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Sabe-se que os hormônios esteroides sexuais influenciam uma série de
funções e comportamentos, inclusive reprodução, agressividade, humor e
aprendizado (Fillit et al., 1986; McEwen, 2002; Ostlund et al., 2003; Craft
et al., 2004; McCarthy, 2008). Embora muitos destes comportamentos sejam
influenciados pelos hormônios produzidos nas gônadas, sabe-se que os esteroides
produzidos no cérebro podem ter influência significativa sobre a função cerebral
e, consequentemente, sobre o comportamento. Um exemplo marcante de como
os esteroides cerebrais (neuroesteroides) podem influenciar o sistema nervoso
central é uma recém-descoberta atuação do hormônio feminino clássico, estrógeno
(17ß-estradiol, E2), no processamento de informações sensoriais, especialmente a
função auditiva. Esta revisão vai enfatizar especificamente o trabalho conduzido
recentemente por nosso grupo de pesquisa e apresentado, em São Paulo, no
VII Simpósio Internacional de Otorrinopediatria da IAPO, além de trabalhos
selecionados de outros grupos. Coletivamente, estas descobertas recentes definiram
como e em que extensão o E2 produzido por neurônios auditivos centrais influencia
a funcionalidade dos circuitos cerebrais que suportam a função auditiva, e como
afeta os comportamentos com base na audição. Para uma descrição mais completa
e discussão sobre o papel de E2 sobre o processamento auditivo central, consulte
(Maney e Pinaud, 2011; Pinaud e Tremere, 2012).
A hipótese de que o E2 poderia modular a audição evoluiu continuamente ao
longo dos últimos 30 anos. Uma das primeiras indicações da importância de E2 no
processamento sensorial advém das mudanças observadas nos limiares de audição
durante o ciclo menstrual (Davis e Ahroon, 1982; Walpurger et al., 2004). Além
disso, pacientes com síndrome de Turner, que apresentam deficiência de estrogênios
e o declínio nos níveis de E2 que ocorrem naturalmente com o envelhecimento
já foram fortemente relacionados com déficits na função auditiva (Gungor et al.,
2000; Hederstierna et al., 2009). A conexão entre os níveis plasmáticos de E2 e o
desempenho auditivo está bem estabelecida tanto em seres humanos quanto em
diversos modelos animais, tais como roedores, macacos, aves canoras, sapos e
peixes (Maney e Pinaud, 2011; Pinaud e Tremere, 2012).
Apesar da clara conexão entre níveis circulantes de E2 e função auditiva, só
recentemente foi esclarecido que a ação do E2 cerebral, é diferente do hormônio
gonadal. A seguir resumimos as principais observações, que transformaram a visão
de E2, anteriormente considerado um hormônio plasmático envolvido no controle
do ganho periférico do processamento auditivo passando a ter caracterizada sua
ação de neuromodulador produzido localmente, e responsável por controlar o fluxo,
resolução e retenção de informações acústicas nas áreas auditivas do proencéfalo.
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A descoberta de que E2 é um neuromodulador cerebral da função auditiva
central ocorreu em um modelo bem estabelecido de audição em vertebrados, o
pássaro diamante-mandarim (zebra finch - Taeniopygia guttata). Uma estação
fundamental na via auditiva ascendente nesta espécie é o nidopallium caudomedial
(NCM), uma região análoga do córtex associativo auditivo dos mamíferos. As
células do NCM de animais em vigília respondem vigorosamente a estímulos
auditivos, com preferência dada aos sinais de comunicação da mesma espécie
(conspecíficos) se comparadas a cantos heteroespecíficos ou estímulos artificiais
(Mello et al., 1992; Chew et al., 1996; Velho et al., 2005; Pinaud e Terleph, 2008).
Um aspecto importante é que o NCM exibe alto nível de expressão da enzima
aromatase, de síntese de estrógeno (ou estrógeno sintetase), assim como receptores
de estrógeno, sugerindo que os neurônios nesta área auditiva podem tanto produzir
quanto responder localmente aos estrógenos (Bernard et al., 1999; Metzdorf et
al., 1999; Saldanha et al., 2000; Pinaud et al., 2006; Tremere et al., 2009; Jeong
et al., 2011). Consistente com esta hipótese, a experiência auditiva resulta em
aumento rápido e seletivo dos níveis de E2 no NCM (Remage-Healey et al.,
2008). A relevância funcional deste aumento dos níveis locais de E2 dependentes
de experiência só foi esclarecida recentemente. Nosso grupo obteve registros
extracelulares combinados a manipulação farmacológica bilateral em diamantesmandarim em estado de vigília e sob contenção, para determinar os efeitos de E2
sobre a atividade das respostas neuronais do NCM.
Os neurônios do NCM respondem intensamente à execução de cantos conspecíficos. Observamos que infusões de E2 no NCM aumentavam as taxas de descarga de umidades isoladas de forma dose-dependente (variação de 67,9-145,3%)
(Tremere et al., 2009; Tremere e Pinaud, 2011). É importante observar que a cinética temporal dos efeitos de E2 na neurofisiologia dos neurônios do NCM foi extremamente rápida (segundos) e consistente com a velocidade de neuromoduladores
clássicos. Estudos subsequentes de um grupo independente revelaram resultados
semelhantes em preparação anestesiada (Remage-Healey et al., 2010).
Evidências adicionais indicando que o E2 modula diretamente o processamento auditivo central foram reveladas quando infundimos tamoxifeno (TMX)
localmente, um modulador de receptores de estrógeno que age como antagonista
no NCM ou ICI 182780 (ICI), um antagonista clássico e seletivo de estrógeno. O
antagonismo do receptor de estrógeno com TMX reduziu as taxas de descarga neuronal evocada por estímulo auditivo de forma concentração-dependente (variação
48,4-71,4%) (Tremere et al., 2009). Resultados semelhantes foram obtidos com a
infusão de ICI no NCM. Mais especificamente, o bloqueio dos receptores de estrógeno com ICI reduziu as taxas de descarga dos neurônios do NCM em 36,4% em
comparação aos níveis pré-infusão (Tremere e Pinaud, 2011).
As observações acima relatadas indicam que o E2 modula direta e localmente
a fisiologia dos neurônios do NCM. Ainda não se sabe, entretanto, se o E2 que afeta
as respostas neuronais do NCM deriva de fontes gonadais ou locais. Para resolver
esta questão, bloqueamos a produção de E2 pelos neurônios do NCM através da infusão do inibidor seletivo de aromatase 1,4,6-androstatrieno-3,17-diona (ATD) no
NCM. O desfecho desta manipulação farmacológica foi a supressão da produção
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local de E2 no NCM, mantendo-se intacta a produção gonadal de esteroides. Observamos que o bloqueio da produção local de E2 no NCM resultou em supressão
significativa das respostas neuronais evocadas por estímulos auditivos (Tremere et
al., 2009). O tratamento com ATD reduziu especialmente a taxa de descarga dos
neurônios do NCM de forma dose-dependente (variação: 43,9-78,3%). Resultados
semelhantes foram também obtidos com a infusão no NCM do inibidor de aromatase não esteroide fadrozol (Tremere e Pinaud, 2011). Estes resultados demonstram que o E2 produzido localmente no NCM tem uma influência significativa
sobre as propriedades da resposta neurofisiológica desta via auditiva.
Quais mecanismos fazem com que o E2 tenha efeito tão rápido sobre a
fisiologia dos neurônios sensoriais? Notadamente, é bem improvável que seja
através da chamada “resposta genômica clássica do E2”, na qual receptores
ativados de estrógeno modulam a expressão gênica através de regulação da
transcrição, pois tais mecanismos são significativamente mais lentos que os efeitos
observados. Nosso grupo, portanto, levantou a hipótese de que os efeitos de E2
sobre a fisiologia do NCM são provavelmente mediados através de modulação
da neurotransmissão rápida, como foi relatado para outras áreas cerebrais como o
hipocampo (revisão de Woolley, 2007).
O NCM é intensamente populado por neurônios inibitórios e recebe alto
nível de sinal GABAérgico, sendo os efeitos inibitórios pós-sinápticos mediados
principalmente através de receptores GABAA (Pinaud et al., 2004; Pinaud e Mello,
2007; Pinaud et al., 2008). Além disso, a inibição via atividade de receptores
GABAA é um componente vital da codificação e organização temporal das taxas
de pico de descargas evocadas por música nos neurônios do NCM (Pinaud et al.,
2008). A justaposição densa dos elementos inibitórios e a prevalência de sinalização
de E2 no NCM sugerem uma correlação funcional entre os dois sistemas nesta
área auditiva. Para determinar se o E2 afeta a transmissão inibitória no NCM,
obtivemos registros com patch-clamp de células inteiras em preparações de cortes
de NCM, técnica previamente desenvolvida por nosso grupo (Pinaud et al., 2004;
Pinaud et al., 2008; Tremere et al., 2009). Quando o E2 foi aplicado aos cortes
de NCM, observamos uma redução média de 52% na frequência de correntesminiatura inibitórias pós-sinápticas (mIPSCs), mas sem alteração na amplitude
destes eventos (Tremere et al., 2009).
O bloqueio dos receptores de estrógeno com TMX ou a inibição da produção
local de E2 com ATD revelaram que havia efeitos opostos do E2 sobre as propriedades
das correntes mIPSC (Tremere et al., 2009). Mais especificamente, o TMX e o
ATD aumentaram a frequência de mIPSCs em 41,2% e 43%, respectivamente. A
aplicação de TMX a cortes pré-tratados com ATD não resultou em variação nas
propriedades de mIPSC se comparado a ATD isolado, indicando que não existe
efeito secundário do TMX. Finalmente, usando os mesmo métodos, observamos
que E2 não exerce efeito sobre as propriedades de correntes-miniatura excitatórias
pós-sinápticas (mEPSCs) farmacologicamente isoladas. Estes resultados indicam
que o E2 amplifica as respostas evocadas pela audição ao suprimir seletivamente
a transmissão inibitória local dos receptores GABAA. Além disso, como o E2
afeta a frequência, mas não a amplitude de mIPSCs, isto é sugestivo de que estes
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efeitos sejam pré-sinápticos e provavelmente relacionados a um efeito de E2 sobre
a probabilidade de liberação de GABA nos neurônios do NCM. Finalmente, estes
resultados sugerem que o E2 pode estabelecer um tônus basal inibitório para o
processamento de sinais de comunicação acústica, uma possibilidade que está
sendo estudada em nosso laboratório.
Em conjunto, os achados acima descritos indicam que o E2 produzido no
cérebro intensifica as taxas de descarga das respostas neurais, provavelmente
através de um mecanismo que envolve a desinibição da transmissão pré-sináptica
mediada por GABAA. Entretanto, quais seriam as consequências funcionais da
modulação da fisiologia neuronal do NCM por E2? Para responder esta pergunta,
recentemente desenvolvemos e utilizamos ferramentas teóricas computadorizadas
para quantificar o processamento de informações pelos neurônios do NCM
(Tremere e Pinaud, 2011). Ao computar as informações referentes a informações
mútuas entre estímulos e resposta neural, observamos que o E2 aumenta o número
de informações transmitidas pelos neurônios do NCM sobre a estrutura do estímulo.
Por outro lado, o bloqueio dos receptores de estrógeno ou a supressão da produção
local de E2 no NCM reduz significativamente as taxas de informação no cérebro
em vigília (Tremere e Pinaud, 2011). Estas observações sugerem que a codificação
das informações nos neurônios do NCM é acentuada por E2 produzido localmente.
Também desenvolvemos e aplicamos um método de decodificação baseado
em um classificador linear para quantificar o poder de discriminação dos neurônios
do NCM de uma série de estímulos acústicos, de acordo com suas respostas
neurais. Observamos que, enquanto o E2 promovia maior desempenho de nosso
decodificador, o bloqueio dos receptores de estrógeno e a supressão da produção
local de E2 no NCM reduzia significativamente este desempenho (Tremere e
Pinaud, 2011). De maneira geral, estas observações indicam que o E2 tem efeito
positivo sobre a codificação neural; aumenta o nível de informações transmitidas
sobre a estrutura do estímulo para promover maior discriminação neural de cantos
no NCM de animais em estado de vigília.
Por fim, nosso grupo se interessou em identificar em que grau o aumento
da discriminação neural dos estímulos acústicos mediada por E2 se traduzia em
melhor desempenho de discriminação auditiva em nível comportamental. Para este
fim, aves de comportamento livre foram submetidas a manipulação farmacológica
bilateral e expostas a tarefas de discriminação auditiva (Tremere e Pinaud, 2011).
Observamos que o bloqueio bilateral dos receptores de estrógeno e a supressão
da capacidade dos neurônios do NCM de produzir E2 afetava significativamente a
discriminação auditiva em nível comportamental (Tremere e Pinaud, 2011).
Em resumo, nossos resultados demonstraram que o E2 produzido por neurônios auditivos centrais promove o ganho de respostas auditivas neuronais em
escala temporal, relevante para o processamento sensorial. Este efeito neuromodulatório rápido do E2 é mediado através de um mecanismo não genômico que
envolve a supressão pré-sináptica da transmissão GABAérgica local. Finalmente,
um dos desfechos funcionais dos efeitos do E2 é promover maior transmissão de
informações pelos neurônios do NCM sobre a estrutura do estímulo para aperfeiçoar a discriminação neural e comportamental dos sinais de comunicação acústica.
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Achados recentes revelaram que o córtex auditivo de camundongos, macacos
e seres humanos é altamente povoado por estes neurônios produtores e sensíveis
a estrógenos (Yague et al., 2006; Yague et al., 2008; Tremere et al., 2011). Estas
observações sugerem que a modulação da neurofisiologia auditiva central por E2
produzido localmente pode ser uma característica compartilhada por vertebrados e
não uma especialização do pró-encéfalo auditivo de aves canoras.
Em resumo, os achados acima discutidos revelam que o estradiol
produzido no pró-encéfalo auditivo, diferentemente do estrógeno gonadal,
exerce uma influência aguda e rápida sobre a resposta e as propriedades de
processamento dos neurônios auditivos centrais em uma escala temporal que
é relevante para o processamento sensorial. Tal papel posiciona este hormônio
esteroide com um neuromodulador inédito da função auditiva e abre a
discussão sobre o uso de terapia à base de estrógeno para modular a função
auditiva e tratar a disfunção, uma possibilidade que deve ser explorada em
pesquisas futuras.
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