; Moore et al., 2002), common marmoset 

(Costa et al., 1998; Cavalcante et al., 2002), grass rat (Smale and Boverhof, 

1999), and degu (Goel et al., 1999), but in other species NPY-IR terminals fill 

its cytoarchitectonic limits, as for example, the hamster (Card and Moore, 1984)

and mouse (Cassone et al., 1988; Abrahamson and Moore, 2001). NPY is

thought to modulate photic and certain kinds of non-photic information to the 
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SCN via the IGL/GHT (Pickard et al., 1987; Harrington and Rusak, 1988; 

Jonhson et al., 1989; Biello et al., 1994; Huhman and Albers, 1994; Mrosovsky, 

1995; Shinohara and Inouye, 1995). 

GAL-IR cells or fibers are absent in the SCN, in contrast to the 

adjacent hypothalamic regions. GAL immunoreactivity was also investigated in 

the mouse SCN, in which GAL-IR fibers and terminals were observed bordering

the SCN and extending into the shell subdivision at caudal levels (Abrahamson 

and Moore, 2001). GAL-IR neurons colocalized with VP have been reported in 

human SCN (Gai et al., 1990). In the rat SCN, GAL receptor subtype R2 

expression has been detected (Mitchell et al., 1999). However, the role of GAL

in circadian rhythm regulation is not well understood.

SP immunoreactivity is absent in fibers or cells in the rock cavy 

SCN. However, the distribution of this neurotransmitter in the SCN is a strong 

example of species variation. Thus, SP-IR terminals branch out into a dense 

plexus in the ventral SCN of the rat (Van den Pol and Tsujimoto, 1985; 

Takatsuji et al., 1991; Larsen, 1992) and marmoset (Costa et al., 1998), and in

the peripheral portion of the golden hamster (Morin et al., 1992), but are sparse 

in the degu (Goel et al., 1999), ground squirrel (Smale et al., 1991) and mouse 

(Abrahamson and Moore, 2001). Rare SP positive perikarya were found in the 

SCN of the hamster (Reuss and Burger, 1994; Reuss et al., 1994) and grass rat 

(Smale and Boverhof, 1999) but were very scarce in the mouse (Abrahamson 
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and Moore, 2001). It has been suggested that SP conveys light information to 

the SCN (Abe et al., 1996, Piggins et al., 1995, Takatsuji et al., 1991).

ENK-IR fibers and terminals, but not cells in the rock cavy SCN is 

a result that corroborates what is found in some species such as humans (Mai et 

al., 1991) and sheep (Tessoneaud et al., 1994), but differs from that found in 

others such as the hamster (Card and Moore, 1984; Morin et al., 1992), rat (Card 

and Moore, 1989), ground squirrel (Smale et al., 1991), degu (Goel et al., 1999) 

and mouse (Abrahamson and Moore, 2001), in that ENK positive cells are also 

present in the SCN of these species, although with a variable distribution

pattern.

Intense GFAP-immunoreactivity is found in the rock cavy SCN,

although with the same density as that of surrounding hypothalamic areas. In 

rats and hamsters (Morin et al., 1989) and mice (Moriya et al., 2000; Santos et 

al., 2005) the SCN is marked by dense immunoreactivity to GFAP, which is 

significantly higher than in adjacent hypothalamic areas. In the hamster 

(Lavialle and Servière, 1993; Lavialle et al., 2001) and mouse (Santos et al., 

2005) GFAP expression has a circadian pattern, suggesting that this parameter 

can be used as an indicator of clock activity.

Intergeniculate leaflet. As in most mammals, the rock cavy IGL is located 

between the DLG and VLG as a thin leaflet. It is delimited by retinal 

projections and neuropeptidergic content.
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One of criteria used to define the IGL is the presence of bilateral 

retinal afferents (Morin et al., 1992). The rock cavy IGL receives a massive

bilateral retinal projection with a strongly contralateral predominance. This 

pattern is very similar to that found in the degu (Goel et al., 1999) and musk 

shrew (Mizuno et al., 1991). In other species, such as the rat (Hickey and Spear, 

1976, Moore and Card, 1994), golden hamster (Morin et al., 1992), rabbit

(Takahashi et al., 1977), hedgehog (Dinopoulos et al., 1987) and squirrel 

(Agarwala et al., 1989) the distribution pattern of retinal projections is bilateral, 

with only discrete contralateral predominance.

Another criteria used to define the cytoarchitectonic limits of the 

IGL is the presence of NPY-IR. In the rock cavy IGL NPY-IR scattered cells 

immersed in a mesh of fibers and terminals were distributed in the nucleus. This 

was also found in the subterranean mole rat (Negroni et al., 2003). In species 

such as the degu (Goel et al., 1999), hamster (Morin et al., 1992), and rat

(Moore and Card, 1994), there is an abundant amount of NPY-IR cells and 

fibers in the IGL, making it easier to identify. The NPY cells of the IGL are the 

origin of the GHT in rodents (Morin and Blanchard, 1992; Moore and Card,

1994). The presence of NPY in the rock cavy IGL, although in small quantity, as 

well as the presence of NPY terminals in the SCN, suggests the existence of the

pathway in this species.

We have identified ENK terminals in the IGL of the rock cavy. Our

results are similar to those found in other rodents (Moore and Card, 1994) and in
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contrast to those found in the subterraneous mole rat (Negroni et al., 2003).

ENK positive cells are absent in the rock cavy IGL. In the rat, ENK positive 

cells project only to the contralateral IGL (Card and Moore, 1989), but in the

hamster project to the SCN (Morin et al., 1992). These projections are probably

lacking in the rock cavy. 
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Conclusion

In summary, this paper provides the characterization of the retinal innervation 

and neuropeptidergic organization of the SCN and IGL in the rock cavy, a

crepuscular active rodent. When comparing our data with those of the literature, 

we found no apparent relationship between diurnality/nocturnality and 

structures, with respect to either the pattern of retinal innervation for the SCN 

and IGL, or the neurotransmitter content and distribution in these structures. The 

anatomical organization of circadian centers in the rock cavy shows a

complexity that does not readily fit a simple descriptive design. The rock cavy 

appears to be a suitable model for determining the neural substrates controlling 

circadian rhythms in a regional crepuscular species, but additional studies are 

needed to reach a better understanding of its organization.
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FIGURE LEGENDS

Figure 1. Photomicrographs of SCN coronal sections at rostral (A and D), 

middle (B and E) and caudal (C and F) levels, illustrating its 

cytoarchitectonic characteristics by Nissl staining (A-C) and the

distribution pattern of retinal projections (D-F). oc, optic chiasm; 3v,

third ventricle; SCN, suprachiasmatic nucleus. Marker bar: 110µm.

Figure 2. Photomicrographs of SCN coronal sections showing the 

immunoreactivity pattern against NPH (A), VIP (B), NPY (C), and

GAL (D). Abbreviations as in figure 1. Marker bar: 110µm.

Figure 3. Photomicrographs of SCN coronal sections showing the 

immunoreactivity pattern against SP (A), ENK (B), and GFAP (C).

Abbreviations as in figure 1. Marker bar: 120µm.

Figure 4: Photomicrographs of the lateral geniculate complex coronal sections 

at rostral (A and D), middle (B and E) and caudal (C and F) levels, 

illustrating its cytoarchitectonic characteristics by Nissl staining (A-C)

and the distribution pattern of retinal projections (D-F). DLG, dorsal 

lateral geniculate nucleus; VLG, ventral lateral geniculate nucleus; 

IGL, intergeniculate leaflet. Marker bar: 100µm.

Figure 5. Photomicrographs of the lateral geniculate complex coronal sections 

showing the immunoreactivity pattern against NPY (A), NOS (B), 

ENK (C), and GFAP (D). Abbreviations as in figure 4. Marker bar: 

100µm.
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CALCIUM-BINDING PROTEINS IN THE CIRCADIAN CENTERS OF THE BRAINS 

OF THE COMMON MARMOSET (Callithrix jacchus) AND THE ROCK CAVY (Kerodon 

rupestris).

Abbreviated title: Calcium-binding proteins and the circadian system 

Key words: calbindin, calretinin, parvalbumin, circadian centers, Callithrix jacchus, Kerodon 

rupestris.

Abstract 

The hypothalamic suprachiasmatic nucleus (SCN) and the thalamic intergeniculate leaflet 

(IGL) are considered to be the main centers of the mammalian circadian timing system. In 

primates, the IGL is included as part of the pregeniculate nucleus (PGN), a cell group located 

mediodorsally to the dorsal lateral geniculate nucleus. This work was carried out to evaluate the 

immunohistochemical expression of the calcium-binding proteins calbindin D-28k (CB), 

parvalbumin (PV), and calretinin (CR) into the circadian brain districts of common marmoset and 

rock cavy. In both species, although no fibers, terminals or perikarya showed PV-

immunoreaction (IR)  into the SCN, a CB-IR perikarya labeling was detected throughout the 

SCN rostrocaudal extent, seeming to delimit its cytoarchitectonic borders. CR-IR perikarya and 

neuropil were noticed in the ventral and dorsal portions of the SCN, lacking imunnoreactivity in 

the central core of the marmoset and filling the entire nucleus in the rock cavy. The PGN of the 

marmoset presented a significant number of CB-, PV-, and CR-IR perikarya throughout the 

nucleus. Nevertheless the IGL of the rocky cavy exhibited a CB- and CR-IR neuropil, showing 

similarity with the pattern found in other rodents.  

By comparing with literature data from other mammals, the results of the present study 

suggest that CB, PV, and CR on the SCN and IGL are differentially distributed among species. 

* Manuscript (without author identifiers)
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They may act either in concert or in a complementary manner in the SCN and IGL, so as to 

participate in specific aspects of the circadian regulation. 
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1. Introduction   

The circadian timing system can be defined as a set of integrated central neural structures 

whose primary function is the generation and regulation of the circadian rhythms. In mammals, 

evidence from exhaustive research in the last three decades allowed to establish that the 

hypothalamic suprachiasmatic nucleus (SCN) is a key component of this system, namely the 

main circadian pacemaker. Another central component of this system is the intergeniculate leaflet 

(IGL) of the the thalamus [see, 34, 38, 46]. Acting together, those areas are in charge to adjust 

homeostatic responses underneath photic inputs, which may vary according behavioral attributes 

along species. 

Despite some phylogenetic variations, the SCN is found in all mammals placed at the 

anterior hypothalamus, just above the optic chiasm at both sides of the third ventricle [4, 22]. The 

SCN is composed of small neurons, densely compacted and up to a certain point easily  

recognizable by cytoarchitectonic criteria [43, 44].  The rodent SCN has been divided into two 

major subdivisions, based on cytoarchitecture, afferent distribution and chemical phenotype: (1) a 

ventral (or ventrolateral, or core) subdivision, with vasoactive intestinal polypeptide-

immunoreactive cells and receiving the inputs from the retina, IGL and midbrain raphe; and (2) a 

dorsal (or dorsomedial, or shell) one, with vasopressin-immunoreactive cells and receiving limbic 

inputs and only sparse retinal fibers [33, 45]. This pattern is similar to that found in non-human 

and human primates [30]. Besides the neurochemical modeling described above, the SCN 

perikarya and neuropil are found to be labeled with antibodies against a variety of 

neurotransmitters and correlated enzymes [45].  

If the SCN presents an apparently conservative archetype, the IGL bordering and limits 

are controversial among vertebrate species. The IGL was originally described in rats as a leaflet 

receiving bilateral retinal projections located between the dorsal (DLG) and ventral (VLG) lateral 
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geniculate nuclei of the lateral geniculate complex [16]. Most IGL neurons produce neuropeptide 

Y (NPY) and project to the SCN in a pattern that is superimposed to the distribution of 

retinohypothalamic tract (RHT) fibers [14, 15, 24, 32, 35]. The geniculohypothalamic tract 

(GHT), which connects the IGL to the SCN, appears not to be necessary to entrainment [18], but 

it can modulate the light effects on the circadian rhythms [1, 11, 28, 36, 40]. 

There are considerable anatomical differences between rodents and primates in relation to 

the IGL. In primates, a retinorecipient cell group located medial, and to a limited extent, dorsal to 

the large laminated DLG has been named the pregeniculate nucleus (PGN), which could include 

both the VLG and the IGL [19]. The presence of a NPY-immunoreactive (IR) cell group in the 

PGN, besides a NPY-IR plexus in the SCN in rhesus monkey and humans, provides support to 

the idea that the primate PGN may contain the homologue of the rodent IGL [29, 31]. The PGN 

also contains a few enkephalin-positive cells and a dense plexus of substance P-positive fibers in 

primates representatives as a prosimium (Microcebus murinus), a New World monkey (Callithrix 

jacchus), and an Old World monkey (Macacca fascicularis) [7].

As a broad animal class, mammals present many different activities, diverse habits, 

occupy several environmental substrates, all of them subjected to the control of the circadian 

regulation system. We perform this work, in order to investigate and compare the morphological 

characteristics of the major encephalic circadian centers in two animals holding different activity 

habits. In this study we evaluated the distribution of the calcium-binding proteins calbindin (CB), 

parvalbumin (PV), and calretinin (CR) as neuromarkers in components of the circadian timing 

system of two native species from the Brazilian Northeast region. The first is the common 

marmoset (Callithrix jacchus), a small neotropical diurnal primate and has a bimodal circadian 

pattern [27]. The second is the  rock cavy (Kerodon  rupestris),  a caviidae rodent that lives in dry 

stony places, and has its activity distributed along the light phase, albeit exhibiting increasing in 
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the phase transitions, suggesting the a predominantly twilight behaviour [42]. Results might 

substantiate the conservative nature of brain circuits involved on controlling physiological 

rhythms, preserving the main neurochemical properties between species of different life routine. 
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2. Materials and methods 

Six adult male marmosets (257 – 378 g) from the Primatology Center of the Federal 

University of Rio Grande do Norte (IBAMA register 1/24/92/0039-0), Natal, RN, Brazil, and five 

male rock cavies (352 – 576 g) (IBAMA Licence 05/06) were used in this study. The animals 

were housed under natural lighting, temperature, and humidity conditions, with food and water 

freely available. The maintenance and use of the experimental animals were in accordance with 

the guidelines of the Brazilian Society of Neuroscience and Behavior, which follows the 

recommendations of the Society for Neuroscience (USA). 

The marmosets were deeply  anesthetized with sodium thiopental (Abbott, São Paulo, SP, 

Brazil, 40 mg/kg, i.p.) and perfused transcardially with 500 ml of  phosphate-buffered saline, pH 

7.4, containing 500 UI of heparine (Liquemine, Roche, Brazil), followed by 900 ml of 4% 

paraformaldehyde in 0.1 M phosphate buffer, pH 7.4 (PB). The rock cavy were deeply  

anaesthetized with ketamine (40 mg/kg i.m.), and xylazine (4mg/kg i.m.). The brains were 

removed from the skull and postfixed for 2-4 h, and then transferred to a solution containing 30% 

sucrose in PB. The perfusions were always accomplished between 7:00 and 10:00 a.m. to 

minimize any possible circadian effect. 

Brain blocks from a point a few millimeters anterior to the optic chiasm through the 

midbrain were frozen and serially sectioned in the coronal plane (30 μm) on a sliding microtome.  

Sections were sequentially collected and kept in PB into six separated compartments. To each 

animal, one in six series was used to reveal a particular immunoreactivity of one calcium-binding 

protein. Free floating sections were incubated with primary antisera respectively, a mouse anti-

CB, a mouse  anti-PV (both from Sigma, St Louis, MO, USA), and a goat anti-CR (Chemicon, 

Temecula, CA, USA), all diluted at 1:1,000, and including either 2% goat or rabbit normal serum, 
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all in 0.3% Triton X-100 in PB for 24 hours. The sections were then incubated with biotinylated 

secondary antisera respectively, a goat anti-mouse IgG for CB and PV (Vector Labs, Burlingame, 

CA, USA), both diluted at 1:200, and a rabbit anti-goat IgG  for CR (Jackson Labs.), diluted at 

1:1000 for 90 minutes. Subsequently, the sections were incubated with the avidin-biotin-

peroxidase solution (ABC Elite kit, Vector Labs., Burlingame, CA, USA) for 90 minutes. The 

sections were reacted for peroxidase activity in a solution of diaminobenzidine tetrahydrochloride 

(DAB, Sigma, Saint Louis, MO, USA) and 0.01% H2O2 in PB. Between all steps and at the end, 

the sections were washed with PB (3 x 10 min). Sections were then allowed to dry, dehydrated 

through a graded alcohol series, cleared with xylene, and coverslipped with a neutral mounting 

medium DPX (Sigma-Aldrich, Saint Louis, MO, USA). A series of sections was stained with 

thionin in order to facilitate the plotting of the boundaries of the structures studied. An 

immunohistochemical against NPY was accomplished, using an antibody rabbit anti-NPY 

(Sigma-Aldrich, Saint Louis, MO, USA) diluted 1:1000 and a goat anti-rabbit IgG (Jackson 

Labs), for better visualization of IGL of the rock cavy.  

The sections were examined under brightfield illumination on an Olympus microscope 

with the images captured using a CCD camera. Composite images were mounted with Adobe 

Photoshop (Adobe Software). Distribution of labeled elements was subjectively evaluated, as 

well as the intensity of staining. 
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3. Results 

The SCN of the marmoset, based on Nissl staining, appeared as a paired nucleus of small 

neurons lying above the optic chiasm on each side of the ventral portion of the third ventricle 

(Fig. 1A). Densely stained CB-IR neurons and neuropil were seen throughout the rostrocaudal 

extent of the SCN, filling all of its cytoarchitectonic limits in coronal sections (Figs. 2; 3A). CR-

IR perikarya and a densely stained neuropil appeared to be concentrated in the ventral, 

retinorecipient portion of the SCN, as well as in its dorsal region, remaining a central core devoid 

of apparent imunoreactivity (Figs. 2; 3C). No PV-IR cells or fibers was found in the marmoset 

SCN (Fig. 3E). 

[FIGURE 1] 

The SCN of the rock cavy, based on Nissl staining, appears as a pair of nuclei located 

above the optic chiasma and lateral to the third ventricle (Fig. 1B). The nucleus assumes a 

triangular shape in its rostral and intermediate portions, changing to a spherical shape in the more 

caudal sections (Fig. 2). CB-IR and CR-IR neurons were abundantly present in the SCN of the 

rock cavy (Fig. 2). These two calcium binding-proteins showed a dense and uniform distribution 

along the rostrocaudal SCN, with CB-IR cell bodies concentrated in the more central portions of 

the nucleus, while CR-IR cell bodies and neuropil seen in the whole extension of the SCN and 

filling all its cytoarchitectonic limits (Figs. 2; 3B-D). PV-IR perikarya or terminals in the rock 

cavy SCN was not visualized (Fig. 3F).  

[FIGURE 2] 

[FIGURE 3] 

The marmoset PGN, containing the VLG and IGL, was identified in our preparations as a 

small wedge-shaped cell cluster situated at the medial border of the DLG (Figs. 1C; 4). Intensely 



9

stained CB-IR perikarya were found in the PGN. Seemingly, most of those CB-IR neurons are 

concentrated in the retinorecipient portion of the PGN (Figs. 4; 5A). A moderate number of 

intensely stained CR-IR cell bodies immersed in a weak CR-IR neuropil were seen in the PGN, 

matching places in where a few and pale PV-IR cells scattered in a sparse PV-IR neuropil were 

also observed (Fig. 5C-D). These CR- and PV-IR elements appeared to be concentrated in the 

PGN portion that receives the densest retinal projection just like occurs in the SCN (Fig. 4).  

The immunoreactivity against NPY in the rock cavy was able to delimit the IGL as a 

cellular group in leaflet form, between DLG and VLG (Fig. 1D). CB and CR-IR perikarya were 

visualized at all levels (Fig. 4). The CR-IR neurons were more dispersed comparing to those CB-

IR in the whole extension of the IGL (Figs. 4; 5B-D), moreover contrasting with total absence of 

PV-IR, allowing a negative delimitation of that nucleus, since a great immunoreactivity in fibers 

and terminals were evidenced to this proteins in the DLG and VLG (Fig. 4; 5F).

[FIGURE 4] 

[FIGURE 5] 
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4. Discussion 

The present report is the first detailed comparative study of the distribution of calcium-

binding proteins in the circadian centers of the brain of a primate and a rodent Brazilian species. 

Furthermore, the dates obtained in the rock cavy are the first ones reported in this species and our 

results show that, although exhibiting a different pattern of distribution, CB and CR are present 

and PV absent in the SCN of both marmoset and rock cavy.  

Concerning CB, massive CB positive cells fill all cytoarchitectonic limits of the marmoset 

SCN, but they are scattered along all dimensions of that nucleus of the rock cavy. CB-containing 

neurons have been already described in the core region of the rat SCN [3, 39]. CB-containing 

neurons were also found in the core region in the human [23], hamster [41] and marmoset [8, 9].  

The calcium-binding proteins have been used as markers of nuclear groups in the brain, 

helping to identify nuclear boundaries and neuronal morphology [2]. However, at the last years, 

some works addressing to demonstrate the link between the calcium binding proteins and the 

circadian regulation have emerged. For instance, it was shown in hamsters that a partial lesion 

restricted to central portion the SCN, a subnucleus area rich in CB-containing neurons, produces 

the lost of the circadian rhythm of the locomotor activity. Moreover, further transplants of CB-

positive cells in that area produces the recover of the rhythm  indicating that this CB-subregion is 

essential for the maintenance of locomotor rhythmicity [20].  

A series of evidences suggest a possible role of CB in photic signaling in the SCN. For 

example, it was noticed that the rupture of the circadian rhythm of the locomotor activity 

following to exposure to prolonged constant light parallels the suppression of the CB-expression 

in the retinorecipient area of SCN of rats [3].

Current statements point the fact of the CB present in the SCN cells are part of a potential 

intercellular pathway of the SCN population, sustaining local neurons that drive photic 
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information between areas of the nucleus [17, 21]. It is also worth of note that CB-expression is 

negatively correlated to the day-length, i. e., the number of CB-positive cells in the SCN increase 

in hamsters exposed to short photoperiods when compared with hamster exposed to long 

photoperiods, supporting the idea that CB-IR neurons in the SCN are involved in the encoding of 

seasonal information by the SCN [26]. Also it has been pointed out that the CB, besides to be 

found in the cytoplasm, is also present in the cellular nucleus, depending on the hour of the day, 

suggesting that the photic sensibility of the circadian timing system depends on the CB 

intracellular location [13].

From the above described data, the calcium binding proteins, especially CB, can play an 

important role in the generation and modulation of the circadian rhythms, as well as in the light 

response. Our present results indicate that whatever alleged functions, they must diverge 

according species. 

  Concerning CR, our results show CR-IR perikarya and neuropil  in the marmoset SCN, 

preferentially distributed in its ventral and dorsal portions, with a central core lacking of CR 

immunoreactivity. The cells of the ventral portion of the marmoset SCN receive photic 

information from the retina, through the RHT [5, 10] and some CR-IR neurons could be the final 

target of retinal inputs. That information can indicate a possible participation of CR in the photic 

reception. Corroborating with that, a similar pattern was described in the rat [37, 39], in which 

most of CR-IR cell bodies were visualized in the dorsolateral portion of the SCN.

If the CR-IR distribution in rats seems to be similar to the marmoset, in the rock cavy, the 

label proved to be dispersed at the whole SCN. In an evaluation study, the pattern of occurrence 

of CR-IR structures into SCN neurons was compared in diverse rodent species and the results 

presented conspicuous differences as regarding subdivisions of the SCN [25]. A current review 

including rat, mouse, golden hamster, and Arvicanthis niloticus, advocate that CR may not be a 
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reliable marker to delimitate any particular subdivisions within the SCN [25]. That study, 

however, did not discuss the behavioral habits or life-style of the compared species, which may 

interfere with the nuclei functioning and its neuronal properties.

The marmoset PGN, according to our results, contains perikarya and neuropil 

immunolabeled for all three markers studied. The immunoreactivity to antibodies against all of 

these proteins, concentrates in the retinorecipient region of the PGN, suggesting that the calcium-

binding protein-labeled neuropil may at least in part derived from retinal ganglion cells that have 

been shown to contain such proteins [12, 47]. CB-IR cell bodies and PV-IR neurons and 

terminals have been observed in previous studies in the marmoset PGN [8, 9]. Regarding PV and 

CR, no previous description was made attesting the presence of those proteins in this area of 

primates, as it has been done in rodents.  

Considering the rock cavy, the results we found are much more similar to the ones found 

in the rat and the presence of CB-containing cells and the absence of PV-IR neurons or fibers 

have been reported in the IGL of the rat [6].  

As long as PV and CR are calcium binding-proteins very approached in the literature as 

marker of encephalic areas, their functional reports in possible physiologic actions were not as 

well explored as it have been done in relation to CB. Maybe the great variation of results found in 

several species contributes for this, and combined-like studies connecting neurochemical 

characteristics of brain structures from different species and its behavioral correlates are rare.  

By comparing with available literature data in mammals, the results of our present study 

in a primate and a rodent Brazilian species suggest that the calcium-binding proteins CB, PV, and 

CR of different animal group exhibit peculiarities in their pattern of distribution in the circadian 

centers. The calcium-binding proteins may act in circadian center neurons either in concert or in a 
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complementary manner, so as to participate in specific aspects of the circadian regulation in 

mammals. 
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FIGURE LEGENDS 

FIGURE 1. Digital images of coronal sections at diencephalic level of  common marmoset and 

rock cavy brain. The Nissl staining sections depicting the SCN of the common marmoset (A), the 

rock cavy (B), and the PGN of the marmoset delimited by arrows (C). Image D show the rock 

cavy IGL marked by NPY-IR cells (arrows) between the DLG and VLG. Abbreviations: 3v, third 

ventricle; oc, optic chiasm; DLG, dorsal lateral geniculate nucleus; VLG, ventral lateral 

geniculate nucleus. Scale bar:  180 μm. 

FIGURE 2. Label-expression of calcium-binding proteins into the SCN of marmoset and the 

rock cavy brains. Schematic representation at rostro caudal sequence of immunorreactivity 

patterns (gray color) observed for calbindin (CB) and calretinin (CR) in components of marmoset 

and rock cavy SCN (stippled line). Abbreviations: 3v, third ventricle; oc, optic chiasm.  

FIGURE 3. Digital images of coronal sections through the SCN of marmoset (left column) and 

rock cavy (right column) brains immunostained for calbindin (CB) in A and B, calretinin (CR) in 

C and D, and parvalbumin (PV) in E and F. Abbreviations: 3v, third ventricle; oc, optic chiasm. 

Scale bar:  180 μm. 

FIGURE 4. Label-expression of calcium-binding proteins into the SCN of marmoset and the 

rock cavy brains. Schematic representations at rostro caudal sequence of the calcium-binding 

proteins imunorreactivity (-IR, gray color) in components of marmoset PGN (pregeniculate 

nucleus) and rock cavy IGL (intergeniculate leaflet, stippled line). Note that calretinin (CR) and 

parvalbumin (PV) presented the same occurrence pattern at the marmoset PGN. Abbreviations: 

DLG, dorsal lateral geniculate nucleus; VLG ventral lateral geniculate nucleus.
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FIGURE 5. Digital images of coronal sections through the circadian centers of marmoset 

(pregeniculate, PGN, at the left column) and rock cavy (intergeniculate leaflet, IGL, at the right 

column) brains immunostained for calbindin (CB) in A and B, calretinin (CR) in C and D, and 

parvalbumin (PV) in E and F. Bordering and limits the nuclei were pointed by arrows. 

Abbreviations: DLG, dorsal lateral geniculate nucleus; VLG ventral lateral geniculate nucleus. 

Scale bar: 180 μm.
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