
0 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

PRÓ-REITORIA DE PÓS GRADUAÇÃO 

CENTRO DE BIOCIÊNCIAS 

DEPARTAMENTO DE FISIOLOGIA 

PPG – PSICOBIOLOGIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

EFEITOS DA SENESCÊNCIA NO NÚCLEO SUPRAQUIASMÁTICO DO SAGUI 

(Callithrix jacchus): PLASTICIDADE MORFOLÓGICA E NEUROQUÍMICA. 

 

 

 

Rovena Clara Galvão Januário Engelberth 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NATAL-RN 

2013 

 



1 

 

ROVENA CLARA GALVÃO JANUÁRIO ENGELBERTH 

 

 

 

 

 

 

 

EFEITOS DA SENESCÊNCIA NO NÚCLEO SUPRAQUIASMÁTICO DO SAGUI 

(Callithrix jacchus): PLASTICIDADE MORFOLÓGICA E NEUROQUÍMICA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tese apresentada ao Programa de Pós-
graduação em Psicobiologia da 
Universidade Federal do Rio Grande do 
Norte, para obtenção do título de Doutor 
em Psicobiologia (Psicologia Fisiológica). 
 
Orientador: Jeferson de Souza Cavalcante 
Co-orientadora: Carolina Virgínia de 
Mácêdo Azevedo 
 
 
 

 

 

 

 

 

NATAL-RN 

2013 

  
 



 



 



2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A realização deste trabalho contou com os auxílios concedidos: 

 

- FAPERN 

- CNPq 

- CAPES 

 

 

 

 

 

 



3 

 

DEDICATÓRIA 

 

 

 

 

Dedico este trabalho as duas grandes mulheres que sempre estiverem ao meu 

lado, acreditaram no sonho e junto comigo lutaram por ele: 

 

 

 

Mainha MARIA DA CONCEIÇÃO GALVÃO  

Avó ODETE GALVÃO JANUÁRIO (in memorian) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

“O valor das coisas não está  

no tempo que elas duram,  

mas na intensidade com que  

acontecem. Por isso, existem  

momentos inesquecíveis,  

coisas inexplicáveis e pessoas  

incomparáveis.”  

 

Fernando Pessoa 

 

 

 



5 

 

AGRADECIMENTOS 

 

“… Nobody said it was easy. 

No one ever said it would be so hard 

I'm going back to the start…” The scientist- Cold Play 

 
 

Nada é tão difícil quando se tem apoio, quando tem do lado pessoas que 

acreditam e sonham junto com a gente. E eu tive e tenho sorte por ter tidos tantos 

companheiros de sonhos, tantos apoios.... tantos AMIGOS. Esse não é o fim, é 

apenas o incio de um novo sonho e sei que poderei contar com todos vocês. 

Muito, muito OBRIGADA ! 

 

Obrigada meu Pai do Céu por toda a coragem e a minha Bendita Nossa Senhora 

por toda sua proteção. 

 

Minha mãe sempre foi e é o meio maior apoio, em todos os momentos, ela 

sempre disse “tente/faça/vá, a gente dá um jeito” e sempre deu, nunca me 

abandonou, nunca me negou força, sempre esteve do meu lado sorrindo, 

vivendo, sonhando os meus sonhos. Muito obrigada mainha.  

 

A toda a minha família (irmã, primos, tias, tios) pelo apoio incondicional de 

sempre. 

 

Ao professor Jeferson... Uma pessoa que como minha mãe diz “não entrou no 

meu caminho por acaso, entrou pra me mostrar o caminho”, e lá se vão 8 anos. É 

muito difícil agradecer tudo o que você fez e faz por mim, por todas as risadas, 

por todos os incentivos, por toda confiança, por todos os momentos de atenção, 

por todas as conversas após a velha pergunta “quais são as novidades?”. Por 

isso Jeferson, queria resumir meu sentimento de gratidão dizendo a você que 

muito do que sou hoje, tem muito do que veio de você. Obrigada meu 

excelentíssimo professor.  

 

Ao Emanuel, meu namorado, meu amigo, por todo carinho, compreensão, por 

 



6 

 

sempre tentar entender, por estar do meu lado nos momentos de ruins e com uma 

frase que pra sempre vai ficar comigo “Vai dar tudo certo, você é fera”.  

 

A todo o pessoal do LabNeuro: Kayo por toda a ajuda indispensável durante 

todas as etapas experimentais, pelas conversas, pela presença sempre presente;  

A Nayra, Ruthnaldo, Melquisedec, Paulo, Karen, Renata, Eudes, Regina e 

Gilberto por toda a ajuda sempre; A Joacil, Twyla, Alane, Rodolfo pelas risadas, 

conversas, brincadeiras e companhia; A Miriam, Expedito e Judney por todos os 

momentos “tira-dúvidas” e apoio. A meus queridos irmãos escolhidos, André e 

Janaina, por me aturar, me alegrar, me ajudar e me acompanhar em muitos bons 

momentos da minha vida.  

 

Ao Ronaldo, um grande amigo que nunca me deixou sem uma resposta, sem 

uma ajuda, sem uma solução de problema.  

 

A professora Carolina Vírginia por todas as proveitosas e esclarecedoras 

conversas e Fabiana Gonçalves por todo o auxílio com os animais idosos.  

 

A minhas amigas da vida toda, que mesmo de fora me deram muita força e me 

trouxeram sempre muita alegria: Gabriela, Kyhara, Irviane, Aline Amorim, Lined´la 

e Renata Duarte. 

 

A toda a turma de alunos da Pós-graduação em Psicobiologia, em especial à 

Aline Belísio, Jane Souza, Tiago Eugênio, Patrícia Silva, Breno Carneiro. 

 

A todos os professores do programa de Pós-Graduação em Psicobiologia, 

pelos ensinamentos partilhados. 

 

A todos os funcionários do Departamento de Morfologia, Fisiologia e Núcleo de 

Primatologia da UFRN. 

 

A CAPES,  e ao CNPq pelo indispensável apoio financeiro. 

 

 

 
 



7 

 

SUMÁRIO 

 

LISTA DE FIGURAS  

LISTA DE TABELAS  

ABREVIATURAS  

RESUMO  

ABSTRACT  

1- INTRODUÇÃO  1 

1.1- O núcleo supraquiasmático 2 

1.2- Perda da estabilidade do marcapasso circadiano pelo 

envelhecimento 

5 

1.2.1- Mudanças morfológicas no NSQ relacionadas com o 

envelhecimento 

5 

1.2.2- Alterações neuroquímicas no NSQ durante o envelhecimento 7 

               1.2.3- Mudanças na sincronização circadiana relacionadas com o 

envelhecimento              

 

10 

1.3- Sagui (Callithrix jacchus): O modelo experimental  11 

2- JUSTIFICATIVA  13 

3- OBJETIVOS  14 

4- METODOLOGIA  

4.1- Sujeitos Experimentais  15 

4.2- Procedimentos Experimentais  

4.2.1- Anestesia  16 

  4.2.2- Injeção intraocular da subunidade b da toxina colérica 16 

  4.2.3- Perfusão 16 

  4.2.4- Microtomia  17 

 4.2.5- Processamento do tecido e captação dos dados 18 

4.3- Morfometria  19 

4.3.1- Contagem celular 19 

4.3.2- Medição do diâmetro celular 20 

4.3.3- Densidade óptica relativa  20 

4.3.4- Análise estatística  20 

5- RESULTADOS  

5.1- Contagem das células neurais  23 

 



8 

 

5.2- Medição de área celular 28 

5.3- Análises por DOR 30 

5.4- Aferência óptica 39 

5.5- Procedimento histoquímico com o Klüver-Barrera 39 

5.6- Análises de correlação 42 

6- DISCUSSÃO  

6.1- Análises morfométricas e neuroquímicas  47 

6.1.1- Contagem celular através da coloração de Nissl e NeuN-IR 47 

6.1.2- Contagem das células CB-IR  no NSQ 50 

6.1.3- Atrofia das células do NSQ de animais idosos 54 

6.1.4- Níveis de expressão de GFAP-IR de saguis adultos e idosos 56 

6.1.5- Níveis de expressão de VIP-IR no NSQ de saguis adultos e 

idosos 

58 

6.1.6- Níveis de expressão de 5-HT-IR no NSQ de animais adultos 

e idosos 

 

60 

6.1.7- Níveis de expressão de NPY-IR no NSQ de animais adultos 

e idosos 

 

63 

       6.2- Diminuição da aferência óptica ao NSQ 65 

7- CONCLUSÕES  70 

8- CONSIDERAÇÕES FINAIS 71 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 72 

ANEXOS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



0 

 

LISTA DE FIGURAS 

 

Figura 1: Callithrix jacchus  12 
 

Figura 2: Encéfalo do sagui  
 

17 

Figura 3: Fotomicrografias de secções do encéfalo do sagui mostrando 
o NSQ corado pela técnica de Nissl em animais adultos (A-B) 
e idosos (C-D).  
 

 
 
24 

Figura 4: Fotomicrografias de secções do encéfalo do sagui mostrando 
NeuN-IR no NSQ de animais adultos (A-B) e idosos (C-D). 
 

 
25 

Figura 5 Fotomicrografias de secções do encéfalo do sagui mostrando 
CB-IR no NSQ de animais adultos (A-B) e idosos (C-D). 
 

 
26 

Figura 6: 
 

Gráfico do número de neurônios no NSQ de saguis adultos 
(n=4) e (n=5 para CB) e idosos (n=4). 
 

 
27 

Figura 7:  
 

Gráfico de medição da área média das células neurais do 
NSQ de adultos (n=4) e idosos (n=4). 
 

 
28 

Figura 8: Fotomicrografias de secções do encéfalo do sagui, com 
objetiva de 100x, mostrando detalhes das células do NSQ em 
animais adultos (A) e idosos (B) corados pela técnica de Nissl. 
 

 
 
29 

Figura 9: Fotomicrografias de secções do encéfalo do sagui mostrando 
GFAP-IR no NSQ de animais adultos (A) e idosos (B). 
 

 
32 

Figura 10: Gráfico de DOR para GFAP-IR no NSQ de animais adultos 
(n=4) e idosos (n=4). 
 

 
33 

Figura 11: Fotomicrografias de secções do encéfalo do sagui mostrando 
5-HT-IR no NSQ de animais adultos e idosos. 
 

 
34 

Figura 12: 
 

Gráfico de DOR para fibras 5-HT-IR no NSQ de animais 
adultos (n=4) e idosos (n=4). 
 

 
35 

Figura 13: 
 

Fotomicrografias de secções do encéfalo do sagui mostrando 
NPY-IR no NSQ de animais adultos (A) e idosos (B). 
 

 
36 

Figura 14: Gráfico de DOR para NPY (A) (n=3) e VIP (B) (n=3) no NSQ 
de saguis adultos e idosos. 
 

 
37 

Figura 15: 
 

Fotomicrografias de secções do encéfalo do sagui, mostrando 
VIP-IR no NSQ de animais adultos (A) e idosos (B). 
 

 
38 

Figura 16: 
 

Fotomicrografias de secções do encéfalo do sagui mostrando 
CTB-IR no NSQ de animais adultos (A) e idosos (B).  

 
40 

 

i 



1 

 

 
Figura 17: 
 

Fotomicrografias de secções do encéfalo do sagui mostrando 
o NSQ corado pela técnica de Klüver-Barrera em animais 
adultos (A) e idosos (B). 
 

 
 
41 

Figura 18: 
 

Gráfico de correlação entre idade e variação morfométrica, 
contagem celular, NSQ de saguis adultos em comparação 
com animais idosos. 
 

 
43 

Figura 19: 
 

Gráfico de correlação entre idade e expressão de GFAP no 
NSQ de saguis adultos em comparação com animais idosos. 
 

 
44 

Figura 20: 
 

Gráfico de correlação entre idade e marcação de fibras 5-HT-
IR no NSQ de saguis adultos em comparação com animais 
idosos. 
 

 
45 

Figura 21: 
 

Gráfico de correlação entre idade e expressão de VIP-IR e 
NPY-IR no núcleo supraquiasmático (NSQ) de saguis adultos 
em comparação com animais idosos. 

 
 
46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

 

LISTA DE TABELAS 

 

Tabela 1: Listagem de animais  
 

21 

Tabela 2: Listagem de anticorpos  
 

22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  iii 

ii 



3 

 

ABREVIATURAS 

 

3V Terceiro Ventrículo 

5-HT Serotonina 

ABC Complexo avidina-biotina peroxidase 

Ca2+ Íon cálcio  

CB Calbindina 

CEUA Comitê de ética em uso de animais da UFRN 

CTb Subunidade b da toxina colérica 

ctr Controle 

DAB Diaminobenzidina 

DOR Densitometria óptica relativa 

FIG Folheto intergeniculado 

GABA Ácido gama-aminobutírico 

GFAP Proteína acídica fibrilar glial 

-IR  Imunorreativo 

NeuN Proteína nuclear neuronal 

NPG Núcleo pré-geniculado 

NPY Neuropeptídeo Y 

NSQ Núcleo supraquiasmático 

NSQdm Porção dorsomedial do núcleo supraquiasmático 

NSQvl Porção ventrolateral do núcleo supraquiasmático 

PB Tampão fosfato 

PBS Cálcio 

PLCa Proteína Ligante de cálcio 

  iv 



4 

 

qo Quiasma óptico 

RNAm RNA mensageiro 

SN Sistema Nervoso 

STC Sistema de temporização circadiana 

TGH Tracto geniculo-hipotalâmico 

TRH Tracto retino-hipotalâmico 

VIP Polipeptídeo intestinal vasoativo 

VP Vasopressina 

βA Placas beta-amilóide  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  v 



5 

 

RESUMO 

O sistema de temporização circadiana (STC) é responsável pela geração e 

sincronização dos ritmos circadianos e o núcleo supraquiasmático (NSQ) do 

hipotálamo tem sido descrito como o principal marca-passo circadiano em 

diversas espécies de mamíferos. A organização temporal interna comandada 

pelo NSQ é perturbada com o avanço da idade trazendo inúmeros transtornos 

patológicos que vão desde a perda do desempenho cognitivo complexo a 

funções fisiológicas simples. Portanto, nosso objetivo foi fazer um estudo 

comparativo dos aspectos morfológicos e da composição neuroquímica no 

NSQ de saguis (Callithrix jacchus) adultos e idosos através de técnicas 

imunoistoquímica. Encontramos modificações morfométricas e neuroquímicas 

no NSQ de animais idosos quando comparado aos adultos, dentre essas uma 

possível diminuição da projeção da retina ao NSQ de animais idosos, 

encontrada através da diminuição na imunomarcação a CTB, que pode ocorrer 

devido uma atrofia e/ou diminuição nas fibras provenientes do tracto 

retinohipotalâmico (TRH). A técnica histológica de Klüver-Barrera sugere 

realmente haver uma diminuição dessas fibras que do TRH. Também é visto, 

através de um estudo morfométrico, diminuição e atrofia no número de 

neurônios do NSQ de animais idosos, investigados por meio da técnica de 

Nissl, imunomarcação a NeUN e a calbindina. Análises por densidade óptica 

relativa (DOR) auxiliaram na avaliação da expressão de alguns componentes 

neuroquímicos do NSQ, como a expressão de GFAP, que foi aumentada em 

idosos, dado que indiretamente reforça estar ocorrendo alterações 

morfológicas decorrentes do envelhecimento; o polipetídeo intestinal vasoativo 

(VIP) que não mostrou alteração na sua expressão no NSQ de aniamis idosos, 

a serotonina (5-HT) que se mostrou diminuída na porção dorsomedial do NSQ, 

e o neuropeptídeo Y que aparentemente também diminuiu sua expressão em 

decorrência do aumento da idade. Várias dessas modificações foram vistas em 

outros animais roedores, primatas humanos e não humanos, o sagui vem 

adicionar novas informações sobre o efeito do envelhecimento nas estruturas 

responsáveis pela ritmicidade circadiana e que algumas alterações 

comportamentais comandadas pelo STC e vistas em animais idosos podem ser 

provocadas por essas mudanças morfológicas e neuroquímicas. Embora 

alguns resultados tenham sido quantitativamente negativos, qualitativamente 

todas as análises mostram substâncial mudança ao se comparar animais 

adultos e idosos, talvez em decorrência de um baixo número de amostragem. 

Em conclusão, o sagui mostra inúmeras alterações morfológicas e 

neuroquímicas no NSQ de animais idosos quando comparado aos adultos, o 

que podem resultar em alterações comportamentais que favorecem patologias  

relacionadas ao envelhecimento. 

Palavras-chave: Envelhecimento, NSQ, imunoistoquímica, morfometria, 
mudanças morfológicas e neuroquímicas Callithrix jacchus . 
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ABSTRACT 
 
The circadian timing system (CTS) is responsible for the generation and 
synchronization and the suprachiasmatic nucleus (SCN) of the hypothalamus has 
been described as the major circadian pacemaker in many mammalian species.  
The internal temporal organization managed by SCN is disturbed with aging 
bringing many pathological disorders that range from loss of complex cognitive 
performance to simple physiological functions. Therefore, our aim was perform a 
comparative study of the morphological aspects and neurochemical composition in 
the SCN of marmosets (Callithrix jacchus) adults and older using 
immunohistochemical techniques. We found morphometric and neurochemical 
changes in th SCN o folder animals in comparison to adults, among these a 
possible decreased in retinal projection to the SCN of older animals, found through 
a decline in CTB immunostaining, which can occur due atrophy and/or decreasing 
of fibers from the retinohypothalamic tract (RHT). The Klüver-Barrera histological 
technique strongly suggests a decrease in those fibers from RHT. Also, by means 
of a morphometric study, it is found a atrophy and numerical decline of neurons in 
SCN of aged animals, investigated by Nissl technique, and immunostaining with 
NeuN and calbindin. Relative optical density (ROD) analysis were used to 
evaluate the expression of some neurochemical components in SCN, such as 
GFAP expression, which was increased in older, result that indirectly reinforces 
that morphological changes occurs due the aging; the vasoactive intestinal 
polipeptide (VIP) showed no expression alteration in SCN of older animals; the 
serotonin (5-HT) was descreased in the dorsomedial portion of the SCN, and 
neurpeptide Y (NPY) apparently also decrease due to the increase of age. Many of 
these modifications were seen in other animals, such as rodents, human primates 
and non-human primates. These data about marmoset comes to add new 
information of the effect of aging on structures responsibles for the circadian 
rhytmicity, and that some behavioral changes controlled by th SCN, and founded in 
aged animals, may be caused by these morphological and neurochemical 
changes. Although some results have been quantitatively negative, qualitatively all 
analysis show significant change comparing adult and older animals, perhaps due 
to a low sampling number. In conclusion, the marmoset presents several 
morphological and neurochemical changes in the SCN of aged animals compared 
to adults, which may result in behavioral changes that favor pathology aging 
related.  
 
Keywords: Aging, SCN, immunohistochemical, morphometry, morphological and 
neurochemical changes, Callithrix jacchus. 
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1- INTRODUÇÃO 

 

Os organismos vivos, desde cianobactérias até humanos, estão submetidos a 

uma forte e essencial influência de fatores ambientais que se repetem 

ciclicamente, como o ciclo claro-escuro (dia-noite), ciclo de marés e variações 

sazonais. Dentre esses fatores ambientais, o ciclo claro-escuro é considerado o 

mais influente sobre a execução de comportamento dos seres vivos e devido a 

isso, se percebe uma enorme variedade de comportamentos, processos 

bioquímicos e fisiológicos oscilando em uma duração de aproximadamente 24 

horas, sendo assim chamados de ritmos circadianos (Dibner et al., 2010). Esses 

comportamentos persistem mesmo sem a influência direta desses ciclos, sugerindo 

o caráter endógeno dos ritmos. Os animais são equipados com estruturas neurais 

que os permite antecipar informações sobre mudanças sazonais e diárias e dessa 

forma organizar sua fisiologia e comportamento, tornando-o um agente ativo em 

resposta as transformações ambientais. Em mamíferos essas estruturas fazem 

parte de um sistema, o sistema de temporização circadiana (STC) (Negroni et al., 

2003, Cavalcante et al., 2006, Dibner et al., 2010 ), que compreende um conjunto 

de estruturas neurais diferenciadas, que incluem um marcapasso central; vias de 

entrada, como por exemplo, aferências retinianas que trazem informações sobre os 

ciclos ambientais; e vias de saídas que propiciam acesso aos efetores 

comportamentais (Golombek e Rosenstein, 2010; Ukai e Ueda, 2010). 

O envelhecimento é considerado um processo multidimensional no qual 

fatores ambientais podem proteger ou, inversamente, agravar os seus sinais, de 

maneira não linear, nos processos fisiológicos e neurocomportamentais (Schmidt 

et al., 2012). A grande variação no tempo de vida é influenciada principalmente por 

fatores ambientais, enquanto que a contribuição genética é de 25 a 30%. Nos 

últimos anos as mudanças comportamentais e manipulações biológicas tem 

resultado em um considerável aumento na expectativa de vida humana (Deelen et 

al., 2013).  

Quando falamos especificamente do efeito do envelhecimento no sistema 

nervoso central (SN) é evidenciado ao longo da vida, várias alterações 

morfológicas e neuroquímicas resultando em marcantes alterações 

comportamentais, como as relacionadas com diferentes tipos cognitivos (Fjell e 
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Walhovd, 2010). O envelhecimento traz ao SN mudanças em sua complexidade 

estrutural, mostrando desde alterações sutis que ocorrem em neurônios 

individuais, incluindo redução no tamanho do soma, diminuição de dendritos ou 

espinhos dendríticos (Duan et al., 2003), alterações nos receptores de membranas 

(Hof e Morrison 2004) e mudanças nas propriedades eletrofisiológicas (Chang et 

al., 2005). Além de mudanças mais globais, como, por exemplo, uma substancial 

atrofia da substância cinzenta total (Oh et al., 2013) e uma ativação do córtex pré-

frontal, ipsilateral e contralateral que não aparece ativado em jovens (Persson et 

al., 2004), mostrando um processo compensatório de funcionamento do SN em 

resposta as alterações provenientes da idade.  É verificado, que muitos circuitos 

são interrompidos pela diminuição de sinapses e até por morte celular, sendo 

diferenciada entre os sistemas a vulnerabilidade com relação a quais neurônios 

são mais susceptíveis a neurogeneração (Tomasy e Volkow, 2012).  

Uma vez que, muitas áreas do SN sofrem com os efeitos do envelhecimento, 

é possível que algumas estruturas que compõem o STC possam sofrer alterações 

estruturais e neuroquímicas e comportamentais, devido o envelhecimento, já que 

são verificadas alterações em funções comandadas por esse sistema em animais 

idosos, como por exemplo, a regulação da sincronização por vias fóticas e não- 

fóticas (Duncan, 2006).  

 

1.1- O núcleo supraquiasmático 

O STC de mamíferos é o responsável pela geração e modulação dos ritmos 

circadianos (Dibner et al., 2010). Dentre os componentes do STC destaca-se o 

núcleo supraquiasmático (NSQ) do hipotálamo, apontado desde a década de 70 

como o marcapasso central (Hendrickson et al., 1972; Moore e Lenn, 1972; 

Weaver, 1998; Welsh et al., 2010) e o folheto intergeniculado (FIG) do complexo 

geniculado lateral do tálamo, que atua como modulador do marcapasso em 

roedores (Hickey e Spear, 1976; Morin et al., 1992; Moore e Card, 1994).  

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 logo acima do quiasma óptico (Lydic et al., 1982; 

Cassone et al., 1988). Morfologicamente cada NSQ, de camundongo, possui cerca 
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de 10.000 neurônios (Abrahamson e Moore, 2001); em ratos os valores são de 

aproximadamente 8.000 (Van den Pol, 1980) à 10.971 ± 1.179 (Moore et al., 2002). 

Estruturalmente, esses neurônios estão divididos em duas sub-populações, os que 

recebem projeções dos tractos retino-hipotalâmico (TRH) e genículo-hipotalâmico 

(TGH), são produtores de polipeptídeo intestinal vasoativo (VIP) e estão 

localizados na porção ventrolateral do núcleo, também chamada de “core”. E a 

outra subpopulação é caracterizada por produzir vasopressina (VP) e estão 

localizados na região dorsomedial do núcleo, ou “shell” (Abrahamson e Moore, 

2001; Morin, 2007; Mammen e Jagota, 2011). Várias evidências têm confirmado o 

NSQ como um marcapasso mestre, devido sua necessidade para a marcação 

temporal e subsequente alocação temporal da execução de comportamentos.  Foi 

demonstrado que o transplante de tecidos contendo NSQ para o cérebro de 

animais arrítmicos promove a restauração do ritmo no animal receptor (Lehman et 

al., 1987; Ralph et al., 1990). Além disso, os ritmos são restaurados com o período 

do doador e o disparo neural do ritmo nas células do NSQ persiste em preparações 

de tecido no qual o NSQ é isolado do restante do cérebro (Green e Gillette, 1982).  

Inúmeros neurotransmissores são encontrados nos neurônios do NSQ, como 

por exemplo, o ácido gama-aminobutiríco (GABA) que é encontrado na maioria de 

seus neurônios com graus variáveis de co-localização com VP e VIP (Buijs et al., 

1995). Havendo sempre uma grande variabilidade entre as espécies estudadas, 

muitas outras substâncias que atuam como neurotransmissores ou 

neuromoduladores foram descritas em terminais ou em pericários do NSQ. O 

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

ventral do NSQ de hamster (Card e Moore, 1984), camundongo (Abrahamson e 

Moore, 2001), sagui (Costa et al., 1998; Cavalcante et al., 2002), e Cebus (Pinato 

et al., 2009). Em apenas duas espécies de primatas, o lêmure Microcebus murinus 

(Bons et al., 1990) e humanos (Mai et al., 1991), foram encontrados corpos 

celulares imunorreativos a NPY no NSQ.  A serotonina (5-HT) também foi 

evidenciada em fibras e terminais no NSQ das espécies estudadas até o momento, 

como hamster (Card e Moore, 1984), camundongo (Abrahamson e Moore, 2001) e 

sagui (Cavalcante et al., 2002, Cavalcante et al., 2011). No caso do aminoácido 

excitatório, o glutamato (GLU) tem sido  encontrado apenas em terminais (Van den 

Pol, 1991; De Vries et al., 1993).  
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As proteínas ligantes de cálcio (PLCa) estão associadas à diminuição e 

controle da concentração citoplasmática do íon cálcio, sendo e são chamadas de 

“tamponantes”,  responsável pela diminuição da amplitude dos sinais de cálcio (Hof 

et al., 1999). Em saguis, uma PLCa, a calbindina (CB), é utilizada como um 

excelente marcador do NSQ, estando presente em praticamente todas as células 

que compõem  esse núcleo, uma característica que parece ser especifica a essa 

espécie (Costa e Britto, 1996; Cavalcante et al., 2008). Em outras espécies a 

marcação de CB é mais distribuida pelo NSQ, por exemplo, em humanos ela está 

concentrada na porção central do NSQ (Mai et al., 1991), em ratos a marcação de 

CB é visualizada nas periferias medial e lateral do NSQ (Celio, 1990). A calretinina 

também é encontrada no NSQ, em sagui e no mocó (Kerodon rupestres), por 

exemplo, ela está mais concentrada em pequenas porções do NSQ ventral e 

dorsal, sem haver preenchimento total do núcleo (Cavalcante et al., 2008). 

A informação luminosa é conduzida ao NSQ por duas vias: o TRH e o 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) e é a principal via 

sincronizadora dos ritmos circadianos ao ciclo claro-escuro (Xu et al., 2012). Na 

ausência de todas as outras vias visuais, o TRH é suficiente para manter a 

sincronização e a sua lesão resulta em perda da sincronização, com persistência 

dos ritmos em livre-curso (Johnson et al., 1988). Já o TGH, tem origem no FIG e 

incide também na porção ventrolateral do NSQ. A maioria das investigações infere 

que a presença de células imunorreativas a NPY no FIG e terminais no NSQ 

constitui prova da existência do TGH. Além disso, essa projeção foi confirmada 

anatomicamente em algumas espécies com técnicas de injeção de traçadores 

(Harrington et al., 1985; 1987; Morin et al., 1992; Moore e Card, 1994). Uma 

terceira via aferente ao NSQ que também merece destaque, é representada por 

uma projeção serotoninérgica proveniente dos núcleos da rafe, em especial do 

mediano da rafe (Hay-Schmidt et al., 2003; Pontes et al., 2010). Apesar de ainda 

serem pouco conclusivas, há evidências de que a 5-HT funcionalmente pode 

modular a entrada fótica para o NSQ pelo controle da liberação de glutamato a 

partir do TRH (Morin, 1999).   
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1.2- Perda da estabilidade do marcapasso circadiano pelo 

envelhecimento 

 

 O STC permite que o organismo tenha uma organização temporal interna 

ordenada, propiciando a execução adequada dos mecanismos fisiológicos e 

comportamentais. No entanto, quando o relógio circadiano em animais jovens não 

está sincronizado com o ambiente, a homeostasia é muito perturbada e exibe uma 

funcionalidade que pode ser comparada a algumas alterações observadas com o 

envelhecimento, como por exemplo, uma diminuição da precisão temporal 

(Zhdanova et al., 2011) e alguns transtornos patológicos (Davidson et al., 2008). 

Os efeitos do envelhecimento no ritmo circadiano têm implicações desde o 

desempenho cognitivo complexo a funções fisiológicas simples. Um trabalho em 

hamster demonstrou a fragmentação do comportamento locomotor circadiano em 

animais idosos o que comprometeu drasticamente as tarefas cognitivas realizadas 

por esses animais (Antoniadis et al., 2000).  

 Adicionalmente, a longevidade parece estar ligada ao padrão adequado do 

ritmo em mamíferos, uma vez que a implantação de tecidos contendo NSQ 

neonatal em hamsters idosos demonstrou um aumento na longevidade desse 

animal, havendo uma retomada da função normal do ritmo de vários mecanismos 

fisiológicos (Hurd e Ralph, 1998). Devido à idade avançada afetar funções 

reguladas pelo NSQ, tem sido sugerido que esta estrutura é o lócus primário para 

mudanças relacionadas ao envelhecimento (Yamazaki et al., 2002). 

 

1.2.1- Mudanças morfológicas no NSQ relacionadas com o 

envelhecimento 

 Zhang et al. (1998) demonstraram que animais idosos são aproximadamente 

20 por cento menos sensíveis aos efeitos sincronizadores do ciclo claro-escuro do 

que animais jovens. Além disso, parece não haver alterações nas inervações das 

vias, TRH e TGH, que levam a informação fótica da retina ao NSQ (Zhang et al., 

1998). Esses achados sugerem que déficits na sincronização relacionada ao 

envelhecimento resultam de alterações em nível de retina ou do NSQ, mas poucas 

pesquisas tem focado o olho como o possível local de maior alteração causada 



 

6 

 

pela idade que possa resultar em todas as demais mudanças circadianas já 

observadas.  

 Pesquisas têm mostrado uma brusca diminuição na absorção da luz azul pela 

retina de humanos que passaram dos 60 anos (Dillon et al., 2004), e uma pequena 

diminuição da ativação de células ganglionares intrinsecamente fotorreceptoras 

que produzem melanopsina (Kessel et al., 2010). Algumas consequências 

comportamentais e funcionais da alteração de captação da luz na ritmicidade 

circadiana têm sido evidenciadas, como por exemplo, em idosos saudáveis, sem 

catarata, foi mostrado haver uma diminuição na resposta ao atraso de fase para 

uma luz moderada, além disso, foi visto que a exposição noturna a uma luz 

monocromática branca ou policromática branca não difere entre os jovens e os 

idosos com relação à estrutura do sono, alerta noturno e ao atraso de fase. 

Trabalhos moleculares no NSQ de idosos tem mostrado uma significativa redução 

da indução fótica de c-fos ou da proteína FOS em camundongos, ratos e hamster 

(Zhang et al., 1998), bem como, uma grande diminuição na indução de Per1 em 

hamster (Kolker et al., 2003). Biello, (2009) sugere que as mudanças moleculares 

vistas na resposta ao estimulo fótico pode ocorrer devido uma ação diminuída de 

GLU nos receptores NMDA durante a senescência. 

 As alterações relacionadas com a idade, por enquanto, não podem ser 

explicadas apenas pela morte celular ou atrofia das células do NSQ, uma vez que, 

alguns trabalhos diferem com relação à diminuição ou não do número de células 

neuronais e gliais do NSQ de ratos de ambos os sexos (Madeira et al., 1995; 

Tsukahara et al., 2005; Roberts et al., 2012). Estudos pós-morte tem indicado uma 

degeneração neuronal do NSQ durante a senescência, sugerindo que o 

marcapasso circadiano no cérebro de humanos torna-se progressivamente 

deteriorado durante o envelhecimento (Zhou e Swaab, 1999; Hofman e Swaab, 

2006).  

 Madeira et al., (1995) em um estudo estereológico com ratos machos e 

fêmeas, adultos e idosos, não encontrou nenhum efeito da idade ou sexo no 

número total de neurônios e astrócitos do NSQ. Em um estudo semelhante 

Tsukahara et al., 2005, também mostrou não haver alterações no volume total do 

NSQ independente da idade e do sexo, e sim uma diminuição  no número de 

neurônios no NSQ de animais  de fêmeas idosas e de machos adultos. Eles 
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mostraram ainda, que a perda neuronal evidenciada nos machos adultos se 

estabiliza durante a idade avançada, ou seja, a significativa perda neuronal em 

machos acontece durante a fase a adulta. . Mais recentemente Roberts et al., 2012 

comprova essa estabilidade dependente da idade nos machos, mostrando uma 

diminuição no numero de neurônios das duas porções do NSQ, a dorsomedial e a 

ventrolateral em macaco rhesus machos adultos e idosos, e em fêmeas idosas, 

quando comparado com os animais juvenis. Esses resultados indicam que o 

processo temporal de diminuição é diferente entre os sexos. Nesse mesmo 

trabalho, Roberts et al., 2012 fizeram uma análise do diâmetro nuclear das células 

do NSQ, sendo demonstrado que ocorre uma atrofia no tamanho nuclear pelo 

aumento da idade em ambos os macacos machos e fêmeas. 

 No que diz respeito às células gliais, o efeito do envelhecimento difere do que 

é visto em neurônios. Trabalhos tem mostrado um aumento na quantidade de 

expressão da proteína acídica fibrilar glial (GFAP), marcador de astrócitos, no NSQ 

de rato e macaco rhesus, em especial na porção dorsomedial do núcleo 

(Tsukahara et al., 2005; Roberts et al., 2012). Alguns trabalhos tem mostrado uma 

diminuição na amplitude da atividade elétrica das células do NSQ possivelmente 

por alterações nas propriedades da membrana celular (Farajnia et al., 2012), mas 

poucos estudos tem investigado especificamente  a função da membrana no 

envelhecimento do NSQ (Nygård et al., 2005). 

 

1.2.2- Alterações neuroquímicas no NSQ durante o 

envelhecimento  

  Além de todas as alterações morfológicas induzidas pela idade no NSQ , uma 

redução na expressão de vários neurotransmissores é observada, incluindo a de 

VIP, peptídeo liberador de gastrina, neurotensina e VP (Swaab et al., 1985; Harper 

et al., 2008; Duncan et al., 2010).  

 Alguns trabalhos mostram diferentes resultados com relação a diminuição ou 

não de neurônios imunorreativos a VIP e VP. Em humanos idosos, é verificada 

uma redução no número total de células que expressam VP, mas de forma não 

significativa (Hofman et al., 1988). Por outro lado, roedores e primatas idosos 

mostram consistentes alterações na expressão de VIP (Kawakami et al., 1997; 

Cayetanot et al., 2005a) e VP (Roozendaal et al., 1987; Cayetanot et al., 2005a) e 
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do RNAm de VIP (Duncan et al., 2001; Kalló et al., 2004). Essa diminuição de 

expressão de VIP e VP pode ser significativamente restaurada em ratos idosos 

após o tratamento com uma neurotrofina, o fator de crescimento do nervo (NGF) 

(Pereira et al., 2005), mas o possível efeito dessa restauração no ritmo não foi 

demonstrado.    Estudos mostram fortes mudanças nos horários de expressão de 

VIP e VP no NSQ de primatas idosos não-humanos, Microcebus murinus, quando 

comparado com adultos (Cayetanot et al., 2005a; Aujard et al., 2006), nos quais  

VIP e VP exibem um ritmo diário em seu número e intensidade de marcação para 

os animais jovens, com picos de intensidade de VP ocorrendo durante a segunda 

parte do dia, e VIP durante a noite. Já em animais idosos VP aparece de forma 

mais intensa no inicio da noite, enquanto a maior expressão de VIP ocorre no inicio 

do dia (Cayetanot et al., 2005a; Aujard et al., 2006).  VP é descrito como um 

neurotransmissor envolvido na amplificação da ritmicidade, agindo como um 

regulador de “feedback” da atividade elétrica dentro do NSQ (Ingram et al., 1998), 

já as células VIP são intrínsecas e se projetam para a parte dorsal do NSQ, onde 

estão localizadas as células imunorreativas a VP levando as informações que 

chegam, como as provenientes do TRH. Nesse pensamento é possível perceber 

que uma diminuição ou mudança de horário de expressão, pode acarretar em 

atividade elétrica irregular dos neurônios no NSQ e alteração da execução de 

comportamentos (Ingram et al., 1998; Cayetanot et al., 2005a). 

 Déficits também são encontrados em mecanismos reprodutivos controlados 

pelo NSQ, sendo observado que em ratas idosas as habilidades do NSQ para 

estimular as ondas de produção hormonal enfraquecem. O RNAm de VIP torna-se 

arrítmico no NSQ de hamsters fêmeas de meia idade (Krajnak et al., 1998; Gerhold 

et al., 2005) e a suspensão de VIP no NSQ de fêmeas jovens de hamsters, 

resultam na aceleração de déficits na ativação do eixo hormônio liberador de 

gonadotrofina e hormônio luteinizante que imita a população idosa (Gerhold et al., 

2005).  

 Alterações na densidade de axônios terminais GABAérgicos e na subunidade 

α3 de receptores GABAA tem sido demonstrado (Palomba et al., 2008) no NSQ de 

camundongos idosos. GABA tem um importante papel na regulação da amplitude e 

sincronização da atividade de disparo dos neurônios do NSQ (Aton et al., 2006), e 

parece trabalhar em conjunto com VIP, uma vez que 70% dos botões sinápticos 
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que contem este neuropeptídeo também possuem GABA (Castel e Morris, 2000). 

Por isso acredita-se que uma diminuição de terminais sinápticos pode contribuir 

para uma diminuição ou inadequada sinalização dos neurônios VIP do NSQ 

(Palomba et al., 2008). 

 A 5-HT participa da regulação de alguns parâmetros comportamentais do STC 

que sofrem alterações com a idade, como o ritmo circadiano de roda de atividade 

ou na modulação de mudanças de fase (Penev et al., 1995). É verificado 

mudanças relacionados com a idade em receptores de 5-HT no NSQ (Duncan et 

al., 2010; Duncan e Franklin, 2007) podendo influenciar na execução elaborada 

dos comportamentos dependentes da presença de 5-HT (Garau et al., 2006). 

Similar ao que é visto em GABA, foi encontrada uma expressiva expressão do 

receptor 5-HT7 localizado na sub-região do NSQ característica pela expressão de 

CB, e que sofre alterações em decorrência do aumento da idade (Duncan e 

Franklin, 2007). 

 A plasticidade sináptica é criticamente dependente do influxo de cálcio 

neuronal e das vias de sinalização mediadas pela Ca2+. O declínio da expressão 

de PLCa torna os neurônios mais vulneráveis à insultos tóxicos mediados pelo 

cálcio, como na excitotoxicidade, contribuindo para a perda neuronal, como as que 

ocorrem em algumas doenças neurodegenerativas (Geula et al., 2003). Reduções 

na variação diária de imunorreatividade para CB, uma importante proteína 

tamponante do Ca2+, foi demonstrada no NSQ de um primata (Cayetanot et al., 

2007). As células imunorreativas a CB formam dentro do NSQ um pequeno 

grupamento de células que expressam FOS em resposta à luz (Silver et al., 1996), 

e levam a um distúrbio do ritmo circadiano de atividade locomotora quando 

lesionadas (Kriegsfeld et al., 2004). Esse distúrbio é semelhante as alterações de 

atividade locomotora evidenciadas em animais idosos (Valentinuzzi et al., 1997) 

podendo haver uma relação entre esse comportamento e a diminuição de CB no 

NSQ.  

 Outros neuropeptideos tem sido estudados no envelhecimento do NSQ, no 

entanto, há nesse ponto um amplo campo para estudos e conhecimento de quais 

outras alterações estejam interferindo na funcionalidade precisa do relógio 

circadiano em elaborar, controlar e comandar mecanismos biológicos que otimizam 

a execução de comportamentos nos organismos vivos. 
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1.2.3- Mudanças na sincronização circadiana relacionadas com o 

envelhecimento 

Mudanças em vários parâmetros básicos do ritmo circadiano em mamíferos 

estão associadas com o aumento da idade. Estas mudanças incluem alterações no 

comprimento do período circadiano, redução na amplitude e na duração da fase de 

atividade dos ritmos (Satinoff et al., 1993; Watanabe et al., 1995) regulados pelo 

relógio, resultando em uma resposta alterada tanto para estímulos fóticos quanto 

não fóticos (Brock, 1991, Duncan, 2006).  

Witting et al. (1993) observaram que durante a sincronização ao ciclo claro-

escuro, a amplitude do ritmo de atividade pode ser aumentada pelo aumento da 

intensidade luminosa, de forma que, a amplitude do ritmo em animais velhos 

expostos a uma luz muito forte pode se assemelhar com a amplitude encontrada 

em animais jovens, demonstrando que a sensibilidade das células é diminuída. 

Ratos e camundongos, por exemplo, exibem rupturas em suas habilidades de 

sincronização fótica (Benloucif et al., 1997), apresentando uma diminuição na 

resposta a pulsos fóticos (Zhang et al., 1998; Benloucif et al., 1997), e não fóticos 

(Van Reeth et al., 1993, Duncan, 2006), em uma idade avançada, além de seus 

padrões de atividade locomotora apresentarem um substancial aumento de 

fragmentações, alongamento do periodo e alterações na ressincronização 

(Nakamura et al., 2011; Valentinuzzi et al., 1997). Um recente trabalho mostrou 

que a diminuição no numero de neurônios dopaminérgicos da substância negra, 

que ocorrem em animais idosos, pode estar vinculado à alteração vista no período 

circadiano da atividade locomotora (Tanaka et al., 2012). Além disso, o 

comportamento circadiano de beber (Burwell et al., 1992), o ritmo de atividade 

locomotora (Valentinuzzi et al., 1997) e o ritmo de temperatura corporal (Weinert, 

2010) possuem uma amplitude reduzida em ratos idosos. 

Em humanos, o envelhecimento saudável está associado a uma diminuição do 

sono durante o período da noite, diminuição do estágio de sono profundo e um 

aumento do número de cochilos durante o dia, apresentando uma diminuição na 

amplitude e um aumento na fragmentação do ritmo atividade-repouso (Huang et 

al., 2002). Um interessante estudo mostrou que idosos saudáveis parecem 

precisar, fisiologicamente, de menos tempo de sono (Duffy et al., 2009).  Em um 

estudo longitudinal do padrão de sono, realizado em macacos rhesus foram 
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observadas semelhantes modificações encontradas em humanos, como, uma 

diminuição do período de atividade diária associada a muitas modificações, dia-a-

dia, na qualidade e quantidade de sono (Zhdanova et al., 2011). Também foi 

demonstrada uma mudança no período intrínseco do ritmo circadiano dos macacos 

rhesus, a ponto de não se conseguir definir o cronotipo dos animais idosos, 

associado a uma significativa diminuição dos níveis de melatonina (Zhdanova et 

al., 2011). 

 Cayetanot et al. (2005b) e paralelamente Aujard et al. (2006), mostraram que 

animais, M. murinus, (de 5 meses de idade) sujeitos à uma aceleração de ciclos 

sazonais  exibiram as mesmas alterações no padrão locomotor que são verificadas 

em animais cronobiologicamente envelhecidos (6-9 anos). Além disso, ambos os 

grupos animais idosos e animais com aceleração sazonal mostraram diferenças 

significativas da atividade locomotora quando comparado com os adultos e jovens 

(2 – 4 ½ anos). Os animais cronobiologicamente idosos e artificialmente 

acelerados (2-4 ½ anos de idade; 5-9 ciclos sazonais) exibiram uma diminuição da 

atividade noturna e aumento da atividade diurna. Essa ruptura no padrão de vigília, 

sono e fragmentação da atividade são similares àqueles observados no 

envelhecimento humano. 

As mudanças nos ritmos de atividade circadiana, como o sono, tornam-se 

irregulares com a idade levando a uma diminuição na qualidade de vida por 

propiciar, por exemplo, deficiências cognitivas e estresse emocional (Singletary e 

Naidoo, 2011). O rompimento severo dos ritmos circadianos tem sido associado 

com a suscetibilidade a doenças (Gibson et al., 2009), o que tem aumentando 

bastante o interesse pelo estudo das mudanças circadianas causadas pelo 

envelhecimento e o envelhecer de forma saudável. 

 

 

1.3- Sagui (Callithrix jacchus): O modelo experimental 

   O sagui, Callithrix jacchus, é um primata neotropical de pequeno porte (Figura 

2), medindo cerca de 30 cm de corpo e mais 17 cm de cauda, o que confere 

equilíbrio ao animal. O seu peso varia entre 230-420g, e esse tamanho 

relativamente pequeno e sua organização social em pequenos grupos familiares 

facilita sua instalação em cativeiros. Aos quinze meses de vida o sagui adquire a 
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maturidade sexual, sendo por isso, considerado um animal adulto. Sua vida adulta 

se estende até os 8 anos quando algumas características do envelhecimento se 

tornam mais evidentes, como por exemplo, os tufos de pelos ao redor da orelha, 

característico da espécie, ficam grisalhos e mais escassos, bem como ocorre um 

“enrugamento” da pele no rosto. Esses animais podem sobreviver até os 16 anos, 

no entanto, a partir dos 13 anos de idade ele é acometido por várias doenças 

inflamatórias intestinais e osteoporose (Abbot et al., 2003). O sagüi vem adquirindo 

maior importância para a investigação em neurociência e áreas afins, incluindo a 

farmacologia, etologia, genética, endocrinologia e biologia reprodutiva (Tardif et al., 

2006).  

O sagui é ideal para a pesquisa com envelhecimento por possuir um dos 

menores tempos de vida entre os primatas e mesmo quando isolados durante 

muito tempo não apresentam comportamentos estereotipados (Tardif et al., 2011). 

Recentes achados têm indicado similaridades no processo de envelhecimento dos 

saguis comparados a humanos, como por exemplo, depósitos de ß- amiloide (βA) 

no córtex cerebral, as placas senis verificadas na doença de Alzheimer em 

humanos, (Geula et al., 2002), redução na neurogênese hipocampal (Leuner et al., 

2007), diminuição de calbindina nos neurônios colinérgicos do prosencéfalo basal 

(Wu et al., 2003) e envelhecimento das cartilagens (Tardif et al., 2011).  

 

 

               Figura 1- Callithrix jacchus. 
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2-  JUSTIFICATIVA 

 

   A senescência tem sido tema de vários estudos clínicos ao longo das últimas 

décadas. O envelhecimento causa modificações neuroquímicas e morfológicas nos 

componentes dos sistemas cerebrais, levando a uma alteração das funções 

fisiológicas e consequentemente em um desequilíbrio da homeostase ocasionando 

o aparecimento de diversas patologias relacionadas com este fenômeno biológico. 

O sistema de temporização circadiana também sofre modificações relacionadas 

com o envelhecimento, ocasionando um desequilíbrio na organização temporal do 

organismo, o que provoca uma menor qualidade de vida nos indivíduos. Portanto é 

fundamental a compreensão deste fenômeno plástico sobre os componentes deste 

sistema, com o intuito de entender como a velhice age no relógio biológico. O sagüi 

se caracteriza como um excelente sujeito experimental de pesquisas biomédicas, e 

o entendimento de como o STC do sagui responde ao avanço da idade, pode 

ajudar na compreensão de como o mesmo fenômeno acontece nos seres 

humanos, preenchendo assim uma lacuna importante nas abordagens 

farmacológicas, morfológicas e clínicas da senescência.  
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3- OBJETIVOS 

 

3.1- Objetivo geral 

 Fazer um estudo comparativo dos aspectos morfológicos e da composição 

neuroquímica no NSQ de saguis (Callithrix jacchus) adultos e idosos através de 

técnicas histológicas, imunoistoquímicas e de traçamento neural.  

 

3.2- Objetivos específicos 

 Fazer uma análise morfométrica do NSQ , comparando-se animais adultos e 

idosos. 

 

 Verificar se ocorre atrofia nas células do NSQ, a partir de medidas de 

diâmetros de corpo celular, de animais idosos quando comparado aos adultos. 

 

  Verificar o nível de expressão de, GFAP, CB, VIP, NPY e 5-HT, no NSQ de 

saguis, comparando os animais adultos com os idosos. 

 

 Comparar o padrão de marcação dos terminais retinianos do NSQ entre os 

saguis adultos e idosos utilizando a injeção intraocular da subunidade b da toxina 

colérica (CTb). 
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4- METODOLOGIA  

 

4.1- Sujeitos experimentais 

       Foram utilizados 7 saguis adultos (1 macho e 6 fêmeas) com idades de 

aproximadamente 3-7 anos e 6 saguis idosos (1 macho e 5 fêmeas) com idade de 

09- 12 anos (Ver tabela 1), em boas condições de saúde, provenientes do Núcleo 

de Primatologia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, com autorização 

do IBAMA (n° 1/24/92/0039-00). Neste local, os animais foram mantidos em gaiolas 

de alvenaria e tela de arame, medindo 2,0 x 1,0 x 2,0m, estando expostos a 

condições de temperatura, umidade e iluminações naturais, com alimentação e 

água continuamente a disposição. Todos os cuidados foram tomados durante o 

manuseio dos animais, buscando sempre seu bem-estar, assim como minimizar ao 

máximo qualquer possível estresse e/ou sofrimento. Os procedimentos 

experimentais seguiram as normas estipuladas através da Lei Arouca (Lei nº 

11.798) que regulamenta o uso de animais para a pesquisa científica, bem como 

as normas estabelecidas pelo National Research Council of the National Academy, 

publicadas no livro “Guidelines for the Care and Use of Mamals in Neuroscience 

and Behavioral Research”.  

 Todos os experimentos foram aprovados pelo comitê de ética em uso animal 

(CEUA-UFRN nº 026/2010- processo de autorização em anexo).  

 

4.2- Procedimentos experimentais 

        Um grupo de animais (3 idosos e 3 adultos) receberam uma injeção 

intraocular de CTb, a fim de verificar possíveis alterações no padrão de projeção 

através da via fótica, o TRH, até o NSQ. Outro grupo de animais (3 idosos e 5 

adultos) foram submetidos a perfusão sem passarem anteriormente por nenhum 

outro procedimento invasivo. Os materiais correspondentes aos animais adultos 

dos dois grupos, injeção e neuroquímica, utilizados neste trabalho, já haviam sido 

processados para a execução de outros trabalhos no laboratório, seguindo os 

mesmos procedimentos aqui descritos, não sendo necessário a eutanásia de 

animais adultos para este estudo.  
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4.2.1 Anestesia 

 Os animais receberam como medicação pré-anestésica cloridrato de tramadol 

e xilazina, ambos na dose de 5 mg/Kg por via intramuscular. O tramadol é um 

opióide necessário para potencializar o efeito da analgesia adequada ao 

procedimento, já a xilazina é um relaxante muscular. Após 10 minutos, os animais 

foram do Núcleo de Primatologia para a sala de procedimentos cirúrgicos do 

Laboratório de Neuroanatomia, onde foram induzidos e mantidos em anestesia 

inalatória com isoflurano e oxigênio 100% administrado através de máscara, até 

atingir o plano anestésico.  

 

            4.2.2- Injeção intraocular da subunidade b da toxina colérica (CTb) 

   Evidenciada a completa anestesia dos animais, eles foram submetidos a uma 

injeção intra-ocular unilateral de 80 µl de uma solução aquosa do traçador neuronal 

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

contendo dimetilsulfóxido a 10 % para aumentar a permeabilidade e 

consequentemente, melhorar a captação dessa substância pelas células 

ganglionares da retina.  A injeção foi feita no olho esquerdo, seguindo o protocolo 

do laboratório, utilizando-se uma agulha calibre 30 (8,0mm X 0,3mm), lentamente, 

sob pressão, com auxilio de uma micro-bomba propulsora, que impulsiona a 

solução num fluxo de 1µl/minuto. Essa agulha é introduzida na junção esclero-

corneal, atingindo o corpo vítreo, em um ângulo de aproximadamente 45º. Após o 

término do fluxo da solução, a agulha foi mantida por mais 15 minutos, visando 

diminuir um possível refluxo da solução. Após a retirada da agulha foi colocado 

uma pomada cicatrizante no olho do animal. Encerrado o procedimento da injeção 

intra-ocular, os animais retornaram à uma gaiola da sala de recuperação do Núcleo 

de Primatologia, permanecendo em observação pelo período de sobrevida de 5  

dias, tempo ideal para o transporte do traçador, da retina para toda a parte do 

sistema nervoso. 

 

4.2.3 Perfusão 

Ao atingir o plano anestésico, cada animal foi submetido à perfusão transcardíaca, 

que compreende os seguintes passos: 
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1. Posicionamento do animal em decúbito dorsal sobre tela de arame sob ponto de 

água. 

2. Toracotomia, com incisão de pele, músculos e arco costal, sendo estes removidos 

em bloco, para exposição do coração. 

3. Cardiopunção no ventrículo esquerdo, utilizando uma agulha de 17 mm x 1,5 mm, 

a qual é direcionada para o cone arterioso, seguindo-se uma incisão no átrio 

direito. A agulha é conectada a uma bomba peristáltica (Cole-Parmer), passando-

se 300 ml de solução salina a 0,9% em tampão fosfato 0,1M, pH 7,4 com heparina 

(Hemofol-Cristália, 2ml/1000 ml de solução salina), com o objetivo de lavar o 

sistema circulatório do animal prevenindo a formação de coágulos e possibilitando 

a melhor penetração do fixador nos tecidos. Em seguida é colocado 700ml de 

solução de paraformaldeido 4% em tampão fosfato 0,1M, pH 7.4, passando-se 

metade desta solução a um fluxo de 6,0 ml por minuto e a outra metade a 3,0 ml 

por minuto, durando todo o procedimento em média de 30 minutos.  

4. Após, aproximadamente 2 horas, os encéfalos foram retirados por fratura dos 

ossos da calota craniana (Figura 2), e colocado em pós-fixação na mesma solução 

fixadora, acrescida de sacarose a 30% por 4 horas e então colocados em outra 

solução de sacarose a 30% em tampão fosfato 0,1 M, pH 7,4 até serem 

submetidos a microtomia.  

 

 

Figura 2: Encéfalo do sagui, vista superior (A), lateral (B) e inferior (C). 

 

 

4.2.4- Microtomia 

Os encéfalos foram congelados por gelo seco e seccionados em micrótomo 

de deslizamento, obtendo-se secções coronais de 30 µm. Estas foram distribuidas 

sequencialmente em 6 compartimentos, em um meio líquido contendo tampão fosfato 

0,1 M, pH 7,4. Cada um desses compartimentos contém 1 de 6 secções, de maneira 

A B C 
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que a distância entre uma secção e a seguinte seja de aproximadamente 180 µm. 

Estes cortes foram armazenados em uma solução anti-congelante à base de etileno-

glicol e tampão fosfato mais sacarose e posteriormente conservados a 4ºC até as 

reações de imunoistoquímica ou de coloração. 

 

4.2.5- Processamento do tecido e captura dos dados 

       Uma das séries de cada encéfalo foi utilizada para coloração citoarquitetônica 

pelo método de Nissl, utilizando como corante a tionina. Através da coloração por 

essa técnica todas as células são coradas, proporcionando a possibilidade de 

identificá-las através de seus tamanhos, forma e localização. Esse procedimento é 

feito com cada um dos animais utilizados, uma vez que, podem ocorrer diferenças 

individuais nas estruturas cerebrais. Um compartimento de 2 representantes de 

cada grupo, adulto e idoso, foi utilizado  na técnica de Klüver-Brarrera que consiste 

na utilização de dois corantes: o Luxol fast blue para a identificação de fibras 

mielinizadas (azul-esverdeada) e Cresil violeta para uma marcação lilás dos 

corpúsculos de Nissl. 

Séries diferentes foram submetidas à análise imunoistoquímica, empregando o 

protocolo ABC (avidina-biotina-complexo peroxidase). Nesta análise, anticorpos 

específicos foram usados para identificar a expressão de substâncias neuroativas 

do NSQ do sagui, como a CTb injetada, proteína neuronal nuclear (NeuN), GFAP, 

CB, 5-HT, VIP e NPY. Todos os procedimentos imunoistoquímicos seguiram o 

mesmo protocolo, tanto para os animais adultos como os idosos. As secções de 

um compartimento de cada vez foram lavadas (4 vezes de 10 minutos) com 

tampão fosfato (PBS) 0,1 M, pH 7,4, sob agitação automática, e pré-tratadas com 

peróxido de hidrogênio a 0,3% em PBS por 20 minutos para inativação da 

peroxidase endógena. Colocamos os cortes em contato com um anticorpo primário 

específico (Ver tabela 2) diluído em PBS contendo Triton-X 100 a 0,4% (ICN 

Biomedicals), e de soro normal a 2% (Sigma Chemical Company) do animal em 

que foi obtido o anticorpo secundário durante aproximadamente 20 horas (25ºC). 

Em seguida, as secções foram colocadas em contato com o anticorpo secundário 

biotinilado (Ver tabela 2), na concentração  1:1000 (Jackson), diluído em Triton-X 

100 a 0,4%, por 90 minutos. Após esta etapa, os cortes foram incubados numa 

solução contendo avidina e biotina (20% da solução total) mais Triton-X 100 NaCl, 
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por 90 minutos. Para visualizar a reação, os cortes foram colocados em contato 

com um cromógeno, a diaminobenzidina (DAB) (Sigma, St Louis, MO, USA) a 

2,5% diluída em PB (0,1M / pH 7,4). Entre cada uma das etapas foram realizadas 

cinco lavagens do tecido, de cinco minutos cada, com PB a 0,1 M e pH 7,4. Os 

cortes foram montados em lâminas gelatinizadas, secas em temperatura ambiente, 

e posteriormente mergulhadas em uma solução de tetróxido de ósmio a 0,05%, por 

30 segundos, para intensificação da reação, passadas numa sequência crescente 

e decrescente de álcoois para desidratação, por fim são coladas as lamínulas.  

 A avaliação dos resultados imunoistoquímicos foi feita com o auxílio de um 

microscópio óptico (Olympus, BX-41) utilizando campo claro. As imagens foram 

digitalizadas utilizando uma câmera (Nikon, DXM-1200) acoplada ao microscópio e 

conectada a um computador, sendo subseqüentemente operacionalizadas para 

ajuste de brilho e contraste com o programa Adobe Photoshop 7.0. 

 

4.3- Morfometria   

Usando o programa Image J (versão 1.46i, NIH) foram feitas contagens de 

células no NSQ de adultos e idosos para Nissl, NeuN e CB, bem como, pudemos 

fazer uma análise de densidade óptica para GFAP, 5-HT, VIP e NPY. Esse 

programa também foi utilizado na análise do diâmetro do corpo celular para 

verificar possível atrofia neuronal. 

 

4.3.1- Contagem celular 

De cada animal idoso e adulto foram feitas imagens em objetivas de 40x, nas 

quais podíamos ver em detalhes os critérios estabelecidos para a contagem de 

células (presença de nucléolo e borda celular bem delimitada). O NSQ foi 

representado ao longo de sua extensão por seis imagens, uma em nível rostral, 

três médios e duas caudais. Um retângulo de dimensão 6x4 cm foi extraído de 

todas as imagens na região correspondente ao NSQ para ser feito a contagem. 

Todas as imagens (adultos e idosos) foram unidas e renomeadas de forma 

aleatória para que o contador não soubesse a qual animal pertencia à imagem, 

caracterizando uma contagem às “cegas”, para minimizar os efeitos sugestivos de 

conhecimento da amostra.  
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4.3.2- Medição de diâmetro celular 

Para a medição de diâmetro celular foram usadas as mesmas áreas 

separadas para as contagens, pela técnica de Nissl, medindo 6x4 cm. Foram feitas 

medições de 50 (cinquenta) células para cada animal, adulto e idoso, separado por 

nível, dez células rostrais, trinta mediais e dez caudais.   

 

4.3.3- Densidade óptica relativa 

Para a análise por densitometria óptica relativa (DOR) as imagens, de cada 

substância, foram tiradas em um mesmo momento, submetidos a uma mesma 

intensidade de luz, e não puderam ter modificação de brilho e contraste, uma vez 

que, os valores em pixels encontrados em cada imagem correspondem a uma 

intensidade maior ou menor de marcação para determinada substância. Cada 

animal foi representado por seis imagens, uma de nível rostral, três médios e dois 

caudais.  

Para GFAP e 5-HT foram feitas sete medições em cada imagem, dos adultos 

e dos idosos. Uma medição na área controle, o quiasma óptico, que serviu para 

normalizar os demais valores do mesmo corte; três medições na área 

correspondente a porção dorsomedial e as três últimas na região ventrolateral do 

NSQ. Para VIP e NPY só foram feitas quatro medições, uma na área controle e as 

outras três na região ventrolateral do NSQ. 

 O número médio de pixels calculados nos campos de interesse foi subtraído 

do número de pixels da área controle no mesmo tecido. Nesse tipo de análise o 

próprio tecido é utilizado como controle dele para a correção de possíveis 

variáveis, que possam interferir no resultado, como diferenças de background 

decorrente das imunoistoquímicas, uma vez que, os animais não puderam ser 

processados em um mesmo momento. 

 

4.3.4- Análise estatística  

Para confirmar se há diferença entre os grupos animais, na contagem, 

medição de diâmetro celular e na densitometria, foi utilizado o teste não-

paramétrico de Mann-Whitney. As Correlações entre a idade dos animais e os 

valores neuroquímicos e morfométricos foram realizadas pelo teste de Spearman 
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(r). Os valores foram representados como média, valor máximimo e mínimo. 

Diferenças estatisticamente significativas foram consideradas para p< 0,05.  

 

Tabela 1- Listagem de animais utilizados 

 

Animais Jovens Animais Idosos 

Animal Idade Animal Idade 

Sagui 2 (♀) 6 anos e 3 

meses 

Sagui idoso 3 

(♀) 

11 anos e 7 

meses 

Sagui 27 (♀) 4 anos e 2 

meses 

Sagui idoso 4 

(♀) 

12 anos e 8 

meses 

Sagui CNQ6 (♂) 4 anos  Sagui idoso 5 

(♀) 

10 anos e 3 

meses 

Sagui S.19 PR2 

(♀) 

4 anos e 9 

meses 

Sagui idoso 6 

(♂) 

10 anos e 1 mês 

Sagui S.15 PR2 

(♀) 

5 anos Sagui idoso 7 

(♀) 

9 anos e 11 

meses 

Sagui S2.26 (♀) 3 anos e 6 

meses 

Sagui idoso 8 

(♀) 

10 anos e 2 

meses 

Sagui 26 (♀) 5 anos e 3 

meses 

- - 
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Tabela 2: Listagem de anticorpos. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antígeno Anticorpo Primário Anticorpo 

Secundário 

Soro normal 

CB Camundongo [1:1000] 

Sigma 

Cabra [1:1000] 

Jackson 

Cabra [1:50] 

CTb Cabra [1:1000] 

List Biological 

Jumento [1:1000] 

Jackson 

Jumento [1:50] 

GFAP Camundongo [1:1000] 

Sigma 

Cabra [1:1000] 

Jackson 

Cabra [1:50] 

NeuN Camundongo [1:1000] 

Chemicon 

Cabra [1:1000] 

Jackson 

Cabra [1:50] 

NPY Coelho [1:1000] 

Sigma 

Cabra [1:1000] 

Jackson 

Cabra [1:50] 

VIP Coelho [1:500] 

Sigma 

Cabra [ 1:1000] 

Jackson 

Cabra [1:50] 

5-HT Coelho [1 : 5000] 

Sigma 

Cabra [1:1000] 

Jackson 

Cabra [1:50] 
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5- RESULTADOS  

 

5.1- Contagem de células neurais 

É visualizado nas secções contendo o NSQ, demarcado pela técnica de Nissl 

(Fig. 3), na imunorreatividade contra NeuN (Fig. 4) e contra CB (Fig. 5), uma 

diminuição na quantidade de células presente no NSQ dos saguis idosos quando 

comparado com os animais adultos. Nas secções com NSQ de animais idosos no 

Nissl (Fig 3 C-D), e NeuN (4-CD), é evidenciado o aparecimentos de muitas áreas 

esbranquiçadas em todo o NSQ, sugerindo áreas onde tenha ocorrido 

neurodegeneração, uma vez que, essas áreas não são mostradas no NSQ de 

animais adultos (Fig. 3A-B) e (Fig. 4 A-B). Para a imunomarcação contra CB, 

qualitativamente também é possível notar uma diminuição na quantidade de células 

presente no NSQ de saguis idosos (Fig. 5 C-D), quando comparado aos animais 

adultos (Fig. 5A-B). 

A diminuição observada qualitativamente nas fotomicrografias do NSQ, foram 

quantitativamente documentadas. O teste de Mann- Whitney mostra uma diminuição 

significativa no número de células do NSQ coradas pela técnica de Nissl (mediana = 

110,0 e 51,8; máximo= 150,0 e 64,3; mínimo= 74,5 e 46,3; p = 0,0209) (Fig. 6A) e 

NeuN (mediana= 92,8 e 37,4; máximo= 118,8 e 57,5; mínimo= 57,5 e 19,0; p= 

0,0294) (Fig. 6B) na contagem comparativa entre fêmeas adultas e idosas, 

respectivamente.   

Na contagem comparativa entre saguis adultos e idosos para CB, o teste de 

Mann- Whitney encontrou uma significativa diminuição no número de neurônios do 

NSQ de idosos (mediana= 84,3 e 36,4; máximo= 90,3 e 50,3; mínimo= 51,8 e 27,3; 

p= 0,0143) (Fig. 6C) na contagem comparativa entre animais adultos e idosos, 

respectivamente.    
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Figura 3- Fotomicrografias em campo claro de secções coronais do encéfalo do sagui, em 

nível médio, mostrando o NSQ corado pelo método de Nissl em animais adultos (A e B) e 

idosos (C e D). O NSQ dos adultos (B) apresenta uma maior quantidade de células do que 

o animal idoso (D). Em D também é possível perceber o aparecimento de áreas brancas 

sem células aparentes. Em detalhe área que foi submetida a contagem celular (B e D). 

Abreviaturas: qo- Quiasma óptico; 3v- Terceiro ventrículo. Barra: 180 µm em A e C; 50 µm 

em B e D. 
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Figura 4- Fotomicrografias em campo claro de secções coronais do encéfalo do sagui, em 

nível médio, mostrando a imunoistoquímica contra NeuN no NSQ de animais adultos (A e 

B) e idosos (C e D). O NSQ dos jovens (B) apresenta uma maior quantidade de células 

NeuN-IR do que o animal idoso (D). Assim como no Nissl, verifica-se o aparecimento de 

áreas sem marcação celular aparente (D). Em detalhe área que foi submetida a contagem 

celular (B e D). Abreviaturas: qo- Quiasma óptico; 3v- Terceiro ventrículo. Barra: 180 µm 

em A e C; 50 µm em B e D.  
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Figura 5- Fotomicrografias em campo claro de secções coronais do encéfalo do sagui, em 

nível médio, mostrando a imunoistoquímica contra CB no NSQ de animais adultos (A e B) 

e idosos (C e D). O NSQ dos animais jovens (B) apresenta uma maior quantidade de 

células CB-IR quando comparado ao animal idoso (D). Em detalhe área que foi submetida 

a contagem celular (B e D). Abreviaturas: qo- Quiasma óptico; 3v- Terceiro ventrículo. 

Barra: 180 µm em A e C; 50 µm em B e D. 
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Figura 6- Número de neurônios do NSQ de saguis adultos e idosos . A, B,C correspondem, 

respectivamente, ano número de células coradas pela técnica de Nissl (n=4, adultos e n= 5, 

idosos) NeuN (n= 4, adultos e n=4, idosos) e CB-IR (n= 5, adultos e n=4, idosos). O teste de 

Mann-Whitney mostrou diminuição de células nas três substâncias analisadas. 

Abreviaturas: -IR Imunorreativo; CB: Calbindina; NeuN: Proteína nuclear neuronal; NSQ: 

Núcleo supraquiasmático.  
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5.4- Medição de área celular 

Na medição do corpo das células do NSQ dos animais adultos comparado 

com a do NSQ de idosos, foram utilizadas as mesmas secções do cérebro do sagui 

coradas com Nissl usadas para a contagem celular (Ver áreas em destaque na 

figura 4).  São observadas diminuições quantitativas (Fig 7) e qualitativa (Fig. 8) no 

diâmetro do corpo neuronal das células dos animais idosos. A análise quantitativa 

corrobora a qualitativa, já que o teste de Mann-Whitney, a partir dos seguintes 

valores para adultos e idosos, respectivamente, mediana= 645,7 e 414,7; máximo= 

682,9 e 460,1; mínima= 630,13 e 323,1, resulta em um p=0,0286.   Os núcleos das 

células neuronais com atrofia, presentes nos animais idosos, parecem ser maiores 

que a dos animais adultos, ou não sofrem diminuição do seu tamanho e por isso 

ficam quase que ocupado toda a célula que está sofrendo diminuição do diâmetro.  

 

 

Figura 7- Medição da área média das células neurais (corpo neural) do núcleo 

supraquiasmático (NSQ) de saguis adultos (n=4) comparados a animais idosos (n=4), 

corados pela técnica de Nissl. O teste de Mann-Whitney mostrou diminuição da área 

média das células do NSQ dos animais idosos (p= 0,0286). Abreviaturas: NSQ: Núcleo 

supraquiasmático.     
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Figura 8- Fotomicrografias em campo claro de secções do encéfalo do sagui, com objetiva 

de 100x, mostrando detalhes de células do núcleo supraquiasmático em animais adultos (A) 

e idosos (B) corados pela técnica de Nissl. Cabeças de setas mostram núcleos das células 

neuronais. Barra: 10 µm 
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5.5- Análises por DOR  

A análise por DOR foi feita para as imunorreações contra GFAP, 5H-T, VIP e 

NPY comparando o NSQ de animais adultos e idosos.  

Na figura 9, são mostradas secções do cérebro do sagui com a 

imunorreatividade contra GFAP. Nessa figura é mostrada uma exemplificação das 

áreas selecionadas para a medição por DOR, na área controle (ctr), NSQvl (V) e 

NSQdm (D).   

O teste de Mann-Whitney mostrou um aumento significativo na quantidade de 

GFAP no NSQ dos animais idosos em relação aos jovens; para a área total do NSQ 

(p= 0,0209) (Fig. 10A); NSQ dorsomedial (máximo= 7533,4 e 17046,7; mediana= 

1308,1 e 8277,1; mínimo= 673,4 e 6525,7;  p=0,0433) (Fig. 10B); e no NSQ 

ventrolateral (máximo= 7518,1 e 18310,4; mediana= 2745,8 e 12880,1; mínimo= 

314,7 e 11147,4; p = 0,0209) (Fig. 10C), na medição comparativa por DOR entre 

fêmeas adultas e idosas, respectivamente.  

Na análise para 5-HT (Fig. 11), o teste de Mann-Whitney mostrou uma 

diferença significativa na expressão de 5-HT na área total do NSQ (máxima=1048,1 

e 859,2; mediana= 805,7 e 624,9; mínima= 705,8 e 442,4; p=0,0433) (Fig. 12A); e no 

NSQdm (máxima= 543,3 e 438,7; mediana= 448,8 e 315,9; p= 0,0209); (Fig. 12B), 

na medição comparativa entre fêmeas adultas e idosas. No entanto, não foi 

encontrada diferença significativa na porção NSQvl (máximo= 504,7 e 420,3; 

mediana= 357,6 e 308,9; mínima= 305,1 e 225,3; p< 0,1489) (Fig 12C), entre adultos 

e idosos.  

O teste de Mann-Whitney mostrou haver uma diferença tendencialmente 

significativa na expressão de NPY no NSQvl de animais idosos (Fig. 13B), a partir 

dos valores, (máxima= 515,5 e 248,9; mediana= 496,4 e 241,8; mínima= 484,1 e 

191,7; p =0,0571) (Fig. 14A) na comparação entre adultos e idosos, 

respectivamente.   

Na análise de VIP-IR, o teste de Mann-Whitney não encontrou diferença 

significativa entre as fêmeas adultas e idosas, respectivamente (máximo= 45442,2 e 

18835,6; mediana= 42855,7 e 16565,7; mínimo= 37001,9 e 16007,1; p =0,1000) 
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(Fig. 14B). No entanto, ao se observar a fotomicrografia contendo uma secção 

coronal do do encéfalo do sagui, imunomarcada com VIP percebe-se, de forma 

qualitativa, uma diminuição nos neurônios VIP-IR presentes no NSQ dos animais 

idosos (Fig. 15A) em comparação com os animais adultos (Fig. 15B).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

32 

 

 

 

 

 

Figura 9- Fotomicrografias em campo claro de secções coronais do encéfalo do sagui, em 

nível médio, mostrando a imunoistoquímica contra GFAP no NSQ de animais adultos (A) e 

idosos (B). Em A é exemplificado a forma com que as áreas foram selecionadas para a 

análise. Três regiões distintas foram selecionadas: o quiasma óptico, que serviu de área 

controle (ctr) para todas as análises; a região dorsomedial (D) e a região ventrolateral (V) do 

NSQ. Barra: 50µm. 
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Figura 10- DOR para imunorreatividade GFAP no NSQ de saguis adultos (n=4) e idosos 

(n=4). O teste de Mann-Whitney mostrou, em A, um significativo aumento na quantidade 

de GFAP presente no NSQ de animais idosos quando comparado com os adultos, 

apresentando um p< 0,0209. Em B, a porção dorsomedial do NSQ (NSQdm) mostrou uma 

diferença na quantidade GFAP entre os animais adultos e idosos, expressa por um p = 

0,0433. Em C, a porção ventrolateral do NSQ (NSQvl) mostra uma significativa diferença 

na expressão de GFAP entre os adultos e idosos, mostrando um aumento na 

imunorreatividade nos animais idosos (p= 0,0209). Abreviaturas: DOR- Densidade óptica 

relativa; GFAP- Proteína acídica fibrilar glial; NSQ- Núcleo supraquiasmático.   
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Figura 11- Fotomicrografias em campo claro de secções coronais do encéfalo do sagui, em 

nível médio, mostrando a imunoistoquímica contra 5-HT no NSQ de animais adultos (A) e 

idosos (B). Em A é exemplificado a forma com que as áreas foram selecionadas para a 

análise. Três regiões distintas foram selecionadas: o quiasma óptico, que serviu de área 

controle (ctr); porção dorsomedial (D) e porção ventrolateral (V) do NSQ. Barra: 50µm. 
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Figura 12- Densidade óptica relativa (DOR) da imunorreatividade de fibras de serotonina 

(5-HT) no núcleo supraquiasmático (NSQ) de saguis adultos (n=4) e idosos (n=4). O teste 

de Mann-Whitney, mostrou para a medição por DOR, uma diminuição na quantidade 

de fibras 5-HT no NSQ de animais idosos quando comparado com os adultos, 

apresentando um p= 0,0433 (A). Em B e C, as subdivisões do NSQ foram analisadas e 

comparadas separadamente. Em B, a porção dorsomedial do NSQ (NSQdm) apresentou 

uma diminuição na quantidade de 5-HT  presente nos animais idosos, p = 0,0209, em 

relação aos adultos. Em C, a porção ventrolateral do NSQ (NSQvl) não mostra uma 

diferença significativa na expressão de 5-HT entre os adultos e idosos, p= 0,1489.  
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Figura 13- Fotomicrografias em campo claro de secções coronais do encéfalo do sagui, em 

nível médio, mostrando a imunoistoquímica contra NPY no NSQ de animais adultos (A) e 

idosos (B). Barra: 50µm. 
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Figura 14- Densidade óptica relativa (DOR) para NPY e VIP no núcleo supraquiasmático 

(NSQ) de saguis adultos (n=3) e idosos (n=3). O teste de Mann-Whitney mostrou que a 

quantidade de NPY no NSQ de animais sofre uma pequena diminuição, marginalmente 

significativa (p< 0,057), quando comparado com os idosos. Já para a DOR de VIP no NSQ 

de animais adultos e idosos, não foi encontrado diferença significativa (p< 0,100). 
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Figura 15- Fotomicrografias em campo claro de secções coronais do encéfalo do sagui, em 

nível médio, mostrando a imunoistoquímica contra VIP no NSQ de animais adultos (A) e 

idosos (B). Barra: 50 µm 
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5.3- Aferência óptica  

A injeção de CTb em um dos animais não ocorreu de forma adequada. 

Acreditamos que o traçador tenha sofrido refluxo e extravasado para fora do olho. 

Devido a isso, ficamos com um pequeno tamanho da amostra de saguis idosos 

submetidos à etapa de injeção de traçador (n=2), e por isso não foi possível 

comparar a variação na imunorreatividade a CTb apresentada entre os animais 

idosos e os adultos de forma quantitativa, fizemos apenas uma apresentação 

descritiva dos resultados encontrados.  

É possível observar no NSQ dos animais adultos (Fig. 16A e B) uma forte 

marcação das fibras CTb-IR, bem como, a visualização dos botões terminais, 

característicos deste tipo de aferência. Ao analisar a fotomicrografia do NSQ de 

animais idosos (Fig. 16C e D), não é possível visualizar a presença das fibras de 

projeção. No entanto, encontra-se uma grande quantidade de botões terminais 

CTB-IR, comprovando a chegada da projeção retiniana ao NSQ de animais idosos, 

mas de forma diminuída, quando comparado a quantidade de botões presente nos 

animais adultos.  

 

5.2- Procedimento histoquímico com o Klüver-Barrera 

A técnica de coloração com Klüver-Barrera foi utilizada em apenas dois 

representantes de cada grupo, adulto e idoso. A coloração azul esverdeada mostra 

a marcação de fibras mielinizadas, enquanto que o lilás demarca os corpos 

neuronais. Comparando os dois grupos de animais, é possível perceber uma 

diminuição na intensidade de marcação azul (corante luxol fast blue) nos animais 

idosos (Fig. 17B) em relação aos adultos (Fig. 17A). Subjetivamente, também é 

possível notar uma diminuição na quantidade de pontos marcados com a coloração 

lilás (corante Cresil violeta) nos idosos (Fig.17B) em comparação com os adultos 

(Fig.17), o que pode representar uma diminuição na quantidade de neurônios do 

NSQ de animais idosos.   
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Figura 16- Fotomicrografias em campo claro de secções coronais do encéfalo do sagui, em 

nível médio, mostrando a imunorreatividade contra CTb no NSQ de animais adultos (A e B) 

e idosos (C e D). Uma grande quantidade de fibras e botões terminais CTb-IR é encontrado 

em animais adultos (B), enquanto que nos idosos nota-se a presença apenas botões 

terminais CTb-IR no NSQ ( D). Abreviaturas: qo- Quiasma óptico; 3v- Terceiro ventrículo; 

TRH- Tracto retino-hipotalâmico. Barras: 100µm em A e C; 10 µm em B e D. 

 

 

 



 

41 

 

 

Figura 17- Fotomicrografias em campo claro de secções coronais do encéfalo do sagui, 

em nível médio, mostrando o NSQ corado pela técnica de Klüver-Barrera em animais 

adultos (A) e idosos (B). Barra: 50 µm em A e B. 
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5.4- Análises de Correlação  

Utilizando o teste de Spearman, foi encontrada correlação entre a idade e a 

contagem de células neuronais do NSQ de animais idosos quando comparados aos 

adultos, apresentando no Nissl [ r= -0,881; p = 0,007] (Fig. 18A) e em CB [r= -0,866; 

p= 0,004] (Fig. 18C), mas marginalmente correlacionado para NeuN [r= -0,706; p = 

0,057] (Fig. 18B).  

Para a análise de idade versus GFAP, correlações foram encontradas na 

medição de GFAP total no NSQ [r= 0,761; p= 0,036] (Figura 19A ), no NSQvl [r= 

0,857; p= 0,010] (Figura 19C). Não foi verificada correlação para o NSQdm, 

apresentando os valores [r= 0,666; p = 0,083] (Figura 19B).  

Nas medições de 5-HT não foi evidenciada correlação em nenhuma das 

áreas analisadas. O teste de Spearman para esses dados apresentou os seguintes 

valores: 5-HT n NSQ total [r= -0,500 e p= 0,216] (Figura 20A); no NSQvl [r= -0,536 e 

p= 0,261] (Figura 20C) e no NSQdm [r= -0,619 e p= 0,115] (Figura 20B). 

O teste de Spearman mostrou haver correlação na análise da quantidade de 

NPY e o aumento da idade no NSQ com os valores [r= -0,7857 e p= 0,004] (Fig. 

21A). No entanto não foi evidenciado correlação para a medição de VIP e a idade, 

[r= - 0,7143 e p= 0,136] (Fig. 21B). 
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Figura 18- Correlação entre idade e variação morfométrica, contagem celular, no núcleo 

supraquiasmático (NSQ) do sagui. O teste de Spearman mostrou haver uma significativa 

correlação entre diminuição de célula e aumento da idade nos neurônios marcados pelo 

Nissl [r = -0,881; p = 0,007] em A, e imunorreativos a NeuN [r = -0,706; p =0,057] em B e  

CB-IR [r = -0,866; p = 0,004] em C.  A correlação foi considerada significativa quando p< 

0,05. Abreviaturas: CB-IR: imunorreativos a calbindina; NeuN-IR: imunorreativos a 

proteína nuclear neuronal.       
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Figura 19- Correlação entre idade e expressão de GFAP no núcleo supraquiasmático 

(NSQ) do sagui. O teste de Speraman mostrou uma significativa correlação nas análises 

de GFAP total no NSQ [r = 0,761; p = 0,036] em A, e no NSQvl [r = 0,857; p = 0,0107] em 

C. Não foi encontrada correlação no NSQdm [r = 0,666; p = 0,083] em B. A correlação foi 

considerada significativa quando p <  0,05. Abreviaturas: NSQdm: Porção dorsomedial do 

núcleo supraquiasmático; NSQvl: Porção ventrolateral do núcleo supraquiasmático. 
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Figura 20- Correlação entre idade e imunorreatividade de fibras 5-HT no núcleo 

supraquiasmático (NSQ) do sagui. O teste de Spearman mostrou não haver correlação 

entre a diminuição de fibras 5-HT no NSQ de saguis e o aumento da idade em nenhum 

das porções do NSQ. Os valores encontrados foram: 5-HT total no NSQ [r = - 0,500; p = 

0,216] em A; no NSQdm [r = -0,619; p = 0,115] em B; e no NSQvl [r = -0,536; p = 0,261] 

em C. A correlação é considerada significativa quando p < 0,05. Abreviaturas: NSQdm: 

Porção dorsomedial do núcleo supraquiasmático; NSQvl: Porção ventrolateral do núcleo 

supraquiasmático. 
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Figura 21: Correlação entre idade e imunorreativa à VIP e fibras NPY no núcleo 

supraquiasmático (NSQ) do sagui. O teste de Spearman mostrou haver correlação entre a 

diminuição de fibras NPY-IR no NSQ e o aumento da idade nos saguis, [r= -0,7857 e p= 

0,004] em A. Não foi encontrada correlação entre a imunorreatividade a VIP e o aumento 

da idade nos saguis idosos [r= - 0,7143 e p= 0,136] em B. A correlação é considerada 

significativa quando p < 0,05. Abreviaturas: NPY: Neuropeptídeo Y; NSQ: Núcleo 

supraquiasmático; VIP: Polipeptídeo intestinal vasoativo. 
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6- DISCUSSÃO  

 

6.1- Análises morfométricas e neuroquímicas 

 

6.1.1- Contagem celular através da coloração de Nissl e NeuN-IR 

 

A partir de uma análise morfométricas  do NSQ de saguis idosos em 

comparação com adultos, encontramos na contagem de células coradas com Nissl e 

marcadas com NeuN-IR, uma diminuição significativa no número de neurônios 

presente no NSQ de animais idosos para ambas as substâncias.  

 NeuN é uma proteína nuclear específica de neurônios que é expressa na 

maioria dos tipos de células neurais dos vertebrados. Devido a especificidade dessa 

expressão, NeuN tem se tornado um excelente marcador para fenótipos neuronais 

que juntamente com a tradicional técnica de Nissl fornecem um arcabouço estrutural 

e morfológico de regiões de estudos (Muller et al., 1992), inclusive para o NSQ 

(Nascimento et al., 2010). O uso da expressão de NeuN tem sido mostrado em 

trabalhos que verificavam a morte neuronal relacionada com a idade (Portiansky et 

al., 2006), uma vez que, tem sido proposto que a imunorreatividade contra NeuN 

depende do estado de fosforilação de proteína (Lind et al., 2005), e existe 

evidências de que o envelhecimento altere os níveis de fosforilação proteica celular, 

resultando em perda neuronal (Iqbal e Grundke-Iqbal, 2005). 

Ainda não existe um consenso com relação à diminuição do número de 

neurônios no sistema nervoso, em consequência do envelhecimento. De forma 

geral, é aceito que a idade influencia no volume do cérebro, existindo diferença 

quanto a vulnerabilidade estrutural entre as regiões do sistema nervoso, umas se 

mostrando mais susceptíveis à plasticidade relacionada com a idade do que outras 

(Oh et al., 2013, Fjell e Walhovd, 2010). Além disso, diferentes estruturas cerebrais 

mostram diferentes trajetórias durante o envelhecimento, já que, algumas áreas 

declinam linearmente ao longo da vida, enquanto que outras continuam aumentando 

o seu volume e só na parte final da vida começam o processo de deterioração 

estrutural (Fjell e Walhovd, 2010). Alguns estudos estereológicos mostram uma 

preservação no número de neurônios em regiões específicas, como hipocampo e 

áreas neocorticais, em ratos (Rapp e Gallagher, 1996) e macaco (Morrison e Hof, 
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1997; Keuker et al., 2003) idosos. Em humanos os resultados também são 

contraditórios, uns mostram preservação neuronal (Freeman et al., 2008), outros 

mostram uma diminuição generalizada de neurônios corticais (Pakkenberg e 

Gundersen, 1997) e hipocampais (Simic et al., 1997), ou até mesmo nenhuma 

mudança no número de neurônios relacionados com a idade pode ser evidenciado 

(Hofman et al., 1988). 

Quanto ao NSQ, estudos estereológicos tem mostrado a mesma 

inconsistência vista em outras partes do sistema nervoso, em relação a haver ou 

não neurodegeneração relacionada com a idade. É mostrada uma diminuição no 

número de neurônios do NSQ em pacientes com doenças neurodegenerativas, 

como por exemplo, em idosos com Alzhemeir e em pessoas com outros tipos 

específicos de demência (Stopa et al., 1998; Harper et al., 2008). Para as mudanças 

morfológicas em animais com envelhecimento normal, ou seja, sem nenhuma 

patologia neurodegenerativas, estudos em roedores mostram não haver diminuição 

no número de neurônios no NSQ e, sim, uma possível mudança no volume total 

(Woods et al., 1993; Madeira et al., 1995). Em humanos, a inconsistência dos dados 

é ainda maior, trabalhos citam haver diminuição no número de células neuronais 

(Hofman et al., 1988), nenhuma mudança no volume neuronal (Zhou e Swaab, 

1999), ou até mesmo aumento no número de células em específicas áreas 

hipotalâmicas, incluindo o NSQ, em animais idosos (Hofman et al., 1990). 

Em um trabalho realizado em roedores, foi mostrado haver uma diminuição 

no número de neurônios do NSQ em machos adultos e idosos e em fêmeas idosas, 

e também foi observada alterações no volume neuronal total (Tsukahara et al., 

2005). Em um recente estudo com primatas não-humanos, Roberts et al. (2012), 

mostraram acentuada perda neuronal muito semelhante à vista por Tsukahara et al. 

(2005), em machos, desde a fase adulta até idosa, enquanto que fêmeas só 

mostram neurodegeneração na fase idosa. Em machos, perda neuronal substancial 

é evidenciada na fase adulta, enquanto que na fase idosa essa neurodegeneração é 

bastante reduzida, chegando a cessar em alguns indivíduos. Provavelmente, devido 

a essas observações, os trabalhos falam de estabilidade de perda neuronal do NSQ 

em machos quando chegam à fase idosa (Tsukahara et al., 2005; Roberts et al., 

2012). 
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Alguns trabalhos tem colocado a progesterona como o possível responsável 

pela proteção contra neurodegeneração em fêmeas adultas, fase em que esse 

hormônio ainda continua em níveis plasmáticos elevados (Singh e Su, 2013a). A 

progesterona, principal hormônio gonadal sintetizados em grande proporção pelo 

ovário em fêmeas, e em menor quantidade pelos testículos e córtex adrenal em 

machos (Singh e Su, 2013 a,b), tem sido mostrado exercer fortes efeitos protetores 

em uma variedade de modelos experimentais que imitam fatores da disfunção 

cerebral, visto com a idade avançada ou em doenças neurodegenerativas 

relacionadas com a idade, como por exemplo, na doença de Alzheimer (Singh e Su, 

2013b). Além disso, é mostrado que a progesterona diminui a morte neuronal 

resultante de um episódio isquêmico global (Cervantes et al., 2002), pode induzir re-

mielinização de fibras nervosas (Ibanez et al., 2003) e aumenta a sinaptogênese 

hipocampal (Zhao et al., 2011). 

Em estudos anteriores nos quais ocorre perda neuronal no NSQ de machos 

adultos e idosos, no entanto, em fêmeas essa diminuição só ocorre na idade 

avançada, período em que a progesterona está em baixíssimas concentrações, 

talvez possa ser explicado pelo efeito neuroprotetor da progesterona em fêmeas, 

durante a fase reprodutiva. Os saguis idosos que serviram de amostragem para a 

contagem celular em nossos resultados foram todas fêmeas com idades bastante 

avançada (10-13 anos), dentro do período da senescência reprodutiva (Abbot et al., 

2003, Tardiff et al., 2011). Esses animais idosos apresentaram uma significativa 

perda neuronal no NSQ, seja na contagem pela coloração com Nissl ou com NeuN.  

Essa diminuição neuronal também é bastante notória ao se observar as 

fotomicrografias representativas de secções do cérebro do sagui adulto e idoso, 

mostrando a região do NSQ. Acreditamos que se a medição estereológica fosse 

feita em saguis idosos do sexo masculino, a partir dos dados mostrados por outros 

trabalhos com machos, os resultados encontrados possivelmente também 

apresentariam neurodegeneração no NSQ de saguis idosos. Além disso, podemos 

supor que essa neurodegeneração vista em saguis fêmeas, fosse ainda maior em 

machos idosos, uma vez que os trabalhos tem mostrado a perda neuronal 

acontecendo antecipadamente nos machos, já durante a fase adulta (Tsukahara et 

al., 2005; Roberts et al., 2012). 
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6.1.2- Contagem das células CB-IR no NSQ 

 

A PLCa, CB, é mostrada como um excelente marcador das células do NSQ 

em saguis (Costa e Britto, 1996; Costa et al., 1998; Cavalcante et al., 2008). Em 

nossos resultados encontramos uma significativa diminuição no número de células 

CB-IR no NSQ de animais idosos quando comparado com animais adultos. Essa 

diminuição de neurônios CB-IR pode estar relacionado a alterações 

comportamentais circadianas vistas em alguns animais idosos, como por exemplo, 

no ritmo de atividade locomotora em roedores (Valentinuzzi et al., 1997) e em 

primatas ( Zhdanova et al., 2011). 

O íon cálcio Ca2+ é um dos mais comuns elementos dos sinais transducionais 

nas células, e participa de uma grande variedade de processos intracelulares 

(intraneuronal). Dentre eles podemos destacar o controle na organização do 

citoesqueleto, mediação dos efeitos dos fatores tróficos e hormonais, disparo na 

liberação de neurotransmissores bem como a iniciação do sinal transducional após 

a ativação de receptores, metabolismo celular, controle da excitabilidade neuronal, 

expressão gênica, ativação de proteases e enzimas e regulação da plasticidade 

neural (Clapham, 1995; Trump e Berezeasky, 1995).  

CB faz parte de um grupo de proteínas ligantes de cálcio denominado EF-

hand, de baixo peso molecular e está associada à diminuição e controle da 

concentração citoplasmática de Ca2+, sendo por isso chamada de “tamponante” 

(Hof et al., 1999). Alguns trabalhos têm relacionado à desestabilização dos níveis 

de cálcio e anormalidades na sinalização dependente da entrada de Ca2+ nas 

células como resultado de uma diminuição nos níveis de CB presente (D´Orland et 

al., 2001; Riascos et al., 2011.) Além disso, também é visto que a diminuição de 

CB intracelular pode resultar  em uma maior vulnerabilidade a degeneração dos 

neurônios centrais e periféricos (D´Orland et al., 2001; Riascos et al., 2011).  

O padrão de marcação de CB no NSQ do sagui é caracterizado por quase 

preencher o NSQ (Costa e Britto, 1996), diferente do que é encontrado em um 

outro primata-não humano, o lêmure (Microcebus murinus) nos quais a marcação 

de CB se concentra principalmente na região central do núcleo (Cayetanot et al., 

2007), se assemelhando ao padrão encontrado em hamster e no Arvicanthis (Silver 
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et al., 1996). No sagui idoso, o padrão de marcação de CB preenchendo quase 

todo o NSQ continua aparecendo, no entanto, é evidenciado uma substancial 

diminuição desses neurônios CB-IR e o aparecimento de regiões aparentemente 

sem células, onde acreditamos ter ocorrido uma degeneração dos neurônios 

presentes, já que o NSQ de saguis adultos está completamente preenchido de 

neurônios CB-IR. O padrão de diminuição celular e aparecimento dessas áreas 

sem células é bastante semelhante ao que é visto nas secções de NSQ de idosos 

com NeuN-IR e na coloração histológica de Nissl, aumentando a possibilidade de 

estar ocorrendo neurodegeneração nas do NSQ desses saguis idosos. 

A diminuição de células CB-IR tem sido demonstrada em inúmeras áreas do 

sistema nervoso, como por exemplo, em áreas corticais e hipocampais (Bu et al., 

2003), prosencéfalo basal (Wu et al., 2003), e substância negra parte compacta 

(Liu et al., 2010). Em geral, não existe um padrão especifico para essa diminuição 

de CB em relação à funcionalidade das áreas, uma vez que ela ocorre em regiões 

com aspectos funcionais diferenciados. Entretanto, alguns trabalhos neuroquímicos 

tem indicado um padrão anatômico de vulnerabilidade, como por exemplo, as 

áreas corticais dentro do lobo temporal têm mostrado as mais fortes diminuições 

de PLCa, incluindo CB, relacionadas com o envelhecimento (Giannakopoulos et 

al., 1996; Gomez-Isla et al., 1997).  

A capacidade de CB em liga-se com o Ca2+, parece conferir proteção contra 

agentes que favoreçam a morte celular (McMahon et al., 1998), por exemplo, 

neurônios CB-IR no hipocampo têm sido mostrado ser resistente a 

neurodegeneração induzida por uma super ativação de aminoácidos excitatórios, 

bem como, por uma hipóxia/isquemia, ambos elevando muito os níveis 

intracelulares de Ca2+ (Phillips et al., 1999). Portanto, a diminuição de CB no NSQ 

de saguis idosos, pode contribuir para a diminuição no número de células que 

encontramos a partir da histológica com Nissl e NeuN-IR. Embora não tenhamos 

medido nesse trabalho o diâmetro do corpo neuronal, ao observar a fotomicrografia 

com a CB-IR, com as duas fotos comparativas do NSQ em adultos e idosos, nota-

se, subjetivamente, que os neurônios CB-IR do NSQ de saguis idosos possuem 

um tamanho de diâmetro celular menor do que os adultos. 

Wu et al., 2003 em um estudo utilizando o sagui, encontrou uma substancial e 

regional diminuição de CB-IR nos neurônios colinérgicos do prosencéfalo basal 
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(BFCN). Nesse mesmo trabalho os animais foram classificados como idosos 

(animais meia idade) a partir dos 6 anos idade, baseados em trabalho de Geula et 

al. (2002), que mostra o aparecimento de placas senis no córtex cerebral de saguis 

com 7 anos de idade, faixa etária bem anterior a que usamos. Os nossos animais 

foram considerados idosos a partir dos 9, portanto, os de 6 anos entraram como 

animais adultos. No entanto, ao observarmos os gráficos de correlação entre idade 

e número de células, vimos em nossos resultados que um sagui com 6 anos e 3 

meses, o mais velho entre os adultos, mostra características, menor número de 

células, se assemelhando aos animais idosos. Esse padrão foi evidenciado em 

todas as marcações as quais ele foi utilizado, além de CB, também no Nissl e em 

NeuN. Em dois recentes trabalhos, Tardif et al., 2011 e Ross et al., 2012 mostram 

aspectos relacionados com o envelhecimento sendo apresentado em animais a 

partir dos seis anos, semelhante ao que Geula et al. (2002) propôs, e nossos 

resultados corroboram esse aspecto senil em animais com essa idade. 

A importância de CB nas células do NSQ vai além da proteção contra a 

excitabilidade resultante pelo influxo de Ca2+. As células CB-IR do NSQ recebem 

uma entrada direta da retina, revelado por uma dupla marcação de traçador e 

imunorreação (Bryant et al., 2000), e que também expressam FOS em resposta a 

luz (Silver et al., 1996). Um possível papel de CB na sinalização fótica tem sido 

sugerido, por exemplo, foi mostrado que a exposição prolongada à luz constante 

causa uma diminuição da expressão de CB na área retino-recipiente do NSQ de 

ratos, resultando em uma ruptura no ritmo de atividade locomotora (Arvanitogiannis 

et al., 2000). A expressão de CB é negativamente correlacionada ao comprimento 

do dia, por exemplo, o numero de células CB-IR no NSQ aumenta em hamster 

expostos a um fotoperíodo curto, quando comparado com hamster expostos longos 

períodos, suportando a ideia de que os neurônios CB-IR no NSQ estão envolvidos 

na codificação da informação sazonal ao NSQ (Menet et al., 2003). Hamada et al., 

2003 sugere que as células CB-IR do NSQ são importantes para a retransmissão 

da informação fótica, para aquelas células que não são diretamente retino-

recipientes. Ou seja, as células CB-IR transmitiriam a informação fótica da região 

ventral do NSQ para a dorsal. Ele também demonstrou que efeitos não fóticos no 

ritmo circadiano não são alterados pela diminuição ou aumento da quantidade de 

CB nas células do NSQ.  
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A presença de CB no NSQ é relatada mas não se sabe a função que essa 

proteína exerce dentro dessa estrutura. Sabe-se que ocorre uma co-localização 

com GABA sugerindo que essa PLCa esteja junto com GABA, involvida na 

sincronização de saídas para diferentes populações de neurônios do NSQ (Jobst et 

al., 2004). Lesões de células CB-IR no NSQ lideram levam a uma falha no ritmo 

circadiano de temperatura corporal, batimento cardíaco, cortisol e melatonina, 

sugerindo que CB é necessária para a sustentação de alguns ritmos circadianos 

(Krigsfeld et al., 2004). 

Foi mostrado em hamster que uma lesão parcial, restrita a porção central do 

NSQ, que nesses animais caracteriza-se como um subnúcleo rico em neurônios 

CB-IR, produzem uma diminuição do ritmo de atividade circadiana. Além disso, 

transplantes de células CB-positivas para a área lesionada restaura o ritmo, 

indicando que essa sub-região rica em CB, é essencial para a manutenção da 

atividade locomotora (LeSauter e Silver, 1999), e portanto sua diminuição pode 

resultar nas amplas alterações de atividade locomotora vista em animais idosos 

(Valentinuzzi et al., 1997). Embora o estudo sobre o padrão de atividade do ritmo 

circadiano em saguis idosos ainda esteja sendo encaminhado, acreditamos que o 

sagui apresente as mesmas alterações comportamentais vistas em outros primatas 

(Cayetanot et al., 2007; Zhdanova et al., 2011), e em roedores (Vanlentinuzzi et al., 

1997; Antoniadis et al., 2000).  

Nós sugerimos que a diminuição relacionada com a CB-IR nos neurônios do 

NSQ do sagui idoso pode aumentar a vulnerabilidade desses neurônios aos 

processos degenerativos que surgem no envelhecimento, como por exemplo, os 

que envolvem o aumento do Ca2+ intracelular, favorecendo a morte neuronal. 

Acreditamos que o padrão de marcação evidenciado em saguis idosos não sofreu 

alterações em decorrência do horário de perfusão, uma vez que, já foi mostrado 

em várias espécies animais, lêmure (Cayetanot et al., 2007), rato e Arvicantis 

(Mahoney et al., 2000), e hamster (Hamada et al., 2003), não haver influência da 

hora do dia na expressão de CB. Estudos realizados em hamster (Duncan e 

Franklin, 2007) e no lêmur (Cayetanot et  al., 2007), mostrou que os animais idosos 

também não exibem um ritmo diário de expressão CB, semelhante aos animais 

jovens, portanto, a expressão de CB vista nos saguis idosos e adultos representa a 

expressão diária normal dos indivíduos.  
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6.1.3- Atrofia das células do NSQ de animais idosos 

 Neste trabalho avaliamos o diâmetro do corpo celular dos neurônios do NSQ 

de saguis idosos em comparação com animais adultos corados, pela técnica de 

Nissl e medidos pelo programa Image J. Foi encontrado uma significativa e 

correlacionada diminuição no diâmetro do corpo celular dos neurônios no NSQ de 

saguis idosos quando comparado ao tamanho encontrado em animais adultos.  É 

importante ressaltar que a medição do pericário neuronal foi feita apenas nos cortes 

corados por técnica histológica, uma vez que, trabalhos anteriores tem mencionado 

haver maiores alterações no tecido, quando submetidos a técnicas 

imunoistoquímicas (Everall et al., 1997; Bundgaard et al., 2001), e mesmo sob a 

condição de análise histológica, a interpretação dos resultados devem sempre levar 

em consideração ter ocorrido pequenas mudanças em decorrência do 

processamento do tecido.  

Uma das mais acentuadas mudanças relacionadas com o aumento da idade 

no sistema nervoso, está associada com uma diminuição de seu peso total, em 

maior proporção da substância cinzenta, em uma ordem de aproximadamente 2 a 

3% por década, depois dos 50 anos em humanos. Essa diminuição do peso cerebral 

é relacionada com uma possível atrofia das células neuronais, e é ainda mais 

acelerado nos últimos anos de vida de idoso com o envelhecimento normal, por 

isso, em individuos com 80 anos ou mais velhos, o peso do cérebro é diminuído em 

aproximadamente 10%, quando comparado a indivíduos adultos jovens (Drachman, 

2006).  

Embora ocorram muitas contradições com relação à diminuição neuronal, o 

volume neuronal caracterizado pela atrofia de substancia cinzenta mostram uma 

significa redução em animais idosos com o envelhecimento saudável (Stark et al., 

2007), mas nunca aos extremos observados em doenças neurodegenerativas. 

Neurônios de sujeitos com envelhecimento normal do hipocampo mostram uma 

diminuição no seu pericário de até 22%, enquanto que, na doença de Alzheimer 

mostram uma atrofia de aproximadamente 60% dos neurônios CA1 são vistos com 

uma marcada atrofia (Gosche et al., 2002). Outros trabalhos tem mostrado uma 

significativa diminuição do pericário em várias áreas do sistema nervoso, usando 

métodos de contagem convencional e métodos de mensuração em 2D (Mann, 1991; 



 

55 

 

Bundgaard et al., 2001), mas sempre havendo dificuldades na interpretação dos 

resultados, que são quase sempre discutido como uma diminuição no volume da 

área total e não no aspecto individual da atrofia celular (Bindgaard et al., 2001). 

 A associação de depósitos βA com a atrofia de substância cinzenta tem sido 

relatado durante o envelhecimento normal (Bourgeat et al., 2010) e mais fortemente 

durante doenças neurodegenerativas, como a doença de Alzheimer (Chételat et al., 

2012) em várias áreas do sistema nervoso. No entanto, a diminuição no volume total 

de substância cinzenta não está apenas relacionada aos depósitos βA, um recente 

estudo tem mostrado que áreas do sistema nervoso de sujeitos idosos sofrem atrofia 

celular que resulta em uma redução de sustância cinzenta total, mesmo quando os 

níveis de depósitos βA são descartados da amostragem experimental (Oh et al., 

2013). Embora não tenhamos usado marcadores para os depósitos βA, quando 

observamos as fotomicrografias com a área do NSQ de saguis idosos, encontramos 

áreas esbranquiçadas, sem presença aparente de células, que podem sugerir serem 

regiões onde esteja havendo a formação de placas senis. Em um trabalho que 

investigou a formação de depósitos βA no sagui, foi encontrado em animais acima de 

7 anos um forte acumulo desses agregados em toda a área cortical, com um 

exacerbado aparecimento de placas senis em animais acima de 10 anos, faixa etária 

onde se encaixa os animais que utilizamos em nossos trabalhos (Geula et al., 2002). 

 Alguns trabalhos têm mostrado que a atrofia celular em decorrência da idade 

pode ser comprovada pelo aparecimento de um núcleo maior nessas células. Embora 

seja um dado contraditório, e a precisa explicação biológica para esse fato ainda seja 

incerto, acredita-se que o núcleos das células severamente afetadas pelo 

envelhecimento tentem compensar funcionalmente os processos degenerativos que 

ocorrem na parte estrutural dessas células. O achado de uma correlação negativa 

entre o número de neurônio e volume do pericário faz sentido, uma vez que, muitos e 

mais eficientes neurônios em uma especifica região tem um requerimento funcional 

individual menor, quando comparado a áreas de poucos neurônios, sobrecarregando 

aqueles que permanecem inalterados física e funcionalmente (Pakkenberg e 

Gundersen, 1997; Bundgaard et al., 2001). Quando olhamos as fotomicrografias 

mostrando em um aumento de 100x as células do NSQ de saguis idosos e adultos, é 

possível ver que as células de animais idosos, mesmo estando menos marcadas, 
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aparentemente, apresentam um maior núcleo preenchendo quase que 

completamente a célula neuronal. 

 

6.1.4- Níveis de expressão de GFAP-IR no NSQ de saguis adultos e 

idosos  

Devido algumas características morfológicas dos astrócitos, como, o pequeno 

corpo celular e uma densa quantidade de prolongamentos, não é possível a 

contagem das células astrocitárias, por isso neste estudo foi feito a medição da 

expressão de GFAP-IR por DOR através do programa Image J.  A análise por DOR 

mostrou uma significativa e correlacionada alteração na expressão de GFAP-IR no 

NSQ de saguis idosos em comparação com animais adultos. Essa alteração foi vista 

como um aumento na expressão de GFAP, relacionado com um aumento na idade 

dos animais, nas duas subvidisões do NSQ, na região ventrolateral e dorsomedial. 

O aumento na expressão de glia em resposta a diminuição neuronal é uma 

reconhecida reação patofisiológica que é caracteristicamente vista em doenças 

neurodegenerativas como, por exemplo, na doença de Alzheimer bem como em 

outras desordens neurológicas como a epilepsia do lobo temporal (Smyth et al., 

2007).  

GFAP é o principal filamento proteico presente em astrócitos desenvolvidos, e 

também um importante componente do citoesqueleto de astrócitos em 

desenvolvimento, constituindo assim um marcador seletivo para as células gliais 

(Middeldorp e Hol, 2011). Os astrócitos participam do funcionamento da barreira 

hematoencefálica, uma vez que, seus prolongamentos reforçam as junções 

oclusivas das células que formam a parede dos capilares cerebrais, regulando a 

troca de substâncias dentro do sistema nervoso central (Abbot, 2002), além de 

também enviarem processos que revestem sinapses, regulando o conteúdo 

neuroquímico deste espaço extracelular, controlando a difusão das moléculas 

neurotransmissoras liberadas nas fendas sinápticas (Allen e Barres, 2009). Os 

astrócitos representam a maior população celular do sistema nervoso, com 

proporções de aproximadamente um neurônio para cada dez células gliais e está 

intimamente ligado com os neurônios, provendo a esses um suporte trófico e 

estrutural (Allen e Barres, 2009). No NSQ essa relação é invertida, passando a 
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haver uma maior quantidade de neurônios em relação à glias, com uma 

propoporção de aproximadamente três neurônios para uma glia.  

Medidas da taxa de glia/neurônios têm sido usadas para estimar a diminuição 

regional de neurônios ou a população celular glial em uma grande variedade de 

estados patológicos, bem como durante o envelhecimento normal (Roy et al., 2005; 

Cerbai et al., 2012). No nosso estudo, aparentemente, acontece uma gliogênese em 

resposta a diminuição neuronal evidenciada. Em outros estudos estereológicos, não 

é verificado o aumento da expressão de glia correlacionado ao aumento da idade, 

na área total do NSQ  (Tsukahara et al., 2005; Roberts et al., 2012), mas houve um 

efeito significativo na expressão de GFAP, em relação a idade  no NSQ dorsomedial 

apenas em fêmeas adultas (Tsukahara et al., 2005). Sabendo que não é visto 

alterações no número de células do NSQ de fêmeas durante a fase adulta 

(Tsukahara et al., 2005; Roberts et al., 2012), essa alteração na expressão não 

estaria relacionada à processos degenerativos e sim ao sexo. Esse fato, no entanto, 

não pode ser considerado em nossos resultados, uma vez que, comparamos saguis 

fêmeas idosas com fêmeas adultas, e foi encontrado um aumento na expressão de 

GFAP-IR nas duas subdivisões do NSQ de animais idosos. Acreditamos que esse 

aumento, no nosso estudo, possa realmente estar relacionado ao processo de 

ativação glial durante a neurodegeneração. Trabalhos de medição imunorreativa e 

de biologia molecular realizado em camundongos fêmeas idosas, mostrou um 

aumento de aproximadamente 20% de GFAP (proteína) e de 25 % GFAP RNAm,  

no hipotálamo e tálamo (Kohama et al., 1994) e no hipocampo desses animais 

(Mouton et al., 2002), portanto, é possível que o mesmo possa estar ocorrendo no 

NSQ dos saguis idosos. 

A distribuição de GFAP-IR é descrita preenchendo todo o NSQ com uma 

imunomarcação bem mais densa do que nas áreas hipotalâmicas ao redor, em 

várias espécies animais como, ratos e hamster (Morin et al., 1989), camundongos 

(Moriya et al., 2000). As células gliais, em particular os astrócitos, tem um 

importante papel na manutenção da sincronização circadiana de atividade neural do 

NSQ (Welsh et al., 1995; Hajós 2008), exibindo em hamster (Lavialle et al., 2001) e 

camundongo (Santos et al., 2005) um padrão de expressão circadiana diário (Moriya 

et al., 2000) e também sazonal (Gerics et al., 2006)  que pode estar envolvido na 

regulação de resposta a luz para a geração de comportamentos.  
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Tem sido sugerido, que a maior expressão de GFAP durante o 

envelhecimento aconteça devido a um aumento nos danos proteicos resultantes de 

processos oxidativos, em todos os tecidos biológicos, incluindo o sistema nervoso 

(Cerbai et al., 2012). Com relação ao cérebro, alguns trabalhos têm acreditado que 

a maior demanda de expressão de GFAP que ocorre em animais idosos talvez seja 

dada por um mau entendimento dos astrócitos, que reconhecem as modificações 

relacionadas com a idade como uma neuroinflamação (Bernal e Peterson, 2011; 

Cerbai et al., 2012), como por exemplo, o aparecimento de placas senis. Apesar de 

um grande numero de estudos utilizarem o GFAP como marcador, sua precisa 

função junto aos astrócitos permanece incerta, seja durante o desenvolvimento ou 

no envelhecimento (Middeldorp e Hol, 2011). Portanto, não podemos definir uma 

precisa funcionalidade ao aumento na expressão de GFAP no NSQ de animais 

idosos, podendo estar relacionado a diversos fatores que precisam de um maior 

esclarecimento na literatura. 

 

6.1.5- Níveis de expressão de VIP-IR no NSQ de saguis adultos e idosos 

Nós verificamos os efeitos do envelhecimento na expressão de VIP-IR no NSQ 

de saguis idosos em comparação com animais adultos através da medição por DOR. 

VIP é o principal neurotransmissor encontrado em células da porção ventrolateral do 

NSQ (Card e Moore, 1984; Mammem e Jogota, 2011). Em saguis sua marcação se 

mostra de forma muito confusa, na qual as células VIP-IR não são perfeitamente 

delimitadas e por isso não foi feita uma análise por contagem celular e sim por DOR. 

Nessa análise não foi possível encontrar, quantitativamente, uma diminuição na 

expressão de VIP-IR nas células do NSQ de animais idosos. No entanto, quando 

olhamos a fotomicrografia comparativa dessa região nos saguis idosos e adultos, 

qualitativamente é possível perceber diminuição na expressão de VIP. Acreditamos 

que o baixo número de animais da amostra (n=3), esteja influenciado o resultado da 

análise.  

 VIP é um peptídeo sintetizado a partir de preproVIP e a clivagem desta 

molécula pode produzir o próprio VIP e a isoleucine, outro peptídeo também 

encontrado em abundância no NSQ (Piggins e Cutler, 2003). Os axônios VIP-IR 

inervam as células VIP-IR do próprio NSQ, sugerindo haver um circuito de auto-
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feedback dentro do NSQ (Piggins e Cutler, 2003). Tem sido mostrado que as células 

VIP-IR recebem uma entrada direta da retina (Tanaka et al. 1993; Glass et al., 2010) e 

que a estimulação fótica ativa os neurônios VIP no NSQ, indicado pela presença da 

proteína FOS (Romijnet at al., 1996), o sugere seu importante papel na captação da 

informação ambiental e retransmissão para NSQ, ajustando dessa forma, sua fase 

aos estímulos ambientais. 

Trabalhos têm avaliado os níveis de expressão dos dois principais 

neurotransmissores do NSQ, VIP e VP durante o envelhecimento (Krajnak et al., 

1998; Pereira et al., 2005). Com relação a VP dados contraditórios são apresentados, 

uns mostrando haver diminuição (Pereira et al., 2005), outros mostrado não haver 

alteração na expressão de VP ou de VP RNAm (Krajnak et al., 1998). No entanto, 

com relação a possíveis alterações na expressão de VIP RNAm ou de seu produto no 

NSQ de animais com envelhecimento normal, os trabalhos, em sua maioria, relatam 

haver diminuição desse composto, em ambos os sexos, machos e fêmeas de ratos 

(Krajnak et al., 1998; Pereira et al., 2005; Kawakami et al., 1997), e em primatas não 

humanos (Aujard et al., 2006) e humanos (Zhou et al., 1995; Hofman et al., 1996), 

além de haver uma restauração e normalização de sua expressão em animais idosos 

após a inserção de neurotrofinas (Pereira et al., 2005). Krajnak et al., 1998 em um 

trabalho com ratas idosas verificou que os níveis de expressão de VIP RNAm e VP 

RNAm no NSQ além de diminuições de suas expressões, também sofrem alterações 

no período em que são expressas. 

Em um trabalho realizado também em um primata, o Microcebus murinus, 

todos machos, foi avaliado os níveis de expressão de VIP-IR e de seu RNAm no NSQ 

de animais adultos e idosos (Aujard et al., 2006). Foram encontrados fortes alterações 

na expressão de VIP RNAm, mas a expressão de VIP-IR permaneceu inalterada. 

Além disso, foi verificado que o pico de maior expressão VIP-IR aconteceu no T20, ou 

seja, durante a noite (Aujard et al., 2006). Com relação aos nossos resultados, 

quando olhamos as imagens da imunorreação a VIP no NSQ de adultos e idosos é 

possível perceber alterações de expressão, mas quantitativamente essa alteração 

não foi encontrada. Além da hipótese de uma influencia proveniente do baixo numero 

de amostra, como citado acima, outros pontos podem ter contribuído para esse 

resultado, dentre eles, o horário de perfusão. De acordo com o trabalho de Aujard et 
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al., 2006, realizado em um primata e outros trabalhos em roedores (Duncan et al., 

2001; Krajnak et al., 1998; Pereira et al., 2005; Kawakami et al., 1997) o pico de 

expressão de VIP em animais idosos tem ocorrido durante o inicio/meio da noite e seu 

menor pico no meio dia (aproximadamente ZT11). Todos os nossos animais foram 

perfundidos durante o dia, em um horário que supostamente a expressão em idosos é 

diminuida. Alguns trabalhos tem mostrado haver alterações na expressão de VIP 

apenas a nível molecular, através da analise de VIP RNAm  (Duncan et al., 2001; 

Aujard et al., 2006). No nosso trabalho só foi analisado os níveis de VIP-IR no NSQ 

de saguis jovens e idosos, talvez se for analisado seu RNAm, possamos encontrar 

significativas diminuições, semelhantes ao que ocorre nos outros animais.  

Os neurônios VIP-IR recebem os principais aferentes que chegam ao NSQ 

(Piggins e Cutler, 2003), e o declínio na expressão de seu RNAm ou do produto, pode 

em parte ser responsável pela diminuição na habilidade em responder aos estímulos 

fóticos e não-fóticos já mostrado em animais idosos (Zhang et al., 1996; Duncan, 

2006). Várias podem ser as causas para essa diminuição de expressão, dentre elas, a 

diminuição de sinal de aferência fótica que vem da retina, via TRH e a da entrada 

serotonérgica proveniente da rafe que regulam o ritmo de expressão de VIP RNAm e 

VIP. Acreditamos que mudanças relacionadas com a transmissão de informação 

fótica para o marcapasso, como a diminuição da aferência vista neste estudo, possa 

estar relacionado a diminuição da expressão de VIP (Krajnak et al., 1998). Além 

disso, as concentrações de VIP também são moduladas pelos terminais 5-HT 

(Muscata et al., 2005; Paulus e Mintz, 2012), uma vez que, a lesão dessa aferência 

resulta em um dramático declínio da expressão de VIP no NSQ (Okamura et al., 

1995) e 5-HT tem sido mostrado ser diminuído no envelhecimento (Duncan e Hensler, 

2002) . 

 

6.1.6- Níveis de expressão de 5-HT-IR no NSQ de saguis adultos e idosos 

Neste trabalho avaliamos os níveis de expressão de 5HT-IR por meio de DOR 

no NSQ de saguis idosos e adultos. Nós encontramos uma significativa diminuição na 

quantidade de 5-HT presente no NSQ total e na porção dorsomedial do NSQ de 
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animais saguis idosos em comparação com adultos. Não foi encontrada alterações 

relacionada com a idade na porção ventrolateral do NSQ de saguis idosos e adultos. 

5-HT é um neurotransmissor monoamina, filogeneticamente conservada ao 

longo das espécies desde nematodes até humanos (Marstson et al., 2011), e está 

envolvido em muitas funções ao longo do sistema nervoso, como por exemplo, na 

sincronização/modulação do NSQ (Garau et al., 2006). Em mamíferos, mudanças 

relacionadas ao envelhecimento, no sistema serotonérgico são conhecidos fatores de 

risco para doenças relacionadas à idade como, diabetes (Mattson et al., 2004), 

alterações no sono, comportamento sexual e humor (Meltzer et al., 1998).  Muitas 

condições neuropsicológicas que acometem idosos, como depressão clinica, 

transtorno de ansiedade e doenças de Parkinson e Alzheimer possuem uma forte 

alteração no componente serotonérgico (Benninghoff et al., 2012; Fidalgo et al., 

2013). Degeneração de fibras serotonérgicas tem sido mostrada em modelos animais 

como o resultado do envelhecimento, estresse oxidativo e doenças 

neurodegenerativas (Daubert e condron, 2010). 

Foi mostrado que a fonte de 5-HT do NSQ é proveniente do núcleo mediano da 

rafe (Hay-Schmidt et al. 2003; Pontes et al., 2010) e desempenha um importante 

papel na regulação dos ritmos circadianos, como demonstrado em estudos de lesão 

(Meyer-Bernstein e Morin, 1998) ou de estimulação elétrica (Meyer-Bernstein e Morin, 

1999). Fibras e terminais 5-HT-IR foram descritas presentes na porção 

retinorecipiente ventrolateral do NSQ de vários mamíferos, incluindo ratos (Van den 

Pol e Tsujjimoto, 1985), hamsters (Card e Moore, 1984), camundongos (Cassone et 

al. 1988) e em gatos e macacos (Ueda et al. 1983). No entanto, a distribuição dessas 

fibras no NSQ do sagüi está concentrada na região dorsal do núcleo (Cavalcante et 

al. 2002, Cavalcante et al., 2011). Nas analises da concentração de 5-HT-IR no NSQ, 

a porção dorsomedial mostrou a maior diferença de quantidade de expressão entre 

animais adultos e idosos, enquanto que a porção ventrolateral não apresentou 

diferença significativa, justamente devido a maior concentração de fibras 5-HT- IR em 

saguis está concentrada na porção dorsomedial, reforçando a certeza do dado 

analisado.  
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Estudos tem mostrado que a síntese diurna de 5-HT e o metabolismo desse 

composto como precursor da melatonina, é fortemente diminuído em pombos idosos 

(Garau et al., 2006) e o ritmo de expressão de 5-HT foi mostrado ser alterado em 

fêmeas idosas (Cohen e wise, 1988). Além disso, um trabalho hodológico que 

estudou o padrão de projeções serotonérgicas ao NSQ mostrou haver uma grande 

diminuição dessa aferência em ratos idosos (Van Luijtelaar et al., 1989). A diminuição 

no padrão de marcação 5-HT vista no NSQ de saguis idosos podem indicar uma 

diminuição de projeção da Rafe para o NSQ, em decorrência de possíveis alterações 

nessa região do tronco encefálico como consequência do envelhecimento. Também 

não podemos esquecer que o dorsal da Rafe recebe entrada fótica (Fite et al., 1999; 

Frazão et al., 2008), e seu papel modulador no NSQ possa depender da quantidade 

desse tipo de  informação que chega até ele. Muito embora, essa projeção no sagui 

ainda não tenha sido mostrada, a possível diminuição de aferência fótica as áreas 

retinorrecipentes de saguis idosos, como a do NSQ mostrada nesse trabalho, possam 

estar envolvidas na diminuição da projeção da rafe  para o NSQ nos saguis idosos. 

 Estudos adicionais têm mostrado que a administração sistêmica de um 

agonista da 5-HT, o 8-hidroxi-2(di-n-propilamina) tetralina (8-OH-DPAT) produz 

mudanças de fase não fótica em hamster adultos, mas não tem o mesmo efeito sobre 

o ritmo de animais idosos (Penev et al., 1995). O agonista 8-OH-DPAT tem uma 

preferencia de ligação para um especifico receptor de 5-HT que é o 5HT7, que por sua 

vez, mostra uma diminuição de expressão no NSQ de animais idosos e no núcleo 

dorsal da rafe (Duncan et al., 1999, Duncan e Franklin, 2007), além disso, também 

ocorre uma diminuição de transportadores de serotonina dentro das células neurais 

do núcleo dorsal da Rafe (Duncan e Hesler, 2002, Duncan et al., 2010), o que pode 

influenciar na diminuição da aferência desse núcleo ao NSQ. 

Outros fatores auxiliam na comprovação dessa possível diminuição de 5-HT no 

NSQ de animais idosos, semelhante a que encontramos em saguis idosos. Dentre 

elas, o aumento na densidade de campos específicos de ligação a 5-HT no NSQ 

(Duncan et al., 2000), esse processo é bastante visto em áreas cerebrais que sofrem 

alterações resultantes em déficits funcionais (Park e Reuter-Lorenz, 2009), servindo 

como um mecanismo compensatório a essas diminuições.  
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6.1.7- Níveis de expressão da imunorreatividade a NPY (NPY-IR) no NSQ 

de saguis adultos e idosos 

Fizemos neste trabalho uma medição por DOR da quantidade de NPY-IR que é 

expressa no NSQ de saguis idosos em comparação a animais adultos, com o auxilio 

do software Image J. Foi encontrado uma diminuição na quantidade de NPY-IR no 

NSQ de animais idosos em relação ao adultos, no entanto, quantitativamente, essa 

diminuição se mostrou de forma marginalmente significativa. Quando observamos as 

imagens de secções contendo o NSQ desses animais é possível verificar que a 

quantidade de NPY-IR no NSQ de saguis idosos e bem inferior a vista em adultos. 

Acreditamos que igualmente ao que acontece na medição para VIP, o baixo numero 

de animais da amostragem possivelmente contribuiu para esse resultado. No teste de 

correlação de Spearman, foi mostrado haver uma correlação entre a diminuição da 

expressão de NPY-IR e o aumento da idade nos saguis idosos.     

A presença de fibras e terminais NPY-IR no NSQ são provenientes das células 

de um de seus principais aferentes, o FIG, via TGH (Moore e Card, 1994) em 

roedores, ou possivelmente de seu homólogo em primatas, o NPG (Lima et al., 2012, 

Pinato et al., 2009). Funcionalmente, NPY tem sido implicado na mediação não-fótica 

(Biello et al., 1994) e fótica (Yannielli e Harrington, 2004) ao NSQ. A aplicação de 

NPY ao NSQ in vivo (Antle e Mistlberger, 2000) e in vitro (Golombek et al., 1996) 

produz mudança de fase semelhante aquela induzida por um estimulo 

comportamental. No NSQ de hamsters (Card e Moore, 1984; Morin e Blanchard; 

1995) e ratos (Morin et al. 2006) terminais imunorreativos a NPY foram encontrados 

somente na porção ventrolateral do núcleo (região retino-recipiente), semelhante ao 

que é observado em saguis (Costa et al. 1998; Cavalcante et al. 2002). O ritmo de 

expressão diário de NPY tem sido mostrado em hamster (Glass et al., 2010), rato 

(Shinohara et al., 1993), esquilo (Vidal e Lugo, 2006) e gerbil (Fite et al., 2007) ter um 

padrão oscilatório de produção, podendo ocorrer flutuações diurna e noturnas. 

Alguns trabalhos tem mostrado alterações na expressão de NPY-IR e nos 

subtipos de seus receptores durante o envelhecimento, em vários áreas do sistema 

nervoso (Veyrat-Durebex et al., 2013 Kuruba et al., 2011), como por exemplo, em 
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muitas estruturas corticais (Huh et al., 1997), mas até o momento nenhum trabalho 

mostrou essa alteração relacionada com a idade em nenhum dos componentes do 

sistema de temporização. Portanto, esse é o primeiro trabalho a mostrar alterações 

nesse composto dentro do NSQ de saguis idosos. Estudos relacionados ao 

envelhecimento que utilizaram ratos knockout e transgênicos para NPY e seus 

subtipos de receptores, tem sugerido haver uma correlação positiva entre a 

quantidade de expressão de NPY-IR e o envelhecimento saudável (Veyrat-Durebex et 

al., 2003). Ratos transgênicos com uma super expressão de NPY mostraram ter uma 

vida mais longa do que os animais selvagens (Michalkiewicz et al., 2003), além de 

alterar algumas habilidades cognitivas (Carvajal et al., 2004). Dado contrário aos 

nossos resultados, uma vez que, os animais idosos, incluindo os mais idosos de 

aproximadamente treze anos, apresentaram grandes diminuições nos níveis de NPY-

IR. No entanto, pode ser sugerido que essa correlação positiva entre aumento de 

NPY e longevidade não ocorra no NSQ. 

Quando falamos especificamente da função de NPY no sistema de 

temporização circadiana, essa diminuição de NPY-IR pode possivelmente estar 

relacionada a alterações em vários aspectos da comunicação Retina-TGH- NSQ, por 

exemplo, (1) É possível que o nível de NPY-IR nas células do FIG sofra alterações 

relacionadas com a idade e assim sua projeção para o NSQ seja diminuída, trabalhos 

sobre alterações no FIG precisam ser realizados para nos fornecer indícios de 

mudanças durante o  envelhecimento  de um outro importante componente do STC; 

(2) O FIG é um núcleo retino-recipiente considerado um relé para uma via alternativa 

da informação fótica até o NSQ por meio de aferentes NPY-IR, modulando a 

sincronização de ritmos circadianos relacionados ao ciclo C-E, mas igualmente ao 

que acontece no NSQ de saguis idosos, é possível que a entrada fótica até o FIG 

tenha diminuído resultando consequentemente numa diminuição de aferência até o 

NSQ. A lesão bilateral do FIG não abole a sincronização ao ciclo C-E, já que o TRH é 

suficiente para manter a sincronização, no entanto, essa lesão, em roedores, corta a 

aferência de modulação e reforço da informação fótica ao NSQ resultando na 

alteração do ângulo de fase de sincronização a um ciclo C-E e prolonga o tempo de 

ressincronização a mudanças de fase em um ciclo C-E, aspectos comportamentais 

que são fortemente descritos em animais roedores (Zee et al., 1992, Duncan, 2006, 
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Biello, 2009) e primatas humanos e não-humanos (Erkert, 1989; Aujard et al., 2001, 

Duffy e Czeisler, 2002) idosos. 

6.2- Diminuição da aferência óptica ao NSQ de animais idosos 

Nosso estudo examinou a aferência fótica retiniana ao NSQ de animais 

idosos em comparação com animais adultos, através da injeção intraocular de um 

traçador neuronal anterógrado, a subunidade b da toxina colérica (CTb), a principal 

exoenterotoxina do vibrião colérico que age na membrana plasmática para exercer 

seu efeito biológico. A CTb tem grandes vantagens como traçador, dentre eles, é 

utilizada em baixa concentração (1%) e mesmo em pequenas injeções levam a um 

transporte rápido e adequado (Cavalcante e Elias, 2007). 

Encontramos em nossos resultados, a partir da revelação da 

imunorreatividade contra CTb (CTb-IR) no NSQ de saguis idosos em comparação com 

animais adultos jovens, uma substancial diminuição de marcação para CTb-IR, o que 

pode refletir numa possível diminuição da chegada de luz ao NSQ. Infelizmente, só foi 

possível obter o resultado da injeção em dois animais, e por isso, os resultados são 

mostrados apenas de forma descritiva e não quantitativa. Ao se olhar a fotomicrografia 

comparativa de CTb-IR no NSQ de animais adultos versus idosos, percebe-se nos 

animais mais jovens a presença de espessas e bem demarcadas fibras terminais CTb-

IR, bem como, uma grande quantidade de varicosidades. Já nos animais idosos não é 

possível visualizar nenhuma fibra terminal CTb-IR apenas varicosidades, o que 

comprova a chegada do traçador a essa região por meio do TRH. 

O sistema circadiano em humanos tem um período médio (comprimento do 

ciclo) que é maior que 24h (Czeisler et al., 1999) e é sincronizado a um dia de 24h 

através de uma exposição regular ao dia e noite (Dibner et al., 2010). Os efeitos da luz 

no sistema circadiano são determinados não apenas pela exposição à luz, mas por 

outros fatores que incluem a intensidade (Rimmer et al., 2000), comprimento de onda 

(Lockley et al., 2003), duração (Rimmer et al., 2000), e uma história prévia de 

exposição a luz (Hérbert et al., 2002). O ajuste do relógio interno ao fotoperíodo 

ambiental é diretamente dependente da qualidade da luz recebida, por isso, mudanças 

na sensibilidade à luz, relacionadas com a idade, podem contribuir para as diferenças 

na expressão comportamental dos ritmos (Duffy et al., 2007). Alguns estudos tem 

mostrado haver uma redução na sensibilidade à luz do sistema circadiano com o 
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avanço da idade, incluindo pequenas mudanças na resposta à luz (Zhang et al., 1996; 

Benloucif et al., 1997), uma pequena variação na sincronização (Benloucif et al., 

2006), e mudanças na taxa de ressincronização (Zee et al., 1992). 

Essa variação na captação/sensibilidade fótica em animais idosos, incluindo 

os nossos resultados, pode estar relacionada a alterações estruturais e 

consequentemente funcionais em diferentes áreas, como a estrutura do olho, o TRH, 

ou o próprio NSQ. Dentre essas regiões, as mudanças estruturais no olho, como, as 

alterações na absorção de uma faixa do espectro de luz, por exemplo, a luz azul 

(Daneault et al., 2012), uma possível redução no número de fotorreceptores 

circadianos (Semo et al., 2003), amarelamento da lente e a diminuição da base pupilar 

(Herbst et al., 2012) tem sido mostrado influenciar na quantidade de luz que chega a 

regiões retinorrecipientes, incluindo o NSQ .  

Em humanos a lente é altamente transparente para todos os comprimentos 

de ondas visíveis, entretanto, a transmissão da luz através dela diminui 

significativamente depois dos 30 anos, em especial para a luz azul e violeta (Kessel et 

al., 2010). Além disso, o amarelamento da lente potencializa essa diminuição na 

transmissão de luz azul, através de uma depressão da ativação de melanopsina, o 

que tem sido mostrado estar relacionado ao aumento da probabilidade de depressão e 

desordens do sono na população idosa (Wirz-Justice e Terman, 2012). 

Zhang et al., 1996, demonstraram que hamsters idosos são 

aproximadamente 20% menos sensíveis aos efeitos sincronizados no ritmo de 

atividade locomotora, de pulsos de luz de baixa intensidade, do que animais jovens. 

Além disso, o numero médio de células imunorreativas a FOS induzidas por um pulso 

de luz no NSQ foi reduzido em aproximadamente 43% em hamster idosos (Zhang et 

al., 1996) e em um primata, o Microcebus murinus idoso ou com aceleração de ciclo 

sazonais (Aujard et al., 2001). O gene c-fos pertence a um grupo de genes conhecidos 

como genes de expressão imediata e tem sido largamente utilizado para mapear a 

atividade neuronal, ou responsividade neuronal, após um determinado tipo de estímulo 

(Beaulé et al., 2001). Experimentos envolvendo pulsos de luz mostram que a 

quantidade de expressão de FOS no NSQ demonstra a responsividade das suas 

células (Beaulé et al., 2001), o que comprova essa possível diminuição da 

responsividade das células do NSQ à luz, vista por Zhang et al., 1996. 
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As fibras vistas no NSQ são prolongamentos axonais das células 

ganglionares da retina que formam o TRH e chegam bilateralmente ao NSQ (Morin e 

Allen, 2006; Canteras  et al., 2011). É mostrado que durante o envelhecimento várias 

áreas do sistema nervoso sofrem mudanças em sua estrutura, como por exemplo, 

uma desmielinização resultante em atrofia da fibra (Kemmotsu et al., 2012), 

deterioração de tractos nervosos (Perry et al., 2009) e consequentemente diminuição 

do volume de substância branca (Sala et al., 2012). Nos nossos resultados não 

conseguimos encontrar nenhuma marcação de CTb em fibras no NSQ, o que 

acreditamos ser em decorrência de uma possível atrofia e degeneração, semelhante 

ao que ocorre em outras regiões (Perry et al., 2009; Sala et al., 2012). Hipotetizamos 

que as fibras retinianas nos saguis idosos, podem estar com um calibre reduzido, em 

consequência da atrofia, e a quantidade de CTb presente dentro dessas estruturas 

não mostrou uma marcação clara e delimitada, como é visto nos animais adultos. O 

uso de imagens de ressonância magnética e tensor de difusão de solutos, tem 

mostrado o afinamento de fibras nervosas em humanos idosos (Kemmotsu et al., 

2012; Sala et al., 2012) e suas implicações deletérias na execução de tarefas 

cognitivas (Kemmotsu et al., 2012). 

A técnica de Klüver tem sido utilizada para a diferenciação, em um mesmo 

corte cerebral, dos prolongamentos axonais mielinizados e dos corpos celulares. 

Nesse procedimento, o Luxol fast blue é utilizado como o marcador das fibras 

mielinizadas, se baseando em uma reação ácido-base, em que a base de uma 

lipoproteína pode substituir a base desse corante formando um sal. Assim, a alta 

solubilidade em fosfolípideos do fast blue explicaria sua capacidade de corar a mielina 

que envolve as fibras nervosas (Horta Jr e Sita, 2007). Esse método tem sido bastante 

utilizado nos estudos de detecção de processos neurodegenerativos, como por 

exemplo, o volume médio de substância branca e cinzenta em camundongos 

utilizados como modelos da doença de Alzheimer (Zerbi et al., 2013). Com a utilização 

da técnica de Klüver-Barrera foi possível perceber qualitativamente, uma diminuição 

na intensidade de marcação azul no NSQ de saguis idosos em comparação com os 

animais adultos. Essa diminuição da marcação com o fast blue, pode sugerir uma 

desmielinização, e consequente diminuição ou atrofia das fibras do TRH que chegam 

ao NSQ de animais idosos. A coloração com o Klüver-Barrera juntamente com o 
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resultado da CTb-IR reforçam a ideia de uma possível atrofia resultante em uma 

desconexão axonal das fibras do TRH que chegam no NSQ. 

Em um estudo realizado com hamster para verificar a transmissão fótica 

através da lente e a integridade das fibras de passagem e terminais do TRH por meio 

da combinação de injeção intraocular de CTb+HRP, Zhang et al., 1998 não 

encontraram nenhuma diferença significativa com relação ao volume da inervação 

retiniana que chega ao NSQ, diferentemente do que podemos ver em nossos 

resultados, no NSQ de saguis idosos. Zhang et al., 1998 encontrou apenas uma 

pequena diminuição na transmissão de ondas longas e uma grande diminuição da 

transmissão de ondas curtas, chegando a um decréscimo de aproximadamente 50%, 

o que foi hipotetizado ser em decorrência de modificações apenas a nível de olho e 

não no TRH. 

Mudanças no processamento da informação fótica dentro do NSQ e/ou uma 

alteração na resposta do relógio para esse estimulo, pode levar a inúmeras mudanças 

no NSQ que pode potencializar essa diminuição de sensibilidade à luz, como por 

exemplo, diminuição da liberação de neurotransmissores, diminuições no numero ou 

função dos receptores dos neurônios do NSQ, uma diminuição na atividade de sinais 

transducionais entre outros (Zhang et al., 1996). Ambos os subtipos de receptores 

excitatórios, o NMDA e não-NMDA tem sido implicado na regulação fótica do sistema 

circadiano em roedores (Blasiak et al., 2009), e alguns estudos tem mostrado uma 

significativa diminuição desses receptores em várias áreas do sistema nervoso, em 

animais idosos (Hof et al., 2002), podendo ocorrer o mesmo na região do NSQ. 

O estudo da diminuição do processamento ou captação da informação fótica 

durante o envelhecimento, não só pelo NSQ, mas por todo o sistema retinorrecipiente, 

se faz necessário e tem a cada dia se tornado alvo de grande interesse médico, uma 

vez que, terapias com a luz têm sido amplamente utilizadas para o tratamento de uma 

gama de doenças psiquiátricas ou neurodegenerativas, nas quais as alterações no 

ciclo sono-vigília são frequentemente observados (Wulff et al., 2010). A luz possui 

propriedades antidepressivas e tem sido utilizada no tratamento de desordens 

sazonais afetivas (Wirz-Justice e Terman, 2012). Além disso, os efeitos benéficos da 

luz no humor, agitação, qualidade do sono e performace cognitiva tem sido encontrada 

em pacientes jovens e idosos com depressão (Wirz-Justice e Terman, 2012), 

transtorno de personalidade (Bromundt et al., 2012), déficits de atenção/hiperatividade 
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(Rybak et al., 2006), doença de Parkinson (Willis et al., 2012) e na doença de 

alzheimer (Van Someren et al., 1997). 
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7- CONCLUSÕES 

 

Nesse estudo nós demonstramos haver mudanças morfológicas e 

neuroquímicas no NSQ de saguis como consequência do processo do 

envelhecimento. Através de uma análise morfométricas de secções contendo NSQ 

de saguis adultos e idosos corados pelo Nissl e marcados com a 

imunoistoquímicas contra NeuN e CB, foi encontrado haver uma significativa perda 

neuronal no NSQ de saguis fêmeas idosas, juntamente com uma possível atrofia, 

diminuição do diâmetro, do corpo celular. Os trabalhos que mostram ocorrer perda 

neuronal no NSQ durante o envelhecimento são bastante contraditórios e o nosso 

trabalho vem para adicionar novas descobertas sobre esse aspecto em um primata 

do novo mundo. Além de mudanças morfológicas, o NSQ de saguis idosos 

mostraram alterações neuroquímicas que, em grande parte, estão de acordo com 

as transformações que ocorrem em muitas áreas do sistema nervoso. Dentre 

essas alterações, temos um aumento de expressão de GFAP, que indiretamente 

tem sido mostrado ser uma reação do tecido neuronal em consequência de 

patologias neurológicas, dentre elas a neurodegeneração. Foi demonstrado haver 

diminuição na expressão de 5-HT e NPY, dois importantes aferentes ao NSQ, nas 

secções de contendo NSQ de animais idosos. A imunorreatividade contra VIP, 

quantitativamente não mostrou mudanças significativa, embora qualitativamente, 

ou se observar as fotomicrografias comparativas entre o NSQ de idosos e adultos, 

é perceptível haver uma diminuição de VIP-IR no NSQ de idosos. A partir do 

método de injeção intraocular de um traçador neuronal retrógrado, conseguimos 

demonstrar uma possível diminuição na chegada fótica ao NSQ de animais 

adultos. Além disso, é possível que as fibras provenientes do TRH que chegam ao 

NSQ sofram atrofia e/ou diminuição com o aumento da idade. 
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8- CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

No presente estudo, a partir da uma análise morfométricas, conseguimos 

demonstrar no NSQ de saguis idosos alterações semelhantes as mostradas  em 

outros modelos animais como, roedores, primatas humanos e não humanos. Mas, 

esse é o primeiro trabalho a fazer uma análise dos níveis de expressão de alguns dos 

principais componentes neuroquímicos do NSQ de saguis idosos em comparação 

com animais adultos.  

Mostramos também uma possível diminuição da projeção retiniana, juntamente 

com uma atrofia das fibras do TRH que chegam no NSQ de animais idosos. Esse 

dado da forma que é mostrado aqui, ainda não havia sido estudado em nenhum outro 

trabalho com primatas. 

Neste trabalho conseguimos acessar e concluir todos os objetivos propostos, 

no entanto, acreditamos que alguns pontos podem ser melhorados com o aumento da 

amostragem e a inserção de novos métodos de revelação. Dentre esses pontos, 

destacamos o falta de análise quantitativa da avaliação da aferência retiniana por 

meio da injeção intraocular no NSQ. A injeção de CTb é bastante invasiva e animais 

idosos precisam passar por um processo pré- experimental para aumentar seu bem-

estar e assegurar sua sobrevivência, nesse trabalho foram injetados três animais, 

mas um deles não suportou o período de sobrevida por já estar debilitado em 

consequências de doenças características da idade. Esperamos conseguir a 

utilização de novos animais na mesma faixa etária e do mesmo sexo dos utilizados 

aqui, e por se tratar de um primata e com mais de nove anos de idade, é necessário 

um pouco mais de tempo de espera. 

Outro ponto que vale a pena ser ressaltado e explicado é a não avaliação dos 

níveis de VP, um importante neurotransmissor que caracteriza a região dorsomedial 

do NSQ. No entanto, em saguis essa substância até o momento só pode ser 

visualizada por técnicas de biologia molecular, como a hibridização in situ, que 

mostraria o RNAm para VP, e nós só utilizamos técnicas histológicas e de 

imunoistoquímicas.   
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ABSTRACT 

Animals have neural structures that allow them to anticipate environmental changes and then 

regulate physiological and behavioral functions in response to these alterations. The 

suprachiasmatic nucleus of the hypothalamus (SCN) is the main circadian pacemaker in many 

mammalian species. This structure synchronizes the biological rhythm based on photic 

information that is transmitted to the SCN through the retinohypothalamic tract. The aging 

process changes the structural complexity of the nervous system, from individual nerve cells 

to global changes, including the atrophy of total gray matter. Aged animals show internal time 

disruptions caused by morphological and neurochemical changes in SCN components. The 

effects of aging on circadian rhythm range from effects on simple physiological functions to 

effects on complex cognitive performance, including many psychiatric disorders that 

influence the well-being of the elderly. In this review, we summarize the effects of aging on 

morphological, neurochemical, and circadian rhythmic functions coordinated by the main 

circadian pacemaker, the SCN. 

 

Keywords: suprachiasmatic nucleus, aging, morphological and neurochemical changes, 

circadian rhythms. 
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THE SUPRACHIASMATIC NUCLEUS 

Environmental cues strongly influence living organisms, and the light/dark cycle is 

considered the most influential aspect of the regulation of rhythmic behavior (Dibner, 

Schibler & Albrecht, 2010). In mammals, periodic changes in the environment are 

recognized by an endogenous circadian clock. During evolution, organisms have 

developed numerous strategies to maintain an appropriate internal temporal order in 

response to alterations in the ecological niche (Hut & Beersma, 2011). Animals have 

neural structures that allow them to anticipate information about cyclical environmental 

changes and optimally adapt to new environmental conditions (Figure 1); thus, these 

characteristics have implications for the survival of the species (Ukai & Ueda, 2010; 

Menna-Barreto & Díez-Nogueira, 2011). In mammals, these structures are part of the 

circadian timing system (CTS; Cavalcante, Nascimento Júnior & Costa, 2006), which 

includes a set of distinct structures that consist of a central pacemaker and afferent and 

efferent pathways. These structures are connected to behavioral effectors that are involved 

in generating and modulating biological rhythms (Dibner et al., 2010; Golombek & 

Rosenstein, 2010; Figure 1). 

 

 

 

 

Among the components of this system, since the 1970s, the suprachiasmatic nucleus 

(SCN) of the hypothalamus has been considered the mammalian central circadian 

pacemaker (Hendrickson, Wagoner & Cowan, 1972; Moore & Lenn, 1972). Damage to 

the SCN results in damage to the circadian rhythms of several behavioral and 

physiological parameters (Moore & Eicher, 1972). Fetal SCN transplants allow the 

Figure 1 
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recovery of circadian rhythms in animals that lost them as a consequence of bilateral 

injury of the SCN (Lehman et al., 1987; Ralph, Foster, Davis & Menaker, 1990). 

Additionally, the rhythms that recovered in the animals that received the transplant had 

characteristics of the donor rather than the host (Ralph et al., 1990). 

Although the SCN displays variations with regard to tridimensional shape, volume, 

density, and cell size in all species studied (Figure 2), morphologically in mice, each 

unilateral SCN has approximately 10,000 neurons divided into two main neuronal 

populations: ventral or “core” (a producer of vasoactive intestinal polypeptide [VIP]) and 

dorsal or “shell” (which has vasopressin [VP] as its main neurotransmitter; Abrahamson & 

Moore, 2001; Morin, 2007; Mammen & Jagota, 2011). Approximately 1,100 neurons 

(~10%) in the unilateral SCN express VIP in the core subdivision. Approximately 2,100 

neurons (~20%) in the shell express VP (Welsh, Takahashi & Kay, 2010). In rodents, the 

levels of VP and VIP show specific daily oscillations under light/dark conditions, 

suggesting that they act on the rhythm of behavioral expression (Dardente et al., 2004). 

The light/dark cycle is considered the strongest synchronizer of circadian rhythms 

(Morin & Allen, 2006; Xu, Gu, Pumir, Garnier & Liu, 2012). Photic information is 

transmitted to the SCN through the retinohypothalamic tract (RHT), which originates from 

melanopsin-containing retinal ganglion cells. These cells project bilaterally to the SCN 

(Hendrickson et al., 1972; Moore & Lenn, 1972) and geniculohypothalamic tract (GHT), 

which originates in the intergeniculate leaflet and, similar to RHT, terminate at the 

ventrolateral portion of the SCN. A third afferent pathway to the SCN is a serotonergic 

projection that comes from raphe mesencephalic nuclei, mainly from the median raphe 

nucleus (Hay-Schmidt, Vrang, Larsen & Mikkelsen, 2003; Pontes et al., 2010). 

Interestingly, some findings suggest that serotonin (5-hydroxytryptamine [5-HT]) should 
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modulate the photic entrance to the SCN by controlling the release of glutamate from the 

RHT (Morin, 1999; Figure 1). 

Other neurotransmitters, in addition to VIP and VP, have been described in terminals 

and perikarya in the SCN, such as neuropeptide Y (NPY; Costa et al., 1998; Abrahamson & 

Moore, 2001; Cavalcante, Alves, Costa, & Britto, 2002; Pinato, Frazão, Cruz-Rizollo, 

Cavalcante & Nogueira, 2009), 5-HT (Abrahamson & Moore, 2001; Cavalcante et al., 2002; 

Pontes et al., 2010), glutamate (GLU; Van den Pol, 1991; de Vries, Cardozo, van der Want, 

Wolf & Meijer, 1993), and γ-aminobutyric acid (GABA; Castel & Morris, 2000; 

Abrahamson & Moore, 2001). 

The circadian pacemaker in the SCN is composed of multiple oscillator cells with 

individual electrical activity rhythms that become synchronized by synaptic coupling 

(Nakamura, Honma, Shirakawa & Honma, 2001). This was initially observed in dispersed 

cultures of SCN neurons (Welsh, Logothetis, Meister & Reppert, 1995) and later 

demonstrated in slice preparations (Nakamura et al., 2001). In the SCN, groups of cells 

constitute several internally coupled oscillatory subsets that can differ in resetting 

mechanisms because of photic and non-photic time cues (Silver & Schwartz, 2005). Studies 

have shown a functional subdivision within the SCN. In fact, the left and right sides of the 

SCN may behave differently in different experimental protocols, and they can lead to the 

temporal splitting of rhythmic output functions, such as locomotor activity (de la Iglesia, 

Meyer, Carpino & Schwartz, 2000). In another forced desynchronization protocol, 

differences between the ventrolateral and dorsomedial SCN zones have been observed in 

rats (de la Iglesia, Cambras, Schwartz & Díez-Noguera, 2004), providing a novel approach 

to understanding the tissue organization of the SCN.  

 

 Figure 2 
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AGING 

In human, aging is considered a multidimensional process, in which environmental 

factors may intensify or provide protection from natural degeneration (Schmidt, Peigneux, 

& Cajochen, 2012). The large variations during an organism’s lifetime are mainly 

influenced by environmental factors, whereas the genetic contribution is approximately 25-

30%. Over the years, the behavioral and biological manipulations have resulted in 

considerable increases in the human life expectancy (Deelen, Beekman, Capri, Franceschi 

& Slagboom, 2013). 

Many hypotheses have attempted to explain the mechanism of aging. A possible 

way to explain the aging process suggests an important role for mitochondrial dysfunction, 

which contributes to the increase in free radical species (Bishop, Lu & Yanker, 2010). In 

humans, a reduction of protein expression caused by the dysfunction of mitochondrial 

energy metabolism contributes to the cognitive decline that is typical of old age and 

Alzheimer’s disease (Miller, Oldham & Geschwind, 2008). Molecular biology studies have 

suggested that this decrease in mitochondrial gene expression is a conserved characteristic 

in older organisms, from Caenorhabditis elegans to humans, in which the nervous system 

and muscles are particularly more susceptible to functional mitochondrial deficits (Bishop 

et al., 2010). Together with mitochondrial dysfunction, oxidative stress also appears to be a 

strong candidate that promotes alterations in older organisms (Muller, Lustgarten, Jang, 

Richardson & Van Remmen, 2007). Park et al. (2009) reported that diets rich in 

antioxidants may decrease the expression of many genes related to the aging process in the 

mouse brain (Park et al., 2009), and it may minimize cognitive decline in older rats (Liu et 

al., 2002). 

When focusing specifically on the effects of aging on the central nervous system 

(CNS), many morphological and neurochemical alterations during life result in several 
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behavioral changes, such as cognitive dysfunction (Fjell & Walhovd, 2010). Aging alters 

the structural complexity of the CNS, resulting in decreased soma size, decreased dendrites 

and dendritic spines in individual neurons (Duan et al., 2003), alterations in 

neurotransmitter receptors (Hof & Morrison, 2004), and changes in electrophysiological 

properties (Chang, Rosene, Killiany, Mangiamele & Luebke, 2005). Other general changes 

are also reported in the CNS, including substantial atrophy of total gray matter (Oh, 

Madison, Velleneuve, Markley & Jagust, 2013), and activation of the ipsilateral and 

contralateral prefrontal cortex appears to be activated in young individuals (Persson et al., 

2004), suggesting a compensatory mechanism of the CNS in response to the aging process 

(Figure 3). 

Many circuits can be interrupted by a decrease in synapses and cellular death during 

aging, but some areas of the CNS have differences in their vulnerability to 

neurodegeneration (Tomasy & Volkow, 2012). Once many CNS areas suffer from the 

effects of aging, some components of the CTS may change structurally and 

neurochemically, thus contributing to behavioral alterations. This idea is supported by data 

that show changes in synchronization parameters caused by photic and non-photic stimuli 

in elderly animals (Duncan, 2006). 

 

  

 

THE AGING SUPRACHIASMATIC NUCLEUS 

The SCN allows the organism to have an internal temporal order, thus contributing to 

the adequate execution of physiological and behavioral mechanisms. However, when the 

circadian clock in young animals is not synchronized with the environment, homeostasis is 

disturbed and displays some functions similar to those observed in aged animals, such as a 

Figure 3 
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decrease in time precision (Zhdanova et al., 2011; Davidson, Yamazaki, Arble, Menaker & 

Block, 2008). 

Interestingly, longevity appears to be correlated with the adequate circadian rhythm 

pattern exhibited by the organism. The transplantation of tissue that contained neonatal SCN 

tissue in old hamsters increased life span, thus restoring normal rhythms in many 

physiological mechanisms (Hurd & Ralph, 1998). Additionally, the circadian rhythm in old 

mice was reported to be improved after they received a transplant of fetal tissues that 

contained the SCN in the third ventricle (Li & Satinoff, 1998). 

 The effects of aging on circadian rhythm range from effects on simple physiological 

functions to effects on complex cognitive performance (Antoniadis, Ko, Ralph & 

McDonald, 2000). Considering that aging affects biological functions regulated by the SCN, 

the SCN could be a primary locus for changes related to the aging process (Yamazaki et al., 

2002; Figure 4). 

  

 

 

Morphological modifications in the aged suprachiasmatic nucleus 

Zhang et al. (1998) reported that old animals are less sensitive to the synchronizing 

effects of the light/dark cycle than young animals. However, these authors observed that the 

RHT and GHT pathways were morphologically unaltered in old animals, thus suggesting that 

these synchronization deficits could be attributable to alterations in the retina or SCN (Figure 

4). Little information is available about morphological alterations in the eyes as a possible site 

of the effects of aging that may result in circadian changes. 

Some studies have reported an abrupt decrease in the absorption of blue light within 

the visible spectrum in the retina in humans who were over 60 years old (Dillon, Zheng, 

Figure 4 
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Merriam & Gaillard, 2004) and a small decrease in melanopsin-containing retinal ganglion 

cells (Kessel, Lundeman, Herbst, Andersen & Larsen, 2010). Some consequences of the 

changes in photoreception on the circadian rhythm have been reported. Healthy elderly 

individuals without cataracts exhibit a decrease in phase-delay responses to moderate light, 

but they did not differ from young individuals with regard to night exposure to a 

monochromatic and polychromatic white light (Duffy, Zeitzer & Czeisler, 2007; Münch et al., 

2011). Molecular studies of aging in the SCN have found a significant decrease in c-fos 

expression induced by light in mice, rats, and hamsters (Zhang et al., 1998) and a decrease in 

Per1 expression in mice (Kolker et al., 2003). Biello (2009) suggested that molecular changes 

in response to light stimuli may occur because of the decreased action of GLU on NMDA 

receptors during senescence. 

Alterations related to aging cannot be purely explained by cellular death or atrophy of 

the SCN. Some studies have reported contradictory results with regard to the decrease in 

neuronal cells and neuroglia in the SCN in rats, particularly when comparing male and female 

animals (Madeira, Sousa, Santer, Paula-Barbosa & Gundersen, 1995; Tsukahara, Tanaka, 

Ishida, Hoshi & Kitagawa, 2005; Roberts, Killiany & Rosene, 2012). Post mortem studies 

showed that neurodegenerative processes occur in the SCN during senescence, suggesting 

progressive deterioration of the circadian pacemaker in the human brain during aging (Zhou 

& Swaab, 1999; Hofman & Swaab, 2006). 

Madeira et al. (1996) performed a stereological study in male and female adult and 

aged rats and did not observe any effect of age or sex on the total number of neurons or 

astrocytes in the SCN. In a similar study, Tsukahara et al. (2005) reported no alterations in the 

total size of the SCN in rats, regardless of age and sex. However, a decrease in the number of 

neurons was observed in the SCN in elderly rats compared with young rats of both sexes. 

These authors also observed stability of the neuronal decline in adult male individuals until 
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old age. In males, the neurodegeneration appear to occur during the adult phase. Recently, 

Roberts et al. (2012) confirmed the stability of neuronal decline in the SCN in adult male 

rhesus monkeys compared with aged male animals. Roberts et al. (2012) also found a 

decrease in the number of neurons in the dorsomedial and ventrolateral portions of the SCN in 

adult male rhesus monkeys and adult and aged females compared with young individuals. In 

the same study, the authors analyzed the nuclear diameter of SCN cells, observing atrophy of 

the nuclear size of these neurons with increasing age in monkeys of both sexes (Roberts et al., 

2012). Interestingly, the effects of aging on neuroglia differed from the effects observed in 

neurons. These same studies reported an increase in the amount of glial fibrillary acidic 

protein (GFAP) expression (i.e., a marker of astrocytes) in the SCN in rats and rhesus 

monkeys, especially in the dorsomedial part of this nucleus (Tsukahara et al., 2005; Roberts 

et al., 2012). 

A decrease in electrical activity in the SCN cells was also reported (Nygård, Hill, 

Wikstrom & Kristensson, 2005). Nygård et al. (2005) used tissue slices from young and old 

mice to analyze the electrophysiological properties of the ventrolateral part of the SCN. Both 

young and old mice displayed significant variations in the mean firing rate between day and 

night. Old animals exhibited an elevated number of such silent cells during the day compared 

with young animals. The frequency of spontaneous inhibitory postsynaptic currents was also 

reduced in ventrolateral SCN neurons in old animals (Nygård et al., 2005; Farajnia et al., 

2012). This reduction of the electrical activity of the cell membrane could be partially 

explained by age-dependent changes in the properties of the cell membrane (Farajnia et al., 

2012). 

Neurochemical implications of the aging suprachiasmatic nucleus 

 Together with the morphological alterations in the SCN induced by age, a decrease in 

the expression of many neurotransmitters is also observed, including VIP, VP, 5-HT, GABA, 
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and other neurochemical compounds, such as calbindin (CB; Figure 4; Swaab, Flies & Fisser, 

1985; Harper et al., 2008; Duncan, Hester, Hopper & Franklin, 2010).   

 Studies have reported different results with regard to the reduction of VIP 

immunoreactivity (Kawakami et al., 1997; Cayetanot, Bentivoglio & Aujard, 2005a) and 

VP (Cayetanot et al., 2005a) in the SCN in rodents and nonhuman primates. A 

nonsignificant decrease in the total number of VP-expressing cells was observed in elderly 

humans (Hofman, Fliers, Goudsmith & Swaab, 1988). However, nonhuman mammals, 

such as aged rodents and primates, exhibit consistent decreases in VIP expression 

(Kawakami et al., 1997; Cayetanot et al., 2005a) and VIP mRNA in the SCN (Duncan, 

Herron & Hill, 2001; Kalló, Kalamatianos, Piggins & Coen, 2004). Alterations in VP 

immunoreactivity were also observed in rats and nonhuman primates (Roozendaal, Van 

Gool, Swaab, Hoogendijk & Mirmiran, 1987; Cayetanot et al., 2005a), which showed 

decreased expression. Interestingly, the reduction of VIP and VP expression in rats was 

restored in aged animals after treatment with the neurotrophin nerve growth factor (NGF; 

Pereira, Cardoso & Paula-Barbora, 2005). Importantly, the reinstatement of VIP- and VP-

immunoreactive fibers in the SCN in aged rats did not clearly restore the circadian 

rhythmic impairments induced by aging (Pereira et al., 2005). 

 Studies have reported substantial changes in temporal VIP and VP expression in the 

SCN in elderly nonhuman primates (Microcebus murinus) compared with adults 

(Cayetanot et al., 2005a; Aujard, Cayetanot, Bentivoglio & Perret, 2006). Vasopressin 

exhibited a daily rhythm in neuron number and immunostaining in young animals, with 

higher peaks of VP occurring during the second part of the day. In elderly animals, VP 

expression was more accentuated in the early evening (Cayetanot et al., 2005a; Aujard et 

al., 2006). The peak VIP expression occurred during the night in adult individuals. In 
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elderly animals, the highest VIP expression occurred at the beginning of the day 

(Cayetanot et al., 2005a; Aujard et al., 2006). 

 Vasopressin is described as a neurotransmitter involved in rhythm amplification, 

acting as a feedback regulator of electrical activity inside the SCN (Ingram, Terenzi, 

Howard & Windle, 1998). Animal experiments have demonstrated an important role for 

VP derived from the SCN in the control of neuroendocrine day/night rhythms, such as in 

the hypothalamic-pituitary-adrenal axis (Kalsbeek, Van Heerikhuize, Wortel & Buijs, 

1996; Kalsbeek et al., 2008). The remarkable correlation between the diminished presence 

of VP in the SCN and deterioration of sleep-wake rhythms during aging, in addition to 

neurodegenerative diseases and mood disorders, indicate that VP neurons significantly 

contribute to the rhythmic output of the SCN, even in humans (Liu et al., 2000; Zhou et 

al., 2001). 

 Vasoactive intestinal polypeptide cells innervate the SCN itself, suggesting the 

presence of a self-feedback loop within the SCN (Piggins & Cutler, 2003). These cells 

receive a direct retinal input (Tanaka, Ichitani, Okamura, Tanaka & Ibata, 1993; Glass, 

Guinn, Kaur & Francl, 2010), and photic stimulation activates these neurons, reflected by 

the activation of Fos proteins (Romijn, Sluiter, Pool, Wortel & Buijs, 1996), thus adjusting 

the phase of the SCN in response to zeitgebers. Consequently, a decrease or change in the 

time or expression of VIP may cause irregular electrical activity of SCN neurons and 

alterations in behavioral execution (Ingram et al., 1998; Cayetanot et al., 2005a). 

Vasoactive intestinal polypeptide cells receive from the SCN (Piggins & Cutler, 2003). 

The decrease in the expression of VIP mRNA or product may be partially responsible for 

the decrease in the ability to respond to photic and non-photic stimuli reported in aged 

animals (Zhang et al., 1996; Duncan, 2006). 
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 Deficits have been described in reproductive mechanisms controlled by the SCN. In 

old female rats, the ability of the SCN to stimulate the production of hormone waves 

weakens. Vasoactive intestinal polypeptide mRNA becomes arrhythmic in the SCN in 

middle-aged female hamsters (Krajnak, Kashon, Rosewell & Wise, 1998; Gerhold, 

Katherine & Wise, 2005), and VIP deprivation in the SCN in young female hamsters 

induced deficits in the release of gonadotropin releasing hormone and luteinizing 

hormone, thus simulating what occurs in aged female hamsters (Gerhold et al., 2005). 

Alterations in the density of GABAergic terminal axons and the GABAA α3 receptor 

subunit have been reported in the SCN in elderly mice (Palomba et al., 2008). GABA plays 

an important role in the regulation and synchronization of the amplitude of electrical activity 

in SCN neurons (Aton, Huettner, Straume & Herzog, 2006), and it appears to act together 

with VIP, in which 70% of the synaptic terminals may contribute to a decrease in or 

inadequate signaling of VIP neurons in the SCN (Palomba et al., 2008). 

In mammals, age-related changes in the serotonergic system are involved in distinct 

disorders, such as changes in sleep patterns, mood disorders (Meltzer et al., 1998), and 

neurodegenerative diseases (Benninghoff et al., 2012; Fidalgo, Ivanov & Wood, 2013).  5-HT 

regulates some of the behavioral parameters of the CTS that undergo aging-related alterations, 

such as the circadian rhythm of wheel-running activity or phase shifts (Penev, Zee, Wallen & 

Turek, 1995). 5-HT is a melatonin precursor. It has been shown that the synthesis and 

metabolism of 5-HT during the day is reduced in older pigeons (Garau, Aparicio, Rial, 

Nicolau & Esteban, 2006), which could be related to a decrease in melatonin during aging 

(Hardeland, 2013). Many studies have reported changes in 5-HT receptors in the SCN in aged 

animals (Duncan & Franklin, 2007; Duncan et al., 2010), and these alterations may influence 

behaviors that depend on neurotransmitter release (Garau et al., 2006). Additionally, a 

previous study showed that systemic administration of the 5-HT1A receptor agonist 8-
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hydroxy-2-(di-n-propylamino)tetralin (8-OH-DPAT) mimicked non-photic phase shifts in 

young adult hamsters, whereas it was ineffective in old hamsters (Penev et al., 1995). These 

findings suggest a possible decrease in the sensitivity of the serotonergic system. Similar to 

what is seen in the GABA system, high 5-HT7 receptor expression was found in the dorsal 

subdivision of the SCN, a brain area characterized by CB expression (Duncan & Franklin, 

2007). 

Synaptic plasticity is known to critically depend on the influx of neuronal Ca
2+

 and the 

signaling pathways mediated by this ion. The decline in the expression of calcium-binding 

proteins, such as CB, renders the neurons more vulnerable to excitotoxic insults mediated by 

Ca
2+

, thus contributing to neurodegeneration (Geula et al., 2003). A decrease in the daily 

variation of CB immunoreactivity, the most prominent chelating protein for Ca
2+

, has been 

reported in the primate SCN (Cayetanot, Deprez & Aujard, 2007). Calbindin-immunoreactive 

cells within the SCN constitute a small cluster of cells that express Fos protein in response to 

light (Silver et al., 1996). Injury of the SCN leads to the disruption of the circadian rhythm of 

locomotor activity (Kriegdfeld, LeSauter & Silver, 2004). These behavioral alterations are 

quite similar to the locomotor activity changes observed in elderly animals (Valentinuzzi, 

Scarbrough, Takahashi & Turek, 1997). Altogether, these data suggest a possible relationship 

between the disruption in the circadian rhythm of locomotor activity and a decrease in CB-

immunoreactive cells in the SCN. 

Neuropeptide Y is another neuropeptide that has important functions in the SCN. It is 

implicated in the photic (Yannielli & Harrington, 2004) and non-photic (Biello, Janik & 

Mrosovsky, 1994) regulation of this brain area. Studies have revealed changes in NPY 

expression and some of its receptors in various areas of the CNS in aged animals (Kuruba, 

Hattiangady, Parihar, Shuai & Shetty, 2011; Veyrat-Durebex, Quirion, Ferland, Dumont & 

Gaudreau, 2013), such as in cortical areas (Huh, Kim, Lee, Kim & Ahn, 1997). However, no 
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data have shown any changes in other components of the CTS beyond the SCN. Therefore, a 

wide field exists for studies on other alterations that may interfere with the precise function of 

the circadian clock in elaborating and regulating biological mechanisms that optimize the 

execution of behavior. 

 

Implications of the aging suprachiasmatic nucleus on circadian rhythm  

Changes in many basic parameters of circadian rhythm in mammals are associated 

with aging. These changes include alterations in the length of the circadian period and a 

reduction of the amplitude and duration of the phase of rhythm activity regulated by the clock 

(Satinoff et al., 1993; Watanabe, Shibata, & Watanabe, 1995; Figure 5), resulting in altered 

responses to photic and non-photic stimuli (Brock, 1991; Duncan, 2006). 

A decrease in the amplitude of circadian rhythm is followed by an increase in the 

percentage of the ultradian component during the last week of life in mice (Weinert & 

Weinert, 1998). This decrease enhances the splitting of circadian rhythm (Morin, 1988). This 

loss of amplitude, together with a broadening of the period, may be attributable to weaker 

coupling between two or more oscillators that control circadian rhythm (Pittendrigh, 1981a). 

Consistent with the theory of coupled oscillators (Pittendrigh, 1981b), age-dependent 

differences in the phase angle between circadian rhythms and the exogenous zeitgeber might 

be caused by changes in period lengths or may be modified by coupling strength. Studies of 

the coupling strength between the circadian oscillator and zeitgeber have investigated the 

response of the oscillator to external stimuli. During aging, this response declines (Zhang et 

al., 1998). Witting, Mirmiran, Bos & Swaab (1993) found that the amplitude of the activity 

rhythm during synchronization to the light/dark cycle could be increased simultaneously with 

the intensity of light. Therefore, the amplitude of the rhythm in older animals that are exposed 

to very intense light may resemble the amplitude exhibited by young animals, demonstrating a 
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decrease in the sensitivity of cells. Aged rats and mice exhibit deficits in their photic 

synchronization abilities (Benloucif, Masana & Bubocovich, 1997), with a loss in response to 

light pulses (Zhang et al., 1998; Benloucif et al., 1997) and non-photic stimuli (Van Reeth, 

Zhang, Reddy, Zee & Turek, 1993; Duncan, 2006). Furthermore, the locomotor activity 

patterns of these animals show increased fragmentation, period lengthening, and 

resynchronization changes (Nakamura et al., 2011; Valentinuzzi et al., 1997).  

A recent study reported a decline in the number of dopaminergic neurons in aged rats, 

which might be related to the changes seen in the circadian period of locomotor activity 

(Tanaka et al., 2012), circadian drinking behavior (Burwell, Whealin & Gallagher, 1992), 

locomotor activity (Valentinuzzi et al., 1997), and body temperature rhythm (Weinert, 2010), 

all of which have a reduced amplitude in older rats. 

Cayetanot, Van Someren, Perret & Aujard (2005b) and Aujard et al. (2006) showed 

that 5-month-old lemurs (Microcebus murinus) that were subjected to an acceleration of 

seasonal cycles exhibited the same changes in locomotor pattern that are observed in 

chronobiologically aged animals (6-9 years of age). Additionally, aged individuals and 

animals with seasonal acceleration exhibited significant differences in locomotor activity 

compared with adults and adolescents (2-4.5 years of age). Chronobiologically elderly 

animals and artificially accelerated animals (2-4.5 years old; 5-9 seasonal cycles) showed a 

decrease in night activity and an increase in diurnal activity. This disruption of the sleep-wake 

cycle and activity fragmentation pattern are similar to observations in senescent humans. 

In humans, healthy aging is associated with normal changes that occur in sleep 

architecture and patterns, such as a decrease in sleep during the night period, a decline of the 

deep sleep stage, and an increased frequency and duration of naps during the day, thus 

presenting a loss of amplitude and fragmentation of the activity-rest rhythm (Huang et al., 

2002; Tractenberg, Singer & Kaye, 2005). Perhaps the most characteristic sign is a phase 
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advance of the normal circadian cycle. Therefore, elderly people have a propensity toward 

earlier sleep onset, accompanied by an earlier morning wake signal (Wolkove, Elkholy, 

Baltazan & Palayew, 2007). There is a reduction of delta sleep (stages 3 and 4; the deepest 

and most refreshing form of sleep) that begins in middle-age, with some reports that these 

deeper stages are completely absent after the age of 90 (Ohayon, Carskadon, Guilleminault & 

Vitiello, 2004). Similar sleep pathologies are found in the elderly, including insomnia 

(defined as difficulty falling or staying asleep; Monane, 1992; Reid et al., 2006) and rapid-

eye-movement sleep behavior disorder (characterized by a loss in muscle atonia; Wolkove et 

al., 2007). An interesting study reported that healthy elderly appeared to need less sleep time 

physiologically (Duffy, Willson, Wang & Czeisler, 2009). A longitudinal sleep pattern study 

of rhesus monkeys observed similar modifications as in humans, such as a decline in the daily 

activity period associated with many modifications of sleep quality and quantity (Zhdanova et 

al., 2011). 

In the elderly, several factors possibly contribute to changes in sleep and circadian 

rhythm desynchronization (Cooke & Ancoli-Israel, 2011). As discussed above, the SCN 

deteriorates with age (Zhou & Swaab, 1999; Hofman & Swaab, 2006), which may result in 

weaker or more disrupted circadian rhythms. Furthermore, other disturbances involved in the 

entrainment of the circadian rhythm of sleep may appear (Cooke & Ancoli-Israel, 2011). For 

example, the nocturnal secretion of endogenous melatonin gradually decreases with age 

(Hardeland, 2012). The reduction of melatonin in aged animals could possibly occur through 

insufficient environmental illumination (Mishima, Okawa, Shimizu & Hishikawa, 2001) or a 

decrease in photic absorption in older animals (Zhang et al., 1996, Zhang et al., 1998). In 

mammals, pineal melatonin biosynthesis and release are, in turn, under the control of the SCN 

and largely confined to the night (Tricoire, Locatelli, Chemineau & Malpaux, 2003). 

Melatonin secretion plays an important role in the sleep-wake cycle, and this decline may 
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result in reduced sleep efficiency and an increased incidence of disturbances of the circadian 

rhythm of sleep (Hardeland, 2012; Hardeland, 2013). 

Elderly people may have exogenous cues that are too weak to entrain to the light-dark 

circadian rhythm (Zhang et al., 1996; Aujard et al., 2001), thus influencing the sleep-wake 

rhythm. Light is one of the most powerful zeitgebers. Studies have shown that elderly 

patients, especially those who are institutionalized, spend too little time in daylight. This 

reduced level of bright light is associated with nighttime sleep fragmentation and disorders of 

the circadian rhythm of sleep (Shochat, Martin, Marler & Ancoli-Israel 2000). 

Changes in the circadian rhythm of activity, such as sleep, become irregular with age, 

leading to a decline in quality of life by inducing, among others, cognitive deficiency and 

emotional stress (Singletary & Naidoo, 2011). The severe interruption of circadian rhythm is 

associated with an increased susceptibility to disease (Gibson, Williams & Kriesgsfeld, 2009), 

which raises interest about circadian changes caused by the aging process. 
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FIGURE LEGENDS 

 

Figure 1. The circadian timing system. The control and adaptation of the biological 

mechanisms executed by the circadian timing system provide adequate adjustment to 

behavioral elaboration, thus enhancing the survival of animals. 

 

Figure 2. The suprachiasmatic nucleus. Digital images of coronal sections of Nissl staining 

of the suprachiasmatic nucleus that show morphological differences in four species: mouse 

(A), rat (B), marmoset (C), and cebus (D). 3v, third ventricle; oq, optic chiasm. Scale bar = 

300 µm in A and B; 150 µm in C and D. The digital images were obtained in the 

Neuroanatomy Laboratory, Federal University of Rio Grande do Norte. 

 

Figure 3. Alterations in the older brain. Several changes that are observed in the nervous 

system of elderly animals are deleterious (-) and result in physiological and behavioral 

alterations, thus impairing survival or welfare during aging. Mechanisms may have been 

developed by the CNS to mitigate these deleterious effects (e.g., bilateral activation in elderly 

animals of some areas during the execution of specific tasks, thus exhibiting compensatory 

mechanisms [+]). 

 

Figure 4. The aging suprachiasmatic nucleus. Many morphological and neurochemical 

alterations may be seen in the SCN in aged animals (B) compared with young animals (A). 

These changes result in a decline of biological behaviors controlled by the central circadian 

pacemaker, such as fragmentation on the sleep-wake cycle in elderly humans. Some 

neurochemical compounds decrease in the SCN in aged animals compared with young 

animals, such as VIP, VP, GABA, 5-HT, and CB. 3v, third ventricle; oq, optic chiasm. 
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Figure 5. Hypothetical representation of activity records from a young (A) and old (B) 

nocturnal animal entrained to a 12 h/12 h light/dark cycle. Successive days are plotted from 

top to bottom. One to 24 h periods of activity are represented on the x-axis. The black bar 

indicates the dark phase of the light/dark cycle. The old animals exhibit a fragmented rhythm 

with a decrease in amplitude. 
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The circadian timing system. The control and adaptation of the biological mechanisms executed by the 
circadian timing system provide adequate adjustment to behavioral elaboration, thus enhancing the survival 

of animals.  
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The suprachiasmatic nucleus. Digital images of coronal sections of Nissl staining of the suprachiasmatic 
nucleus that show morphological differences in four species: mouse (A), rat (B), marmoset (C), and cebus 
(D). 3v, third ventricle; oq, optic chiasm. Scale bar = 300 µm in A and B; 150 µm in C and D. The digital 

images were obtained in the Neuroanatomy Laboratory, Federal University of Rio Grande do Norte.  
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Alterations in the older brain. Several changes that are observed in the nervous system of elderly animals 
are deleterious (-) and result in physiological and behavioral alterations, thus impairing survival or welfare 
during aging. Mechanisms may have been developed by the CNS to mitigate these deleterious effects (e.g., 

bilateral activation in elderly animals of some areas during the execution of specific tasks, thus exhibiting 
compensatory mechanisms [+]).  
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The aging suprachiasmatic nucleus. Many morphological and neurochemical alterations may be seen in the 
SCN in aged animals (B) compared with young animals (A). These changes result in a decline of biological 
behaviors controlled by the central circadian pacemaker, such as fragmentation on the sleep-wake cycle in 
elderly humans. Some neurochemical compounds decrease in the SCN in aged animals compared with 

young animals, such as VIP, VP, GABA, 5-HT, and CB. 3v, third ventricle; oq, optic chiasm.  
216x106mm (150 x 150 DPI)  
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Hypothetical representation of activity records from a young (A) and old (B) nocturnal animal entrained to a 
12 h/12 h light/dark cycle. Successive days are plotted from top to bottom. One to 24 h periods of activity 

are represented on the x-axis. The black bar indicates the dark phase of the light/dark cycle. The old 
animals exhibit a fragmented rhythm with a decrease in amplitude.  
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