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Hipotálamo e Hipófise na Vida Fetal e Nascimento

Morfologia do Cérebro Endócrino
Hipotálamo e Neurohipófise

Funções: autonômicas e complexas, 
com alto nível de integração.

Parte ventral do diencéfalo e 
ventralmente é contíguo com o infun-
díbulo e a haste hipofisária, de onde 

partem os axônios para a neuro-
hipófise.

É um importante link entre todas as áreas cerebrais, integrando

vísceras, sistema endócrino e funções comportamentais em

um grande número de circuitos recíprocos.
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TOPOGRAFIA NUCLEAR

Plano Coronal:
3 regiões

Área Pré-optica:

funcionalmente integrada 
com o hipotálamo, pois inclui
neurônios que regulam a AH e 

estruturas essenciais para o ba-
lanço HE.

Plano Parasagital

CONEXÕES CLÁSSICAS

Aferentes: cérebro, gânglio basal, córtex cerebral e áreas olfatórias.

Eferentes: conexão Hipotálamo-Neurohipófise.
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Fisiologia e Fisiopatologia 
Cérebro Endócrino e Hipotálamo

Geoffrey Harris e Ernest Schaner (1940):

Controle do hipotálamo na hipófise anterior,
cérebro e sistema endócrino.

3 – 4 semana: sulcus limitans

aparece no lúmen do TN.

sulcus limitans:divisão dorsal
e ventral: 

sulcus hipotalamico

Formação da hipófise
(quinta semana)

UNIDADE HH

NEUROANATOMIA FUNCIONAL

Regiões Hipotalamicas e Núcleos de Interesse Neuroendócrino:

Região Significado Funcional

Quiasmática (pré-óptica) Supraquiasmático                      Maior ritmo circadiano
Sexualmente dismórfico             ? Comp. sexual masculino
Supraoptico                                Secreção vasopressina e oxitocina
Para ventricular                           Secreção vasopressina e oxitocina

Tuberal Ventromedial 

Dorso medial
Infundibular (arqueado)
Lateral tuberal
Tuberomamilar

Alimentação, agressividade, 
Comport. sexual?  sec. gonadotrof,
Influencia área cortical e comportamento 

Incerto
Secreção hipofisária (gonadotrof.)
Alimento e metabolismo
Incerto

HISTOLOGICAMENTE

São 2 tipos de neurônios:

Tipo 1: grandes (magnocelular)
Arginina-vasopressina (AVP): secreta neurofisina II
Oxitocina (ambos secretam neurofisina I)

Tipo 2: pequenos( parvicelular)

AVP: co-localização com angiotensina II
Oxitocina: co-localização com CRH e CCK (cistoquinina) e outros.

HORMONIOS HIPOFISIOTRÓPICOS

GnRH: LH e FSH
CRH: Pró-opiomelanocortina (contém corticotrofina e ß endorfina)
TRH: TSH
PRF/PIH: Prolactina
GHRH : GH

*TRH e VIP (vaso ativo intestinal peptídeo), secretam PRL in vitro e in vivo
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NÚCLEO SUPRAQUIASMÁTICO

Geram os ritmos circadianos em todos os mamíferos.
Os neurônios contém AVP, VIP, neuropeptídeo Y e neurotensina.

Grande variação do número de células com as estações do ano:
Menos da metade no verão em relação ao outono.

É sexualmente dismórfico: esférico em meninos e alongados em meninas.
Preferência sexual tem sido associada com o volume deste núcleo: implicação funcional?

FUNÇÕES DO HIPOTÁLAMO NÃO ENDÓCRINO:

Regulação da Temperatura: hipotermia e hipertermia paroxística
hipertermia cíclica
hipertermia maligna
hipertermia neuroléptica maligna 
(rápida retirada de dopaminérgicos)           

Emoção e Libido

Regulação do apetite

Feedback adipócito/hipotálamo

FUNÇÕES AUTONOMICAS DO HIPOTÁLAMO:

Cardiovascular
Respiração: edema pulmonar neurogenico
Gastrointestinais
RITMOS BIOLÓGICOS
Memória
Sono

Síndromes Hipotalamicas:
Epilepsia diencefálica
Glioma do hipotálamo anterior (crianças pequenas), euforia: 
Síndrome Diencefálica da Infância.

Síndrome de Kleine-Levin: episódios de sonolência, seguidos de
Hiperatividade, irritabilidade e aumento
Do apetite em meninos adolescentes. Causa desconhecida.

A GLANDULA PINEAL

Pinealócitos:

Triptofano é metabolizado em vários hormônios.

Melatonina e Serotonina
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MORFOLOGIA DA HIPÓFISE

Embriologia:

Parte epitelial - pars distalis, intermedia e tuberalis
(ivaginação ectodérmica – bolsa de Rathke)

Parte neural - pars infundibularis, talo neural e a pars posterior ou nervosa
( à partir do assoalho do diencéfalo)  

Final do terceiro mês de gestação:
Hipófise claramente reconhecida
Infundíbulo se alonga
Hipófise penetra profundamente na sela turca
Neurohipófise se diferencia e se conecta ao talo hipofisário 

GH e ACTH: 9 semana
Cadeias α e ß dos hormonios glicoproteicos:TSH, FSH e LH
Vasopressina e oxitocina: 10 semana
Prolactina: 20 semana

Diferenças histológicas:
Cél. Acidófilas ( 3 mês) e basófilas pouco mais tarde
Tecido conectivo com vasos se torna evidente ( 8 semana)
Neurosecreção da HP (5 mês).

MORFOLOGIA DA HIPÓFISE

MORFOLOGIA DA HIPÓFISE
Anatomia:

Glândula oval, bilateralmente simétrica,
Medindo 13mm tranversalmente, 9mm anteroposterior e 6mm verticalmente.
Peso médio de 0,6g (~0,61g ao nascimento).
Parte anterior mais volumosa que a posterior.

Desenvolvimento da Hipófise Anterior

Desenvolvimento da Hipófise Anterior
Rpx (Rathke’s pouch homeobox): expressado em células embrionicas.
É requerido para a apropriada diferenciação da HA.
Displasia septo-optica é uma condição heterogenea com uma combinação de
hipoplasia do nervo óptico, da hipófise e anormalidades da linha média 
(ausência do corpo caloso e septo pelúcido).
Duas crianças descritas com agenesia do corpo caloso, hipoplasia do nervo óptico 
e panhipopituitarismo, tinham mutação homozigótica no códon 53 do Rpx, resultando em troca da 
arginina para cisteina, com drástica redução no RPX DNA binding.

Desenvolvimento da Hipófise Anterior

Ptx: manutenção da transcrição celular-específica em 2 linhagens hipofisárias: 
gonadotrofos e corticotrofos
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Desenvolvimento da Hipófise Anterior

LHX3: é um LIM-type homeodomain protein 

(dos membros originais dos genes do LIM homeobox:
Lin-11, islet-1 (isl-1), e mec-3.
É responsável pela sobrevivência ou proliferação da bolsa de Rathke

Desenvolvimento da Hipófise Anterior
PROP -1: (prophet of pit-1) é um fator de transcrição restrito à HA.

Várias mutações do prop-1 descritas.

Desenvolvimento da Hipófise Anterior
PIT-1: Growth Hormone Factor-1: membro da família dos fatores de transcrição, POU, 
responsáveis pelo desenvolvimento dos mamíferos.
POU é um acrônimo para Pit-1: Oct-1(amplamente expressado, Oct-2, expressado nos linfócitos B e 
certas áreas do cérebro e Unc-86 (desenvolvimento de célula neuronal).
A expressão de Pit-1 é restrita à HA e é identificado por um binding específico para AT célula-específica 
de genes para células de PRL e GH.

Paulo César Alves da Silva, Marilza Leal Nascimento, Genoir Simoni, 
Edson Cechinel, Rose Muller Linhares, Adriana B. Balancieri, Silvia Guesser.   
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