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RESUMO 
 
 
 

O objetivo deste trabalho foi caracterizar a população neural e de células ependimárias 

no córtex medial do lagarto Tropidurus hispidus. Sabe-se atualmente que o sistema 

nervoso não é tão constante como se pensava e que detêm propriedades morfológicas e 

funcionais que são influenciadas por alterações ambientais, sexuais, etárias, da natureza 

da lesão dentre outras. Toda essa problemática vem sendo analisada tendo como base a 

regeneração do sistema nervoso. Há vasta literatura sobre estudo dos cérebros desde 

anfíbios, aves répteis até mamíferos e mesmo humanos, mas uma das maiores 

dificuldades para a pesquisa na área de plasticidade do sistema nervoso é um modelo 

experimental adequado. Para isto, no presente estudo o córtex medial dos espécimes de 

Tropidurus hispidus foi estudado por diversas técnicas como TIMM, Nissl, 

imunohistoquímicas para BrDU, GABA, EC40, pela Lectina e principalmente pelo 

método de Golgi. Os resultados dos testes demonstraram a existência de 17 tipos de 

neurônios no córtex medial do cérebro do T. hispidus, sendo que o tipo de maior 

prevalência foi o do neurônio granular unipolar, o teste de Golgi também mostrou 12 

tipos de ependimócitos, verificando-se reatividade positiva à imunohistoquímica para 

GABA, para BrDU e para EC40, esses dois últimos demonstraram uma atividade 

neurogênica pós-natal na região cortical desse animal. Também houve uma reatividade 

positiva à utilização da Lectina na visualização da micróglia. Haja vista aos aspectos 

analisados, o estudo no córtex medial do T. hispidus denotou uma complexidade 

estrutural bem como características que o tornam um modelo experimental viável para 

os estudos dos processos neurogênicos. 

 

 

Palavras-chave: Modelo experimental, neurogênese, Tropidurus hispidus. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

ABSTRACT 

 

 
The aim of this study was to characterize the ependymal cells and neural population in 

the Tropidurus hispidus medial cortex. It’s well known nowadays that the nervous 

system isn’t so constant the way was believed and detains morphological and functional 

properties that was influenced by environmental, sexual, age alterations and origin of 

the lesion like others. There’s a vast literature about studies of amphibians, birds, 

reptiles even mammals brains, but one of the major difficulties found in the nervous 

system’s plasticity research area is the appropriated experimental model. The medial 

cortex of Tropidurus hispidus specimens was studied by several techniques as TIMM, 

Nissl, immunostainings to BrDU, GABA, EC40, by Lectin and mainly the Golgi 

method. The test results showed the existence of 17 neuronal types in the T. hispidus 

medial cortex, with the major prevalence of the unipolar granular neuron, showed 12 

ependymal cells, showed the positive reactivity to the GABA, BrDU and EC40 

immunostainings too, the two lasts shows a post-natal neurogenic activity in the cortical 

region of this animal. Also was positive reactivity to the Lectin utilization in the 

microglia visualization. With the analysis of all this aspects, the study in the Tropidurus 

hispidus medial cortex showed a structural complexity as other characteristics that turn 

this animal a viable experimental model to the neurogenic processes studies. 

 

 

Keywords: Experimental model, neurogenesis, Tropidurus hispidus. 
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1 INTRODUÇÃO 

 
  Sabendo-se que o problema da regeneração neural no período pós-natal 

tem sido algo deveras enigmático para as ciências biomédicas, vários pesquisadores, 

desde o século XIX, vêem proporcionando contribuições fragmentadas acerca dessa 

incógnita. Tais cientistas, pertencentes às mais diversas áreas da ciência, tiveram 

indícios, ainda que não testados suficientemente para uma comprovação, de processos 

mitóticos em regiões cerebrais. Tais processos, que não foram específicos, na época, 

para diferenciar neurônios e glia, vieram a abrir precedentes para negações de 

autoridades científicas de relevo na época, o que veio a retardar e tolher os esforços 

acerca do processo de neurogênese. 

  No entanto, com o passar do tempo e o acúmulo de evidências que 

sugeriram uma atividade mitótica efetiva no cérebro de animais como camundongos, 

pássaros, répteis e até mesmo mamíferos superiores, os estudos foram direcionados e 

hoje se tem a comprovação de que realmente há neurogênese pós-natal em distintas 

áreas do cérebro de várias espécies de animais. No entanto, há inúmeras lacunas ainda 

sem explicação em todo esse importantíssimo processo. 

  Uma problemática adicional para os pesquisadores dessa área têm sido os 

modelos experimentais. Este trabalho sugere a utilização do lagarto tropical Tropidurus 

hispidus como modelo experimental tendo em vista os resultados dos testes que 

sugeriram a viabilidade desse animal nos estudos de regeneração do sistema nervoso. 

Este trabalho também sugere que mais estudos sejam feitos no mesmo animal a fim de 

esclarecer dúvidas acerca de aspectos idiossincráticos desse animal a alguns testes. 

  A utilização do T. hispidus pode contribuir de maneira significativa no 

que concerne aos processos funcionais e regenerativos do cérebro dos vertebrados tendo 

em vista suas características morfológicas e imunocitoquímicas. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
 

  Ao se pensar em sistema nervoso, ainda mesmo contemporaneamente, 

tem-se a idéia de que qualquer tipo de lesão como, por exemplo, um rompimento de um 

nervo periférico, uma injúria num feixe nervoso após um acidente, um dano progressivo 

proporcionado pelo consumo exacerbado de álcool, drogas ou mesmo uma neurotoxina 

levaria de modo inevitável e irreversível a um dano que fosse permanente à estrutura 

desse mesmo sistema nervoso, pois por mais de cem anos a hipótese central da 

neurociência tem sido que novos neurônios não são adicionados ao cérebro de um 

mamífero adulto (GROSS, 2000; LOPEZ-GARCIA et al., 2002). 

 

 

2.1 O dogma da neurogênese pós-natal 

 

  Desde que iniciados os estudos acerca do desenvolvimento do sistema 

nervoso, no final do século XIX, a idéia de que o cérebro de animais superiores, e até 

mesmo de um humano adulto, permanece constante estruturalmente, foi abraçada de 

modo universal pelos principais cientistas da época nessa área, entre eles Cajal, 

Koelliker e His. Koelliker, His e outros foram responsáveis pela descrição detalhada da 

dinâmica do desenvolvimento do sistema nervoso central em vários mamíferos e em 

humanos, foram eles que explicitaram o fato de que a estrutura cerebral permanece fixa 

após o nascimento (SCORZA et al., 2005). Em detrimento dessa aparente constância da 

cito arquitetura cerebral, a concepção de que novos neurônios seriam incorporados de 

modo constante foi algo realmente inconcebível. De modo similar, Ramón y Cajal e 

outros pesquisadores, trabalharam no sentido de descrever as fases distintas do 

desenvolvimento neuronal, que culmina com as características morfológicas do 

neurônio multipolar do espécime adulto. No decorrer desses trabalhos nenhuma 

evidência de mitose nem de qualquer atividade celular que denotasse os estágios do 

desenvolvimento neuronal foi detectada nas amostras de cérebro de espécimes adultos. 

A possibilidade de incorporação de novos neurônios continuamente numa estrutura 

cerebral já formada era algo difícil de ser relevado no meio acadêmico da época 

(GROSS, 2000; SCORZA et al., 2005). 
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  Somente em meados da primeira metade do século XX, um processo 

mitótico ocorrido na área cerebral de ratos após o nascimento foi relatado por alguns 

pesquisadores, porém sem que fosse afirmado com clareza se tais células em divisão 

seriam convertidas posteriormente em neurônios ou células gliais (GROSS, 2000; 

SCORZA et al., 2005).  

  Na primeira metade do século XX, um neurocientista chamado Schaper 

discorreu sobre a ocorrência de corpos celulares indiferenciados que estavam bem 

distribuídos, evolutivamente falando, no cérebro de teleósteos até humanos, e que estas 

mesmas células teriam a capacidade de se diferenciarem em neurônios ou mesmo em 

glia, outro cientista chamado Levi, descreveu um processo de divisão celular em ratos 

nascidos há quatro dias. Já Allen, um outro estudioso do assunto, também relatou 

possíveis mitoses numa amostra cerebral de rato, só que este espécime tinha cerca de 

120 dias de vida. Em vários desses estudos, figuras que seriam de mitoses foram 

relatadas cobrindo as paredes do ventrículo lateral e também na zona subventricular de 

espécimes adultos. Sendo assim, a tese de que novas células advindas da zona 

subventricular migrariam para outras áreas do cérebro com a dinâmica de formar 

neurônios funcionais e maduros foi parcialmente fundamentada (GROSS, 2000). 

  Apesar de todos os experimentos realizados, não ficou suficientemente 

demonstrado se tais células encontradas em mitose viriam a se tornar neurônios ou glia. 

Lamentavelmente os métodos utilizados pelos pesquisadores não foram suficientemente 

sensíveis e específicas para que uma distinção confiável pudesse ser feita entre uma 

célula glial em processo de multiplicação e um jovem neurônio em mitose. Tais 

argumentos defendendo a possibilidade de que um processo neurogênico tenha ocorrido 

em um cérebro de um espécime adulto foram tratados com indiferença pela comunidade 

científica da época, sendo raramente citados.  Certamente isso ocorreu em detrimento do 

enorme prestígio das autoridades científicas contrárias a essa tese e à falta de recursos 

técnicos e metodológicos adequados à detecção da mitose celular naquele cito e que, 

concomitantemente, pudesse ser capaz de diferenciar neurônios pequenos e células da 

glia. 
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2.2 Estudos com timidina tritiada 

 

  As pesquisas focadas em neurogênese progrediram após a execução da 

técnica de auto-radiografia de [H3]-timidina (timidina tritiada) pela primeira vez em 

1961 estudando-se proliferação celular em cérebro de humanos adultos (GROSS, 2000; 

GOULD; GROSS, 2002). A timidina tritiada incorpora-se ao DNA de células em 

processo de divisão (SCORZA et al., 2005). 

  Mesmo com relatos de que células que seriam provenientes da zona 

subventricular terem migrado para o cérebro e terem se transformado em neurônios e 

glia em camundongos com três dias de vida, as evidências desse processo migratório 

ainda não ficaram suficientemente claras em espécimes adultos (GROSS, 2000). 

 

 

2.3 O trabalho de Joseph Altman 

 

  Ainda no início dos anos 60, diversos artigos foram publicados 

argumentando a ocorrência de neurogênese em várias estruturas de ratos jovens e 

adultos, incluindo estruturas como giro denteado, neocórtex e bulbo olfatório 

(ALTMAN; DAS, 1965; ALTMAN, 1966; ALTMAN 1969). Os neurônios visualizados 

e que estariam em processo de divisão foram microneurônios. Tais neurônios 

caracterizavam-se por serem granulares ou estrelares e com um axônio menor que o 

padrão. A esses microneurônios foi atribuída uma relevante função no que concerne à 

memória e o aprendizado (ALTMAN, 1967). Esse trabalho, todavia realizado por um 

ascendente cientista chamado Joseph Altman, teve alguns aspectos que o levaram ao 

desprezo por parte da comunidade científica daquela época. Mais uma vez as técnicas 

utilizadas para diferenciar neurônios de células gliais não foram consideradas 

adequadas. Em segundo lugar, estava o fato de que os resultados denotavam uma 

migração diferente do ventrículo para o córtex ou mesmo o bulbo. E por último o fato 

de que Altman seria um pós-doutorando autodidata que exercia sua pesquisa de modo 

independente no departamento de psicologia do MIT e seu trabalho viria a afetar o 

argumento maior aceito pela neurociência (GROSS, 2000; LOPEZ-GARCIA et al., 

2002; SCORZA et al., 2005). 
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2.4 Contribuição da microscopia eletrônica 

 

  Cerca de 15 anos após as descobertas de Altman, com o advento da 

microscopia eletrônica, um pesquisador denominado Michael Kaplan explicitou que as 

células do giro denteado e do bulbo olfatório de ratos com idade adulta incorporariam 

timidina tritiada e viriam a mostrar aspectos ultra-estruturais de neurônios como 

dendritos e sinapses. Então, finalmente, Kaplan descreveu atividade mitótica na zona 

subventricular de um símio adulto, resultado obtido por Kaplan quando o mesmo 

resolveu combinar técnicas de marcação celular com timidina tritiada e microscopia 

eletrônica. Mesmo sendo sua publicação feita em jornais de renome científico e avaliada 

com todo o rigor não foi suficiente para ter repercussão e derrubar o verdadeiro dogma 

de que a neurogênese pós-natal seria algo inviável (KAPLAN, 1984; GROSS, 2000). 

 

 

2.5 Neurogênese em aves 

 

  Aproximadamente 20 anos após os estudos de Altman, o grupo de 

Fernando Nottebohm, quando estava a estudar uma região cerebral dos canários 

responsável pela atividade de canto, relatou uma notável neurogênese que aparentava 

ser diretamente relacionada ao aprendizado do canto para essa espécie. Nottebohm e 

seus colaboradores deram início a uma análise sistemática das bases neuronais do 

aprendizado musical dos pássaros. Eles detectaram alguns mecanismos cruciais para o 

canto dos pássaros e mostraram a influência de variáveis como sexo, maturidade sexual, 

complexidade do canto, espécies, nível de testosterona e estação do ano. As variações 

no volume dos dois núcleos musicais relacionados às mudanças hormonais e de estação 

do ano foram tão notáveis em algumas espécies que Nottebohm partiu para a 

investigação acerca dessas mudanças, ele queria saber se estas mudanças estariam 

relacionadas a variações no número de neurônios no cérebro de aves com idade adulta 

(GOLDMAN; NOTTEBOHM, 1983; ALVAREZ-BUYLLA et al., 1990; GROSS, 

2000). 

  Após a realização de vários experimentos, Nottebohm e colaboradores 

conseguiram mostrar que, em verdade, milhões de novos neurônios são incorporados 

todos os dias nos cérebros das aves. A adição de novos neurônios foi corroborando 

primeiramente com o uso da timidina tritiada, depois provaram as evidências ultra 
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estruturais de que células recém criadas estariam recebendo sinapses, e, finalmente, 

provaram que estes jovens neurônios estariam respondendo ao canto dos pássaros como 

um potencial de ação. Em estudos posteriores, constatou-se que os axônios destes novos 

neurônios se estendem por longas distâncias. Também foi constatado que o nascimento 

e a morte dos mesmos neurônios ocorrem de modo concomitante e que tanto as espécies 

musicais como as não musicais possuem neurogênese em outras regiões do encéfalo que 

não o cérebro, como o hipocampo, e que neste ocorre uma modulação pela 

complexidade do meio e experiência no aprendizado (GOLDMAN; NOTTEBOHM, 

1983; GROSS, 2000). 

 

 

2.6 A falta de evidências 

 

  Mesmo com a analogia entre os processos neurogênicos de aves e 

primatas, estes estudos foram vistos como irrelevantes para mamíferos. Contudo, tais 

evidências de neurogênese em aves foram apenas vistas como uma especialização 

relativa se relacionada com a prerrogativa de manter um cérebro leve e para ciclos 

estacionais de canto (GROSS, 2000). 

  Uma outra possível razão para o singelo impacto das descobertas de 

Kaplan pode ter partido de uma pesquisa que foi apresentada num encontro científico 

realizado no ano de 1984 e posteriormente publicado em revistas científicas. Um 

pesquisador chamado Pasko Rakic, autor da pesquisa, desenvolvia investigações sobre o 

desenvolvimento cerebral em macacos Rhesus. O trabalho consistia em examinar todas 

as principais estruturas e divisões do cérebro desses primatas, dentre as quais estariam a 

visão, parte motora, neocórtex hipocampo e bulbo olfatório, tudo baseado na timidina 

tritiada. Ao final do estudo, foi constatada a presença de células marcadas no aparato 

cerebral de todos os espécimes adultos e chegou-se à conclusão de que todos os 

neurônios marcados nos animais teriam sido gerados no período pré-natal e pós-natal 

(RAKIC, 1985 a, b; ECKENHOFF; RAKIC, 1988). 

  O trabalho de Rakic foi de muita relevância para a área da neurociência. 

Trabalhos posteriores fazendo uso da timidina tritiada, micrografia eletrônica e 

marcadores imunocitoquímicos específicos para astroglia também não vieram a 

identificar neurogênese na região do giro denteado de um animal primata (caso 

contradito posteriormente com o advento de novas técnicas de pesquisa). Na ótica de 
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Pasko Rakic, a assim concebida carência de neurogênese em animais primatas adultos 

seria fundamentada no fato de que uma população neuronal estável seria algo 

imprescindível para um organismo cuja sobrevivência dependesse de aprendizado 

galgado no decorrer de sua vida. Essa concepção viria a resultar na estagnação e no 

retardamento dos estudos sobre regeneração neural por certo tempo (RAKIC, 1985 a, b; 

ECKENHOFF; RAKIC, 1988; GROSS, 2000). 

 

 

2.7 Utilização de novas técnicas 

 

  Na década de 90 os estudos em neurogênese avançaram, pois foi 

comprovada neurogênese no giro denteado de um rato adulto. Em primeiro lugar foi 

constatado que as células jovens estendem os axônios através de fibras. Um outro 

importante avanço consistiu no desenvolvimento de um análogo sintético da timidina, o 

5BrDU (5-bromo-3’-deoxiuridina) (GOULD; GROSS, 2002). Do mesmo modo que a 

timidina tritiada, a 5BrDU também é captada pelas células no período de síntese celular 

(fase S da mitose), conseqüentemente, marcando células proliferadoras e suas 

descendentes. Tal marcação pode ser visualizada por meio de técnicas 

imunocitoquímicas sem requerer autoradiografia e permitir uma estimativa do número 

total de células também demostrando que células recém criadas expressam os chamados 

marcadores tipo-específicos (NOWAKOWSKI et al., 1989; ERICKSON et al., 1998). 

  Dentre muitos dos avanços que ocorreram nessa área, um dos mais 

importantes foi a utilização de marcadores celulares específicos para promover a 

identificação imunohistoquímica de células recém geradas. Entre os marcadores de 

neurônios já maduros podemos citar TuJ1 (beta-tubulina classe III), NSE (neuron 

specific enolase), NeuN (neuronal glia) e MPA-2 (microtubule-associated protein). Já 

para os neurônios imaturos, dentre vários marcadores, podemos citar as proteínas PSA-

NCAM (polysialylated-neural cell adhesion molecule), CRMP4 (collapsin response 

mediated protein 4) e, assim como os neurônios maduros, também a TuJ1. Dentre estes 

marcadores, alguns também marcam outras células que não neurônios. Hoje também já 

existem marcadores para detecção de oligodendrócitos tais como CNP (2’, 3’- cyclic 

nucleotide 3’ phosphodiesterase) e O4 (oligodendrocyte cell surface marker no. 4) e 

para astrócitos como GFAP (glial fibrillary acidic protein) e S100� (uma proteína que se 

liga ao cálcio). Não esquecendo o fato de alguns destes marcadores deixarem a desejar 
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na especificidade em alguns casos e marcarem células que não são neurônios e, em 

outros casos, não estarem presentes em todos os tipos de neurônios, a expressão de 

muitos destes antígenos em meio a uma população de células adultas já pode ser 

considerado uma boa evidência (GROSS, 2000). 

  Algo curioso que não se pode deixar de notar são as aparentes distinções 

na aceitação da plasticidade em diferentes estruturas cerebrais. Como já foi dito 

anteriormente, Altman relatou acerca da neurogênese pós-natal no córtex cerebral, giro 

denteado e bulbo olfatório de roedores (ALTMAN, 1963; 1965; 1969). As evidências 

foram consideradas exíguas para a neurogênese em todas as áreas citadas, mas os três 

relatos tiveram diferentes perspectivas. A neurogênese descrita no bulbo olfatório e no 

giro denteado foi evidenciada mais cedo, porém em 1991 apenas os resultados do bulbo 

olfatório vieram a participar de um texto de Jacobson. Isso seria um reflexo de 

inclinação para aceitar a questão da plasticidade em organismos filogeneticamente mais 

velhos e em áreas menos complexas (KAPLAN, 1977; BAYER, 1983; JACOBSON, 

1991). A questão da plasticidade do sistema nervoso de ratos ainda não está elucidada. 

Um cientista chamado Kaplan falou sobre esta neurogênese tendo como base a 

autoradiografia e algumas evidências da estrutura cerebral dos ratos, recentemente um 

outro cientista denominado Macklis e colaboradores não detectaram neurogênese no 

córtex cerebral de ratos a menos que fosse induzida uma apoptose (KAPLAN, 1981; 

1985; MAGAVI et al., 2000; GROSS, 2000). 

Recentemente, pesquisas desenvolvidas por Erickson fazendo uso da 

marcação neuronal com 5-Bromo deoxiuridina associada a métodos estereológicos de 

quantificação denotaram um notável número de novos neurônios na região do 

hipocampo de seres humanos (ERICKSON et al., 1998). 

Esses e outros trabalhos vieram a tornar a antiga interrogação para a 

neurobiologia de que animais adultos, especialmente mamíferos, são incapazes de 

realizar a regeneração neural e de que os neurônios são formados apenas na vida fetal, 

obsoleta, mesmo em animais adultos, mesmo em primatas e até no córtex cerebral. A 

nova problemática agora seria: Quais as funcionalidades desses novos neurônios? 

(GOULD et al., 1997; 1998; GROSS, 2000). 

Kriegstein e seus colaboradores demonstraram, em seus experimentos, 

um importante coadjuvante no processo neurogênico: a população celular da glia radial, 

as quais surgiriam como uma importante fonte de neurônios na região cortical do 

cérebro em desenvolvimento interagindo com as células-tronco dos neurônios adultos 
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(FISHELL; KRIEGSTEIN, 2003). Essas células têm relevante papel como guias para a 

migração dos neurônios, e é daí que vem a tona a estreita relação que existe entre 

linhagens neuronais e células proliferativas da glia com a organização radial vista no 

neocórtex do cérebro (NOCTOR et al., 2001). 

Ao se revelar o potencial regenerativo de algumas áreas cerebrais, novos 

processos estratégicos para reabilitação de áreas danificadas do sistema nervoso podem 

ser idealizadas como, por exemplo, a de transplante neural fazendo uso de células 

previamente manipuladas, o que viria a constituir um avanço gigantesco para as ciências 

biomédicas. 

 

 

2.8 Regeneração neural em um cérebro lesionado 

 

O processo de neurogênese ou regeneração neural, que possibilita o fato de 

neurônios danificados ou destruídos sejam substituídos por outros recentemente 

formados, é algo muito promissor e que gera otimismo para a estratégia de reparação 

neuronal bem como a possibilidade de que esse processo possa ocorrer tanto no cérebro 

quanto na medula espinhal de vertebrados superiores. As células que têm o citado 

potencial neurogênico poderiam estar situadas em determinadas áreas do cérebro ou 

mesmo distribuídas pelo parênquima cerebral. Achados recentes denotam que as células 

da região subependimal e do hipocampo estão envolvidas no processo de proliferação 

celular (LOPEZ-GARCIA et al., 2002; MARCHIORO et al., 2005). 

 

 

2.9 A estrutura do córtex cerebral dos répteis, aves e a relação com o córtex dos 

mamíferos 

 

  Os primeiros répteis a aparecerem em um registro fóssil, chamados 

anapsídeos (também denominados répteis tronco), provavelmente deram origem a todos 

os répteis existentes nos dias atuais, bem como também podem ter dado origem aos 

pássaros. Outro grupo de répteis primórdios, chamados de sinapsídeos, foram os 

ancestrais dos primeiros mamíferos. A relação entre os sinapsídeos e os anapsídeos 

ainda é obscura. Curiosamente, a cavidade cranial tanto dos anapsídeos quanto dos 

sinapsídeos era pequena e estreita, sugerindo um cérebro de pequena dimensão 
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(ALBOITIZ et al., 2002). Nas duas linhas, répteis primitivos e os mais próximos dos 

mamíferos, a expansão do cérebro foi um evento relativamente tardio. Na linha dos 

mamíferos, o cérebro somente aumentou sua dimensão quando os primeiros mamíferos 

verdadeiros apareceram, e isso de deu de modo mais ou menos simultâneo com o 

aparecimento do ouvido médio (ROWE, 1996; ALBOITIZ et al., 2002). Isso é 

importante porque indica que o aumento de tamanho do cérebro pode ter ocorrido de 

modo independente na linha dos répteis primitivos e na linha dos mamíferos. Assim, da 

perspectiva da neuroanatomia comparada, seria correto considerar os mamíferos como 

derivados dos répteis assim como é aceito hoje em dia. 

  Abordando os aspectos gerais da anatomia comparativa dos cérebros, é 

correto pontuar que o cérebro dos répteis tem um pequeno e tri laminado córtex cerebral 

que consiste de uma parte medial e uma parte dorso medial. Evolutivamente falando, o 

córtex cerebral do lagarto pode ser considerado como o hipocampo reptiliano e sua 

porção medial como o “giro denteado” da formação hipocampal se comparado ao 

cérebro de mamíferos (FONT et al., 1997; 2001). 

O cérebro dos répteis também é dotado de uma parte lateral que 

corresponde ao córtex olfatório dos mamíferos, e um córtex dorsal muito pequeno, o 

qual é possivelmente homólogo ao isocórtex. Nos répteis, os aferentes sensoriais 

talâmicos terminam no córtex dorsal e em uma estrutura periventricular que se salienta 

no ventrículo lateral e está localizada imediatamente acima do corpus striatum, chamado 

de crista dorso ventricular. A crista dorso ventricular (especialmente sua parte anterior, 

a qual recebe a maioria das projeções sensoriais) é o principal centro de processamento 

sensorial do cérebro reptiliano.  Finalmente, os mamíferos são caracterizados pela 

presença de um neocórtex, ou isocórtex, dividido em seis laminações. O isocórtex fica 

localizado entre o córtex medial (hipocampal) e o córtex lateral (lateral), o mesmo 

recebe a maioria das projeções talâmicas sensoriais e se expande de modo significante 

se comparado com outras estruturas cerebrais (ALBOITIZ et al., 2002). 
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2.10 Padrão básico de conectividade no cérebro dos mamíferos e sua homologia 

com a conectividade no cérebro dos lagartos 

 

  Observando-se o cérebro dos mamíferos a partir de um modelo baseado 

na embriologia, padrões de expressão gênica do desenvolvimento, conexões e 

neuroquímica; notamos que as áreas corticais (derivados paliais) dão origem a projeções 

glutamatérgicas excitatórias para estruturas estriatais (derivadas da eminência 

gangliônica lateral) a para centros não telencefálicos. Células inibitórias estriatais 

projetam para estruturas pallidais (derivadas da eminência gangliônica medial) e para 

centros não telencefálicos. Por último, o chamado pallidum origina projeções inibitórias 

de longa distância para áreas extratelencefálicas. Esse modelo, baseado na embriologia, 

é uma generalização do circuito originando-se do isocórtex, isto é, suas conexões para o 

putamen-caudatus, e a partir deste para o globus pallidus. Essa seqüência também se 

aplica para as projeções a partir do hipocampo e da amídala basolateral para o nucleus 

accumbens (striatum ventral), e daí para o pallidum ventral e, ainda mais, para o sistema 

hipocampo-septal. O córtex hipocampal (medial) projeta para o septum lateral (striatum 

medial), o qual, em contrapartida, projeta para o lado do complexo septum/diagonal 

medial (pallidum ventral medial) (LANUZA et al., 2002). 

  Dados recentes sobre a expressão de genes de desenvolvimento em 

embriões de vertebrados denotam que o pallium é composto de córtex medial 

(hipocampo), dorsal (isocórtex dos mamíferos), lateral (córtex piriforme, endopiriforme 

e núcleo basal amidalóide), e divisões ventrais. O pallidum ventral abrange o núcleo 

lateral (e provavelmente acessório basal) da amídala e regiões rostrais mal definidas. Se 

as conexões descritas até agora representam a circuitaria básica dos hemisférios 

cerebrais, um vínculo pallio-striato-pallido-cortical será encontrado para cada uma 

destas quatro divisões palliais (PUELLES et al., 2000; LANUZA et al., 2002). 

  Agora, observando o cérebro dos lagartos, é correto afirmar que, em 

répteis, o córtex medial é homólogo do hipocampo dos mamíferos (como já foi dito 

anteriormente), o pallium lateral abrange o córtex lateral e o núcleo amidalóide 

dorsolateral, e a crista dorso ventricular constitui o pallium ventral (MARTÍNEZ-

GARCÍA et al., 2002). 

  O córtex medial e o córtex dorsal dos lagartos mostram projeções ricas 

em zinco (portando glutamatérgicas) para o septum (striatum medial) e para o striatum 

ventral (núcleo accumbens). Esses territórios do striatum projetam topograficamente 
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para o pallidum ventral.  O septo projeta para o pallidum ventral medial, ao passo que o 

núcleo accumbens projeta para o para o pallidum ventral. Supostas células colinérgicas 

presentes no pallidum ventral medial projetam de volta para o córtex medial e dorsal. 

Portanto, o córtex medial e o córtex dorsal dos lagartos, correspondem juntos ao pallium 

medial dos mamíferos (LANUZA et al., 2002). 

  Porções do córtex dorsal dos lacertídeos também projetam para o 

striatum lateral. Essa característica é prerrogativa de dois territórios palliais dos 

mamíferos, o subiculum ventral e o isocórtex. Contudo, em lagartos, injeções de 

marcadores no córtex dorsal resultam em fibras marcadas no striatum dorsal. A 

explicação mais provável para a marcação dessas fibras é a de que o marcador é 

transportado por meio dos axônios colaterais de algumas das células tardiamente no 

córtex dorsal, então os mesmos neurônios do córtex dorsal que projetam para o septum, 

projetam também para o striatum. Isso sugere que o isocórtex dos mamíferos pode 

descender de um pallium subicular no córtex dorsal de répteis ancestrais 

(HOOGLAND; VERMEULEN-VAN DER ZEE, 1989). 

  O pallium lateral dos lagartos projeta massivamente para o striatum 

dorsal e ventral, uma projeção que principalmente é originada do núcleo amidalóide 

dorsolateral. As projeções striato-pallidais correspondentes terminam principalmente em 

todo o pallidum, onde as supostas células colinérgicas dão origem a projeções 

ascendentes de volta para o núcleo amidalóide dorsolateral. Esse circuito lembra o 

trajeto pallio-striato-pallidal no núcleo amidalóide basal dos mamíferos, e suas aferentes 

collinérgicas do telencéfalo basal (CARLSEN et al., 1985; MARTÍNEZ-GARCÍA et 

al., 1993; RUSSCHEN; JONKER, 1987). 

  O pallium ventral (crista dorso ventricular anterior) projeta para o 

striatum dorsal, o qual, por sua vez, projeta de volta para uma área caudo-lateral 

usualmente denominada globus pallidus, onde algumas células projetam para a crista 

dorso ventricular anterior. O circuito equivalente em mamíferos é desconhecido porque 

o pallium ventral anterior ainda não foi identificado. A região posterior da crista dorso 

ventricular (pallium ventral) projeta para o núcleo accumbens e sua continuação caudal, 

a qual projeta para a área pallidal ventromedial (pallidum ventral). Algumas supostas 

células colinérgicas presentes no pallidum ventral caudal projetam de volta para a crista 

dorso ventricular posterior. Esse circuito lembra as projeções do núcleo acessório basal 

para o núcleo accumbens e as subseqüentes conexões accumbens-ventral pallidal. Por 

conseguinte, tanto o pallium ventral anterior quanto o posterior (dos lagartos) seguem 
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esse padrão básico de conexões. O alto desenvolvimento do pallium ventral reptiliano 

resultou num aumento em tamanho das porções correspondentes do striatum e do 

pallium. Estas áreas podem não ser homólogas do putamen-caudatus e do globus 

pallidus, mas as ainda desconhecidas regiões dos territórios striato-pallidais dos 

mamíferos relacionados no circuito originado do pallium ventral (RUSSCHEN; 

JONKER, 1987; GONZÁLEZ et al., 1990; LANUZA et al., 2002). 

  Os bulbos olfatórios principais e acessórios são palliais, e supostamente 

derivam do pallium ventral. Em ambos, répteis e mamíferos, os bulbos olfatórios 

projetam principalmente para estruturas palliais laterais e ventrais (projeções cortico-

cortiais). Mas também para as regiões striatais, isto é, o tubérculo olfatório e a amídala 

medial. Em mamíferos e répteis, essas regiões pallidais têm neurônios que dão origem a 

supostas projeções colinérgicas centrífugas para os bulbos olfatórios. A amídala medial 

projeta para o núcleo medial da stria terminalis, parte do que se considera ser pallidal 

(MARTÍNEZ-GARCÍA et al., 1991; PUELLES et al., 2000; LANUZA et al., 2002). 

 

 

2.11 Citoarquitetura do córtex cerebral dos lagartos 

 

  Como já foi dito anteriormente, o córtex cerebral dos lagartos é formado 

por quatro áreas principais, o córtex medial, o dorso medial, o dorsal e o lateral. Todas 

essas áreas dividem um padrão cito arquitetônico simples: a maioria dos corpos 

celulares neuronais localizam-se muito juntos numa camada celular bem visível que fica 

localizada entre dois estratos pobres em células, a camada plexiforme externa e a 

interna. Partindo de um ponto de vista anatômico, o córtex medial foi subdividido 

mediolateralmente em três sub-regiões, a sub-região ventral-medial, a sub-região 

medial-vertical e a sub-região situada num aspecto mais dorsal do córtex medial. No 

córtex medial, a grande maioria dos neurônios de projeção ficam localizados na camada 

celular. As camadas plexiformes são compostas com os principais dendritos celulares 

interligados com os axônios que chegam, de glia radial, e de uma reduzida população de 

células isoladas, incluindo neurônios solitários, e células semelhantes à micróglia. 

Neurônios de axônios curtos das camadas plexiformes do córtex medial, apesar de 

escassos, são muito heterogêneos. Muitos desses neurônios são imunoreativos para 

ácido �-aminobutírico (GABA), e também mostram imunoreatividade a diversos 

neuropeptídeos, imunoreatividade a cálcio ligante a proteína, e até atividade a 
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nicotinamida adenina dinucleotídeo fosfatase (NADPH diaforese). Os interneurônios na 

camada plexiforme interna mostram similaridades com aqueles do hilus dentado do 

hipocampo dos mamíferos. De modo similar, na área da sua morfologia, conectividade, 

imunocitoquímica e propriedades histoquímicas, e por último ontogênese, os neurônios 

de projeção do córtex medial lembram as células granulares dentadas (DE LA 

IGLESIA, 1994; 1997). 

  Os principais neurônios do córtex medial emitem projeções axonais ricas 

em zinco para os segmentos justassomáticos dendríticos dos neurônios bipiramidais das 

áreas dorsal e dorsomedial, formando assim um notável campo sináptico comparável ao 

stratum lucidum da área CA3 do hipocampo dos mamíferos. Esses axônios formam 

botões presinápticos que acumulam zinco dentro das suas vesículas sinápticas, e eles 

são glutamato imunoreativos, desse modo, lembrando as fibras musgosas hipocampais. 

O córtex medial também recebe axônios que chegam do córtex lateral (olfatório), que 

terminam na terça parte da camada plexiforme externa. Esses axônios constituem uma 

projeção que lembra o modo de terminação do caminho perfurante na sublâmina externa 

da camada molecular dentada. O córtex medial também recebe axônios que vêm de 

neurônios bipiramidais dessa mesma camada e do córtex dorsomedial, região 

contralateral; nesse ponto, o córtex medial termina numa lâmina justassomática distinta 

da camada plexiforme externa, também lembrando a projeção comissural do hipocampo 

dos mamíferos, o qual termina numa zona justagranular da camada molecular. Além 

disso, em lagartos, as projeções comissurais formam uma lâmina adicional abaixo da 

camada celular, onde os neurônios de projeção estendem seus dendritos basais. Essa 

subcamada infragranular de dendritos não existe em roedores, mas tem uma 

correspondente em primatas (DE LA IGLESIA, 1997). 

 

 

2.12 Neurônios zincérgicos 

 

  Falando-se em oligoelementos, que são parte de uma célula normal, 

células nervosas podem acumular alguns cátions divalentes em condições fisiológicas 

normais (zinco iônico). Exposições experimentais agudas ou crônicas (contaminação 

ambiental) a alguns metais pesados (mercúrio, chumbo, ouro etc.) resulta num 

dramático acúmulo dessas substâncias nas células nervosas (LOPEZ-GARCIA et al., 

2002). 
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  O zinco é uma dos mais abundantes cátions no sistema nervoso (0.15-

0.12 mM no cérebro de mamíferos), onde é encontrado associado com ácidos nucléicos 

e uma grande variedade de proteínas, ligam-se a elas por fortes ligações lábeis ou 

mesmo formando parte da molécula. Entre as proteínas associadas ao zinco, algumas 

delas são extracelulares (metaloproteínas, fatores de crescimento), enquanto outras são 

intracelulares (replicação nuclear, enzimas transcripcionais e reguladores 

transcripcionais). No ambiente intracelular, zinco iônico livre interage com muitas 

enzimas reguladoras e, tal como o cálcio, pode atuar como um mensageiro secundário 

nos processos de disparo e inibição celulares, na morte celular e na apoptose (LOPEZ-

GARCIA et al., 2002). 

  Por conseguinte, é imaginável que a homeostase intracelular do zinco 

ocorra. Talvez por essa razão uma diversidade de neurônios desenvolveu 

compartimentos vesiculares com mecanismos de armazenamento e retirada. Estes são os 

assim chamados neurônios ricos em zinco que acumulam glutamato e zinco dentro das 

suas vesículas sinápticas e os libera durante a transmissão sináptica. No espaço 

extracelular, o zinco iônico interage com receptores GABA e NMDA, modulando assim 

os feitos sinápticos inibitórios e excitatórios. A despeito da alta mobilidade destes íons e 

das suas fortes interações com uma variedade de proteínas, é possível detecta-los por 

meio de métodos histocitoquímicos (MARTINEZ-GUIJARRO et al., 1991; LOPEZ-

GARCIA et al., 2002). 

  Substâncias que dão uma coloração clara ou emitem fluorescência 

quando em contato com íons metais divalentes são utilizadas para detectá-los (íons 

metais) dentro das células; tais  substâncias utilizam o chumbo para os assim chamados 

métodos diretos. A fixação e precipitação dos íons de metal como precipitados de sal 

insolúveis, sua manutenção durante o processo histológico bem como sua demonstração 

após o desenvolvimento autometalográfico são passos essenciais para outros métodos, 

os denominados métodos indiretos (métodos Timm e Danscher Neo-Timm) (LOPEZ-

GARCIA et al., 2002). 

  Dentre vários sistemas axonais que interconectam diferentes áreas 

corticais nos lagartos, as projeções originadas no córtex medial é revelada pelo método 

de Timm devido ao alto conteúdo de zinco nos seus botões terminais. Essas projeções 

zinco positivas terminam massivamente nas camadas plexiformes do córtex dorso 

medial e do córtex dorsal (MARTINEZ-GUIJARRO et al., 1991).  
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  Dentro dos botões Timm positivos, o zinco é acumulado em vesiculas 

sinápticas, assim como já foi descrito para as fibras musgosas no hipocampo dos 

mamíferos. Além disso, o sistema zinco positivo do córtex cerebral dos lagartos e das 

fibras musgosas do hipocampo dividem algumas características morfológicas e de 

desenvolvimento assim como a histogênese posnatal tardia, o que, mais uma vez, sugere 

uma possível homologia (MARTINEZ-GUIJARRO et al., 1991). 

  O glutamato é um aminoácido excitatório, largamente distribuído no 

sistema nervoso central. O desenvolvimento de anticorpos para glutamato veio permitir 

o mapeamento dos botões imunoreativos para glutamato na formação hipocampal dos 

mamíferos. As fibras musgosas do hipocampo são geralmente consideradas como 

glutamatérgicas porque elas são impregnáveis por anticorpos anti-glutamato 

(MARTINEZ-GUIJARRO et al., 1991). 

  As similaridades existentes entre o sistema de fibras zinco positivas no 

córtex cerebral dos lagartos e nas fibras musgosas do hipocampo dos mamíferos 

sugerem que os botões Timm positivos poderiam também utilizar glutamato como 

neurotransmissor. Para constar, a presença de neurotransmissores no córtex cerebral dos 

lagartos ainda não foi reportada (MARTINEZ-GUIJARRO et al., 1991). 

    

 

2.13 Aplicabilidade do estudo no cérebro do Tropidurus hispidus 

 

                      Uma das maiores dificuldades encontradas na pesquisa da regeneração do 

sistema nervoso é a falta de modelos experimentais adequados. Na busca de um modelo 

adequado para esse estudo, surgem estudos com a espécie de lagarto européia Podarcis 

hispanica, cujo córtex medial denota um processo regenerativo considerável após uma 

lesão total induzida com neurotoxina, notadamente um caso inédito entre os vertebrados 

amniotas, o que torna a espécie altamente viável como modelo experimental para o 

estudo do processo de regeneração neural (RAMIREZ et al., 1997; FONT et al., 1997; 

LOPEZ-GARCIA et al., 2002; MARCHIORO et al., 2005). 

                         Fazendo-se uso da metodologia de coloração clássica de Golgi, foi 

descrita a principal morfologia dos neurônios de projeção da região do córtex cerebral 

do lagarto Podarcis hispanica e evidenciados numerosos botões sinápticos 

proeminentes, originados a partir de colaterais destes neurônios anteriormente descritos 

(DE LA IGLESIA; LOPEZ-GARCIA, 1997). Muitos destes botões sinápticos são 
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gabaérgicos e se relacionam com a inibição da alimentação anterior das células do 

córtex medial e com a retroalimentação inibitória dos mais importantes neurônios de 

projeção do córtex medial do espécime (LOPEZ-GARCIA et al., 2002). 

                         Provocando-se uma lesão seletiva sobre o córtex medial do animal com 

a neurotoxina 3-Acetilpiridina (3AP), que é altamente específica para tal contexto 

(FONT et al., 1997), detectou-se um notável aumento proliferativo neuronal bem como 

a migração dos mesmos neurônios das paredes ventriculares em direção à camada de 

células granulares (MARCHIORO et al., 2005). O último destino desses neurônios bem 

como sua incorporação em circuitos neurais efetivos são problemáticas ainda sem 

resposta. Sabendo-se que há uma homologia entre a região do córtex medial dos 

lagartos e o hipocampo dos animais mamíferos (OLUCHA et al., 1988), há a 

probabilidade de que esses novos neurônios tenham papel na edificação mnemônica 

nesses animais (GOULD et al., 1999; SHORS et al., 2001). 

                         Algo interessante a se notar é o fato de talvez os neurônios produzidos 

por toda a vida do animal se relacionem com a expansão territorial do lagarto à medida 

que o mesmo envelhece (SCHRENER; SCHRENER, 1982). 

  Com o intuito de aferir a viabilidade do Tropidurus hispidus como 

modelo experimental, este trabalho fez uso de técnicas como o TIMM, Nissl e Golgi, 

para que as principais características da população neuronal, da capa molecular e a 

principal morfologia dos neurônios de projeção da região do córtex cerebral deste 

animal fosse catalogada, bem como de técnicas imunohistoquímicas para que os mesmo 

pudessem ser estudados por substâncias que os mesmos expressam. 
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3 OBJETIVOS 

 

 

3.1 Geral 

 

 Identificar os neurônios e as células ependimárias no córtex medial do 

lagarto Tropidurus hispidus. 

 

 

3.2 Específicos 

 

• Caracterizar os tipos neuronais e os ependimócitos do córtex medial do lagarto 

Tropidurus hispidus pela técnica de Golgi; 

• Cracterizar o córtex medial do cérebro do T. hispidus por meio da técnica de 

Nissl; 

• Revelar a presença de neurônios zincérgicos pelo método de Timm; 

• Revelar a presença de neurônios de nova geração pela técnica imunocitoquímica 

para Bromo-deoxiuridina; 

• Revelar a presença da micróglia pela técnica da Lecitina; 

• Estudar o córtex medial pela imunohistoquímica para GABA. 
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4 MATERIAIS E MÉTODOS 
 
 

 O trabalho foi realizado no Laboratório de Neurofisiologia do 

Departamento de Fisiologia da Universidade Federal de Sergipe (criação dos lagartos, 

Golgi, contagens e identificações), bem como no Laboratório de Neurobiologia do 

Departamento de Biologia Celular e Parasitologia da Universidade de Valência, 

Espanha (Imunos, Golgi, desenhos, identificação, Nissl), sob a tutela do Prof. Dr. Carlos 

Lopez-García. 

 

 

4.1 Animais de experimentação 

 

Neste projeto foram utilizados 31 lagartos da espécie Tropidurus hispidus 

(Sáuria, Lacertidae) (Fig. 1), jovens e adultos, machos e fêmeas, medindo de 6 a 10 cm 

(medida rostro-ventre), dos quais 21 foram direcionados aos experimentos com Golgi, 4 

para BrDU e TIMM (simultaneamente), 2 para GABA, 2 para EC40 e 2 para Nissl e 

Lecitina (simultaneamente); os animais foram alimentados com larvas do coleóptero 

Tenebrio molitor, cupins e formigas, bem como água limpa fornecida diariamente. Os 

animais foram capturados no campus da Universidade Federal de Sergipe e mantidos 

num terrário de aproximadamente 3 x 8 x 2,5 metros que mimetiza o habitat da espécie 

(Fig. 2). 

 

 
        Figura 1. Exemplar de Tropidurus hispidus. 

 
 

Os animais utilizados foram cuidados plenamente de acordo com as 

normas éticas internacionais para procedimentos de pesquisa animal desenvolvidas pelo 

National Institute of Health (NIH, Washington, EUA), pela Society for Neuroscience 

(Washington, EUA) e pelo Comitê de ética em pesquisa animal (CEPA, UFS, Brasil). 



 

 

29 

 Após anestesia profunda, os espécimes foram perfundidos e dissecados. 

Os corpos dos animais foram mantidos num freezer para posterior recolhimento por um 

funcionário do biotério, que realizava o descarte seguindo o cotidiano da instituição 

(Universidade Federal de Sergipe), realizando o enterro junto com o lixo biológico em 

sítio reservado para essa finalidade. 

 

 
Figura 2. Imagem externa e interna do terrário contruído no próprio habitat natural do Tropidurus 
hispidus. Dimensões de 3 x 8 x 2,5 metros. 
 

 

4.2 Perfusão dos animais 

 

  Depois de serem profundamente anestesiados com doses intra-peritoneais 

de Tiopental sódico (60mg/Kg), os animais sofreram perfusão intracardíaca por 20 

minutos com uma solução de paraformaldeído (2%) e glutaraldeído (2%) em tampão 

fosfato (pH 7,2 – 7,4). 

 

 

4.3 Métodos histológicos 

 

 O material foi cortado em um micrótomo de congelação (Nissl) e em um 

vibrátomo (modelo Leica VT1000 S) (Fig. 3). Os cérebros foram posteriormente 

extraídos, os hemisférios separados, as meninges eram extraídas com o uso pinças finas 

e lupa. Os hemisférios cerebrais foram emblocados em ágar-ágar a 3% para que fatias 

com a espessura entre 150 e 200 �m fossem cortadas com o auxílio do vibrátomo. 

 A depender da técnica, alguns estágios da preparação são distintos. No 

caso do Timm, o animal ainda vivo era injetado intraperitonialmente com selenito 
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sódico, no caso da imunohistoquímica para BrDU, os animais sofriam injeção 

intraperitonial de BrDU. No caso da técnica de Nissl, os cortes foram feitos semifinos, 

ou seja, com a espessura de 50 �m. 

 

                          Figura 3. Vibrátomo Leica VT100 S utilizado na secção dos cortes. 

 

 

4.3.1 Metodologia para utilização do método de TIMM 

 

A utilização dessa técnica permite observar a laminação do córtex 

cerebral dos espécimes devido à marcação de zonas ricas em zinco. 

O revelador de Danscher é utilizado para que amostras que possuem 

zinco sejam reveladas, sendo que o zinco deve ser previamente precipitado como 

sulfuro sódico ou selenito. Os componentes do revelador são: goma arábica, tampão 

citrato, hidroquinona (catalizador para a precipitação de íons de prata) e lactato de prata 

(fontes de íons de prata), exatamente nesta ordem. É de extrema importância para o 

processo a ordem de adição dos distintos componentes para evitar a reação antes de 

colocar a amostra no revelador. Antes que fosse executada a revelação, foi necessário 

limpar os recipientes nos quais a revelação irá ocorrer aplicando o líquido de Farmer 

que é composto de tiosulfato sódico a 9% e ferricianuro potássico a 1%. Inicialmente o 

líquido apresentou uma cor amarelada que veio a tornar-se azul (reação normal inerente 

ao processo). Neste momento, a solução foi tirada para evitar a formação de substâncias 

indesejáveis. Depois de eliminar a solução lavaram-se abundantemente as amostras para 
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que interações entre a prata adicionada com o revelador e o complexo formado pelo 

tiosulfato e pelo ferricianuro fosse evitada. O revelador foi preparado imediatamente 

antes de ser utilizado. Para que o processo de revelação fosse efetivo, as amostras foram 

mantidas no escuro por cerca de 45 minutos, durante os quais as amostras estiveram em 

contínua agitação. O excesso de revelador preparado foi utilizado como controle do 

processo de revelação. Terminado o tempo de revelação, os cortes foram lavados em 

água destilada para que o revelador fosse eliminado. A razão para a rápida eliminação 

do revelador uma vez finalizado o processo é a formação de precipitados inespecificos 

ao se incidir a luz nas amostras. 

Uma vez revelados os cortes, os mesmos sofreram um banho com 

tiosulfato sódico a 10% durante 5 a 10 minutos para que a prata fosse estabilizada. Após 

tudo isso, as amostras foram lavadas abundantemente com água corrente e o processo 

foi finalizado lavando as amostras em água destilada. 

Os cortes foram montados sobre porta objetos gelatinizados e foram 

deixados em câmara úmida até que os mesmo ficassem aderidos. A continuação fez-se 

com a desidratação dos cortes mediante álcoois de graduação crescente e finalmente 

com um banho de xilol. A montagem foi feita aplicando-se DPX para a posterior 

visualização e estudo por meio da microscopia óptica. 

 

4.3.2 Identificação de neurônios pelo método de Nissl 

 

A técnica de Nissl é feita em cortes de congelação de 50�m de espessura 

montados em um porta-objeto gelatinizado. 

 Para que essa técnica seja realizada, primeiramente deve-se manter os 

cortes de congelação em azul de toluidina montados em um porta-objeto por 30 

segundos lavando-os com água destilada em seguida; lavar os mesmos por 1 minuto em 

álcool a 30%, por 1 minuto em álcool a 50%, por 1 minuto em álcool a 70%,  e por mais 

1 minuto em álcool a 85%. Após essa etapa, lavar por 2 vezes de 1 minuto cada em 

álcool a 96% e mais duas vezes de um minuto cada em álcool a 100%. Lavar então em 

xilol por 1 minuto para finalmente montar na lâmina. Para posterior observação e 

fotografias em microscópio com câmera digital acoplada (modelo Olympus DP-70) 

(Fig. 4). 
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4.3.3 Método de Golgi (impregnação com cromato de prata) 

 

  Esta técnica, que se caracteriza pela impregnação argêntica, já foi base de 

muitos trabalhos clássicos sobre morfologia e desenvolvimento do sistema nervoso. 

Essa técnica apresenta resultados distintos que oferece uma visão ótima das células 

marcadas (DE LA IGLESIA et al., 1994; DE LA IGLESIA; LOPEZ-GARCIA, 1997 a, 

b; LOPEZ-GARCIA et al., 2002). 

  As amostras foram então mergulhadas em uma solução de dicromato de 

potássio (3% em H2O) e glutaraldeído (5%) e mantidas num refrigerador por um 

período de 3 a 5 dias protegidos da luz. Em seguida os hemisférios eram enxugados 

com papel higiênico e lavados com gotas de nitrato de prata e ficando imersos por 3 

dias. Observa-se a formação de um precipitado de cromato de prata (caracterizado por 

uma coloração avermelhada). Para concluir, a amostra foi passada para uma solução de 

Álcool Etílico a 70% em água e armazenando-a por tempo indefinido na geladeira. 

Assim sendo, eram formados dentro das células nervosas cristais de cromato de prata 

até que seu contorno micro-anatômico fosse definido de modo a possibilitar, uma 

análise morfológica por meio da microscopia óptica. 

  Para uma pronta observação, os hemisférios cerebrais foram emblocados 

em ágar-ágar a 3% para que fatias com a espessura entre 150 e 200 �m fossem cortadas 

com o auxílio do vibrátomo. Após serem fatiadas, as fatias foram recolhidas 

cuidadosamente com um pequeno pincel e imersas em álcool etílico a 70% em H2O de 

modo seriado até o álcool etílico absoluto para o processo de desidratação. 

  As fatias foram recolhidas e postas em um recipiente com resina e 

posteriormente montadas em lâminas. As fotografias foram feitas com uma câmera 

digital adaptada ao microscópio (Fig. 4) e os desenhos (a serem mostrados mais adiante) 

foram feitos com o auxílio de um microscópio com câmara clara (Fig.5) para posterior 

classificação dos diferentes achados morfológicos. 
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                              Figura 4. Microscópio com câmera digital adaptada (modelo Olympus DP-70). 
 
 

 
                              Figura 5. Microscópio modelo Olympus CH30 com câmera clara adaptada 
 
 
 

4.4 Imunohistoquímica 

 

  A função primordial das técnicas imunohistoquímicas é permitir a 

classificação de elementos neuronais por meio das substâncias que os mesmos 

expressam. Tais técnicas podem ser aplicadas em materiais fixados sem que os mesmos 

tenham sido incluidos (imunohistoquímica pré-inclusão) ou mesmo sobre um material 
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que já tenha sido incluído (imunohistoquímica pós-inclusão). Em todos os casos a 

fixação do material é um parâmetro de determinância crítica tendo em vista que muitos 

dos anticorpos desenvolvidos têm sua funcionalidade dependente da presença de alguns 

fixadores, como o glutaraldeído, por exemplo, sendo assim imprescindível em outras 

ocasiões. 

 

 

4.4.1 Detecção da bromo-deoxiuridina (BrDU) 

 

  Para que se faça a detecção de células em processo de mitose (no caso 

elementos gliais e neuronais), faz-se necessário injetar BrDU (ref. B5002, Sigma, St. 

Louis, MO, USA) (50�g/g) intraperitonealmente no animal. Após a injeção, os animais 

foram soltos por tempos variáveis (4 horas, 2 dias, 4 dias, 7 dias, 15 dias e 30 dias), para 

que a BrDU tivesse tempo de ser incorporada às células em divisão, e seqüencialmente 

sacrificados. Os animais foram transcardiacamente prefundidos com paraformaldeído a 

4% em tampão fosfato a 0.1M (pH 7,2 – 7,4) por 20 minutos. Os cérebros foram 

cuidadosamente retirados extraídos e armazenados em tampão fosfato com azida sódica 

a 0.1% até a posterior análise histológica. 

Foram feitas 5 subséries por hemisfério de cada cérebro (50�m de 

espesura) utilizado-se um vibrátomo. As subséries paralelas foram acumuladas em 

tampão fosfato com azida sódica a 0.1% a 4°C por períodos variáveis entre semanas e 

meses. 

  Para que fossem detectadas as células que captaram a BrDU foi utilizado 

o anticorpo  monoclonal rato anti-BrDU (Rt�Br) (Oxford Biotecnology, Oxfordshire, 

UK) cuja diluição ótima é 1:100. A incubação foi realizada em estufa a 75°C e uma 

incubação em ácido clorídrico para que a desnaturação das duplas hélices do DNA 

pudesse ocorrer e assim deixar o epítopo acessível ao anticorpo primário.  Após este 

tratamento foram realizadas uma série de lavagens em tampão borato para que as seções 

recuperem seu tamanho, pois o tratamento ácido provoca a contração dos cortes. Para a 

detecção do anticorpo primário foi utilizado um anticorpo secundário biotinilado burro-

anti-rato (Dk�Rt) (CD 712-065-150, Jackson ImmunoResearch, Cambridgeshire, UK) a 

uma diluição de 1:100. 
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4.4.2 Metodologia para imunohistoquímica para GABA 

 

Para que seja possível realizar uma imunohistoquímica pós-inclusão para 

GABA sobre cortes ultrafinos faz-se necessário de início tratar o material a ser estudado 

por 5 minutos em corrosão da resina com ácido periódico a 1% em água destilada; 5 

minutos em metaperiodato sódico a 2% em água destilada; 3 lavagens de 5 minutos em 

água destilada; 30 minutos em BSA-Tris 0,1% + 5% FCS inativado (a 37°C em câmara 

húmida); 6 horas em BSA-Tris 0,1% + 1% FCS inativado + anticorpo primário (a 37°C 

em câmara húmida); 3 lavagens de 10 minutos em BSA-Tris 0,1% (a temperatura 

ambiente); 1 hora em BSA-Tris 0,1% + Tween 20 0,05% + FCS inativado a 5% + 

anticorpo secundário com ouro coloidal (a 37°C em câmara húmida); 2 lavagens de 10 

minutos em BSA-Tris 0,1% (a temperatura ambiente); 1 hora em BSA-Tris 0,1% + 

Tween 20 0,05% + FCS inativado a 5% + anticorpo secundário com ouro coloidal (a 

37°C em câmara húmida); 2 lavagens de 10 minutos em BSA-Tris 0,1% (a temperatura 

ambiente); lavagem de 10 minutos em água destilada; deixar secar ao ambiente e 

finalmente  20 minutos em contraste com acetato de uranilo a 2% com água destilada. 

  Os tempos empregados no processo de corrosão da resina prévia à reação 

imunohistoquímica foram determinados empíricamente e dependem do tipo da resina 

utilizada. 

  No caso desses testes, foi utilizado um anticorpo primário anti-GABA 

gerado em coelho e desenvolvido pela Sigma. O anticorpo primário foi usado a uma 

concentração de 1:500, estabelecida empíricamente. O anticorpo secundário cabra-anti-

coelho desenvolvido pela Sigma e conjugado com partículas de ouro coloidal de 10nm 

foi utilizado a uma diluição de 1:10. 

  A concentração ótima do anticorpo primário foi determinada por meio de 

observação ao microscópio eletrônico das amostras submetidas a este protocolo, 

buscando-se uma marca suficientemente densa para que fosse possível confirmar se a 

célula era GABA-imunoreativa (GABA-IR) mas sem que aparecesse inespecificidade 

na marcação. 
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4.4.3 Imunohistoquímica para utilização do método EC40 (detecção da vimentina) 

 

  Para se executar a técnica de detecção da vimentina é necessário efetuar 

3 lavagens de 5 minutos cada em tampão fosfato salino (PBS), logo após manter por 10 

minutos em bloqueio da peroxidase endógena: 3 H2O2 + 10 Metanol em PBS; 3 

lavagens de 10 minutos em PBS; 30 minutos em bloqueio de uniões inespecíficas: 5% 

soro normal de burro e cabra (NDS ou NGS) em tampão fosfato salino com tritão 0.3% 

(PBS-Tx); incubação com o anticorpo primário por toda a noite: Anticorpo primário à 

diluição correpondente, 30µl/ml de NDS ou NGS em PBS-Tx 0.2%; 3 lavagens de 10 

minutos em PBS; 60-90 minutos de incubação em anticorpo secundário biotinilado: 

Anticorpo secundário à diluição correpondente, 30µl/ml de NDS ou NGS em PBS-Tx 

0.2%; efetuar mais 3 lavagens de 10 minutos em PBS; preparação do complexo ABC 

pelo menos 30 minutos antes de ser usado e guardado no refrigerador; 30 minutos de 

incubação em complexo avidina-biotina (ABC): 5µl de componente A + 5µl de 

componente B por cada mililitro de PBS; outra vez 3 lavagens de 30 minutos em PBS; 5 

minutos de revelação em 3,3’-diaminobenzidina (DAB) 0.05% + 0.005% H2O2 em 

PBS; 3 lavagens de 10 minutos em tampão fosfato 0.1M pH 7.4 (PB); montagem sobre 

um porta objetos; desidratação e clareamento; montagem com DPX (Panreac). 

 

4.4.4 Metodologia para utilização da lectina de tomate (visualização da micróglia) 

 

  O estudo fazendo uso da lectina de tomate foi feito com o intuito de 

estudar a micróglia dos animais. E é pertinente lembrar que, como tal procedimento não 

faz uso de anticorpos, não pode ser considerado como uma imuno e sim como uma 

impregnação regular. 

Para este experimento, foi utilizada uma glicoproteína, a lectina de 

tomate (Lycopersicum sculentum). Essa glicoproteína, da marca Sigma (ref. L0651, St, 

Louis. MO, USA), é biotinilada e foi utilizada a uma concentração de 1:50 em PBS. 

Esse estudo não estaria se tratando de uma imunohistoquímica já que não é empregado 

nenhum anticorpo. 
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Primeiramente 5 minutos de lavagem em PBS-Tx 0.2%; 10 minutos de 

inibição da peroxidase endógena: 3% H2O2 + 10% metanol; mais uma vez 3 lavagens de 

5 minutos em PBS-Tx 0.2%; 1 hora de incubação em lectina de tomate biotinilada 1:50 

em PBS a temperatura ambiente; 3 lavagens de 5 minutos em PBS-Tx 0.2%; 1 hora de 

incubação em ABC (2.5µl de A e 2.5µl de B por ml); 3 lavagens de 5 minutos em PBS 

e posterior revelação com DAB (3,3'-diaminobencidina (DAB) 0.05% + 0.005% H2O2 

em PBS). 
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5 RESULTADOS 
 

  Os métodos experimentais inerentes ao presente trabalho tiveram como 

dinâmica primordial auxiliar na descrição existente acerca dos aspectos morfológicos, 

histológicos e imunohistoquímicos do córtex medial do cérebro do Tropidurus hispidus. 

 

 

5.1 Métodos histológicos 

 

  O procedimento de perfusão dos espécimes denotou ter uma série de 

variáveis não identificadas e independentes da técnica utilizada o que resultava numa 

perfusão ineficiente e, conseqüentemente, numa má conservação e numa reação pró-

impregnação inadequados à análise. Essas incógnitas inviabilizaram muitos dos 

espécimes para o estudo. 

  Os três principais estratos do córtex medial do T. hispidus foram bem 

diferenciados com as técnicas de TIMM, Golgi e Nissl.  

  As figuras seguintes mostram o panorama morfológico macroscópico do 

cérebro do Tropidurus hispidus na vista geral (Fig. 6) e sagital (Fig. 7) imediatamente 

após a anestesia com Tiopental sódico (60 mg/Kg), perfusão intracardíaca com 

Paraformaldeído (1%) em tampão fosfato (pH ± 7,3) por 20 minutos e porterior 

dissecação craniana, extração dos mesmos cérebros e retirada das meninges. Logo após, 

no restante das figuras, são exibidas imagens coradas por diferentes técnicas em cortes 

do cérebro do animal feitos sempre num sentido coronal. 
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                       Figura 6. Vista geral do cérebro do lagarto Tropidurus hispidus após a perfusão mostrando 

sua divisão macroscópica 
 
 

 
     Figura 7. Vista do cérebro do T. hispidus após perfusão e posterior corte sagital 
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5.1.1 Observação do córtex cerebral do T. hispidus pela técnica de TIMM 

modificada 

 

  Pelo método de TIMM (modificado – conjugado com o Nissl) foram 

visualizadas e identificadas as distintas laminações (Figuras 8 e 9) do córtex cerebral do 

T. hispidus. 

  Com o método de TIMM foi possível visualizar as regiões zinco 

positivas no córtex cerebral do animal (Fig. 8), bem como os somas neuronais (devido 

ao azul de toluidina do Nissl) (Figuras 10 e 11), delimitando assim as camadas 

plexiforme externa, celular e plexiforme interna. O TIMM explicitou diversas 

morfologias de neurônios nas camadas plexiforme externa e interna (Fig. 12), tais 

morfologias foram parcialmente visualizadas pelo método de Golgi. 

 

 

 
Figura 8. Laminação do córtex de T. hispidus por TIMM, após corte coronal. Em azul, no que é a camada 
celular, podemos ver os corpos neuronais corados pelo azul de toluidina, e os pontos escuros são regiões 
ricas em zinco e são aqui visualizadas pelo TIMM 
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Figura 9. O córtex cerebral do T. hispidus visto através da técnica de TIMM modificada com Nissl onde 
temos uma visão geral da laminação de modo a entender a organização da mesma e a distribuição celular 
em toda a área cortical 
 

 
                                    Figura 10. Em destaque somas neuronais evidenciado pelo TIMM + Nissl 

indicando a presença de um neurônio na camada plexiforme externa 
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Figura 11. Em destaque, somas neuronais evidenciados pelo azul de toluidina presente no método, 
denunciando a presença de corpos celulares com morfologias distintas situados na plexiforme interna 

 

 

 
              Figura 12. Distintas morfologias reveladas mais uma vez reveladas pelo TIMM modificado 

explicitando diversas morfologias celulares na região profunda da camada plexiforme interna 
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5.1.2 Estudo da citoarquitetura e da população celular da capa molecular por 
cortes semifinos e pela técnica de Nissl 
 
 
  Por meio de cortes semifinos corados com azul de toluidina (Fig. 13) 

podemos fazer mais um estudo morfológico da estrutura cortical e da morfologia de 

algumas células encontradas no mesmo córtex do Tropidurus hispidus. Onde uma 

variedade de morfologias e colorações são detectados em diferentes estratos da região 

cortical (Figuras 14, 15, 16, 17). As diferentes intensidades de coloração dar-se-iam 

pelas diferentes quantidades de corante incorporadas pelo núcleo na fase S do ciclo 

celular. 

  Por meio do estudo do córtex cerebral pela técnica de Nissl nos cortes 

semifinos é possível visualizar os aspectos mostrados nas figuras abaixo, as quais 

denotam uma possível migração celular da região do alveus (Fig. 17) para as diferentes 

camadas corticais. Tal dedução teria base no pleomorfismo observado, o que dá a 

entender que células, em diferentes estágios de maturação, estariam a migrar. 

 

 
                                        Figura 13. Fatia semifina com visão panorâmica do cérebro do T. hispidos corada com 

azul de toluidina (Nissl) 
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               Figura 14. Células com diferentes intensidades de coloração (nos detalhes) na camada 

plexiforme externa e na camada celular do córtex medial 
 
 

 
             Fig 15. Células com diferentes intensidades de impregnação e diferentes morfologias na zona 

justasomática da camada plexiforme interna do córtex medial 
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               Figura 16. Células de diferentes intensidades de coloração e diferentes morfologias (em detalhe) 

na zona profunda da camada plexiforme interna do córtex medial 
 
 

 
Figura 17. Células localizadas no alveus e no epêndima (local das células tronco), de onde elas 
partiriam para posterior migração na região cortical 
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5.1.3 Estudo dos distintos tipos neuronais e de ependimócitos pelo método de Golgi 

 

  Tendo sido visualizados os diferentes estratos corticais do cérebro do 

Tropidurus hispidus bem como o pleomorfismo somático nas diferentes camadas 

(camada plexiforme externa, camada celular e camada plexiforme interna – zona 

justasomática e profunda), fez-se necessário o estudo com o Golgi de modo que cada 

tipo neuronal distinto seja visualizado de forma mais conclusiva. 

  Sendo o método de Golgi um procedimento de resultados incertos em 

detrimento da super impregnação, principalmente na camada plexiforme externa, a 

visualização de neurônios nessa mesma camada torna-se algo raro bem como de todos 

os estratos em grande número de espécimes (Figuras 18 e 19), o que veio a aumentar o 

número de lagartos utilizados para que fossem obtidos números que propiciassem a 

massa crítica necessária para a consistência do trabalho. 

  No total foram 21 animais utilizados no experimento com 5 subséries de 

cortes em cada hemisfério do cérebro dos animais sendo que, apenas 11 animais foram 

viáveis para o estudo pois os outros 10 sofreram as variáveis já expostas no parágrafo 

anterior. Destes 11 animais, nem todas as subséries proporcionaram uma visualização 

que possibilitasse a identificação de tipos neuronais, o que deixou 53 cortes que 

possibilitaram uma análise viável do material. Destes cortes foram identificados 453 

neurônios como será mostrado mais adiante. 
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             Figura 18. Imagem para mostrar o aspecto panorâmico de um corte coronal do cérebro do T. 

hispidus corado pelo método de Golgi 
 

Figura 19. Córtex medial do T. hispidus e elementos corados por Golgi 
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NEURÔNIO BIPIRAMIDAL 

 

 
       Figura 20. Neurônios morfologicamente classificados como bipiramidais 
 
 
  Os neurônios assim classificados (Fig. 20) têm como principal 

característica um formato mais ou menos losangular, são, em média, quase três vezes 

maior que os demais neurônios piramidais. Esse tipo neuronal é encontrado com maior 

freqüência no espaço compreendido entre os córtices medial e dorsomedial. Tendo uma 

característica multipolar, o mesmo emite dendritos curtos e lisos que se bifurcam em 

dendritos secundários e espinhosos com projeção para as camadas plexiformes interna e 

externa. Os axônios se originam no soma neuronal e são projetados verticalmente pelas 

camadas plexiformes interna e externa. Alguns processos axonais podem ser 

encontrados em dendritos secundários na camada plexiforme interna. 
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NEURÔNIO COUCHANT 

 

 
      Figura 21. Neurônio classificado como couchant 
 

  Os neurônios classificados como couchant (Fig. 21) têm a forma esférica, 

ficam localizados na região limitante entre a camada plexiforme externa e a camada 

celular do córtex medial. Nele há emissão de dendritos lisos primários e horizontais 

pelos dois pólos somáticos e subseqüente bifurcação e projeção na camada plexiforme 

externa. O processo axonal deixa o corpo neuronal na direção da camada celular. 
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NEURÔNIO FUSIFORME VERTICAL 
 
 

 
        Figura 22. Nerônio nomeado de fusiforme vertical 
 

  O neurônio fusiforme vertical (Fig. 22) apresenta-se com forma cônica, 

fica situado na camada celular do córtex medial e é encontrado esparsamente nos 

córtices dorsomedial e dorsal. Possui uma aparência bipolar e emite dendritos primários 

lisos e dendritos secundários espinhosos que têm projeções para as camadas plexiformes 

externas e internas. Os processos axonais têm origem no corpo somático e são 

direcionados para a camada plexifome interna. 
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NEURÔNIO GRANULAR 
 
 

 
    Figura 23. Grupo de neurônios granulares bipolares agrupados em três e um isolado 
 

  O neurônio granular (Fig. 23) se apresenta de forma esférica, situado na 

camada celular do córtex medial e distribuído nas regiões corticais dorsal e 

dorsomedial. Ele possui emissões dendríticas primárias lisas em direção das camadas 

corticais externa e interna por dois pólos somáticos e subseqüentes bifurcações em 

dendritos espinhosos secundários que se projetam na direção das camadas plexiformes 

interna e externa. Os axônios têm origem nos corpos somáticos a apresentam exemplos 

multidirecionais de projeção. 
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NEURÔNIO GRANULAR HORIZONTAL 
 
 

 
         Figura 24. Tipo neuronal classificado como granular horizontal 
 

  O neurônio granular horizontal (Fig. 24) classifica-se morfologicamente 

pela forma esférica, localizando-se nas partes mais profundas do córtex dorsomedial e 

no córtex dorsal. Ele é geralmente bipolar e emite dendritos horizontais lisos primários 

que se bifurcam dando origem a dendritos espinhosos secundários em direção às áreas 

contra laterais e camadas mais superficiais ou camadas mais profundas. Os axônios 

partem do corpo somático em direção às camadas plexiforme interna e plexiforme 

externa. 
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NEURÔNIO GRANULAR MULTIPOLAR 
 
 

 
    Figura 25. Neurônio granular multipolar 
 

  Os neurônios granulares multipolares (Fig. 25) caracterizam-se pelo 

formato esférico, por serem localizados na camada celular do córtex medial e 

esparsamente distribuídos pelo córtex dorsomedial. Esse tipo de neurônio emite 

dendritos lisos primários ou dendritos lisos (caso haja bifurcação) e suas ramificações 

têm projeção multidirecional. Seus axônios têm origem no corpo somático ou num 

processo do tipo axonal de dendritos e projeções para as camadas plexiforme interna e 

plexiforme externa de modo isolado ou paralelo a dendritos secundários. 
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NEURÔNIO PIRAMIDAL 
 
 

 
          Figura 26. Neurônio piramidal 
 

  Neurônio com formato triangular (Fig. 26), encontrado na camada celular 

do córtex medial e distribuído de modo esparso pelo córtex dorsomedial. O mesmo 

emite dendritos lisos primários por três pólos somáticos, um apical e dois basais. O 

dendrito primário basal se bifurca e envia dendritos espinhosos secundários em direção 

à camada plexiforme interna e ao epêndima, e os dendritos primários apicais dão origem 

a dendritos secundários espinhosos em direção à camada plexiforme externa. Os 

axônios saem do corpo somático e se projetam para a camada plexiforme interna e para 

o epêndima. 
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NEURÔNIO PIRAMIDAL INVERTIDO 
 
 

 
         Figura 27. Neurônio classificado como piramidal invertido 
  

  Morfologicamente triangular (Fig. 27), esse neurônio se localiza na 

camada celular do córtex medial. Ele emite dendritos lisos primários longos por três 

pólos somáticos e seus dendritos basais são particularmente projetados para a camada 

plexiforme externa, onde, algumas vezes, dão origem por bifurcações, a dendritos lisos 

secundários na camada plexiforme externa. Seus dendritos primários lisos longos 

apicais se bifurcam e enviam ramificações secundárias lisas para a camada plexiforme 

interna. Seus axônios não são bem impregnáveis o suficiente de modo a oferecer mais 

informações. 
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NEURÔNIO GRANULAR UNIPOLAR 
 
 

 
    Figura 28. Morfologia granular unipolar 
 

  Neurônio de formato esférico (Fig. 28), localizado no nível do epêndima, 

na camada plexiforme interna e na camada celular, com emissões de dendritos primários 

lisos em direção à camada cortical superficial ou em direção a áreas contralaterais por 

somente o pólo somático. Nele há subseqüentes bifurcações com abundantes emissões 

dendríticas espinhosas secundárias direcionadas às camadas celular e plexiforme 

externa. Os axônios têm origem diretamente no corpo somático ou num processo do 

tipo axonal das ramificações dendríticas e têm sua projeção para a parte mais profunda 

do córtex, área contralateral e área cortical superior. 
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NEURÔNIO GIGANTE 
 
 

Figura 29. Neurônio gigante localizado na camada plexiforme interna 
 

 

  Possui morfologia esférica e é dois terços maior que um neurônio 

granular padrão (Fig. 29). Encontrado na plexiforme interna do córtex medial, esse 

neurônio multipolar possui dendritos basais espinhosos curtos primários em direção a 

níveis corticais mais profundos, e, por meio de bifurcações, dendritos espinhosos 

secundários na camada plexifome interna e epêndima (alguns deles aparecem em 

processo de degeneração). Seus dendritos apicais curtos espinhosos primários se 

bifurcam e emitem dendritos espinhosos secundários na camada plexiforme externa. Ao 

redor do seu soma existem cestas formadas por vários axônios com direções e origens 

multidirecionais. 
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NEURÔNIO PIRAMIDAL ABERTO 
 
 

 
             Figura 30. Neurônio piramidal aberto 
 

  Célula com formato triangular, encontrado nos limites superiores do 

córtex medial na camada celular (Fig. 30). Esse tipo neuronal emite dendritos lisos 

basais e horizontais que dão origem a ramificações longas e espinhosas que 

acompanham a linha limitante entre a camada celular e a camada plexiforme interna. 

Alguns segmentos dendríticos são encontrados em processo de degeneração e 

assemelham-se a processos axonais. O dendrito longo liso apical tem projeção do soma 

neuronal, cruzando a camada celular e bifurca-se em dendritos longos espinhosos 

secundários com projeção na camada plexiforme externa. 
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NEURÔNIO FUSIFORME HORIZONTAL 
 
 

 
                   Figura 31. Neurônio fusiforme horizontal 
 

  O neurônio fusiforme horizontal (Fig. 31) apresenta-se com forma 

cônica, fica situado na camada celular do córtex medial e é encontrado esparsamente 

nos córtices dorsomedial e dorsal. Possui uma aparência bipolar e emite dendritos 

primários lisos e dendritos secundários espinhosos. Seus processos axonais têm origem 

no corpo somático. 
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5.1.3.1 Desenhos esquemáticos do córtex do T. hispidus e diferentes tipos neuronais 

 

 Também foram feitos desenhos (Figuras 32 e 33) de diferentes tipos 

neuronais dispostos na região do córtex medial com o auxilio de câmara clara com o 

objetivo de mostrar sob uma perspectiva mais panorâmica a organização de alguns dos 

diferentes tipos celulares no córtex medial, bem como as diferentes partes e 

prolongamentos que não puderam ser visualizados nas fotografias, tal perspectiva 

somente um desenho de câmara clara poderia proporcionar. 

 

 
 Figura 32. Imagem mostrando os diferentes prolongamentos e a disposição de alguna tipos celulares no 
córtex medial, numa perspectiva de corte coronal 
  

 
 Figura 33. Imagem mostrando mais tipos neuronais bem como seus distintos prolongamentos dispostos 
tanto na camada celular quanto na plexiforme interna e externa 
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5.1.3.2 Quantificação dos tipos neuronais detectados pelo método de Golgi 
 
 
 Todos os tipos neuronais visualizados na região do córtex medial do 

cérebro do T.hispidus, por meio do método de Golgi, foram classificados e contados, 

como pode ser visto na tabela 1. Os neurônios de maior prevalência foram os granulares 

unipolares que são comumente encontrados na camada celular. Por fatores ainda 

desconhecidos, em muitas amostras a visualização e contagem foi de difícil execução ou 

mesmo inviável. O que vem a diminuir a detecção de alguns tipos neuronais ou até 

mesmo ocultá-los. 

 

Granular Unipolar 201 44,37% 

Fusiforme 48 10,6% 

Granular multipolar 42 9,27% 

Granular bipolar 92 20,3% 

Couchant 10 2,2% 

Piramidal invertido 7 1,54% 

Fusiforme horizontal 1 0,22% 

Piramidal 31 1,76% 

Bi-piramidal 2 0,44% 

Piramidal aberto 1 0,22% 

Granular em leque 4 0,88% 

Granular Gigante 1 0,22% 

Gigante (plex. Interna) 7 1,54% 

Granular multipolar (plex. Interna) 1 0,22% 

Granular biplar (plex. Interna) 3 0,66% 

Granular em leque (plex. externa) 1 0,22% 

Granular bipolar (plex. Externa) 1 0,22% 

Tabela 1. Quantificação e porcentagem dos diferentes tipos neuronais classificados na região do córtex medial 
do cérebro do T. hispidus 
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5.1.3.3 Caracterização dos ependimócitos 

 

  Pelo mesmo método de Golgi foram estudadas as células gliais ou 

ependimócitos do córtex medial desse animal. Levando-se em conta que esses 

ependimócitos têm origem na região do epêndima do ventrículo cerebral, supõe-se que 

sejam os responsáveis pela estrutura organizacional da região do neocórtex e pelo 

processo migratório dos neurônios do espécime analisado. 

  Tais células apresentam notórias diferenças como, quantidade de 

processos ciliares voltados para o espaço ventricular, posição somática, fibras radiais 

(tipo de superfície dos prolongamentos), ramificações e o próprio comprimento dessas 

mesmas fibras. 

  Analisando-se esses ependimócitos pôde-se observar que:   

• Foram encontrados ependimócitos com o soma situado na região ependimária (Fig. 

34.1ª), outros com deslocamento do mesmo para regiões mais superiores da fibra 

(Fig. 34.1e), e ainda aqueles notados na região mais superficial da camada 

plexiforme externa do córtex, chamado segundo a literatura de Glia Limitans (Fig. 

34.1j); 

• Somas emitindo um (Fig. 34.1ª), dois, três (Fig. 34.1b e 34.1d) ou vários processos 

ciliares (Fig. 34.1c) em direção à luz ventricular denotam outra variação 

interessante, sendo que estas células têm papel importante na criação de uma 

movimentação do líquido céfalo-raquidiano (LCR) através da realização de 

movimentos dentro do espaço ventricular cerebral, além do ainda estudado e 

discutido papel na migração neuronal; 

• Comparando as superfícies das fibras radiais dos ependimócitos, pudemos distinguir 

os tipos liso (Fig. 34.1f), parcialmente liso com botões (ou espinhas) (Fig. 34.1e), 

repleto de botões (Fig. 34.1h) e arborizado com botões (espinhoso) (Fig. 34.1i). 

• Com relação às ramificações, temos ependimócitos com fibra única (Fig. 34.1e), 

dupla (Fig. 34.1g) e ramificada (Fig. 34.1i), e pelo alcance ou comprimento dessas 

fibras, por sua vez temos curtos (Fig. 34.1g), médios (Fig. 34.1h), e longos (Fig. 

34.1l), os quais se restringem aos limites das camadas plexiforme interna, celular e 

plexiforme externa respectivamente. 
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         Figura 34. Diferentes tipos de ependimócitos fotografados no córtex cerebral do lagarto Tropidurus 

hispidus. Técnica de Golgi, aumento de 400x de 1a ate 1k e de 100x em 1l a 1a – ependimócito 
monociliado; 1b – ependimócito tri-ciliado; 1c – ependimócito multiciliado; 1d - ependimócito tri-
ciliado; 1e – ependimócito de corpo deslocado; 1f – ependimócito liso; 1g - ependimócito curto 
bifurcado; 1h – ependimócito médio coberto por espinhas; 1i – ependimócito ramificado, 
arborizado com botões; 1j – glia limitans; 1k – ependimócito liso com ramificações e espinhas; 1l 
– ependimócitos longos e neurônios da camada celular do córtex medial. 
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5.2 Métodos imunohistoquímicos 
 
 
5.2.1 Estudo cortical do cérebro do T. hispidos por meio da imunohistoquímica 
para BrDU 
 
 
 Com a imunohistoquímica para BrDU foi comprovada a capacidade do 

Tropidurus hispidus de realizar neurogênese pós-natal, o que ratifica o mesmo espécime 

como um modelo experimental viável para o estudo de neurogênese pós-natal 

(MARCHIORO et al., 2005). 

 O material positivo para BrDU mostra os núcleos celulares com a 

coloração  escura, facilmente notável (Fig. 35). Várias foram as morfologias dos 

núcleos visualizados bem como a localização na região do córtex medial do cérebro dos 

animais usados nos testes (Figuras 36, 39 e 40). 

 Em alguns casos pode ser visualizado um aglomerado de núcleos na 

região do epêndima (Figuras 37 e 38). Núcleos assim não demonstram dinâmica 

migratória. Foi observado que as células donas dos núcleos tendiam a se desintegrar. O 

teste TUNNEL foi realizado para verificar se os mesmos sofreriam apoptose, no entanto 

o resultado foi negativo, classificando assim o destino das células donas de tais núcleos 

como “um modo distinto de morte celular”. 

 

 
               Figura 35. Figura panorâmica exemplificando uma fatia coronal do cérebro  

do T. hispidus após imunohistoquímica para BrDU, onde é possível 
visualizar núcleos marcados pela técnica (nas regiões em destaque) 

x150 
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 Figura 36. Núcleos positivos e pleiomórficos na região do epêndima no córtex medial do T. 
hispidus 

 

 
                Figura 37. Aglomerado de núcleos positivos cuja finalidade é desconhecida. Por meio do teste 

de TUNNEL pode ser constatado que as células donas do núcleo, apesar de não seguirem a 
dinâmica migratória das outras células impregnadas, também não sofriam o processo de 
apoptose. 
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                          Figura 38. Aumento em detalhe dos núcleos visualizados na figura anterior 
 

 
                                             Figura 39. Núcleo de célula com morfologia característica de situação 

estática, sendo assim, uma célula com função já estável na região 
cortical do cérebro 

 

 
                                              Figura 40. Núcleo de célula com uma morfologia alongada, o que se 

supõe ser uma célula em dinâmica de migração 
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5.2.2 Estudo do córtex medial do T. hispidus pela imunohistoquímica para GABA 
 
 
  Pela imunohistoquímica para GABA no córtex medial do lagarto 

Tropidurus hispidus pode-se visualizar os somas de neurônios GABA+ com numerosos 

puncta, que se supõe ser cestas inibitórias sinápticas (Fig. 41). Também podemos 

visualizar somas de interneurônios contactados por puncta, que estariam fazendo 

sinapses axossomáticas inibitórias. 

 

 
Figura 41. Figura mostrando esquema do córtex medial do cérebro do T. hispidus mostrando numerosos 
puncta GABA+ (aumento respectivo de x350 nas duas primeiras figuras e de x150 na montagem) 
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5.2.3 Imunohistoquímica para EC40 (detecção da vimentina da glia radial) 

 

  O teste imunohistoquímico denominado de EC40 (vimentina da glia 

radial) para que os movimentos migratórios fossem melhor compreendidos. 

  Os testes demonstraram uma grande quantidade de glia marcada, desde a 

região do epêndima à região da membrana glial limitante superficial, o que sugere um 

processo ativo de movimento migratório e atividade glial em toda a região cortical do 

cérebro do lagarto (Figuras 42 e 43). 

 

 
                              Figura 42. Glia impregnada (traços escuros) pelo EC40 no córtex medial do cérebro do 

T. hispidus  
 

 
                                                   Figura 43. Glia radial (traços escuros) que denota movimento migratório e 

atividade glial abundante no córtex medial 

Epêndima 

Membrana glial 
limitante superficial 

Camada celular 

x150 

x200 
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5.2.4 Visualização da microglia cortical do T. hispidus por meio da Lectina 
 
 
  Objetivando-se uma visão alternativa da microglia e sua distribuição pelo 

córtex do Tropidurus hispidus, foi utilizada a glicoproteína lecitina de tomate. Vale a 

pena ressaltar que não se trata de uma reação imunohistoquímica, pois não é utilizado 

nenhum anticorpo. 

  O teste da lectina demonstrou ser o T. hispidus susceptível também a esse 

teste para o estudo e detecção de microglia. Os resultados podem ser observados nas 

figuras 44, 45 e 46. 

 

 Figura 44. Córtex cerebral de T. hispidus processado pela técnica da lecitina de tomate mostrando a 
viabilidade do teste para o estudo da microglia no animal (aumento de x100) 
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Figura 45. Aumento da região do córtex medial mostrando inúmeras células gliais dispostas na camada 
plexiforme interna (aumento de x450) 
 
 

 
 Figura 46. Aumento mostrando uma micróglia corada por lecitina de tomate (aumento de 
x500) 
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6 DISCUSSÃO 
 
 
6.1 Métodos histológicos 
 
  O tecido nervoso, pela estrutura tridimensional e ramificada das suas 

células, é um objeto de estudo que apresenta uma série de complicações. Nesse estudo, 

foi feito uso de várias técnicas distintas com a dinâmica de galgar informações 

suficientes para caracterizar alguns dos diferenciais do cérebro do Tropidurus hispidus. 

Dentre as técnicas utilizadas, a técnica de Golgi foi a mais empregada no presente 

estudo.  

  Também foram aplicadas as técnicas de TIMM e Nissl com o objetivo 

de disponibilizar dados a respeito das dimensões, da morfologia do soma e da sua 

localização nas diferentes áreas do cérebro. A problemática inerente à visualização da 

morfologia tridimensional dos neurônios foi minimizada fazendo uso da técnica de 

Golgi. Na técnica de Golgi, menos de 5% das células da amostra são impregnadas com 

o cromato de prata, que tem a propriedade de recobrir a superficie celular, propriedade 

essa que traz o benefício de demonstrar todas as suas ramificações, sejam elas 

dendríticas ou axonais. Pelo fato da técnica de Golgi se tratar de uma técnica sujeita a 

variáveis diversas e algumas até desconhecidas, a chance de uma boa impregnações 

para estudo está sujeita a várias tentativas, mesmo assim, tipos celulares pouco 

freqüentes, com esta técnica, têm uma grande probabilidade de não serem 

demonstrados. 

 
 
6.1.2 Utilização comparativa do método TIMM 

 

  Em lagartos, o TIMM revela os campos de projeção do sistema axonal 

rico em zinco surgindo do córtex medial. O córtex dorso medial recebe dois tipos de 

aferentes: botões TIMM positivos e botões TIMM negativos. Esses dois tipos de 

aferentes ocupam diferentes laminações e têm origens distintas. Os botões TIMM 

positivos partem do córtex medial e ocupam as regiões justasomáticas. Sua morfologia é 

típica de botões excitatórios apresentando vesículas claras e contatos assimétricos. Eles 

são comparáveis aos botões das fibras musgosas do hipocampo dos mamíferos 
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(MOLOWNY et al., 1987; LOPEZ-GARCIA et al., 1983; MARTINEZ-GUIJARRO et 

al., 1984; 1987; 1991). 

  Os botões TIMM negativos são encontrados na zona TIMM negativa e na 

camada celular. Desde que a maioria dos aferentes intra e extracorticais para o córtex 

dorso medial convirjam nessa zona superficial, isso sugere que os botões TIMM 

negativos têm diversas origens. Alguns botões TIMM negativos podem ser excitatórios 

e são freqüentemente vistos na zona superficial. Outros podem ser inibitórios e ficam 

localizados na zona TIMM negativa e na camada celular, onde eles formam redes 

pericelulares ou fazem contatos axo-axonais (MARTNEZ-GARCIÍA et al., 1986; 

SCHWERDTFEGER and LOPEZ-GARCIA, 1986; DE LA IGLESIA et al., 1994) 

  A distribuição dos botões pré-sinpaticos no córtex dorso-medial dos 

lagartos é similar àqueles na região hipocampal dos mamíferos. Em mamíferos, as fibras 

musgosas TIMM positivas terminam no stratum lucidum juxtasomático, enquanto os 

botões TIMM negativos ocupam o stratum radiatum e o stratum lacunosum moleculare. 

A zona TIMM positiva da camada plexiforme externa dos lagartos pode ser comparada 

com o stratum lucidum, enquanto a zona TIMM negativa superficial pode ser 

comparada aos strata radiatum e lacunosum moleculare. Nos lagartos, assim como em 

mamíferos, aferentes ricos em zinco terminam em áreas justasomáticas (HAUG, 1974; 

MARTINEZ-GUIJARRO et al., 1991). 

  A população neuronal das regiões medial e dorso medial dos lagartos são 

heterogêneas como é visto em impregnações por Golgi (DE LA IGLESIA et al., 1994). 

A maioria dos tipos neuronais homólogos encontradas no Tropidurus hispidus tem sido 

previamente reportada para outras espécies de répteis. 

  A morfologia do neurônio bipiramidal é similar no Tropidurus hispidus, 

no Podarcis hispanica e em outros lagartos, e até mesmo em cobras. Os neurônios 

bipiramidais do córtex dorso medial recebem aferentes TIMM positivos do córtex 

medial, os quais terminam em espinhas dendríticas dos segmentos dendríticos 

intermediário e proximal, assim como os aferentes TIMM negativos que vêm de outros 

neurônios bipiramidais (MARTINEZ-GUIJARRO et al., 1984; DE LA IGLESIA et al., 

1994). 

  A distribuição dos aferentes para os neurônios bipolares lembra os 

neurônios piramidais em mamíferos, os quais recebem aferentes TIMM positivos da 

fascia dentata (botões das fibras musgosas) que terminam no stratum lucidum 

justasomático. Alguns neurônios piramidais dos mamíferos também recebem aferentes 
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de outros neurônios piramidais de ambos os hemisférios que terminam no stratum 

radiatum acima do stratum lucidum TIMM positivo. Entende-se que, a organização 

geral laminar das regiões zinco positivas vista no Tropidurus hispidus e nos outros 

lagartos, bem como suas potenciais relações entre os elementos neuronais de algumas 

regiões corticais dos lagartos assemelham-se muito àquelas encontradas na região 

hipocampal de mamíferos (HAUG, 1974; MARTINEZ-GUIJARRO et al., 1991). 

 

 

6.1.3 O método de coloração Nissl 

 

  O método de Nissl demonstra áreas citoplasmáticas ricas em 

ribonucleoproteínas (corpos de Nissl) (BÖCK, 1979). 

A técnica de Nissl tem sido comumente usada apenas como contraste 

conjugada a outras técnicas, como a de Nissl, por exemplo, ou para caracterizar os 

aspectos organizacionais de modo geral (DE LA IGLESIA et al., 1997). 

Os resultados com Nissl ilustram a organização tri-camada da região 

cortical geral, incluindo a camada molecular, a densa camada celular e linhas de corpos 

de células ependimárias na superfície ventricular. Ou seja, a técnica de Nissl 

demonstrou a organização padrão no córtex cerebral do Tropidurus hispidus bem como 

no Podarcis hispanica, em tartarugas e em mamíferos, com a maioria dos somas 

neuronais agrupados juntos para formar as camadas celulares (BÖCK, 1979; 

CONNORS and KRIEGSTEIN, 1986; BERNABEU et al., 1994; DE LA IGLESIA et 

al., 1997; GIOLA et al., 2000). 

Os aspectos comparativos demonstraram uma organização estrutural de 

acordo com o Podarcis hispanica, com a mesma citoarquitetura, mostrou um córtex 

medial composto de células de tamanho relativo grandes, médias e pequenas, cujos 

somas variam entre arredondados, ovais, alongados ou poligonais, mostrou também 

diferentes basofilias (leve, moderada ou pesadas) do citoplasma e positividade aos 

reagentes da técnica. 
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6.1.4 A classificação dos neurônios pelo método de Golgi 

 

  Uma considerável variedade de tipos neuronais em vários estudos prévios 

com a impregnação pelo método de Golgi. A probabilidade de impregnação de tipos 

neuronais pouco freqüentes é diretamente proporcional à quantidade de animais 

processados. Por ser um estudo inédito nessa espécie de animal, os tipos de neurônios 

visualizados foram classificados em consonância com estudos anteriores (DE LA 

IGLESIA et al., 1997), no entanto, estudos futuros podem vir a acrescentar novos 

dados. 

  No entanto, alguns neurônios apresentados nesse estudo se identificam 

com os tipos apresentados em estudos anteriores com outros animais, apesar de 

nomenclaturas distintas. 

Três tipos ultraestruturais principais de corpos celulares foram 

observados: soma globoso, soma fusiforme e soma pequeno. Desses ultraestruturas 

descendeu o requisito básico para a classificação dos neurônios estudados. 

  O tipo granular unipolar se assemelha às células granulares da fascia 

dentada hipocampal de mamíferos (SERESS and POKORNY, 1981; SERESS and 

FROTSCHER, 1990; AL-HUSSEIN and AL-ALI, 1995), ambos se caracterizam pelo 

formato esférico, com emissões de dendritos em direção à camada superior ou em 

direção a áreas contralaterais. 

  O neurônio granular multipolar não parece corresponder a nenhum outro 

descrito na literatura (provavelmente pela sua baixa freqüência de impregnação) exceto 

ao neurônio multipolar descrito no lagarto espanhol Podarcis hispanica, ambos têm 

localização no córtex medial na região da camada celular e esparsamente no córtex 

dorso medial, e apresentam ramificações dendríticas em projeção multidirecional (DE 

LA IGLESIA et al., 1997). 

  O neurônio piramidal parece corresponder aos neurônios denominados 

“pirâmides dislocadas” por Ramón y Cajal (RAMÓN Y CAJAL, 1917) e ao neurônio 

bipolar ectópico do Podarcis hispanica (DE LA IGLESIA and LOPEZ-GARCIA, 

1997). E assemelham-se basicamente pela morfologia piramidal do soma e suas 

diversas localizações no córtex medial. 

  Levando-se em consideração que o córtex medial dos lagartos e a fascia 

dentata hipocampal dos mamíferos são considerados homólogos em seus padrões cito e 

quimioarquitetônicos, em sua posição no circuito cortical e em sua ontogênese tardia, 
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sua população de neurônios divide muitas similaridades (LOPEZ-GARCIA et al., 

1992).  A tabela 2 resume as principais semelhanças entre os neurônios do córtex 

medial do T. hispidus e as células granulares dentadas da formação hipocampal de 

diferentes espécies de mamíferos. 

  Comparando com a fascia dentata dos mamíferos, a diversidade 

morfológica encontrada na população de neurônio do córtex medial dos lagartos é 

intrigante. Há três fatores propostos que influenciariam essa variabilidade: genética, 

histogênica e ambiental. O aparecimento de diferentes tipos neuronais como resultado 

de programas de expressão genéticas diferenciais é algo pertinente. Mesmo assim, 

apesar de ser possível ou mesmo provável para alguns tipos (unipolar, bipolar e 

multipolar), ainda não há uma evidência clara para uma interpretação do porque de 

haver tantos tipos de neurônios no córtex medial dos lagartos (OLUCHA et al., 1988; 

HOOGLAND and VERMEULEN VAN DER ZEE, 1993; DE LA IGLESIA et al., 

1997). 

   

Referência; espécie, procedimento Mamíferos (fascia dentata) Tropidurus hispidus (córtex medial) 
RAMÓN Y CAJAL, 1911; Coelho, 
Golgi 

- Células triangulares 
- Células granulares 

- Neurônios granulares 
unipolares 

- Neurônios granulares 
bipolares 

- Neurônios piramidais 

LORENTE DE NÓ, 1934; 
Camundongo, Golgi 

- Células granulares ectópicas 
- Células granulares 

- Neurônios piramidais 
- Neurônios granulares 

unipolares 
- Neurônios granulares 

bipolares 

STENSAAS, 1968; Feto de coelho, 
Golgi 

-        Células granulares 
 
 

- Neurônios granulares unipolares 
- Neurônios granulares bipolares 

SERESS and POKORNY, 1981; Rato, 
Golgi 

- Células granulares 
superficiais 

- Células granulares profundas 
- Células granulares difusas 

- Neurônios couchant 
- Neurônios bipolares 
- Neurônios fusiformes 
- Neurônio piramidais 
- Neurônios bipiramidais 

DUFFY and RAKIC, 1983; Macaco, 
Golgi 

- Células granulares superficiais com 
dendritos primários múltiplos 
- Células granulares profundas com 
dendrito primário simples 

- Neurônios couchant 
- Neurônios bipiramidais 
- Neurônios fusiformes 

WILLIAMS and MATTHYSSE, 1983; 
Camundongo, Golgi 

- Células granulares 
multipolares superficiais 

- Células granulares 
monopolares profundas 

- Células granulares com 
muitas espinhas dendríticas e 
somas grandes 

- Células granulares com 
poucas espinhas dendríticas e 
somas pequenos 

- Neurônios couchant 
- Neurônio granulares unipolares 
- Neurônios ranulares bipolares 
- Neurônios fusiformes 
- Neurônios gigantes 
- Neurônios piramidais abertos 

MARTÍ-SUBIRANA et al., 1986; Rato, 
Golgi 

- Células granulares ectópicas 
- Células granulares ectópicas 

bipolares 
- Células granulares ectópicas 

bipolares 

- Neurônios granulares 
unipolares 

- Neurônios granulares 
bipolares 
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LÜBBERS and FROTSHER, 1987; 
Rato, Golgi 

- Células granulares 
superficiais 

- Células granulares profundas 

- Neurônios granulares 
unipolares 

- Neurônios granulares 
bipolares 

- Neurônios fusiformes 
- Neurônios bipiramidais 

SERESS and FROTSCHER, 1990; 
Primatas, Golgi 

- Células granulares 
superficiais 

- Células granulares profundas 
- Células granulares bipolares 
- Células granulares grandes 
- Células granulares pequenas 
- Células ectópicas 

- Neurônios granulares 
unipolares 

- Neurônios granulares 
bipolares 

- Neurônios fusiformes 
- Neurônios piramidais 
- Neurônios bipiramidais 

AL-HUSSEIN and AL-ALI, 1995; 
Humano, Golgi 

- Células granulares com dendritos 
apicais múltiplos 
- Células granulares com dendrito apical 
simples 
- Células granulares bipolares 
- Células moderadamente espinhosas 
(espinhas dendríticas) 
- Células granulares muito espinhosas 
- Célula não granular tipo 1 (nG1) 

- Neurônios granulares unipolares 
- Neurônios granulares bipolares 
- Neurônios granulares multipolares 
- Neurônios fusiformes 
- Neurônios piramidais 
- Neurônios bipiramidais 

Tabela 2. Neurônios da formação hipocampal dos mamíferos e possíveis correspondentes no córtex 
medial do T. hispidus. Como é possível observar, as classificações entre os trabalhos são as distintas (o 
que pode ter limitado a precisão do quadro comparativo) e nem todos os tipos neuronais do T. hispidus 
tiveram correspondência nos trabalhos citados (tabela retirada de DE LA IGLESIA et al., 1997). 
 
 
 
6.1.5 A caracterização das células ependimárias 

 

  O epêndima possui um importante papel na regeneração após um dano 

em vertebrados como anfíbios e lagartos (CHERNOFF, 1996). Após uma lesão no 

cordão espinhal, as células pendimárias proliferam e migram para regenerá-lo. 

Proliferação de células ependimárias é comum durante os primeiros períodos pós-natais 

e embriônicos na maioria das espécies; de qualquer modo a atividade das células 

ependimárias diminui bastante no período pós-natal. Em mamíferos adultos, a atividade 

proliferativa limitada persiste no epêndima sob condições normais (BRUNI, 1998). 

Mesmo assim, após uma lesão, há um aumento da resposta proliferativa das células 

ependimárias. O epêndima também responde à estimulação por fator de crescimento 

(MOTHE and TATOR, 2005). 

  Em estudos anteriores com o P. hispanica, células marcadas com 

precursores de DNA puderam ser observadas na superfície ependimária do ventrículo 

lateral, sendo especialmente abundante em áreas específicas se mostrando com uma 

aparência pseudo-colunar, como no sulco, que parece ser uma região onde um 

neuroepitélio embrionário residual ainda permanece. Experimentos com marcadores 

proliferativos indicam que algumas células ependimárias podem sofrer divisões 

assimétricas e dar origem a uma célula que se diferencia e que se incorpora ao 
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parênquima cerebral, enquanto outras permanecem no epêndima. Essas células 

poderiam se dividir outra vez sob outras circunstâncias e essa poderia ser considerada 

com uma célula tronco neuronal (LOPEZ-GARCIA et al., 2002). 

  Neste trabalho com o T. hispidus, foram encontradas células 

ependimárias em todos os níveis corticais e com várias morfologias. Na literatura 

pesquisada não foi entrado um trabalho focado na classificação e função dos diversos 

tipos de células ependimárias. Levando-se em conta a complexidade organizacional 

dessas células e aspectos ainda não confirmados do seu papel integral nos processos do 

córtex cerebral, são necessários mais estudos específicos direcionados a essas células. 

 

 

6.2 Métodos imunohistoquímicos 

 

6.2.1 Observação da imunohistoquímica para BrDU no córtex medial do T. 

hispidus 

 

  Os testes de imnohistoquímica para BrDU feitos no T. hispidus tiveram o 

objetivo de observar a ocorrência de núcleos marcados para servir de primeiro passo em 

posteriores estudos do potencial de regeneração do córtex medial desse animal. A 

presença dos núcleos marcados por BrDU que pertencem a células proliferativas nas 

áreas telencefálicas e ependimárias está de acordo com experiemntos feitos antes no 

mesmo animal (MARCHIORO et al., 2005) e no Podarcis hispanica (LOPEZ-

GARCIA et al., 1990). Também devemos levar em consideração que essas células 

proliferativas dão origem a neurônios migratórios que são posteriormente recrutados no 

parênquima cortical como foi observado no Podarcis hispanica (LOPEZ-GARCIA et 

al., 1990). 

  No trabalho de Marchioro (MARCHIORO et al., 2005), foi observado 

que os espécimes adultos de T. hispidus provavelmente completam o desenvolvimento 

pós-natal do seu córtex cerebral, pois a grande quantidade de núcleos marcados 

remanescentes na região do epêndima no período de 15 a 30 dias após o pulso de BrDU 

está de acordo com uma taxa reduzida de migração radial. Essa situação é mais 

semelhante àquela observada em pássaros ou mesmo mamíferos em comparação com o 

P. hispanica. 
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6.2.2 O reflexo do teste de GABA no córtex medial do T. hispidus 

 

  Muitos neurônios no córtex medial do T. hispidus se mostraram GABA-

imunoreativos, assim como no P. hispanica (MARTÍNEZ-GUIJARRO et al., 1994; DE 

LA IGLESIA et al., 1997). É sabido hoje em dia que GABA seria um neurotransmissor 

em répteis (BLANTON et al., 1987). Os puncta GABA imunoreativos estão 

distribuídos por todas as camadas, mas demonstrou ser mais abundante na plexiforme 

externa, como no P. hispanica (DE LA IGLESIA et al., 1994), mas também demonstra 

abundância e difusamente distribuídos pelo córtex dorso medial. Freqüentemente, os 

puncta GABA positivos podem ser vistos entrando em contato somas neuronais nas 

diversas camadas corticais. Os somas GABA negativos também podem ser visualizados 

distribuídos de modo difuso na região cortical. 

  Nos mamíferos os neurônios GABA positivos são inibitórios 

(BLANTON et al., 1987), foi constatado que os neurônios GABA positivos em répteis 

também teria natureza inibitória (DE LA IGLESIA at al., 1994). Ficaram demonstradas 

então as homologias, quanto aos resultados com a imunohistoquímica para GABA, 

entre o T. hispidos e o bem estudado P. hispanica e traz a necessidade de mais estudos 

para que outras características imunohistoquímicas sejam estudadas. 

 

 

6.2.3 O estudo da glia radial pelo EC40 

 

  As similaridades entre glia radial e células tronco no cérebro adulto e 

embrionário já se extenderam além de simples correlações anatômicas. No cérebro das 

aves, a função das células da glia radial é a de serem progenitoras de novos neurônios 

(ALVAREZ-BUYLLA et al., 1990). Estudos mais recentes têm demonstrado que a glia 

radial no córtex embrionário de mamíferos são precursoras neurogênicas e gliogênicas 

(TRAMONTIN et al., 2003). Tais estudos sugerem que a glia radial dá origem ao 

epêndima, aos oligodendrócitos e astrócitos. Esses estudos indicam que essas células 

funcionam como células tronco. De fato, glia radial, astrócitos da zona subventricular e 

astrócitos do hipocampo possuem características de uma glia diferenciada por processos 

complexos dos quais as mesmas funcionam com células de suporte. 

  Essa discussão não está afirmando que todas as células gliais são células 

tronco. Apenas pesquisas futuras poderão desenvolver métodos para identificar as 
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células gliais que funcionam como células tronco e aquelas que servem com a função de 

suporte. 

  Ao contrário do P. hispanica, o T. hispidus não demonstrou reatividade 

significativa à imunohistoquímica para GFAP. Esse teste denotou uma presença 

marcante de glia radial em todo o parênquima cortical do T. hispidus, assim como o 

GFAP mostrou no P. hispanica (LOPEZ-GARCIA et al., 1992). 

 

 

6.2.4 A visualização da microglia no T. hispidus pela técnica da lectina 

 

  As células da microglia são parte constante no sistema nervoso central 

apesar de sua distribuição diferir bastante (CASTELLANO et al., 1991). O fato de 

células geradas no epêndima aparecerem notadamente distintas em áreas ependimárias 

diferentes sujere que a migração radial e o recrutamento na principal camada celular não 

é somente limitada ao córtex medial (MOLOWNY et al., 1995; NACHER et al., 

1999b). 

  No período compreendido da ontogênese do córtex dos lagartos, as 

células da micróglia aparecem no córtex cerebral após uma explosão de neurogênese 

cortical, o que sujere sua relação com o controle da neurogênese além da já conhecida 

atividade na remoção dos resíduos neuronais (NACHER et al., 1999a; 1999b). 

  A reatividade positiva da microglia do T. hispidus à técnica da lecitina 

abre espaço para posteriores e mais avançados estudos da morfofisiologia e 

funcionalidades da microglia nesse animal assim como ocorreu com o P. hispanica que 

é hoje um modelo experimental para estudos morfofisiológicos cerebrais (NACHER et 

al., 1999a; 1999b). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

80 

7 CONCLUSÃO 

 
  Tendo em vista todos os aspectos analisados, entende-se que o 

cérebro do lagarto Tropidurus hispidus, por suas características organizacionais e 

imunohistoquímicas na região do córtex medial, a relativa necessidade de novos 

modelos experimentais para estudos de plasticidade e regeneração no sistema nervoso e 

sua disponibilidade nessa região, é um modelo experimental viável e muito interessante 

para estudos de neurogênese e regeneração neural. 
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