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RESUMO

A luz, além de ser o estímulo para a visão, também controla processos

que são completamente independentes da formação de imagem, como o ajuste dos ritmos

circadianos do organismo ao ciclo claro/escuro ambiental. Em mamíferos, este ajuste

ocorre através do trato retino-hipotalâmico, uma projeção direta da retina para o núcleo

supraquiasmático, o principal marcapasso circadiano. Os trabalhos pioneiros mostraram a

projeção retino-hipotalâmica exclusivamente para o núcleo supraquiasmático. Entretanto,

através do uso de traçadores neurais mais sensíveis, outras áreas hipotalâmicas retino-

recipientes foram apontadas em um amplo número de espécies de mamíferos. Neste

trabalho o trato retino-hipotalâmico no mocó (Kerodon rupestris), um roedor endêmico da

caatinga brasileira, foi demonstrado através de injeção intra-ocular unilateral da

subunidade b da toxina colérica como traçador neuronal e revelação imuno-histoquímica.

Os nossos resultados mostram que, no mocó, além do núcleo supraquiasmático, várias

outras áreas hipotalâmicas recebem projeção direta da retina, tais como o núcleo pré-óptico

ventrolateral, as áreas pré-ópticas medial e lateral, o núcleo supra-óptico e adjacências, as

áreas hipotalâmicas anterior, lateral e retroquiasmática e a zona subparaventricular. Os

resultados são discutidos à luz dos dados da literatura, dentro de um contexto funcional.
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ABSTRACT

The light, besides the vision stimuli, controls other process completely

independent of image formation, such as the synchronization of the organismic circadian

rhythms to the enviromental light/dark cycle. In mammals, this adjust occurs through the

retinohypothalamic tract, a direct retinal projection to the suprachiasmatic nucleus,

considered to be the major circadian pacemaker. Early studies have identified only the

suprachiasmatic nucleus as a retinal target in the hypothalamus. However, using more

sensitive neuroanatomic tracers, other retinorecipient hypothalamic regions outside to

suprachiasmatic nucleus were pointed in a great number of mammalian species. In this

study, the retinohypothalamic tract was shown in the rock cavy (Kerodon rupestris), an

endemic rodent of the semiarid region of the Brazilian Northeast, using unilateral

intravitreal injections of cholera toxin subunit b as a neuronal tracer. The results reveal that 

in the rock cavy, besides the suprachiasmatic nucleus, several hypothalamic regions

receive direct retinal projection, such as the ventrolateral preoptic nucleus, medial and

lateral preoptic areas, the supraoptic nucleus and bordering areas, anterior, lateral and

rectrochiasmatic hypothalamic areas, and the subparaventricular zone. The results are

discussed by comparing with those of the literature, into a functional context.
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LISTA DE ABREVIAÇÕES

AHA – área hipotalâmica anterior

AHL – área hipotalâmica lateral

APOL – área pré-óptica lateral

APOM – área pré-óptica medial

ARQ – área retro-quiasmática

CTb – subunidade b da toxina colérica

CTb-HRP – subunidade b da toxina colérica conjugada à peroxidase do rábano silvestre

FIG – folheto intergeniculado

HRP – peroxidase do rábano silvestre

NSO – núcleo supra-óptico

NSQ – núcleo supraquiasmático

POVL – núcleo pré-óptico ventrolateral

PV – núcleo paraventricular do hipotálamo

TRH – trato retino-hipotalâmico

WGA-HRP – aglutinina do germe de trigo conjugada à peroxidase do rábano silvestre
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1. INTRODUÇÃO

Além de ser o estímulo para a visão, a luz também controla processos

que são completamente independentes da formação de imagem, como por exemplo, o

ajuste dos ritmos circadianos do organismo (parâmetros fisiológicos e comportamentais

que se repetem em ciclos de aproximadamente de 24 horas) aos ciclos ambientais, bem

como outros menos conhecidos.

Em mamíferos, a porta de entrada para a luz é o olho, em cuja

estrutura são encontrados componentes fotorreceptores, situados na retina, capazes de

absorvê-la e transformá-la em sinais compreensíveis para o sistema nervoso.

A retina.

A retina é a mais interna das três túnicas concêntricas que compõem o

globo ocular. Formada por uma camada fina de neurônios e células da glia, situa-se nos

três quartos posteriores do bulbo do olho, repousando sobre uma camada não visual de

células, o epitélio pigmentar. Na retina de primata distinguem-se duas regiões importantes:

o disco óptico, por onde saem os axônios das células ganglionares formando o nervo

óptico, e por onde passam também os vasos que nutrem ou drenam a retina; esta porção

corresponde ao ponto cego, pois não contém fotorreceptores. A mácula lútea é a outra

região, em cuja parte central está localizada a fóvea, contendo um grande número de

fotorreceptores do tipo cone, responsável pela maior acuidade visual. A retina contém 05

principais camadas: (1) camada nuclear externa, contendo os corpos celulares das células

fotorreceptoras cones e bastonetes, cujos segmentos externos repousam sobre o epitélio

pigmentar; (2) camada plexiforme externa, contendo as conexões entre as células

fotorreceptoras, as bipolares e as células horizontais; (3) camada nuclear interna, contendo

os corpos celulares das células bipolares, horizontais e amácrinas; (4) camada plexiforme

interna, contendo as conexões entre as células bipolares e ganglionares e amácrinas; e (5)

camada das células ganglionares. Além desses tipos celulares que formam as camadas da

retina, há também as células de Müller, que têm funções equivalentes às da neuroglia,

sustentando, nutrindo e isolando os neurônios da retina, assim como também interferindo

na comunicação entre as camadas plexiforme externa e plexiforme interna (Junqueira &

Carneiro, 1995; Cormack, 2003). Os fotorreceptores são de dois tipos: os bastonetes, que

são essenciais para a visão noturna, e os cones, para a visão diurna. Os cones são mais

densos na fóvea, tornando-se progressivamente mais escassos na retina periférica. Eles
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contêm os fotopigmentos para a visão em cores e dispõem-se em três classes distintas de

acordo com o espectro de absorção: vermelho, verde ou azul. Os bastonetes estão ausentes

na foveola e presentes na retina periférica, encontrando-se em maior densidade no

contorno elíptico perifoveal, passando pelo disco óptico. Estes fotorreceptores contêm o

pigmento rodopsina, que estão direcionados à detecção em baixos níveis de iluminação,

tais como na sombra e à noite (Martin, 1998; Tessier-Lavigne, 2000).

Por muito tempo acreditou-se que a transformação da luz em código

neuronal era realizada exclusivamente em cones e bastonetes. Entretanto, mais

recentemente foi descrito um tipo de célula ganglionar contendo um outro pigmento, uma

proteína responsiva à luz, a melanopsina. Estas células ganglionares intrínsecamente

fotossensíveis projetam-se primariamente para o núcleo supraquiasmático (NSQ) e são

relevantes para a sincronização dos ritmos circadianos (Provencio et al., 1998; 2000; 2002;

Berson et al., 2002; Hattar et al., 2002; Wong et al., 2007).

Figura 1. Estrutura da retina. Adaptado de Netter, 1999.
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Projeções retinianas.

As projeções retinianas em mamíferos costumam ser agrupadas em

três grandes sistemas, de acordo com os alvos: o sistema visual primário, o sistema óptico

acessório e o sistema de temporização circadiana. O sistema visual primário compreende o

núcleo geniculado lateral do tálamo, a primeira estação sináptica a partir da qual a

informação ascende ao córtex cerebral. Inclui também o colículo superior e a área pré-

tectal (Wurtz & Kandel, 2000). O sistema óptico acessório compreende um grupo de

núcleos mesencefálicos chamados núcleos terminais, os quais estão envolvidos no controle

da posição e da óptica do olho em relação ao espaço, contribuindo para estabilizar imagens

na retina durante o movimento da cabeça (Simpson, 1984). O sistema circadiano inclui o

NSQ do hipotálamo e o folheto intergeniculado (FIG) do complexo geniculado lateral do

tálamo. O assim chamado trato retino-hipotalâmico (TRH), nas suas descrições originais

no início dos anos 1970, com a técnica de autorradiografia (Hendrickson et al., 1972;

Moore & Lenn, 1972; Moore, 1973), tinha como único alvo no hipotálamo o NSQ. Esse

achado foi importante para a caracterização do NSQ como um marca-passo circadiano,

envolvido na geração e regulação dos ritmos circadianos (Klein et al., 1991). Logo tornou-

se evidente que essa projeção era essencial para a sincronização dos ritmos ao ciclo claro-

escuro (Klein & Moore, 1979; Johnson et al., 1988a). Esta subdivisão inclui também um

projeção da retina para o folheto intergeniculado do tálamo, parte do complexo geniculado

lateral do tálamo (Hickey & Spear, 1976; Pickard, 1985; Morin, 1994; Moore & Card,

1994), que atua como um modulador do marcapasso. O sistema circadiano é também

considerado parte do sub-sistema “não formador de imagem” (Cooper et al., 1993). Este

inclui além das aferências retinianas que terminam no NSQ, aquelas para outros núcleos

hipotalâmicos, como se revelou mais tarde em várias espécies, com o uso de traçadores

neurais mais sensíveis (Pickard & Silverman, 1981; Johnson et al., 1988b; Kudo et al.,

1991; Levine et al., 1991; 1994; Youngstrom et al., 1991;  Martinet et al., 1992; Mikkelsen 

& Serviere, 1992; Tessoneaud et al., 1994; Leak & Moore, 1997; Ling et al., 1998; Costa

et al., 1999; Reuss & Fuchs, 2000; Matteau et al., 2003; Abizaid et al., 2004). Inclui

também outras áreas reconhecidamente não visuais, as quais foram descritas como retino-

recipientes, tais como o núcleo habenular lateral (Qu et al., 1996), o núcleo dorsal da rafe

(Foote et al., 1978; Shen & Semba, 1994; Fite et al., 1999; Fite & Janusonis, 2001),

núcleos talâmicos antero-dorsal e lateral posterior (Kudo et al., 1988; Martinet et al., 1992;

Fite & Janusonis, 2001), núcleo parabraquial (Fite & Janusonis, 2002) e núcleos talâmicos

intralaminares e da linha média (Cavalcante et al., 2005). Terminais retinianos também
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inervam o tubérculo olfatório, o córtex piriforme e o complexo amigdalóide no

prosencéfalo basal (Cooper et al., 1989; 1993; Martinet et al., 1992; Mick et al., 1993;

Herbin et al., 1994; Elliot et al., 1995; Qu et al., 1996; Ling et al., 1998).

Hipotálamo. Pelo fato de conter vários núcleos retino-recipientes,

cuja identificação constitui objeto deste estudo, neste ponto faremos uma breve descrição

anátomo-funcional do hipotálamo.

A descrição que se segue é uma compilação a partir das descrições de

tratados clássicos de Neuranatomia, cujo padrão é baseado essencialmente na anatomia do

encéfalo humano (Parent, 1996; Martin, 1998; Iversen et al., 2000).

O hipotálamo é a divisão do diencéfalo, situada abaixo do sulco

hipotalâmico, que o separa do tálamo, situado dorsalmente, com o qual forma de cada lado

a parede lateral do terceiro ventrículo, do qual forma também o assoalho. Este, visível na

base do cérebro, é delimitado anteriormente pelo quiasma óptico, lateralmente pelos tratos

ópticos e posteriormente pela fossa interpeduncular do mesencéfalo. Apresenta de diante

para trás, o infundíbulo, o túber cinéreo e os corpos mamilares. A região imediatamente à

frente do quiasma óptico, estendendo-se além da lâmina terminal é a área pré-óptica, a

qual, embora classicamente conhecida como um derivado do prosencéfalo, parece

estrutural e funcionalmente parte do hipotálamo. Caudalmente o hipotálamo emerge

imperceptivelmente com a substância cinzenta periaquedutal do mesencéfalo e lateral e

caudalmente, encontra-se o subtálamo. O hipotálamo é constituído essencialmente de

substância cinzenta, dividido em vários núcleos, os quais foram agrupados em grupos no

sentido médio-lateral e antero-posterior. No sentido médio-lateral, os núcleos do

hipotálamo estão organizados em três zonas: zona periventricular, zona medial (ou

hipotálamo medial) e zona lateral (ou hipotálamo lateral).

A zona periventricular é a mais medial e está constituída por finos

núcleos que se limitam com o terceiro ventrículo. Essa zona é importante para a regulação

e liberação de hormônios tróficos que vão regular a secreção de hormônios apropriados na

adeno-hipófise;

A zona medial (hipotálamo medial), contém núcleos que regulam a

liberação de vasopressina e ocitocina na neuro-hipófise e é também o local de maior

concentração de neurônios que regulam o sistema nervoso autônomo;

A zona lateral (hipotálamo lateral), contém neurônios que integram as

informações das estruturas do sistema límbico telencefálico e transmitem-na a outras partes 
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do hipotálamo, assim como ao mesencéfalo. Essa zona é importante nas emoções e nas

expressões do comportamento. A zona lateral está separada da zona medial pelo fórnix, um 

trato que conecta o hipocampo ao corpo mamilar.

No sentido antero-posterior, o hipotálamo contém a área pré-óptica e

as regiões supra-óptica (ou hipotálamo anterior), tuberal (ou hipotálamo médio) e mamilar

(ou hipotálamo posterior), correspondendo à relação com o quiasma óptico, o túber cinéreo 

e o corpo mamilar, respectivamente.

A área pré-óptica constitui a substância cinzenta periventricular da

parte mais rostral do terceiro ventrículo. O núcleo periventricular pré-óptico circunda as

paredes do terceiro ventrículo na região do recesso pré-óptico. As pequenas células

arranjadas difusamente são pobremente diferenciadas do forro ependimário. O núcleo pré-

óptico medial, composto de células predominantemente pequenas, situa-se lateralmente ao

núcleo pré-óptico periventricular e estende-se ventralmente ao quiasma óptico. O núcleo

pré-óptico lateral, rostral à área hipotalâmica lateral, é composto de células de tamanho

médio, dispersas difusamente e é considerado o núcleo intersticial do fascículo

prosencefálico medial.

Hipotálamo medial. Essa parte do hipotálamo situa-se medialmente às

fibras do fórnix e do trato mamilotalâmico e caudal à área pré-óptica. Medialmente separa-

se do epêndima pelo núcleo periventricular. Contém núcleos distribuídos pelas 03 regiões:

supra-óptica, tuberal e mamilar.

Região supra-óptica. Esta região contém os núcleos supraquiasmático,

paraventricular, supra-óptico e hipotálamo anterior (ou área hipotalâmica anterior). O

núcleo supraquiasmático é um pequeno grupo de células arredondadas situadas

dorsalmente ao quiasma óptico e de cada lado do terceiro ventrículo, de cujo epêndima está 

separado pelo núcleo periventricular. Este par de pequenos núcleos constitui o principal

marcapasso circadiano e recebe projeções bilaterais da retina, que fornecem o elo

anatômico entre ele e o ambiente cíclico. O núcleo paraventricular consiste de vários

grupos distintos, entre os quais um grupo parvocelular, predominantemente medial, e um

proeminente grupo magnocelular, lateral. O núcleo supra-óptico situa-se sobre o quiasma

óptico lateralmente e é composto de células uniformemente grandes. As células grandes

em ambos os núcleos, paraventricular e supra-óptico, parecem similares, com substância de 

Nissl distribuída perifericamente e inclusões citoplasmáticas coloidais, consideradas

produtos neurossecretórios, contendo vasopressina ou ocitocina. Os componentes

magnocelulares de ambos os núcleos projetam fibras que terminam na neuro-hipófise,
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transmitindo vasopressina ou ocitocina por fibras distintas. Uma pequena projeção destes

núcleos alcança a zona externa da eminência mediana. Regiões do núcleo paraventricular

contendo elementos parvocelulares dão origem a axônios descendentes que se projetam

para o tronco encefálico e para a medula espinhal. A substância cinzenta menos

diferenciada da região supra-óptica constitui o núcleo hipotalâmico anterior, ou área

hipotalâmica anterior. Este se continua imperceptivelmente com a área pré-óptica.

Região tuberal. Nesta região o hipotálamo alcança sua maior

expansão. O fórnix separa as áreas hipotalâmicas lateral e medial. Na porção medial

distinguem-se os núcleos, arqueado, ventromedial e dorsomedial. O núcleo arqueado está

localizado na parte mais ventral do terceiro ventrículo, próximo à entrada do recesso

túbero-infundibular e estende-se para dentro da eminência mediana. As pequenas células

deste núcleo estão em estreito contato com o epêndima que forra o ventrículo. Em secções

coronais o núcleo tem um formato arqueado. As células do núcleo arqueado são

responsáveis pela produção de hormônio liberador das gonadotrofinas e outros fatores

liberadores e inibidores, relacionados com a regulação da saída hormonal da adeno-

hipófise. O núcleo ventromedial, o maior grupo celular da região tuberal, tem um formato

redondo a oval e é circundado por uma zona pobre de células, o que ajuda a demarcar seus

limites. O núcleo dorsomedial é uma agregação menos distinta de células no limite do

terceiro ventrículo. 

Região mamilar. Esta região consiste dos núcleos dos corpos

mamilares e o núcleo hipotalâmico posterior, localizado dorsalmente. Em humanos, o

corpo mamilar consiste quase que inteiramente do grande, esférico, núcleo mamilar

medial, composto de células relativamente pequenas, revestido por uma cápsula de fibras

mielinizadas. Lateralmente está o pequeno núcleo mamilar intermédio (ou intercalado)

composto de células menores. Mais lateralmente fica um bem definido grupo de células

grandes, o núcleo mamilar lateral. O núcleo hipotalâmico posterior situa-se dorsalmente ao

corpo mamilar e porções caudais do núcleo ventromedial. Este núcleo consiste de uma

matriz de pequenas células na qual se encontram espalhadas células grandes redondas ou

ovais (Parent, 1996; Martin, 1998; Iversen et al., 2000). A estrutura do hipotálamo está

esquematizada na figura 2.

O hipotálamo é uma região de importância vital para a manutenção da

função dos órgãos, através da regulação do sistema nervoso autônomo. Também integra as

informações viscerossensoriais relacionadas ao estado emocional do indivíduo. Controla

comportamentos básicos relacionados à sobrevivência do animal e da espécie, como
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ingestão de água e alimento, bem como comportamentos reprodutivos. Através da haste

infundibular mantém conexão com a glândula hipófise, regulando assim o sistema

endócrino, componente chave para a produção comportamental. Há evidências de que o

hipotálamo funciona de modo a integrar a resposta autonômica e a função endócrina com o

comportamento, especialmente em relação a comportamentos vinculados com as

necessidades homeostáticas básicas do cotidiano. Além disso, através do NSQ e estruturas

associadas é responsável pela geração dos ritmos circadianos impingidos a uma ampla

variedade de comportamentos e funções (Parent, 1996; Risold et al., 1997; Martin, 1998;

Iversen et al., 2000).
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Figura 2. Organização nuclear do hipotálamo. A. Vista frontal do

hipotálamo (secção ao longo do plano mostrado pela linha tracejada em B). Neste plano o

hipotálamo é dividido em 3 zonas: periventricular, medial e lateral. B. Vista medial

mostrando a maioria dos núcleos principais, os quais se organizam, no sentido

rostrocaudal, em três regiões: supra-óptica, tuberal e mamilar. Adaptado de Kandel et al.,

2000).
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O trato retino-hipotalâmico. A projeção retino-hipotalâmica, ou

trato retino-hipotalâmico (TRH), como foi denominado, foi demonstrada pela primeira vez

com segurança, através da técnica de autorradiografia, em rato (Moore & Lenn, 1972), em

rato, cobaia, coelho, gato e macaco Rhesus (Macaca mulatta) (Hendrickson et al., 1972) e

em gambá, ouriço, musaranho das árvores, gato, galago, sagüi-de-cara-branca (Saguinus

oedipus) e macaco Rhesus (Macaca mulatta) (Moore, 1973). Nestes trabalhos pioneiros, o

único alvo identificado das projeções retinianas era o núcleo supraquiasmático (NSQ), um

núcleo par, que recebe essas projeções bilateralmente. A identificação da projeção

retiniana foi um passo fundamental para o reconhecimento do NSQ como o principal

marca-passo circadiano em mamíferos.

Posteriormente, o uso de técnicas mais sensíveis permitiu evidenciar a

existência de projeção da retina para outros núcleos hipotalâmicos, além do NSQ, havendo

grande variabilidade entre as espécies. Com o uso da peroxidase do rábano silvestre (HRP)

como traçador anterógrado injetada unilateralmente no corpo vítreo, foi mostrado no

hamster que o TRH inerva, além do NSQ, a área pré-óptica medial, os núcleos

periventricular, paraventricular e dorsomedial e a área hipotalâmica anterior (Pickard &

Silverman, 1981). Após a injeção intra-ocular da subunidade B da toxina colérica

conjugada à HRP (CTb-HRP) em ratos (albinos e pigmentados) (Johnson et al.,1988b) e

hamsteres (Johnson et al., 1988b; Youngstrom et al.,1991), foi visto que além da projeção

para o NSQ, a retina projeta-se também para a área hipotalâmica anterior, a área

retroquiasmática e a área hipotalâmica lateral, em ambas as espécies. De acordo com os

resultados destes trabalhos, a projeção para a área hipotalâmica anterior é mais extensa no

hamster do que no rato e estende-se à região perifornical, ao hipotálamo dorsal e à zona

incerta. As projeções para o NSQ e a área hipotalâmica anterior são contínuas com aquela

para a área retroquiasmática e, no hamster, a projeção se estende dentro da zona

subparaventricular com alguns terminais penetrando o núcleo paraventricular. Já a

projeção para a área hipotalâmica lateral é mais extensa no rato do que no hamster e não

foram detectadas diferenças entre ratos albinos ou pigmentados (Johnson et al., 1988b).

Após a injeção intra-ocular unilateral de HRP no gato, fibras marcadas foram traçadas para

o NSQ, densamente na porção ventral e esparsamente na porção dorsal, em torno do NSQ

e no hipotálamo posterior (Murakami et al., 1989).

Num trabalho endereçado a detectar projeções retinianas para o

telencéfalo em várias espécies de mamíferos, incluindo hamster, coelho, porco-espinho,

preguiça, morcego, tamanduá e hirace, mesmo usando autorradiografia após injeção intra-
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ocular de aminoácidos radioativos, fibras marcadas foram descritas também em outros

alvos hipotalâmicos, além do NSQ, tais como a área pré-óptica medial e região em torno

do núcleo supra-óptico (Cooper et al., 1989).

Em ratos albinos, após injeção intra-ocular de CT-HRP, foram

observados terminais marcados em diversas regiões do hipotálamo, além do NSQ: áreas

pré-ópticas medial e lateral, área peri-NSQ, zona subparaventricular, núcleo

periventricular, áreas hipotalâmicas anterior e lateral, retroquiasmática, núcleo supra-

óptico e região peri-supra-óptico, confirmando trabalhos prévios e mostrando não serem

tão extensas as diferenças no padrão de inervação do TRH entre o rato e o hamster (Levine

et al., 1991).

Em uma toupeira japonesa (Mogera kobeae), um mamífero cavador,

as projeções retinianas foram estudadas com injeção intra-ocular do traçador neuronal

aglutinina do germe de trigo conjugada à HRP (WGA-HRP), tendo-se evidenciado

terminais na área hipotalâmica anterior e área retroquiasmática, além do NSQ (Kudo et al.,

1991).

Já no musaranho doméstico (Suncus murinus), um insetívoro terrestre

de hábitos noturnos, também com WGA-HRP intra-ocular, no hipotálamo, terminais

marcados foram evidenciados apenas no NSQ (Mizuno et al., 1991; Tokunaga et al.,

1992). Não há relato de que as projeções retinianas tenham sido revisadas nesta espécie

com um traçador mais sensível.

Testando vários traçadores, Angelucci et al. (1996) comprovaram ser

a subunidade B da toxina colérica (CTb) o mais sensível traçador neuronal para uso em

injeções intra-oculares e traçado de projeções retinianas. Utilizando essa técnica, Ling et

al. (1998) confirmaram os alvos retinianos no hipotálamo de hamster descritos em trabalho

prévio (Johnson et al., 1988b). As projeções retino-hipotalâmicas foram novamente

revisadas e confirmadas no hamster com injeção intra-ocular de CTb conjugada a Alexa

488 em um olho e CTb-Alexa 594 no outro (Muscat et al., 2003).

No laboratório de Neuranatomia da UFRN, também com uso de CTb

intra-ocular, as projeções retino-hipotalâmicas foram estudadas no sagüi (Callithrix

jacchus), um primata de pequeno porte, nativo do Nordeste do Brasil. Fibras marcadas

foram observadas no NSQ, nas áreas pré-ópticas medial e lateral, no núcleo supra-óptico,

nas áreas hipotalâmicas anterior, lateral e retroquiasmática e na zona subparaventriclar

(Costa et al., 1999).
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CTb intra-ocular também foi utilizada para revisar as projeções

retinianas no gato (Felis domesticus). No hipotálamo foram visualizadas fibras marcadas

no NSQ, ao redor dele, nas áreas hipotalâmicas anterior e lateral, nos núcleos supra-óptico

e paraventricular do hipotálamo (Matteau et al., 2003).

Em humanos, o TRH foi demonstrado através de uma técnica que

utiliza a parafenilenediamina (PPD) como corante para axônios em degeneração no sistema 

visual humano, em tecido cerebral de necrópsia de indivíduos cegos. Terminais em

degeneração foram vistos no NSQ do hipotálamo bilateralmente (Sadun et al., 1984).

Entretanto, somente técnicas mais sensíveis, impossíveis de serem aplicadas em humanos,

poderiam evidenciar a característica observável em outras espécies de um TRH atingindo

alvos extra-NSQ.

O significado funcional das projeções retino-hipotalâmicas extra-

NSQ, e por extensão a grande variabilidade interespecífica, não são compreendidos. Com

relação à função circadiana há evidências de que a projeção retiniana para o NSQ é

suficiente para manter a sincronização dos ritmos circadianos (Klein & Moore, 1979;

Johnson et al., 1988a). É possível que a luz exerça influência direta sobre as funções

hipotalâmicas, além da função circadiana.

O mocó

A ordem Rodentia engloba aproximadamente 43% de todos os

mamíferos, desde animais muito pequenos aos de médio porte (40 a 1300mm), com uma

variação de 5 a 50 kg de peso corporal. Essa ordem tem como característica marcante a

arcada dentária, que é constituída por 04 dentes incisivos que apresentam crescimento

contínuo, estando 02 deles localizados na arcada superior e 02 na inferior, com ausência de 

caninos e molares (Orr, 1986). Os roedores habitam diversas áreas do planeta e apresentam 

hábitos diversificados, como arboreal, fossorial e ainda semi-aquático, e são classificados

em três diferentes grupos: Sciuromorpha, Myomorpha e Hystricomorpha. Essa

classificação é baseada em diferenças estruturais, com ênfase na relação entre o músculo

masseter e o canal infra-orbital. A ordem Rodentia atualmente apresenta-se dividida nas

subordens Sciurognathi e Hystricognathi. Os roedores pertencentes à subordem

Hystricognathi apresentam o canal infra-orbital muito aumentado, alcançando o músculo

masseter medial. Uma das famílias dessa subordem é a família Cavidae, que agrupa

roedores de corpo robusto, moderadamente pequenos (225 a 750 mm), desprovidos de

cauda ou com uma cauda muito curta. Eles apresentam adaptações comportamentais
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semelhantes aos grandes herbívoros africanos e subdivide-se em 02 subfamílias:

Dolichotinae, (com 2 gêneros Dolichotis e Pediolagus) e Caviinae (com 4 gêneros:

Kerodon, Galea, Cavia e Microcavia) Os dolichotines assemelham-se à lebre em relação à

morfologia externa. Eles habitam na Argentina e no sudeste do Paraguai, em terrenos

cobertos de capim, semi-árido aberto e arbustos espinhosos.

Na subfamília Caviinae, os gêneros Galea, Cavia e Microcavia

apresentam semelhanças morfológicas; as diferenças estão no tamanho e também em

relação à coloração do pêlo. Os três gêneros são caracterizados pela presença de 04 dígitos

com garras nas patas dianteiras e 03 dígitos com garras nas traseiras com o pé numa

postura plantígrada.

O gênero Kerodon possui o mesmo corpo básico dos caviíneos como

aqueles dos outros gêneros, apresentando uma morfologia cranial única para a subfamília.

O crânio, principalmente o focinho, é alongado e mais estreito do que o dos outros

caviíneos (Orr, 1986). 

O mocó (Kerodon rupestris), junto com a cotia e o preá, sendo menor

do que o primeiro e maior do que o segundo, pertence à família Cavidae. É nativo da

caatinga do Nordeste brasileiro, sendo encontrado do Piauí ao norte de Minas Gerais

(Cabrera, 1961). Habita regiões áridas de pedreiras com várias fendas ou rachaduras, onde

fica alojado. O mocó apresenta uma cor acinzentada, com pêlos pretos e amarelos ou

esbranquiçados na parte superior, marrons na região posterior e acastanhados nas patas, e

brancos na região do pescoço (Carvalho, 1969). Quando adulto pode atingir 50 cm de

comprimento e 1 quilo de peso. Suas patas dianteiras e traseiras são alcochoadas com

epiderme semelhante à pele-couro e destituídas de garras. O pé tem unhas subcutâneas

sobre todos os dígitos, exceto em um que fica no interior dos pés, onde a unha foi

modificada, assemelhando-se a uma pequena garra, que tem a finalizade de pentear o pêlo.

O focinho é maior e mais estreito do que nos outros cavídeos, bem como a distância entre

os incisivos e os pré-molares é proporcionalmente maior (Lacher, 1981). Apesar de não

possuir garras e cauda, que são adaptações dos animais arbóreos, o mocó é um excelente

trepador. São dotados de grande acuidade olfativa e auditiva, o que lhes permite identificar

a presença do homem e de outros animais a longas distâncias (Carvalho, 1969).

Alimentam-se principalmente de cascas de árvores ou de gramíneas, quando aquelas estão

escassas. As árvores preferidas são a parreira brava (Cissampelos pareira), o mofumbo

(Cobretum leprosum) e a faveleira (Cnidoscolus phyllacanthus) (Carvalho, 1969).
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Quanto à reprodução, ocorrem nascimentos ao longo do ano, exceto

no período que vai de abril a junho. As fêmeas apresentam estro pós-parto, podendo

acasalar-se poucas horas após o nascimento dos filhotes. Embora as proles sejam pequenas

a cada parto (cerca de 1 a 2 filhotes), o curto período gestacional (75 dias) garante uma

elevada produção de crias a cada ano (Lacher, 1981). Os animais atingem o tamanho do

adulto aos 200 dias, embora a primeira concepção das fêmeas possa ocorrer aos 115 dias

de vida (Roberts et al., 1984).

Uma conseqüência direta do conhecimento das características rítmicas

de um animal é a maior eficiência das rotinas de manejo, tais como a colocação de

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

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

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

de temporização circadiana, o conhecimento do funcionamento deste permite aumentar a

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

A partir de observações próprias no campo e de informações colhidas

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

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

Nos dias nublados, depois de uma chuva, costumam sair a qualquer hora do dia,

permanecendo fora de sua toca o tempo necessário para a secagem das rochas, o que

algumas vezes pode durar o dia inteiro. Lacher (1981) verificou que, no campo, esse

roedor sai para forragear ao longo do dia e da noite. A caracterização do ritmo de atividade

locomotora do mocó e suas propriedades foi objeto de um estudo em condições

controladas de laboratório realizado no Laboratório de Cronobiologia da UFRN. Como

resultado, foi visto que o mocó, embora tenha atividade ao longo das 24 horas do dia, esta

é aumentada nas transições de fase, sugerindo um comportamento predominantemente

crepuscular (Sousa & Menezes, 2006).
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Figura 3. Mocós em cativeiro. Foto Márcia Albuquerque
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2. JUSTIFICATIVA

As projeções retinianas têm sido alvo de inúmeras pesquisas, numa

grande variedade de vertebrados, através de diversas técnicas morfológicas, visando

identificar tanto o seu trajeto como também suas terminações. Embora a organização

básica destas projeções seja similar entre as espécies de mamíferos estudadas, evidenciam-

se diferenças interespecíficas que são importantes para a compreensão do sistema visual de 

mamíferos. Quanto maior o número de espécies estudadas, melhor será o entendimento

deste sistema.

O animal utilizado é o mocó, um roedor da família Cavidae, endêmico

da caatinga do Nordeste brasileiro, com o intuito de desenvolvermos um modelo

experimental de roedor da nossa região. No programa de pós-graduação em Psicobiologia,

inclusive no laboratório de Neuranatomia da UFRN vários trabalhos já foram realizados

com um primata da nossa região, o sagüi (Callithrix jacchus) (Costa & Britto, 1997; Costa

et al., 1998; 1999; Cavalcante et al., 2002; 2005; 2008; Pinato et al., 2007), já consolidado

como modelo experimental de primata.

3. OBJETIVO

Este trabalho tem como objetivo identificar, através de injeção intra-

ocular de traçadores e técnicas imuno-histoquímicas, as regiões hipotalâmicas que recebem 

projeções da retina.

Uma vez que utilizamos um traçador neuronal sensível é esperado que

identifiquemos alvos hipotalâmicos extra-NSQ, tal como encontrado em outros roedores e

alguns primatas.
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4. METODOLOGIA

Sujeitos

Neste estudo foram utilizados mocós adultos, jovens, pesando entre

340 e 500 gramas, obtidos por captura nos municípios de Lajes e Jardim de Piranhas no

Rio Grande do Norte, mediante autorização do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e

Recursos Naturais Renováveis (IBAMA – licenças nº 007/005 e 005/06). Após a captura,

os animais foram submetidos a exame das condições de saúde por veterinário e foram

acomodados em gaiolas de arame medindo 70 cm x 70 cm x 60 cm, sob condições naturais

de luz, temperatura e umidade, com acesso livre a comida e água, em uma sala no Núcleo

de Primatologia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, onde ficaram por um

período de adaptação de pelo menos 15 dias antes de qualquer procedimento. 

Procurou-se realizar o trabalho com o mínimo de espécimes possível e

todos os cuidados foram tomados no sentido de evitar dor e sofrimento aos animais durante 

os procedimentos experimentais, seguindo estritamente as normas estabelecidas pelo

National Research Council of the National Academy publicadas no livro “Guidelines for

the Care and Use of Mammals in Neuroscience and Behavioral Research”. Uma versão em

formato pdf está disponível gratuitamente no site da Sociedade de Neurociências e

Comportamento (SBNeC) – http://www.sbnec.gov.br/links

Procedimentos

Injeção intra-ocular

Os animais foram anestesiados com uma mistura de cloridrato de

ketamina (0,1 ml) e xilazina (0,01 ml), ambos para cada 100 gramas do animal, através de

injeção intramuscular. Foram submetidos a uma injeção intra-ocular unilateral de 75 µl de

uma solução aquosa (1mg/1ml) de CTb (List Biological Laboratories, Inc., Campbell, CA), 

contendo dimetilsufóxido a 2% com o objetivo de aumentar a permeabilidade celular e

melhorar a captação de CTb. A injeção foi realizada no olho esquerdo, com uma agulha

calibre 30 (8,00mm x 0,3mm), com o auxílio de uma micro-bomba propulsora, que

impulsiona a solução num fluxo de aproximadamente 1 µl/minuto. A agulha foi

introduzida na junção esclero-corneal, num ângulo de 45º atingindo assim o corpo vítreo.

A agulha foi retirada 15 minutos após a introdução de toda a solução, para evitar um

possível refluxo.



26

Perfusão

Após uma sobrevida de 5 a 7 dias, os animais foram novamente

anestesiados como descrito acima, e perfundidos por via transcardíaca. Esse procedimento

é sempre realizado em capela de exaustão, sobre a qual é colocada uma grade de ferro. Os

passos são os seguintes: Constatado o estado de anestesia profunda, o animal é imobilizado 

sobre a grade em decúbito dorsal e, com uma pinça de Allis, o processo xifóide do osso

esterno é apreendido, fazendo-se uma incisão de pele e músculos contornando o rebordo

costal, expondo-se a cavidade abdominal. Desinsere-se o músculo diafragma e secciona-se

o gradil costal de ambos os lados expondo o coração na cavidade torácica. Insere-se uma

agulha ligada através de um cateter a uma bomba peristáltica (Cole-Parmer) no ápice do

ventrículo esquerdo, em direção à artéria aorta ascendente. Em seguida, faz-se uma

pequena incisão no átrio direito e liga-se a bomba. 

Por este procedimento, foram impulsionados 300 ml de solução salina

a 0,9% em tampão fosfato 0,1 M, pH 7,4 com heparina (Liquemine Lilly, 2ml/1000ml de

solução salina) durante aproximadamente 06 minutos. Em seguida, foram bombeados

700ml de solução fixadora, contendo paraformaldeído 4%, glutaraldeído 0,05% e ácido

pícrico 0,2% em tampão fosfato 0,1 M, pH 7,4 (Zamboni & De Martino, 1967), passando-

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

minuto. Todo o procedimento dura, no total, em torno de 30 minutos.

Concluída a perfusão, cada animal foi posicionado no aparelho

estereotáxico e a barra dos incisivos foi ajustada de modo a nivelar o lambda e o bregma na 

mesma altura. Os ossos da calota craniana foram removidos e a superfície dorsal do

encéfalo exposta. Os encéfalos foram seccionados em 3 blocos através de duas secções:

uma por um plano a 2 mm anterior ao bregma e outra por um plano ao nível do lambda.

Por fim, os encéfalos foram removidos e, em seguida foram armazenados em solução de

sacarose 30% em tampão fosfato 0,1 M, pH 7,4 até a realização da microtomia.

Microtomia

O bloco de tecido foi congelado por gelo seco e montado no

micrótomo horizontal de deslizamento, no qual foram obtidas secções coronais de 30µm,

sempre mantendo-se gelo seco picado ao redor do bloco. As secções foram coletadas

sequencialmente em 06 compartimentos, cada compartimento consistindo de uma

seqüência seriada com uma distância de 180 µm (0,18 mm) entre os cortes. Os cortes

foram coletados em tampão fosfato 0,1 M, pH 7,4 e conservados a 4 ºC ou transferidos
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para solução anti-congelante e conservados em freezer a -20 ºC até os procedimentos

subseqüentes.

Imuno-histoquímica

De cada bloco cerebral, cortes de uma série foram submetidos a

imuno-histoquímica para CTb. Este procedimento foi realizado de acordo com o protocolo

ABC, que consiste de várias etapas, descritas a seguir.

Inicialmente, as secções foram submetidas a 04 lavagens de 10

minutos cada, em tampão fosfato 0,1 M, pH 7,4, em agitador orbital. Em seguida, foram

colocadas em uma solução de boridreto de sódio a 1% em tampão fosfato 0,1 M, pH 7,4,

durante 15 minutos, em agitador orbital. Novamente 04 lavagens e as secções foram

colocadas em solução de etanol absoluto (10ml)/H2O2 30% (3ml) em 100 ml de tampão

fosfato 0,1 M, pH 7,4, durante 05 minutos. Este pré-tratamento visa retirar o excesso de

aldeídos e assim recuperar a antigenicidade. Após novamente 4 lavagens, as secções foram

colocadas em contato com o anticorpo primário. Para detectar a CTb foi utilizado um

anticorpo primário anti-CTb obtido em cabra (List Biological), diluído na proporção de

1:5000 em Triton X-100 a 0,4%, sendo acrescido à solução 2% de soro normal de asno,

correspondendo ao animal em que foi obtido o anticorpo secundário a ser utilizado na

etapa seguinte. Os cortes ficaram nesta solução durante 12 a 24 horas à temperatura

ambiente, ou até 72 horas a 4 ºC, sob agitação lenta em um rotor. Os cortes saídos da

solução anti-CTb, após 4 lavagens, entraram em contato com a solução contendo o

anticorpo secundário, o qual era o anticorpo anti-cabra obtido em asno (Jackson), numa

diluição de 1:1000 em Triton X-100 a 0,4%. Os cortes ficaram nesta solução durante 90

minutos, sob agitação lenta em um rotor. Ao final desse período, seguiram-se novamente

as lavagens e as secções foram colocadas em contato com o complexo avidina-biotina-

peroxidase (Kit ABC elite, Vector) a uma diluição de 1:100 em Triton X-100 a 0,4%

contendo NaCl. Os cortes ficaram nesta solução durante 90 minutos, sob agitação lenta em

um rotor. Novamente seguiram-se as lavagens. Na reação final os cortes foram colocados

em um meio contendo H2O2 como substrato para a peroxidase e a 3,3’,4,4’ –

tetraidrocloretodiaminobenzidina (DAB – Sigma), como cromógeno. A H2O2 foi oferecida

de maneira indireta, colocando-se na solução glicose oxidase e ß-D glicose. A primeira age 

sobre a segunda liberando H2O2 (Itoh et al.,1979). Esta etapa durava em média 15 minutos.

A reação foi encerrada com 4 lavagens de 10 minutos.
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Os cortes foram montados em lâminas previamente gelatinizadas e

postas a secar à temperatura ambiente. Após a secagem, as lâminas foram mergulhadas em

solução de tetróxido de ósmio a 0,05% para intensificação da reação, seguindo-se a

desidratação e a diafanização dos cortes e a montagem das lamínulas, ficando as lâminas

prontas para serem examinadas ao microscópio óptico. Secções de um outro

compartimento foram submetidas à coloração de Nissl, usando-se o corante Thionina para

delimitação citoarquitetônica das estruturas.

Análise dos resultados

As seções através do hipotálamo, imunocoradas e coradas pelo

método de Nissl, foram analisadas através do microscópio óptico (Olympus BX41) em

campo claro. Imagens digitais foram obtidas através de um sistema de imagem (Nikon

digital câmera DXM1200) acoplado ao microscópio e minimamente manipuladas para

correção de brilho e contraste através do programa Adobe Photoshop 7.0.
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5. RESULTADOS 

Dez (10) animais receberam a injeção intra-ocular de CTb. Destes, 03

morreram durante a sobrevida. Os resultados apresentados aqui foram extraídos da análise

dos 07 casos restantes (M1, M2, M4, M5, M8, M9 e M10), nos quais ocorreram captação e 

transporte adequados do traçador, conforme indicado pela presença de terminais marcados

no complexo geniculado lateral, visível a olho nu. O caso M10 foi o escolhido para a

documentação dos resultados, os quais são apresentados em fotomicrografias das secções

representativas de marcação anterógrada de CTb injetada intra-ocularmente, sempre

precedida da fotomicrografia do Nissl da secção do compartimento adjacente. Como não

há estudos neuranatômicos prévios no mocó, as áreas citoarquitetônicas foram

identificadas por comparação com a organização citoarquitetônica feita no rato, de acordo

com o atlas de edição mais recente (Paxinos & Watson, 2007).

Neste trabalho foram analisadas as secções hipotalâmicas, tendo-se

evidenciado terminais imuno-marcados para CTb nos seguintes grupamentos neuronais,

relacionados em sequência rostro-caudal:

Núcleo pré-óptico ventro-lateral (POVL). Terminais marcados para

CTb, foram visualizados no POVL. A marcação exibiu forte predominância contralateral à

injeção (Fig. 4 A-C).

Área pré-óptica medial (APOM). Fibras e terminais marcados para

CTb, parecem emergir no contorno lateral do quiasma óptico, sendo visualizados num

nível rostral da região hipotalâmica, sobre a APOM. A marcação é esparsa e mais evidente

no lado contralateral à injeção (Fig 5 A, B, C).

Área pré-óptica lateral (APOL). Uma marcação esparsa em

terminais foi também visualizada na APOL (Fig. 5 A, B, D)

Núcleo supraquiasmático (NSQ). Ambos os NSQs, com uma

discreta predominância contralateral, foram preenchidos com terminais imunorreativos a

CTb, formando um denso plexo na região ventral, mais denso na porção ventrolateral e

expandindo-se esparsamente para a região dorsal (Fig. 6).

Núcleo supra-óptico (NSO). Terminais marcados para CTb foram

visualizados contornando o NSO e aparentemente atingindo neurônios na periferia do

núcleo (Fig. 7).
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Área hipotalâmica anterior (AHA). Fibras marcadas para CTb

foram visualizadas formando um rico plexo terminal na AHA, bilateralmente, com

predominância contralateral (Fig. 8 A e B).

Área retroquiasmática (ARQ) – Um denso plexo de terminais

marcados para CTb foi visualizado nesta região hipotalâmica, imediatamente caudal aos

NSQs, entre os dois tratos ópticos (Fig. 8 A, C e D).

Área hipotalâmica lateral (AHL). Um denso plexo de fibras e

terminais marcados para CTb foi identificado numa região acima do tracto óptico,

correspondendo a um território da AHL em nível caudal. A marcação era bilateral, com

forte predominância contralateral (Figura 9).

Zona subparaventricular (ZSPV). Esparsos terminais marcados para

CTb também foram notados no território ventral ao núcleo paraventricular do hipotálamo,

correspondendo aparentemente à região descrita no rato como ZSPV. A marcação é mais

evidente do lado contralateral ao olho injetado (Fig. 10).
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Figura 4. Fotomicrografias de secções coronais através da região pré-óptica. (A) Secção
com coloração de Nissl evidenciando o núcleo pré-óptico ventrolateral (POVL) na região
incluída na caixa. (B) Secção adjacente processada por imuno-histoquímica para CTb
injetada intra-ocularmente. Terminais marcados são visíveis na área delimitada pela caixa.
(C) Ampliação da área marcada pela caixa em B, visualizando-se terminais marcados para
CTb no POVL. 3V, terceiro ventrículo; qo, quiasma óptico. Barra: 700 m em A, 450 m
em B e 140 m em C.
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Figura 5. Fotomicrografias de secções coronais através das áreas pré-ópticas medial e
lateral. (A) Secção corada por Nissl, delimitando-se a área pré-óptica medial (APOM, a) e
a área pré-óptica lateral (APOL, b). (B) Secção adjacente processada por imuno-
histoquímica para CTb injetada intra-ocularmente. Terminais marcados são visíveis nas
áreas demarcadas pelas caixas a (APOM) e b (APOL). (C) Ampliação da área
correspondente à caixa a e (D) Ampliação da área correspondente à caixa b, evidenciando-
se com maior nitidez os terminais marcados. 3V, terceiro ventrículo; qo, quiasma óptico.
Barra: 700 m em A, 450 m em B e 140 m em C e D.
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Figura 6. Fotomicrografias de secções coronais através do núcleo supraquiasmático (NSQ)
em níveis rostral (A e D), médio (B e E) e caudal (C e F). (A-C) Secções coradas por Nissl, 
evidenciando-se o NSQ como aglomerados celulares fortemente corados. (D-F) Secções
adjacentes processadas por imuno-histoquímica para CTb injetada intra-ocularmente,
evidenciando-se terminais densamente marcados bilateralmente com predominância
contralateral. 3V, terceiro ventrículo; qo, quiasma óptico. Barra: 250 m em todas as
secções.
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Figura 7. Fotomicrografias de secções coronais através do núcleo supra-óptico (NSO). (A)
Secção com coloração de Nissl evidenciando o NSO na região incluída na caixa. (B)
Secção adjacente processada por imuno-histoquímica para CTb injetada intra-ocularmente,
representando uma ampliação da caixa em A. Terminais marcados são visíveis
contornando o NSO. (C) Ampliação da área marcada pela caixa em B, visualizando-se com 
maior nitidez terminais marcados para CTb na região peri-supra-óptica. 3V, terceiro
ventrículo; qo, quiasma óptico. Barra: 700 m em A, 450 m em B e 140 m em C.
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Figura 8. Fotomicrografias de secções coronais através das áreas hipotalâmica anterior
(AHA) e retroquiasmática (ARQ). (A) Secção corada por Nissl, delimitando-se a AHA e a
ARQ. (B) Secção adjacente processada por imuno-histoquímica para CTb injetada intra-
ocularmente. Terminais marcados são visíveis nas áreas demarcadas pela caixa
correspondente à AHA. (C) Secção adjacente processada por imuno-histoquímica para
CTb injetada intra-ocularmente. Terminais marcados são visíveis nas áreas demarcadas
pela caixa correspondente à ARQ. (D) Ampliação da área correspondente à caixa em C,
evidenciando-se com maior nitidez os terminais marcados na ARQ. 3V, terceiro
ventrículo; to, tracto óptico. Barra: 700 m em A, 450 m em B e C e 140 m em D.
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Figura 9. Fotomicrografias de secções coronais através da área hipotalâmica lateral (AHL).
(A) Secção com coloração de Nissl evidenciando a AHL (B) Secção adjacente processada
por imuno-histoquímica para CTb injetada intra-ocularmente, correspondendo a ampliação
da área incluída na caixa em A, mostrando terminais marcados para CTB. (C) Ampliação
da área marcada pela caixa em B, visualizando-se com maior nitidez terminais marcados
para CTb na AHL. A linha média está á direita. to, trato óptico. Barra: 700 m em A, 450

m em B e 140 m em C.
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Figura 10. Fotomicrografias de secções coronais através do hipotálamo medial. (A) Secção
com coloração de Nissl evidenciando a zona subparaventricular (ZSPV) na região incluída
na caixa. (B) Secção adjacente processada por imuno-histoquímica para CTb injetada intra-
ocularmente. Terminais marcados são visíveis na área delimitada pela caixa. (C)
Ampliação da área marcada pela caixa em B, visualizando-se com maior nitidez terminais
marcados para CTb na ZSPV. 3V, terceiro ventrículo; PV, núcleo paraventricular do
hipotálamo. Barra: 700 m em A, 450 m em B e 140 m em C.
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6. DISCUSSÃO

Atualmente, três trabalhos no Laboratório de Neuranatomia da UFRN

utilizam o mocó como sujeito experimental. Um deles trata da caracterização dos centros

de regulação circadiana, incluindo as projeções da retina para o NSQ e o FIG, que resultou

numa tese de doutorado (Nascimento Jr., 2007). Outro é o mapeamento dos alvos do

sistema visual primário e o óptico acessório, objeto de outra tese de doutorado, em

andamento, e, por último, a nossa dissertação de mestrado, enfatizando o trato retino-

hipotalâmico (TRH), que analisa os vários núcleos retino-recipientes no hipotálamo. Deve

ser destacado que este é o primeiro trabalho no qual são descritas as projeções da retina

para outros núcleos hipotalâmicos além do NSQ no mocó, utilizando um traçador

anterógrado sensível.

Nossos resultados no mocó mostram que o TRH termina em várias

estruturas hipotalâmicas, além do NSQ, assim como ocorre em várias espécies de

mamíferos já estudadas. Discutiremos os resultados à luz dos dados da literatura e no

contexto funcional, primeiro individualmente para cada alvo, finalizando com uma análise

funcional geral.

Núcleo pré-óptico ventro-lateral (POVL). O POVL foi identificado

originalmente no rato, como um pequeno aglomerado de neurônios situado na superfície

ventrolateral do cérebro, imediatamente lateral ao quiasma óptico, medialmente ao núcleo

da banda diagonal. É caracterizado por apresentar ativação, evidenciada pela expressão de

FOS (Sherin et al., 1996) e aumento da freqüência de disparo (Koyama & Hayaishi, 1994;

Szymuziak et al., 1998) da maioria dos seus neurônios durante o sono. Além disso, lesões

específicas nessa área provocam insônia profunda e de longa duração (Lu et al., 2000).

Neurônios do POVL projetam-se para o núcleo túbero-mamilar, histaminérgico (Sherin et

al., 1996) e para os principais grupos celulares monoaminérgicos do sistema ativador

ascendente (Sherin et al., 1998; Steininger et al., 2001). Cerca de 80% das células do

POVL que se projetam para o núcleo túbero-mamilar, no rato, expressam

imunorreatividade a GABA e galanina (Sherin et al., 1998). A presença de galanina foi

também identificada no homólogo do POVL de outras espécies, tais como camundongo,

degu, gato, macaco coruja, macaco rhesus e humanos, sugerindo que a galanina pode ser

um marcador para identificar este grupo celular (Gaus et al., 2002).
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Nossos resultados apontam uma projeção da retina

predominantemente contralateral para o suposto POVL do mocó. Uma entrada retiniana

para esse núcleo já foi descrita no rato (Lu et al., 1999). O POVL, identificado em muitas

espécies, parece ser um componente crítico da circuitaria do sono (Szymusiak et al., 2007)

e a projeção retiniana para esse grupamento celular sugere um mecanismo pelo qual a luz

pode afetar o sono diretamente.

Área pré-óptica medial (APOM). Nós identificamos uma projeção

esparsa predominantemente contralateral para a APOM no mocó. Essa projeção foi descita

previamente no hamster, utilizando a HRP (Pickard & Silverman, 1981), e também com

toxina colérica conjugada à HRP [CT-HRP] (Youngstrom et al., 1991) como traçador

neuronal, no rato com CT-HRP (Levine et al., 1991), em ovelha com WGA-HRP

(Tessouneaud et al., 1994) e no sagüi (Costa et al., 1999) e no macaco verde africano

(Abizaid et al., 2004) com CTb. A APOM em rato, recebe conexões aferentes de regiões

límbicas, incluindo amígdala, subiculum ventral, núcleo septal lateral ventral, a parte

encapsulada do núcleo intersticial da estria terminal, áreas corticais insular e infralímbica,

o núcleo accumbens, a substância inominata, projeções serotoninérgicas oriundas dos

núcleos da rafe, e projeções dos grupos celulares noradrenérgicos, área tegmentar ventral,

campo tegmental central, substância cinzenta peri-aquedutal, núcleos pedunculopontinos e

o núcleo peripeduncular (Simerly & Swanson, 1986). A APOM recebe também fibras do

NSQ no rato (Watts & Swanson, 1987; Watts et al., 1987) e no hamster (Kalsbeeck et al.,

1993; Morin et al., 1994; Orpen & Steiner, 1994). No rato recebe projeções do FIG

(Horvath, 1998) e envia fibras para a substância cinzenta central, os núcleos dorsal e

mediano da rafe e a área tegmental ventral (Conrad e Pfaff, 1976). A APOM parece ser de

extrema importância para alguns mecanismos fisiológicos tais como termo-regulação

(Boulant, 1981), comportamentos de beber (Swanson & Mogenson, 1981), reprodutivo

(Kostarczyk, 1986) e materno (Luckman, 1995; Numan & Numan, 1997). Diante disso,

sugere-se que muitas funções que apresentam um componente circadiano são controladas

por estruturas na região pré-óptica, podendo ser um local importante, através do qual o

NSQ pode influenciar os ritmos circadianos (Watts, 1991).

Os nossos resultados em mocó apontam que esta região recebe

informação fótica direta. É necessário que estudos anatômicos e fisiológicos sejam

realizados com a finalidade de esclarecer uma possível interação destas conexões diretas e

indiretas da retina, na área pré-óptica medial.
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Área pré-óptica lateral (APOL). Como nos presentes resultados no

mocó, a projeção da retina para a APOL já foi descrita em estudos prévios com a utilização

de CT-HRP no hamster (Johnson et al., 1988b; Youngstrom et al., 1991) e no rato (Levine

et al., 1991), e no sagüi com CTb (Costa et al., 1999). Neurônios desta área disparam

durante o comportamento de beber em ratos (Osaka et al., 1985) e macacos (Vincent et al.,

1972). Este é um típico comportamento circadiano dependente do NSQ, uma vez que as

lesões do NSQ abolem o ritmo circadiano do comportamento de beber (Stephan & Zucker,

1972a; b). Contudo, o elo entre o NSQ e a APOL é incerto. Em um estudo no hamster é

descrita a conexão entre o NSQ e a APOL (Kalbeek et al., 1993), mas nenhuma indicação

desta projeção aparece em outros estudos no hamster (Orpen & Steiner, 1994; Morin et al.,

1994) ou no rato (Watts et al., 1987). Isto é sugestivo de que a influência do NSQ é

mediada por vias indiretas. O significado funcional da entrada retiniana não é bem

compreendido, mas é evidente que a APOL recebe também informação relacionada ao

fotoperíodo, somado ao controle do marcapasso circadiano.

Núcleo supraquiasmático (NSQ). Como na maioria das espécies

estudadas, de acordo com estudo prévio no mocó (Nascimento Jr., 2007; Nascimento Jr. et

al., 2007) e os presentes resultados, o mocó recebe uma expressiva projeção da retina,

bilateral, com predominância contralateral, mais densamente na região ventrolateral. A

projeção da retina para o NSQ foi demonstrada pela primeira vez com segurança, usando a

técnica auto-radiográfica, em rato (Moore & Lenn, 1972); rato, cobaia, coelho, gato e

macaco (Macaca mulatta) (Hendrickson et al., 1972) e gato, macaco (Macaca mulatta),

gambá, ouriço, musaranho arborícola, galago e Saguinus oedipus. Estes trabalhos pioneiros 

mostravam o NSQ como a única área hipotalâmica retino-recipiente e a descrição desta

projeção foi um dado importante para consolidar o reconhecimento do NSQ como

marcapasso circadiano. Posteriormente, o uso de traçadores mais sensíveis permitiu

verificar que essa projeção atingia outros alvos no hipotálamo, como no presente modelo

experimental, relatado ao longo dessa discussão.

O NSQ como o sítio hipotalâmico que recebe o maior volume de

terminais retinianos é uma constante considerando as espécies estudadas até o momento.

Entretanto, constata-se uma grande variabilidade, tanto no padrão de ramificação dos

terminais retinianos nos limites citoarquitetônicos em secções coronais, como com relação

à lateralidade. Considerando o primeiro critério, o padrão é similar ao encontrado em rato
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(Johnson et al., 1988b; Levine et al., 1991), sagüi (Costa et al., 1999), musaranho

arborícola (Reuss & Fuchs, 2000) e macaco verde africano (Abizaid et al., 2004). O TRH

ramifica-se preenchendo praticamente todos os limites citoarquitetônicos do NSQ em

hamster (Johnson et al., 1988b; Ling et al., 1998; Muscat et al., 2003) e camundongo

(Carneiro, 2000; Abrahamson & Moore, 2001). 

Quanto à lateralidade, com exceção do esquilo, única espécie na qual

esta inervação é descrita como sendo exclusivamente contralateral (Agarwala et al., 1989;

Smale et al., 1991), o NSQ dos demais mamíferos estudados é inervado bilateralmente pela 

retina, havendo variação quanto à densidade de distribuição das fibras nos dois lados.

Assim, considerando espécies não-primatas, o padrão predominantemente contralateral da

projeção retiniana no mocó, como relatado no presente estudo, foi também descrito em rato 

(Moore & Lenn, 1972; Moore, 1973; Johnson et al., 1988b; Magnin et al., 1989; Levine et

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

ouriço (Moore, 1973), furão (Thorpe, 1975; Magnin et al., 1989), cobaia (Cassone et al.,

1988), esquilo, coelho e hirace (Magin et al., 1989), toupeira cega (Negroni et al., 1997),

Arvicanthis niloticus (Smale & Boverhof, 1999) e camundongo (Abrahamson & Moore,

2001; Youngstrom & Nunez, 1986). Uma distribuição bilateral e quase simétrica da

projeção retiniana sobre o NSQ foi descrita em uma espécie de morcego, preguiça e

tamanduá (Magnin et al., 1989), visom (Martinet et al., 1992), degu (Goel et al., 1999),

camundongo (Magnin et al., 1989; Abrahamson & Moore, 2001) e bilateral e

completamente simétrica ou predominantemente ipsolateral em ovelhas (Tessoneaud et al.,

1994) e toupeira subterrânea (Negroni et al., 2003).

Em alguns casos, os registros quanto ao padrão da projeção retiniana

sobre os NSQs são conflitantes dentro de uma mesma espécie, por exemplo, no hamster.

Em Golden ou Syrian hamster (Mesocricetus auratus) e hamster turco (Mesocricetus

blandt) a projeção retino-NSQ é descrita com um padrão ipsilateral nos níveis rostrais, mas

aproximadamente simétrica nos níveis caudais (Pickard & Silverman, 1981; Youngstrom

& Nunez, 1986), ou aproximadamente simétrica em todos os níveis (Johnson et al., 1988b;

Magnin et al., 1989; Youngstrom et al., 1991; Ling et al., 1998). Em Djungariam hamster

(Phodopus sungaris) foi observada uma predominância ipsolateral nos níveis rostrais e

uma predominância contralateral nos níveis médio e caudal (Reuss et al., 1994), ou ainda

contralateral em hamsteres adultos e bilateral e simétrico em hamsteres jovens (Yellon et

al., 1993). Outra aparente discrepância é notada em resultados de musaranho arborícola,

espécie intermediária entre insetívoros e primatas. Em estudo auto-radiográfico (Moore,
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1973) e com HRP (Murakami & Fuller, 1990) a projeção é descrita como bilateral, com

predominância contralateral. Num estudo mais recente com CTb essa projeção se revela

predominantemente ipsolateral (Reuss & Fuchs, 2000).

Entre os primatas, uma predominância contralateral, como aquela

encontrada no mocó, foi visualizada em macaco Rhesus (Hendrickson et al., 1972; Moore,

1973), Saguinus oedipus (Moore, 1973) e sagüi (Costa et al., 1999). Uma distribuição

bilateral e simetrica foi descrita no lemur (Magnin et al., 1989) e macaco de cheiro (Tigges 

& O´Steen, 1974). Assimetria ipsolateral foi observada em bush baby, potto, sagüi, gibão e

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

O significado funcional da variabilidade no padrão da projeção

retiniana sobre o NSQ permanece desconhecido até o presente. Contudo, está claro que

estas variações não obedecem à lei de Newton-Muller-Gudden, onde a distribuição

bilateral da fibras retinianas está relacionada ao grau de frontalizacão dos olhos (Magnin et

al., 1989). Aparentemente é possível verificar uma tendência a que roedores mostram uma

projeção retiniana contralateral ou simétrica do TRH sobre o NSQ, enquanto muitos

primatas e insetívoros têm uma predominância ipsolateral. No estudo de Magnin et al.

(1989) foi proposto que a inervação retina-NSQ evoluiu de predominância contralateral ou

equivalência bilateral em roedores para uma predominância ipsolateral em insetívoros e

primatas (Magnin et al., 1989). Contudo, há muitos pontos conflitantes em torno desta

teoria. Por exemplo, embora se verifique a predominância ipsolateral do TRH no NSQ do

chimpanzé (Tigges et al., 1977), outras espécies primatas como Rhesus (Hendrickson et

al., 1972; Moore, 1973), macaco de cheiro (Tigges & O’Steen, 1974) e sagüi (Costa et al.,

1999) constata-se predominância contralateral. Parece evidente que estas diferenças não

estão associadas a características fotoperiódicas, já que examinando a projeção retino-NSQ

em três espécies, cujo comportamento reprodutivo é associado ao fotoperiodismo, em uma

delas, hamster (Mesocricetus brandt), a distribuição das fibras retinianas é bilateral e

simétrica, e nas outras duas espécies de camundongo (Peromyscus maniculatus bairdi e

Peromyscus leucopus), exibe assimetria contralateral, semelhante a uma outra espécie de

camundongo não fotoperiódica (Mus musculus) (Youngstrom & Nunez, 1986). Também

não parecem estar relacionadas ao nicho temporal das espécies. Por exemplo, quando se

compara duas espécies de roedores diurnos, o TRH é predominantemente contralateral em

Arvicanthis niloticus (Smale & Boverhof, 1999) e bilateral e simétrico no degu (Goel et

al., 1999). O padrão encontrado em nosso animal experimental, o mocó, um animal ativo

durante as 24 horas, com predominância crepuscular (Sousa & Menezes, 2006) é
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encontrado tanto em espécies noturnas como o rato (Levine et al., 1991) ou diurnas como o 

sagüi (Costa et al., 1999). A única diferença aparentemente encontrada foi num estudo em

que foram utilizadas duas cepas de ratos, o albino Lewis e o marrom Norway, diferentes

entre si quanto aos padrões de sono. Foi visto que o TRH se ramifica mais extensamente na 

porção ventrolateral do Lewis, uma cepa que exibe sono paradoxal em resposta a pulsos de

escuro, do que no Norway, que não apresenta esta característica (Steininger et al., 1993).

Entretanto, são necessários estudos adicionais para se valorizar esse critério como uma

característica diferencial.

Um aspecto indiscutível, contudo, é que cada NSQ recebe uma densa

entrada retiniana, a qual é necessária para manter a sincronização das células do marca-

passo ao ciclo claro-escuro ambiental (Jonhson et al., 1988a). Uma discussão recente sobre 

essa questão é também encontrada em Nascimento Jr. (2007, tese de doutorado) e

Nascimento Jr. et al. (2007, submetido).

Área hipotalâmica anterior (AHA). Nossos resultados revelam que

no mocó, a AHA recebe uma projeção retiniana direta, o que está de acordo com o que é

descrito em rato e hamster (Pickard & Silverman, 1981; Johnson et al., 1988b; Levine et

al., 1991) e sagüi (Costa et al., 1999). Na ovelha, espécie que apresenta sazonalidade no

comportamento reprodutivo, lesões desta área modificam os efeitos do fotoperíodo sobre

este comportamento (Hileman et al., 1994). Isto sugere que a AHA pode ser um elo nas

vias neurais que impõem o fotoperíodo sobre o comportamento reprodutivo. Neste

contexto, é interessante que a AHA de roedores, além de uma entrada retiniana direta,

recebe uma projeção esparsa do NSQ (Watts et al., 1987; Kalsbeek et al., 1983; Orpen &

Steiner, 1994). As conexões eferentes da AHA foram traçadas através da técnica de

autorradiografia em rato, gato e macaco de cheiro, para a área pré-óptica medial, a parte

ventral do núcleo septal lateral, e outros núcleos hipotalâmicos adjacentes, como núcleo

periventricular anterior, a AHL, o núcleo dorsomedial, a região capsular em torno do

núcleo ventromedial, o núcleo pré-mamilar dorsal, a área hipotalâmica posterior e a

substância cinzenta periaquedutal (Saper et al., 1978).

Área hipotalâmica lateral (AHL). Nós encontramos que a AHL no

mocó, recebe projeção direta da retina, similar ao que é descrito em rato (Mai, 1979;

Johnson et al., 1988b; Levine et al., 1991), hamster (Johnson et al., 1988b), ovelha

(Tessoneaud et al., 1994) e sagüi (Costa et al., 1999). O significado funcional desta
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conexão não é conhecido. A AHL é o principal centro de controle do comportamento de

forrageio. Em macaco, os neurônios da AHL são ativados com certa latência após

apresentação de comida, relacionado a recompensa, porém não disparam em resposta a

objetos não comestíveis (Rolls et al., 1979; Fukuda & Ono, 1993). A AHL também foi

implicada na geração de ritmicidade, uma vez que foi detectada uma oscilação circadiana

na taxa de disparo dos seus neurônios em rato (Koisumi & Nishino, 1976). Uma projeção

do NSQ para a AHL, embora esparsa, foi descrita em rato (Watts et al., 1987) e hamster

(Morin et al., 1994; Orpen & Steiner, 1994). Em rato, esta área também recebe projeção do 

FIG, como descrito em estudo em que se utilizou a leucoaglutinina do Phaseolus vulgaris

(PHA-L) como traçador anterógrado (Mikkelsen, 1990; Horvath, 1998). De acordo com

Mikkelsen (1990), esta projeção pode ser considerada uma extensão da via genículo-

supraquiasmática, pois a inervação da AHL parece originar-se de colaterais de fibras do

tracto genículo-hipotalâmico. Desta forma, é possível que a informação da duração do

fotoperíodo alcance a AHL através da retina, do NSQ e do FIG. Não obstante, as células

ganglionares que originam a projeção para a AHL localizam-se exclusivamente no

quadrante temporal superior da retina do rato (Leak & Moore, 1997), enquanto as células

ganglionares que se projetam para o NSQ e adjacências encontram-se distribuídas por toda

a retina (Moore et al., 1995). Isso permite inferir que a projeção da retina para a AHL pode 

prover uma fonte de informação visual sobre objetos comestíveis, localizados no campo

visual nasal inferior, em vez de um sinal temporal. A AHL se caracteriza por se projetar

para várias áreas do córtex cerebral, principalmente áreas infra-límbica, pré-límbica,

cingulado anterior e regiões sensório-motoras somáticas, bem como por receber da região

pré-frontal (Tigges & Tigges, 1985; Risold et al., 1997).

Núcleo supra-óptico (NSO). Nossos resultados no mocó, junto com

dados de estudos prévios em rato e hamster (Johnson et al., 1988b; Levine et al., 1991,

Youngstrom et al., 1991), sagüi (Costa et al., 1999) e macaco verde africano (Abizaid et

al., 2004) apontam para uma projeção da retina para o NSO e/ou a região dorsal

circundante, peri-NSO. Um estudo com técnicas de traçado viral, permitiu demonstrar a

existência de uma projeção direta da retina para neurônios do NSO e também mostrou

evidência para um circuito indireto da retina para o NSO, através de conexões com os

neurônios localizados na região peri-NOS (Levine et al., 1994). Além disso, parece haver

uma conexão multissináptica da retina até a neuro-hipófise passando pelas regiões peri-

NOS e NOS (Levine et al., 1994). Estes dados refletem uma base neuranatômica para os
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efeitos fóticos sobre a função secretora deste núcleo hipotalâmico, independente do sistema 

de temporização circadiana. 

Zona subparaventricular (ZSPV). Nossos resultados também

indicam uma projeção direta da retina para a ZSPV do mocó, semelhante a dados de

estudos prévios em hamster (Johnson et al., 1988b; Youngstrom et al., 1991), rato (Levine

et al., 1991), ovelha (Tessoneaud et al., 1994), sagüi (Costa et al., 1999) e macaco verde

africano (Abizaid et al., 2004). A ZSPV recebe a mais densa projeção do NSQ e projeta-se

também para o NSQ e para os alvos das projeções do próprio NSQ, como observado em

rato (Watts & Swanson, 1987; Watts et al., 1987), e hamster (Kalsbeek et al., 1993; Morin

et al., 1994; Orpen & Steiner, 1994). Em ratos, a ZSPV recebe também projeções do FIG

(Horvath, 1998). Essa circuitaria pode ser importante para a expressão dos ritmos

circadianos, em que a ZSPV poderia funcionar como amplificador da influência do NSQ e

representar um sítio adicional para modulação de certos ritmos circadianos (Watts, 1991;

Swanson et al., 1993). 

Área retroquiasmática (ARQ). A ARQ recebe projeção da retina no

mocó, como vimos no nosso trabalho. Isto está de acordo com resultados prévios em

roedores, como hamster (Pickard & Silverman, 1981; Johnson et al., 1988b) e rato (Levine

et al., 1991). Esta projeção também foi vista em primatas como o sagüi (Costa et al., 1999) 

e o macaco verde africano, espécie na qual fibras marcadas para CTb provenientes da

retina estão em estreita proximidade com neurônios dopaminérgicos, imunorreativos a

tirosina hidroxilase (TH) e hormônio liberador do hormônio luteinizante (LHRH),

neurônios que são reguladores de prolactina e gonadotropos hipofisários (Abizaid et al.,

2004). A ARQ recebe projeções do NSQ em roedores (Watts et al., 1987; Kalsbeek et al.,

1993; Morin et al., 1994; Orpen & Steiner, 1994). No marcaco verde africano projeções da

retina se superpõe a projeções do NSQ sobre a ARQ (Abizaid et al., 2004). Assim, esta via 

poderia representar uma rota através da qual o controle circadiano alcançaria a circuitaria

autonômica, através das conexões eferentes da ARQ para os neurônios pré-ganglionares

autonômicos (Swanson & Kuypers, 1980), e neuroendócrina, pelas conhecidas conexões

hipofisárias.
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Considerações funcionais

Os dados do presente trabalho revelam que, como em todas as

espécies estudadas após o uso de traçadores neurais sensíveis, a retina do mocó projeta-se

não apenas para o NSQ, mas também inerva outros centros hipotalâmicos, muitos dos

quais associados com função reprodutiva e regulação homeostática.

Atualmente não há sombra de dúvida quanto ao papel da projeção da

retina para o NSQ. O NSQ é o principal marcapasso circadiano de mamíferos e o papel do

componente para o NSQ do TRH é de conduzir a informação fotoperiódica, permitindo a

sincronização dos ritmos circadianos, sendo esta via necessária e suficiente para essa

função (Klein & Moore, 1979; Johnson et al., 1988a). 

Diante das primeiras evidências de um TRH mais expandido (ver por

exemplo, Pickard & Silverman, 1981; Johnson et al., 1988b; Levine et al., 1991;

Tessoneaud et al., 1994; Costa et al., 1999), as discussões quanto ao significado das

projeções extra-NSQ giravam em torno da existência de um outro marcapasso circadiano

que se admitia existir, em função de resultados de estudos de lesão do NSQ em ratos, em

que persistiam alguns ritmos com o de temperatura (Krieger et al., 1977; Satinoff &

Prosser, 1988). Outra evidência que contribuia para suportar a tese de múltiplos osciladores 

era o fenômeno de desincronização interna observada em humanos e primatas (Moore-Ede

et al., 1982). A questão da existência de outros marcapassos ainda não foi completamente

resolvida, mas a projeção retiniana para outros sítios hipotalâmicos além do NSQ

atualmente pode ser vista sob uma outra ótica, que é a de que os estímulos luminosos

podem alcançar os centros de controle autonômico e endócrino diretamente ou através do

relógio circadiano. Assim, os nossos dados, analisados em conjunto, com os constantes da

literatura, permitem supor que a existência desta via monossináptica indica que a

estimulação luminosa sobre a retina pode alterar rapidamente a atividade de neurônios

reguladores hipotalâmicos, em paralelo à ativação do NSQ. Tal estimulação concomitante

poderia alterar diretamente oscilações em secreções neuroendócrinas ou controle

autonômico e/ou alterar a sensibilidade dessas mesmas células aos sinais emitidos pelo

NSQ.

Outros estudos deverão ser efetivados para desvendar os efeitos

funcionais da atividade do TRH no circuito hipotalâmico neural e assim permitir uma

melhor avaliação do significado funcional dos campos terminais descritos neste trabalho.
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7. CONCLUSÕES

Os resultados do presente trabalho permitem concluir que o trato retino-

hipotalâmico no mocó consiste de uma expressiva projeção da retina para o conhecido

marca passo circadiano, o núcleo supraquiasmático, e revela uma tendência observada em

todas as espécies analisadas após o uso de traçadores mais sensíveis, que é a existência de

projeções menos densas para outros sítios hipotalâmicos ligados ao controle de múltiplas

funções, tais como o núcleo pré-óptico ventrolateral, as áreas pré-ópticas medial e lateral, o 

núcleo supra-óptico, as áreas hipotalâmicas anterior, lateral e retroquiasmática e a zona

subparaventricular.

Os resultados deste trabalho ensejam a possibilidade de continuidade como,

por exemplo, a caracterização neuroquímica das regiões hipotalâmicas retino-recipientes

extra-NSQ no mocó.

Além disso, estudos adicionais são necessários, objetivando ampliar a

compreensão do trato retino-hipotalâmico e suas implicações funcionais.
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ABSTRACT

Light, besides being the stimulus for vision, controls other process completely

independent of image formation, such as the synchronization of circadian rhythms to the

environmental light/dark cycle. In mammals, this adjustment occurs through the

retinohypothalamic tract, a direct retinal projection to the suprachiasmatic nucleus,

considered to be the major circadian pacemaker. Early studies have identified the

suprachiasmatic nucleus onlyas a retinal target in the hypothalamus. However, using more

sensitive neuroanatomic tracers, other retinorecipient hypothalamic regions outside the

suprachiasmatic nucleus have been found in a great number of mammalian species. In this

study, the retinohypothalamic tract was shown in the rock cavy (Kerodon rupestris), an

endemic rodent of the semiarid region of the Brazilian Northeast, using unilateral

intravitreal injections of cholera toxin subunit b as a neuronal tracer. The results reveal that 

in the rock cavy, besides the suprachiasmatic nucleus, several hypothalamic regions

receive direct retinal projection, such as the ventrolateral preoptic nucleus, medial and

lateral preoptic areas, the supraoptic nucleus and adjacent, anterior, lateral and

retrochiasmatic hypothalamic areas, as well as the subparaventricular zone. The results are

compared with those of the literature, in a functional context.

INTRODUCTION

Light, besides being the stimulus for vision, controls other process completely

independent of image formation, such as the adjustment of circadian rhythms

(physiological and behavioral parameters that repeat in cycles of approximately 24 hours)

to environmental cycles, as well as to other less known ones.

In mammals, the entry point for light is the eye, in whose structures are found

photoreceptor components, situated in the retina, capable of absorbing it and transforming

it into signals comprehensible to the nervous system. For a long time it was believed that

the transformation of light into neuronal code occurred exclusively in cones and rods.

However, recently a type of ganglion cell containing another pigment, a protein responsive

to light called melanopsin, was described. These intrinsically photosensitive ganglion cells

project themselves primarily to the suprachiasmatic nucleus (SCN) and are important for

the synchronization of circadian rhythms (Provencio et al., 1998; 2000; 2002; Berson et al., 

2002; Hattar et al., 2002; Wong et al., 2007).
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Retinal projections in mammals are generally grouped into three large

systems, according to the subcortical targets, as follows: the primary visual system, the

accessory optic system and the circadian timing system. The primary visual system

comprises the lateral geniculate nucleus of the thalamus, the first synaptic station from

which information is transmitted to the cerebral cortex. This also includes the superior

colliculus and the pretectal area (Wurtz and Kandel, 2000). The accessory optic system

consists of a group of mesencephalic nuclei called terminal nuclei, which are involved in

controlling the position and optics of the eye, helping to stabilize retinal images during

head movement (Simpson, 1984). The circadian system includes the SCN of the

hypothalamus and the intergeniculate leaflet (IGL) of the lateral geniculate complex of the

thalamus. The so-called retinohypothalamic tract (RHT), in its original descriptions in the

early 1970s, with the autoradiographic technique (Hendrickson et al., 1972; Moore and

Lenn, 1972; Moore, 1973), had only the SCN as a target in the hypothalamus. This finding

was important for characterizing SCN as a circadian pacemaker, involved in generating

and regulating circadian rhythms (Klein et al., 1991). It was soon evident that this

projection was essential for synchronizing the rhythms of the light-dark cycle (Klein and

Moore, 1979; Johnson et al., 1988a). This subdivision also includes a retinal projection for

IGL, a part of the lateral geniculate complex of the thalamus (Hickey and Spear, 1976;

Pickard, 1985; Morin, 1994; Moore and Card, 1994), which acts as a pacemaker

modulator. The circadian system is also considered part of the “non image-forming”

subsystem (Cooper et al., 1993). This includes, in addition to retinal afferents that

terminate in the SCN, those that lead to other hypothalamic nuclei, as was later shown in

various species, with the use of more sensitive neural tracers (Pickard and Silverman,

1981; Johnson et al., 1988b; Kudo et al., 1991; Levine et al., 1991; 1994; Youngstrom et

al., 1991; Martinet et al., 1992; Mikkelsen and Serviere, 1992; Tessoneaud et al., 1994;

Leak and Moore, 1997; Ling et al., 1998; Costa et al., 1999; Reuss and Fuchs, 2000;

Matteau et al., 2003; Abizaid et al., 2004). Also included are non-visual areas, such as the

lateral habenular nucleus (Qu et al, 1996), the dorsal raphe nucleus (Foote et al., 1978;

Shen and Semba, 1994; Fite et al., 1999; Fite and Janusonis, 2001), anterodorsal and

posterior lateral thalamic nuclei (Kudo et al., 1988; Martinet et al., 1992; Fite and

Janusonis, 2001), parabrachial nucleus (Fite and Janusonis, 2002) as well as midline and

intralaminar thalamic nuclei (Cavalcante et al., 2005). Retinal terminals also innervate the

olfactory tubercle, the piriform complex and the amygdaloid complex in the basal
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prosencephalon (Cooper et al., 1989; 1993; Martinet et al., 1992; Mick et al., 1993; Herbin

et al., 1994; Elliot et al., 1995; Qu et al., 1996; Ling et al., 1998). 

Retinal projections have been the object of innumerable studies in a wide

variety of vertebrates. Although the basic organization of these projections are similar

among the species of mammals studied, interspecific differences were found that are

important for understanding the evolutionary process of the mammalian visual system, a

fact which justifies the study of a greater number of species.

The rock cavy (Kerodon rupestris), a rodent belonging to the Cavidae

family, is native of the Caatinga region of Northeast Brazil, where it inhabits dry rocky

areas, usually seeking shelter in cracks and crevices (Cabrera, 1961; Larcher, 1981). The

characterization of the locomotor activity rhythm of the rock cavy and its properties was

the object of a study under controlled laboratory conditions performed at the

Chronobiological Laboratory of the Federal University of Rio Grande do Norte (UFRN).

As a result, it was observed that the rock cavy, although active over the entire 24-hour day,

is more so in the phase transitions, suggesting a predominantly crepuscular behavior

(Sousa and Menezes, 2006). Having as a goal the establishment of a regional experimental

rodent model for chronobiological studies, we decided to undertake characterization

studies of the circadian timing system of this animal, which is part of the present study.

The aim of this paper was to characterize, using intraocular tracer injections and

immunohistochemical techniques, the hypothalamic regions that receive retinal projections

in the rock cavy.

MATERIALS AND METHODS

Subjects

In this study we used young adult rock cavies weighing between 340 and 500

grams, captured in the municipalities of Lajes and Jardim de Piranhas in the state of Rio

Grande do Norte, after obtaining authorization from the Brazilian Environmental

Protection Agency (IBAMA license numbers 007/005 and 005/06). After capture, the

animals were examined by a veterinarian and housed in wire cages measuring 70 cm x 70

cm x 60 cm, in a room under ambient light, temperature and humidity, with unlimited

access to food and water.

The study was carried out with the minimum number of specimens possible and

care was taken not cause pain or suffering to the animals during the experimental

procedures, by strictly following the norms established by the National Research Council
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of the National Academy published in “Guidelines for the Care and Use of Mammals in

Neuroscience and Behavioral Research”.

Procedures

Intraocular injection

The animals were anesthetized with an intramuscular injection of ketamine chloride 

(0.1 ml) and xylaxine (0.01 ml), both per 100 gram body weight. After topical application

of tetracaine hydrochloride on the ocular surface, they received a unilateral intraocular

injection of 75-80 µl of an aqueous solution (1 mg/1 ml) of CTb (List Biological

Laboratories, Inc., Campbell, CA), containing 2% dimethylsufoxide. The needle was

introduced into the scleral-corneal junction at an angle of 45°, reaching thus the vitreous

body. The needle was removed 15 minutes after the entire solution was introduced, to

avoid possible reflux. After that, the ocular surface was again washed with saline and

antibiotic ointment was topically applied.

Perfusion and histology

After 5 to 7 days the animals were anesthetized once again as described above, and

submitted to transcardiac perfusion. Three hundred ml of 0.9% saline solution in 0.1 M

phosphate buffer, pH 7.4 with heparin (Liquemine Lilly, 2ml/1000ml of saline solution)

was impelled followed by 700ml of fixing solution containing 4% paraformaldehyde,

0.05% glutaraldehyde and 0.25 0.1 M phosphate buffer, pH 7.4 (Zamboni and De Martino,

1967).

After perfusion, each animal was placed on the stereotaxic device and the incisor

bar was adjusted so that the lambda and the bregma were at the same height. The cranial

vault bones were removed and the dorsal surface of the encephalon was exposed. The

encephala were sectioned into 3 blocks using two sections: one, at 2 mm anterior to the

bregma and another at the level of the lambda. The encephala were removed and then

stored in 30% sucrose solution in 0.1 M phosphate buffer (pH 7.4). The intermediate block

was sectioned by freezing in a sliding horizontal microtome, obtaining 30 µm coronal

sections. The sections were collected in 0.1 M phosphate buffer (pH 7.4), sequentially in 6

compartments, each one consisting of a serial sequence with a distance of 180 µm between

sections.
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Series sections from each cerebral block were submitted to immunohistochemistry

for CTb. Initially, the sections underwent pretreatment with sodium borohydride, hydrogen 

peroxide and alcohol, to remove excess aldehydes and recover antigenicity. The sections

were then incubated with goat anti-CTb primary antibody (List Biological), diluted at

1:5000 in 0.4% Triton X-100 and added to a 2% solution of normal donkey serum. The

sections remained in this solution for 12 to 24 hours at ambient temperature. They were

then added to the solution containing the secondary antibody, which was the anti-goat

antibody obtained from donkey (Jackson Labs), at a dilution of 1:1000 in 0.4% Triton X-

100 for 90 minutes. After this period, the sections were added to the avidine-biotine-

peroxidase complex (Kit ABC elite, Vector) at a dilution of 1:100 in 0.4% Triton X-100

containing NaCl for 90 minutes. In the final reaction the sections were placed in a medium

containing H2O2 as substrate for the peroxidase and 3,3’,4,4’–diaminobenzidine

tetrahydrochloride (DAB – Sigma), as chromogen. The H2O2 was offered indirectly by

placing it in glucose oxidase and ß-D glucose solution. The former acts on the latter,

releasing H2O2 (Itoh et al., 1979). In the incubation stages, the sections were submitted to

light agitation in a rotor. Between one stage and another, the sections were thoroughly

washed and the final reaction was concluded with four 10-min washings.

The sections were mounted on previously gelatinized slides and dried at ambient

temperature. After drying, the slides were immersed in a solution of 0.05% osmium

tetroxide to intensify the reaction; this was followed by dehydration and diaphanization of

the sections and coverslip mounting. Sections from another compartment underwent Nissl

staining, using thionine stain to outline the cytoarchitecture structures.

Result analysis

The hypothalamus sections, immunostained and stained by the Nissl method, were

analyzed under an optical light field microscope (Olympus BX41). Digital images were

analyzed using an image system (Nikon digital camera DXM1200) coupled to the

microscope and manipulated minimally to correct brightness and contrast through the

Adobe Photoshop 7.0 program.

RESULTS

Ten animals received an intraocular injection of CTb, and as a result three of these

died. The results presented here were obtained from the 7 remaining cases (M1, M2, M4,

M5, M8, M9 and M10), in which uptake and suitable tracer transport occurred, as indicated 
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by the presence of terminals stained in the lateral geniculate complex, visible to the naked

eye. The M10 case was chosen to document the results, which are shown in

photomicrographs of the sections representative of anterograde staining of CTb injected

intraocularly, always preceded by the Nissl photomicrography of the section belonging to

the adjacent compartment. Since there have been no previous neuroanatomic studies on the

rock cavy, the cytoarchitectonic areas were identified by comparing with the

cytoarchitectonic organization performed in the rat, according to the atlas of the most

recent edition (Paxinos and Watson, 2007).

In this study the hypothalamic sections were analyzed, and the immunostained

terminals for CTb were found in the following neuronal groupings, shown in a rostrocaudal

sequence.

Ventrolateral preoptic nucleus (VLPO)

CTb-stained terminals were visualized in the VLPO. The staining showed strong

predominance contralateral to the injection (Fig. 1 A-C).

Medial preoptic area (MPOA)

CTb-stained fibers and terminals seemed to emerge on the lateral edge of the optic

chiasma, and were visualized at the rostral level of the hypothalamic region above the

MPOA. Staining is sparse and more apparent on the side contralateral to the injection (Fig

2 A, B, C).

Lateral preoptic area (LPOA)

Sparse terminal staining was also visualized in the contralateral LPOA (Fig. 2 A, B, 

D).

Suprachiasmatic nucleus (SCN)

Both the SCNs, with a slight contralateral predominance, were filled with CTb-

immunoreactive terminals, forming a dense plexus in the ventral region, denser in the

ventrolateral portion and expanding sparsely to the dorsal region (Fig. 3).

Supraoptic nucleus (SON)

CTb-stained terminals were visualized surrounding the SON and apparently

reaching neurons at the periphery of the nucleus (Fig. 4).

Anterior hypothalamic area (AHA)

CTb-stained fibers were visualized forming a rich terminal plexus in the AHA,

bilaterally, with contralateral predominance (Fig. 5 A and B).

Retrochiasmatic area (RchA)
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A dense plexus of CTb-stained terminals was visualized in this hypothalamic

region, immediately caudal to the SCNs, between the two optic tracts (Fig. 5 A, C and D). 

Lateral hypothalamic area (LHA)

A dense plexus of fibers and CTb-stained terminals was identified in a region

above the optic tract, corresponding to an LHA area at the caudal level. The staining was

bilateral, with strong contralateral predominance (Fig. 6).

Subparaventricular zone (SPvZ)

Sparse CTb-stained terminals were observed in the region ventral to the

paraventricular nucleus of the hypothalamus, corresponding apparently to the region

described in the rat as SPvZ. The staining is more evident on the side contralateral to the

injected eye (Fig. 7).

DISCUSSION

This is the first study to describe retinal projections to hypothalamic targets in a

species of rodent characteristic of the Brazilian Northeast, using a neural tracer, which was

shown to be the most sensitive for use in intraocular injections and the tracing of retinal

projections (Angelucci et al., 1996). Our results in rock cavies showed that the RHT ends

in various hypothalamic structures, in addition to the SCN, as occurs in several mammal

species previously studied. We will discuss the results in the functional context and

compare them to literature data, first individually for each target, concluding with a general 

functional analysis.

Ventrolateral preoptic nucleus (VLPO)

The VLPO was originally identified in rats, as a small agglomerate of neurons

located on the ventrolateral surface of the brain, immediately lateral to the optic chiasma,

medial to the nucleus of the diagonal band. It is characterized by activation, shown clearly

by FOS expression (Sherin et al., 1996) and increased firing frequency (Szymuziak et al.,

1998) of most of its neurons during sleep. Moreover, specific lesions in this area cause

long-lasting deep insomnia (Lu et al., 2000). VLPO neurons project themselves to the

tubero-mammilary and histaminergic nucleus (Sherin et al., 1996) and to the main

monoaminergic cell groups of the ascending activator system (Sherin et al., 1998;

Steininger et al., 2001). Around 80% of VLPO cells that project themselves to the

tuberomammilary nucleus in rats express immunoreactivity to GABA and galanin (Sherin

et al., 1998). The presence of galanin was also identified in the VLPO homologue of other
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species, such as the mouse, degu, cat, owl monkey, rhesus monkey and humans, suggesting 

that galanin may be a marker to identify this cell group (Gaus et al., 2002).

Our results show a retinal projection predominantly contralateral to the presumed

VLPO of the rock cavy. A retinal input to this nucleus was described in rats (Lu et al.,

1999). The VLPO, identified in many species, seems to be a critical component of sleep

circuitry (Szymusiak et al., 2007) and the retinal projection for this cell group suggests a

mechanism by which light may affect sleep directly. 

Medial preoptic area (MPOA)

We identified a sparse projection predominantly contralateral to the MPOA in rock

cavies. This projection was previously described in the hamster, using HRP (Pickard and

Silverman, 1981), and cholera toxin conjugated to HRP [CT-HRP] (Youngstrom et al.,

1991) as a neuron tracer in the rat with CT-HRP (Levine et al., 1991), in sheep with WGA-

HRP (Tessoneaud et al., 1994), in the common marmoset (Costa et al., 1999) and in the

African green monkey (Abizaid et al., 2004) with CTb. The MPOA in rats receives

afferent connections from the limbic regions, including the amygdale, ventral subiculum,

ventral part of the lateral septal nucleus, the enclosed part of the interstitial nucleus of the

terminal stria, insular and infralimbic cortical areas, the nucleus accumbens, the

innominate substance, serotoninergic projections from the raphe nuclei, projections from

the noradrenergic cell groups, ventral tegmental area, central tegmental field,

periaqueductal grey matter, pedunculopontine nuclei and the peripeduncular nucleus

(Simerly and Swanson, 1986). The MPOA also receives fibers from the SCN in rats (Watts 

and Swanson, 1987; Watts et al., 1987) and in hamsters (Kalsbeek et al., 1993; Morin et

al., 1994; Orpen and Steiner, 1994). In rats it receives IGL projections (Horvath, 1998) and 

sends fibers to the central grey matter, the dorsal and medial nuclei of the raphe and the

central tegmental area (Conrad and Plaff, 1976). The MPOA seems to be extremely

important for a number of physiological mechanisms such as thermal regulation (Boulant,

1981), drinking (Swanson and Mogenson, 1981), reproductive (Kostarczyk, 1986) and

maternal behavior (Numan and Numan, 1997; Stack et al., 2002). It is therefore suggested

that many functions that have a circadian component are controlled by structures in the

preoptic region, which may be an important site through which the SCN might influence

circadian rhythms (Watts, 1991).
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Our results in rock cavies indicate that this region receives direct photic

information. Anatomic and physiological studies must be carried out to determine a

possible interaction between these direct and indirect retinal connections in the MPOA.

Lateral preoptic area (LPOA)

As in the present results with rock cavies, the retinal projection to the LPOA has

been described in earlier studies using CT-HRP in hamsters (Johnson et al., 1988b;

Youngstrom et al., 1991) and rats (Levine et al., 1991), and with CTb in common

marmosets (Costa et al., 1999). Neurons in this area fire during drinking behavior in rats

(Osaka et al., 1985) and monkeys (Vincent et al., 1972). This is a typical circadian

behavior dependent on SCN, given that the SCN lesions disrupt the circadian rhythm of

drinking behavior (Stephan and Zucker, 1972a; b). However, the link between the SCN

and the LPOA is uncertain. In a study with hamsters the connection between the SCN and

the LPOA is described (Kalsbeek et al., 1993), but no indication of this projection appears

in other studies with hamsters (Orpen and Steiner, 1994; Morin et al., 1994) or with rats

(Watts et al., 1987). This suggests that the influence of SCN is mediated by indirect

pathways. The functional significance of the retinal input is not well understood, but it is

evident that the LPOA also receives information related to the photoperiod, added to

control of the circadian pacemaker.

Suprachiasmatic nucleus (SCN)

As in most of the species studied, the SCN of the rock cavy receives a significant

bilateral retinal projection, predominantly contralateral and denser in the ventrolateral

region. The retinal projection to the SCN of the rock cavy was safely demonstrated for the

first time using the autoradiographic technique in rats (Moore and Lenn, 1972); rats,

guinea pigs, rabbits, cats and monkeys (Macaca mulatta) (Hendrickson et al., 1972) and

cats, monkeys (Macaca mulatta), skunks, hedgehogs, tree shrews, bush babies and

Saguinus Oedipus (Moore, 1973). These pioneering studies showed the SCN to be the only

retinal-receptor hypothalamic area and the description of this projection was an important

finding for recognizing the SCN as a circadian pacemaker. Later, the use of more sensitive

tracers showed that this projection reached other targets in the hypothalamus, as is the case

in the present study.

The SCN, as a hypothalamic site that receives the greatest volume of retinal

terminals, is a constant, considering the species studied to date. However, a great
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variability has been observed, both in the branching pattern of the retinal terminals at the

cytoarchitectonic limits of coronal sections, and in relation to laterality. Considering the

first criterion, the pattern is similar to that found in rats (Johnson et al., 1988b; Levine et

al., 1991), common marmosets (Costa et al., 1999), tree shrews (Reuss and Fuchs, 2000)

and African green monkeys (Abizaid et al., 2004). The RHT branches out, filling

practically all the cytoarchitectonic limits of the SCN in hamsters (Johnson et al., 1988b;

Ling et al., 1998; Muscat et al., 2003) and in mice (Abrahamson and Moore, 2001).

With respect to laterality, other than the squirrel, the only species in which this

intervention is described as being exclusively contralateral (Agarwala et al., 1989; Smale et 

al., 1991), the SCN of the other mammals studied is bilaterally innervated by the retina,

with a variation in the distribution density of the fibers on both sides. Thus, considering

non-primate species, the predominantly contralateral pattern of the retinal projection in

rock cavies, as reported in the present study, has also been described in rats (Moore and

Lenn, 1972; Moore, 1973; Johnson et al., 1988b; Magnin et al., 1989; Levine et al., 1991),

cats (Murakami et al., 1989; Magnin et al., 1989; Matteau et al., 2003), bush babies,

hedgehogs (Moore, 1973), ferrets (Thorpe, 1975; Magnin et al., 1989), guinea pigs

(Cassone et al., 1988), squirrels, rabbits and hyraxes (Magnin et al., 1989), blind mole rats

(Negroni et al., 1997), Arvicanthis niloticus (Smale and Boverhof, 1999) and mice

(Abrahamson and Moore, 2001; Youngstrom and Nunez, 1986). A bilateral and nearly

symmetrical distribution of the retinal projection to the SCN was described in a species of

bat, in sloths and anteaters (Magnin et al., 1989), minks (Martinet et al., 1992), degus

(Goel et al., 1999), mice (Magnin et al., 1989; Abrahamson and Moore, 2001) and bilateral 

and completely symmetrical or predominantly ipsolateral in sheep (Tessoneaud et al.,

1994) and subterranean mole rats (Negroni et al., 2003).

In some cases, the data on the pattern of retinal projection to the SCNs are

conflicting within a same species, for example, the hamster. In golden or Syrian hamsters

(Mesocricetus auratus) and the Turkish hamster (Mesocricetus brandt), the retina-SCN

projection is described with an ipsolateral pattern at the rostral levels, but approximately

symmetrical at the caudal levels (Pickard and Silverman, 1981; Youngstrom and Nunez,

1986) or approximately symmetrical at all levels (Johnson et al., 1988b; Magnin et al.,

1989; Youngstrom et al., 1991; Ling et al., 1988). In Djungarian hamsters (Phodopus

sungaris) ipsolateral predominance was observed at the rostral levels and contralateral

predominance at the middle and caudal levels (Reuss et al., 1994), in addition to

contralateral levels in adult hamsters and bilateral and symmetrical levels in young
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hamsters (Yellon et al., 1993). Another apparent discrepancy is noted in the results with

tree shrews, an intermediate species between insectivores and primates. In an

autoradiographic study (Moore, 1973) and one with HRP (Murakami and Fuller, 1990), the 

projection is described as bilateral, with contralateral predominance. In a more recent study 

with CTb, this projection was predominantly ipsolateral (Reuss and Fuchs, 2000).

Among primates, a contralateral predominance, akin to that found in rock cavies,

was seen in rhesus monkeys (Hendrickson et al., 1972; Moore, 1973), Saguinus oedipus

(Moore, 1973) and common marmosets (Costa et al., 1999). A bilateral and symmetrical

distribution was described in lemurs (Magnin et al., 1989) and squirrel monkeys (Tigges

and O’Steen, 1974). Ipsolateral asymmetry was observed in bush babies, pottos, common

marmosets, gibbons and Macaca Fascicularis (Magnin et al., 1989) and chimpanzees

(Tigges et al, 1977).

The functional significance of the variability in the pattern of retinal projection to

the SCN remains unknown. However, it is clear that these variations do not obey the

Newton-Muller-Gudden law, according to which the bilateral distribution of retinal fibers

is related to the degree of frontalization of the eyes (Magnin et al., 1989). It is apparently

possible to verify a tendency for rodents to show a contralateral or symmetrical RHT

projection to the SCN, whereas many primates and insectivores have ipsolateral

predominance. In a study conducted by Magnin et al. (1989), he proposed that retina-SCN

innervation evolved from contralateral predominance or bilateral equivalence in rodents to

ipsolateral predominance in insectivores and primates (Magnin et al., 1989). However,

there are many conflicting points about this theory. For example, although there is

ipsolateral predominance of the RHT in the SCN of chimpanzees (Tigges et al., 1977),

other primate species such as the rhesus monkey (Hendrickson et al., 1972; Moore, 1973),

squirrel monkey (Tigges and O’ Steen, 1974) and the common marmoset (Costa et al.,

1999) have contralateral predominance. It seems evident that these differences are not

associated to photoperiod characteristics, given that when the retina-SCN projection is

examined in three species whose reproductive behavior is associated to the photoperiod, in

one of them (Mesocricetus brandt), the distribution of retinal and bilateral fibers is bilateral 

and symmetrical. However, in the other two species of mice (Peromyscus maniculatus

bairdi and Peromyscus leucopus), it exhibits contralateral asymmetry, similar to that of

another non-photoperiodic species of mouse (Mus musculus) (Youngstrom and Nunez,

1986). These differences also do not seem to be related to the temporal niche of the

species. For example, when two species of diurnal rodents are compared, the RHT is
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predominantly contralateral in Arvicanthis niloticus (Smale and Boverhof, 1999) and

bilateral and symmetrical in degus (Goel et al., 1999). The pattern found in our

experimental animal, the rock cavy, an animal that is active over the course of the entire

24-hour day, with crepuscular predominance (Sousa and Menezes, 2006), is found both in

nocturnal species such as the rat (Levine et al., 1991) or diurnal species such as the

common marmoset (Costa et al., 1999). The only apparent difference found was in a study

that used two strains of rats, the albino Lewis and the brown Norway, which exhibit

different sleep patterns. It was seen that the RHT branches more extensively in the

ventrolateral portion of the Lewis rat, a strain that displays paradoxical sleep in response to 

darkness pulses, in contrast to the Norway rat, which does not (Steininger et al., 1993).

However, more studies are needed to determine the value of this criterion as a differential

characteristic.

An unquestionable aspect, however, is that each SCN receives a dense retinal input,

which is necessary to maintain pacemaker cells synchronized to the environmental light-

dark cycle (Johnson et al., 1988a).

Anterior hypothalamic area (AHA)

Our results show that in the rock cavy, the AHA receives a direct retinal projection,

which agrees with that described in rats and hamsters (Pickard and Silverman, 1981;

Johnson et al., 1988b; Levine et al., 1991) and common marmosets (Costa et al., 1999). In

sheep, a species with seasonal reproductive behavior, lesions in this area change the effects 

of the photoperiod on this behavior (Hileman et al., 1994). This suggests that the AHA

may be a link in the neural pathways that imposes the photoperiod on reproductive

behavior. In this context, it is interesting that the AHA of rodents, in addition to being a

direct retinal target, receives a sparse SCN projection (Watts et al., 1987; Kalsbeek et al.,

1983; Orpen and Steiner, 1994). The efferent connections of the AHA were traced using

the autoradiographic technique in rats, cats and common squirrel monkeys, to the medial

preoptic area, the ventral part of the lateral septal nucleus, and other adjacent hypothalamic 

nuclei, such as the anterior periventricular nucleus, the LHA, the dorsomedial nucleus, the

capsular region around the ventromedial nucleus, the dorsal premammillary nucleus, the

posterior hypothalamic area and the periaqueductal grey matter (Saper et al., 1978).

Lateral hypothalamic area (LHA)
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We found that the LHA in rock cavies receives direct retinal projection, similar to

that described in rats (Mai, 1979; Johnson et al., 1988b; Levine et al., 1991), hamsters

(Johnson et al., 1988b), sheep (Tessoneaud et al., 1994) and marmosets (Costa et al.,

1999). The functional significance of this connection is unknown. The LHA is the main

forage behavior control center. In monkeys, the LHA neurons are activated with a certain

delay after food offer, related to reward, but do not fire in response to inedible objects

(Rolls et al., 1979; Fukuda and Ono, 1993). The LHA was also implicated in generating

rhythmicity, since a circadian oscillation was detected in the firing rate of its neurons in

rats (Koisumi and Nishimo, 1976). An SCN projection to the LHA, although sparse, was

described in rats (Watts et al., 1987) and hamsters (Morin et al., 1994; Orpen and Steiner,

1994). In rats, this area also receives IGL projection, as described in a study using the

leucoagglutinin of Phaseolus vulgaris (PHA-L) as an anterograde tracer (Mikkelsen, 1990;

Horvath, 1998). According to Mikkelsen (1990), this projection can be considered an

extension of the geniculo suprachiasmatic pathway, since LHA innervation seems to

originate in collateral fibers from the geniculohypothalamic tract. Thus, the information of

photoperiod duration may reach the LHA through the retina, the SCN and the IGL.

However, the ganglion cells that give rise to the projection to the LHA are located

exclusively in the upper temporal quadrant of the rat’s retina (Leak and Moore, 1997),

whereas the ganglion cells that project to the SCN and surrounding areas are distributed

throughout the retina (Moore et al., 1995). This allows us to infer that retinal projection to

the LHA may provide a source of visual information on edible objects, located in the lower 

nasal visual field, instead of being a temporal signal. The LHA projects itself to various

cerebral cortex areas, mainly infralimbic, prelimbic, anterior cingulated areas and somatic

sensory-motor regions, and receives from the prefrontal region (Tigges and Tigges, 1985;

Risold et al., 1997).

Supraoptic nucleus (SON)

Our results with rock cavies, along with data from earlier studies in rats and

hamsters (Johnson et al., 1988b; Levine et al., 1991; Youngstrom et al., 1991), common

marmosets (Costa et al, 1999) and African green monkeys (Abizaid et al., 2004) show a

retinal projection to the SON and/or surrounding dorsal region, the peri-SON. A study of

viral tracing techniques showed a direct retinal projection to SON neurons and

demonstrated evidence of an indirect retinal circuit to the SON, through connections with

neurons located in the peri-SON region (Levine et al., 1994). Moreover, there seems to be
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a multisynaptic connection from the retina to the neurohypophysis via the peri-SON and

SON regions (Levine et al., 1994). These data suggest a neuroanatomic basis for the photic

effects on the secretory function of this hypothalamic nucleus, independent of the circadian 

temporal system.

Subparaventricular zone (SPvZ)

Our results also indicate a direct retinal projection to the SPvZ of the rock cavy, a

finding similar to that of previous studies in hamsters (Johnson et al., 1988b; Youngstrom

et al., 1991), rats (Levine et al., 1991), sheep (Tessoneaud et al., 1994), common

marmosets (Costa et al., 1999) and African green monkeys (Abizaid et al., 2004). The

SPvZ receives the densest projection from the SCN and also projects itself to the SCN and

to projection targets of the SCN itself, as was observed in rats (Watts and Swanson, 1987;

Watts et al., 1987), and hamsters (Kalsbeek et al., 1993; Morin et al., 1994; Orpen and

Steiner, 1994). In rats, the SPvZ also receives projections from the IGL (Horvath, 1998).

This circuitry may be important for circadian rhythm expression, in that the SPvZ might

increase the influence of the SCN and represent an additional site for modulating certain

circadian rhythms (Watts, 1991; Swanson et al., 1993).

Retrochiasmatic area (RchA)

In rock cavies, the RchA receives retinal projections, as we found in the present

study. This corroborates earlier results in hamsters (Pickard and Silverman, 1981; Johnson

et al., 1988b) and rats (Levine et al., 1991). This projection was also seen in common

marmosets (Costa et al., 1999) and African green monkeys, a species in which CTb-stained

fibers from the retina are in close proximity to dopaminergic neurons, immunoreactive to

tyrosine hydroxylase (TH) and the luteinizing-releasing hormone (LHRH), neurons that are 

prolactin and hypophysary gonadotroph regulators (Abizaid et al., 2004). In rodents the

RchA receives projections from the SCN (Watts et al., 1987; Kalsbeek et al., 1993; Morin

et al., 1994; Orpen and Steiner, 1994). In African green monkeys the retinal projections

superimpose the SCN projections over the RchA (Abizaid et al., 2004). Thus, this pathway

could represent a route by which circadian control reaches the autonomic circuitry, through 

both efferent connections of the RchA to the autonomic preganglionic neurons (Swanson

and Kuypers, 1980), and neuroendocrine links, through the well-known hypophysary

connections.
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Final considerations

The data of the present study show that, as in all species studied after the use of

sensitive neural tracers, the retina of the rock cavy projects itself not only to the SCN, but

also seems to innervate other hypothalamic centers, many of which are associated with

reproductive function and homeostatic regulation.

There is currently no doubt about the function of retinal projection to the SCN. The

SCN is the main circadian pacemaker in mammals and the role of the RHT component is

to transmit photoperiodic information, enabling circadian rhythm synchronization. This

pathway is necessary and sufficient for this function (Klein and Moore, 1979; Johnson et

al., 1988a).

The first evidence of a more expanded RHT (see for example, Pickard and

Silverman, 1981; Johnson et al., 1988b; Levine et al., 1991; Tessoneaud et al., 1994; Costa

et al., 1999), led to discussions about the significance of extra-SCN projections and the

recognized existence of another circadian pacemaker, owing to the results of SCN lesion

studies in rats, in which some rhythms, such as temperature, persisted (Krieger et al., 1977; 

Satinoff and Prosser, 1988). Other evidence that supported the theory of multiple

oscillators was the phenomenon of internal desynchronization observed in humans and

primates (Moore-Ede et al., 1982). The question of the existence of other pacemakers has

not been completely resolved, but retinal projection to hypothalamic sites other than the

SCN can now be seen under a different light, that is, luminous stimuli may reach the

centers for autonomic and endocrine control directly or through the circadian clock. Thus,

the analysis of our data, along with those of the literature, enables us to suppose that the

existence of this monosynaptic pathway indicates that luminous stimulation of the retina

may rapidly and simultaneously alter the activity of hypothalamic regulatory neurons, and

SCN activation. Such concomitant stimulation could directly alter neuroendocrine

secretion oscillations or autonomic control and/or modify the sensitivity of these same cells 

to signals emitted by the SCN.

Other studies must be carried out to determine the functional effects of RHT

activity on the neural hypothalamic circuit and thus enable a better assessment of the

functional significance of the terminal fields described here.

CONCLUSION

The results of this study show that the retinohypothalamic tract in rock cavies

consists of a significant projection to the known circadian pacemaker, the suprachiasmatic
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nucleus. They also reveal a tendency observed in all the species analyzed after the use of

more sensitive tracers, which is the presence of less dense projections to other

hypothalamic sites linked to the control of multiple functions, such as the ventrolateral

preoptic nucleus, the lateral and medial preoptic areas, the supraoptic nucleus, the anterior,

lateral and retrochiasmatic areas, and the subparaventricular zone. Further studies are

needed to better understand the evolution of the retinohypothalamic tract and its functional

implications.
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FIGURE LEGENDS

Figure 1. Photomicrographs of coronal sections through the preoptic region. (A) Nissl

stained secction showing the ventrolateral preoptic nucleus (VLPO). (B) Adjacent

immunostained CTb section after intraocular injection with inset shown at higher

magnification in C. (C) CTb labeled terminals in the VLPO. 3V, third ventricle; oc, optic

chiasm. Bar: 700 m in A, 450 m in B and 140 m in C.

Figure 2. Photomicrographs of coronal sections through medial and lateral preoptic areas.

(A) Nissl stained section showing the medial preoptic area (MPOA, a) and the lateral

preoptic area (LPOA, b). (B) Adjacent immunostained CTb section shwowing labeled

terminals in the insets a (MPOA) and b (LPOA). (C) Magnification of the inset a and (D)

Magnification of the inset b. 3V, third ventricle; oc, optic chiasm. Bar: 700 m in A, 450

m in B and 140 m in C and D.

Figure 3. Photomicrographs of coronal sections through the suprachiasmatic nucleus

(SCN) at rostral (A and D), mid (B and E) and caudal (C and F) levels. (A-C) Nissl stained 

section showing the SCN as cell clusters strongly stained. (D-F) Adjacent CTb

immunostained sections showing densely labeled terminals densamente with contralateral

predominance. 3V, third ventricle; oc, optic chiasm.  Bar: 250 m in all sections.

Figure 4. Photomicrographs of coronal sections through the supraoptic nucleus (SON). (A)

Nissl stained section showing the SON in the inset. (B) Adjacent immunostained CTb

section, as a magnification of the inset in A. Labeled terminals are visible surrounding the

SON. (C) Magnification of the inset in B, showing labeled terminals marcados para CTb in

the perisupraoptic region. 3V, third ventricle; oc, optic chiasm, ot, optic tract. Bar: 700

m in A, 450 m in B and 140 m in C.

Figure 5. Photomicrographs of coronal sections through the anterior (AHA) and

retrochiasmatic (RchA) hypothalamic areas. (A) Nissl stained section, showing the AHA

and the RchA. (B) Adjacent immunostained CTb section, as a magnification of AHA inset

in A. (C) Adjacent immunostained CTb section, as a magnification of RchA inset in A. (D) 
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Magnification of the inset in C, showing labeled terminals in the RchA. 3V, third ventricle; 

ot, optic tract. Bar: 700 m in A, 450 m in B and C and 140 m in D.

Figure 6. Photomicrographs of coronal sections through the lateral hypothalamic area

(LHA). (A) Nissl stained section, showing the LHA (B) Adjacent immunostained CTb

section, as a magnification of the inset in A. (C) Magnification of the inset in B, showing

labeled terminals in the LHA. The midline is at right. ot, optic tract. Bar: 700 m in A, 450 

m in B and 140 m in C.

Figure 7. Photomicrographs of coronal sections through the medial hipothalamus. (A)

Nissl stained section, showing the subparaventricular zone (SpvZ) in the inset. (B)

Adjacent immunostained CTb section, as a magnification of the inset in A. (C)

Magnification of the inset in B, showing labeled terminals in the SPvZ. 3V, third ventricle; 

PV, paraventricular nucleus of the hipothalamus. Bar: 700 m in A, 450 m in B and 140

m in C.
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