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RESUMO 

 

BAZILIO, D. S. Envolvimento das células gliais na modulação das vias neurais 
do quimiorreflexo periférico no núcleo do trato solitário de ratos jovens 
submetidos à hipóxia mantida. Ribeirão Preto, 2022. Tese (Doutorado). Faculdade 
de Medicina de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo. 
 

O quimiorreflexo periférico é ativado por redução da pressão parcial do O2 no sangue 

arterial (PaO2) e as suas respostas incluem bradicardia (parassimpato-excitação), 

elevação da pressão arterial (simpato-excitação), taquipneia e expiração ativa. A 

primeira sinapse das aferências dos quimiorreceptores ocorre na região comissural 

no núcleo do trato solitário (NTS), um dos principais núcleos do tronco encefálico 

responsáveis pela integração sensorial e controle cardiorrespiratório. Estudos do 

nosso laboratório mostraram a participação das células gliais, por meio de 

mecanismos glutamatérgicos e purinérgicos, na modulação das vias neurais no NTS 

envolvidas com o controle autonômico e respiratório. Estudos do nosso laboratório 

também mostraram que, em ratos da linhagem Wistar-Ribeirão Preto (WRP), a hipóxia 

mantida (HM, FiO2=0,1 por 24 horas) promove hiperatividade simpática, elevação da 

pressão arterial e aumento da ventilação, além de aumentar a excitabilidade intrínseca 

e a neurotransmissão excitatória em neurônios do NTS, possivelmente devido a uma 

disfunção glial no NTS. Na primeira parte do presente estudo, realizamos uma 

caracterização dos efeitos da HM sobre os padrões cardiovasculares e respiratórios 

em ratos das linhagens Wistar Hannover (WH) e Sprague Dawley (SD). Os ratos da 

linhagem SD apresentaram alterações cardiovasculares e respiratórias semelhantes 

à aquelas observadas em ratos da linhagem WRP, enquanto que os ratos da linhagem 

WH foram menos sensíveis à essas alterações. Assim, na segunda parte do presente 

estudo utilizamos a preparação in situ coração-tronco encefálico isolados, a qual 

permite o registro das atividades de nervos autonômicos e respiratórios, com a 

finalidade de avaliar o possível envolvimento das células gliais na modulação das vias 

neurais do quimiorreflexo no NTS comissural em ratos da linhagem SD controles e 

submetidos à HM. Avaliamos também a participação de mecanismos glutamatérgicos 

e purinérgicos no processamento das respostas autonômicas e respiratórias do 

quimiorreflexo no NTS comissural. Para isso, realizamos microinjeções bilaterais de 

fluorocitratro (FCt, inibidor metabólico das células gliais), KYN (antagonista não-

seletivo dos receptores glutamatérgicos ionotrópicos) e PPADS (antagonista dos 



receptores purinérgicos P2) na região caudal anterior do NTS comissural e realizamos 

ativações do quimiorreflexo periférico com cianeto de potássio em diversos momentos 

em uma janela temporal de 60 minutos. As microinjeções de FCt no NTS não 

promoveram alterações significativas nos padrões autonômicos e respiratórios basais 

ou nas respostas respiratórias e simpato-excitatória do quimiorreflexo periférico nos 

ratos controles ou nos ratos HM, porém promoveram uma redução significativa das 

respostas bradicárdicas após 45 e 60 minutos nos ratos submetidos à HM. Em 

condições basais, a redução da duração da expiração promovida pelo duplo 

antagonismo dos receptores glutamatérgicos e purinérgicos no NTS foi menor nos 

ratos submetidos à HM do que nos ratos controles. De forma semelhante, as 

microinjeções de FCt atenuaram a redução da duração da expiração promovida pelo 

duplo antagonismo no NTS dos ratos controles, mas não promoveram redução 

adicional nos ratos HM. Além disso, a inibição metabólica das células gliais não 

promoveu efeito adicional ao duplo antagonismo dos receptores glutamatérgicos e 

purinérgicos no NTS no que diz respeito às respostas autonômicas e respiratórias do 

quimiorreflexo periférico em ratos controles e ratos HM, as quais foram todas 

significativamente reduzidas pelo duplo antagonismo no NTS. Os resultados do 

presente trabalho indicam um papel combinado dos receptores glutamatérgicos e 

purinérgicos no NTS comissural no processamento das respostas autonômicas e 

respiratórias do quimiorreflexo em ratos controles e ratos submetidos à HM e um 

envolvimento das células gliais do NTS na modulação da geração da atividade 

respiratória basal tanto em ratos controles quanto em ratos HM, bem como na 

modulação do componente parassimpático do quimiorreflexo em ratos submetidos à 

HM.  

 

Palavras-chaves: células gliais, núcleo do trato solitário, quimiorreflexo periférico, 

hipóxia mantida. 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

BAZILIO, D. S. Involvement of glial cells in the modulation of the peripheral 
chemoreflex neural pathways in the nucleus tractus solitarius of juvenile rats 
submitted to sustained hypoxia. Ribeirão Preto, 2022. Thesis (Ph.D.). School of 
Medicine of Ribeirão Preto, University of São Paulo. 
 
The peripheral chemoreflex is activated by a reduction in O2 partial pressure in arterial 

blood (PaO2) and its responses include bradycardia (parasympathoexcitation), arterial 

pressure elevation (sympathoexcitation), tachypnea, and active expiration. The first 

synapse of the chemoreceptor afferents occurs in the commissural region of the 

nucleus tractus solitarius (NTS), one of the main nuclei in the brainstem responsible 

for sensory integration and cardiorespiratory control. Studies from our laboratory have 

shown the participation of glial cells, via glutamatergic and purinergic mechanisms, in 

the modulation of neural pathways in the NTS involved in autonomic and respiratory 

control. Studies from our laboratory have also showed that, in rats of the Wistar-

Ribeirão Preto strain (WRP), sustained hypoxia (SH, FiO2=0.1 for 24 hours) produces 

sympathetic overactivity, arterial pressure elevation and increased ventilation, along 

with increased intrinsic excitability and excitatory neurotransmission in NTS neurons, 

possibly due to glial dysfunction in the NTS. In the first part of the present study, we 

performed a characterization of the effects of HM on the cardiovascular and respiratory 

patterns of rats from the Wistar Hanover (WH) and Sprague Dawley (SD) strains. In 

response to SH, SD rats showed cardiovascular and respiratory changes similar to 

those observed in WRP rats, whereas WH rats were less sensitive to these changes. 

Thus, in the second part of this study we performed in situ working heart-brainstem 

preparations, which allows recording of autonomic and respiratory motor outputs, to 

evaluate the possible involvement of glial cells in the modulation of peripheral 

chemoreflex neural pathways in the commissural NTS of control and SH rats from the 

SD strain. We also evaluated the participation of glutamatergic and purinergic 

mechanisms in the processing autonomic and respiratory chemoreflex responses in 

the commissural NTS. For that, we performed bilateral microinjections of fluorocitrate 

(FCt, glial cell metabolic inhibitor), KYN (non-selective ionotropic glutamatergic 

receptor antagonist) and PPADS (P2 purinergic receptor antagonist) into the anterior 

caudal region of the commissural NTS and performed peripheral chemoreflex 

activations with potassium cyanide at various time points within a 60-min time window. 



Microinjections of FCt into the NTS did not produce significant changes in baseline 

autonomic and respiratory patterns or in respiratory and sympathoexcitatory responses 

to peripheral chemoreflex activation in control or SH rats, although they produced a 

significant reduction in bradycardic responses after 45 and 60 minutes in SH-exposed 

rats. Under baseline conditions, the reduction in expiratory duration produced by the 

simultaneous antagonism of glutamatergic and purinergic receptors in the NTS was 

attenuated in HM rats in relation to control rats. Similarly, microinjections of FCt 

attenuated the reduction in expiratory duration provoked by the simultaneous 

antagonism of these receptors in the NTS in control rats, but did not produce further 

reduction in HM rats. Furthermore, metabolic inhibition of glial cells did not produce 

any additional effect to the simultaneous antagonism of glutamatergic and purinergic 

receptors in the NTS with respect to the autonomic and respiratory responses to 

peripheral chemoreflex activation in control and SH rats, which were all significantly 

reduced by the simultaneous antagonism in the NTS. The results of the present work 

indicate a combined role of glutamatergic and purinergic receptors in the commissural 

NTS in processing chemoreflex autonomic and respiratory responses in control and 

SH rats and an involvement of NTS glial cells in modulating baseline respiratory activity 

generation in both control and SH rats, as well as in modulating the parasympathetic 

component of the chemoreflex in SH rats.  

 

Keywords: glial cells, nucleus tractus solitarius, peripheral chemoreflex, sustained 

hypoxia. 
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1. INTRODUÇÃO 

O funcionamento integrado dos sistemas cardiovascular e respiratório é 

fundamental para o suprimento de todas as células com o oxigênio (O2) indispensável 

para a manutenção da atividade metabólica. Além disso, o funcionamento conjunto 

dos sistemas cardiovascular e respiratório é imprescindível para a eliminação do 

dióxido de carbono (CO2) proveniente do metabolismo celular. A baixa pressão de O2 

no sangue arterial configura-se com um dos maiores desafios para a maioria dos seres 

vivos, o que levou ao surgimento, ao longo da evolução, de sistemas multicelulares 

complexos de sensibilidade e respostas compensatórias às variações na 

disponibilidade de O2. Os principais mecanismos de sensibilidade e resposta à 

privação de O2 envolvem a coordenação integrada dos sistemas cardiovascular e 

respiratório por meio do sistema nervoso central (SNC). Dentre esses mecanismos, 

destaca-se o quimiorreflexo periférico, o qual envolve células quimiossensíveis que, 

ao serem ativadas por redução da pressão parcial do O2 no sangue arterial (PaO2), 

promovem respostas reflexas cardiovasculares, respiratórias e comportamentais, a 

fim de manter a homeostase dos gases sanguíneos (COSTA et al., 2014).  O 

quimiorreflexo periférico é um reflexo essencial para a sobrevivência dos vertebrados 

por atuar principalmente na detecção e controle da PaO2 e está presente, com 

variações morfofisiológicas, em todos os vertebrados já estudados (DALY, 1997; 

MILSOM; BURLESON, 2007; SUNDIN et al., 2007). 

Em mamíferos, este reflexo envolve pequenos grupamentos de células 

quimiorreceptoras altamente sensíveis a diminuição da PaO2 (células glomus, ou 

células do tipo I) localizadas bilateralmente na bifurcação das artérias carótidas 

comuns e em menor escala no arco aórtico e que, em conjunto com células de 

sustentação (células do tipo II), formam os chamados corpúsculos carotídeos e 

corpúsculos aórticos (GONZALEZ et al., 1994; LAHIRI et al., 1981; LONGHURST, 

2008). Em humanos e outros mamíferos, os corpúsculos carotídeos são os principais 

órgãos responsáveis pela sensibilidade à baixa PaO2 (hipóxia), tendo os corpúsculos 

aórticos importância relativamente menor nas respostas cardiorrespiratórias à hipóxia 

(GONZALEZ et al., 1994). Os corpúsculos carotídeos são fundamentais para as 

respostas cardiorrespiratórias observadas após ativação do quimiorreflexo periférico, 

uma vez que a remoção bilateral dos mesmos abole essas respostas à hipóxia 

(COSTA et al., 2014; FRANCHINI; KRIEGER, 1993). 
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As células glomus carotídeas tem fenótipo neuronal e estão em contato com 

terminações neurais sensoriais aferentes do nervo do seio carotídeo, um ramo do 

nervo glossofaríngeo (cranial IX) (LONGHURST, 2008; PRABHAKAR; SEMENZA, 

2015), cujos corpos celulares estão contidos no gânglio petroso (LONGHURST, 

2008). Evidências indicam que o estímulo hipóxico leva, por meio de uma série de 

mecanismos bioquímicos intracelulares envolvendo monóxido de carbono e sulfeto de 

hidrogênio, ao aumento do influxo de Ca2+ e a liberação de neurotransmissores 

excitatórios pelas vesículas das células glomus carotídeas, que por despolarizarem 

as terminações neurais aferentes adjacentes, aumentam a atividade do nervo do seio 

carotídeo (KUMAR; PRABHAKAR, 2012; PEERS; WYATT; EVANS, 2010; 

PRABHAKAR; SEMENZA, 2015). As fibras aferentes do quimiorreflexo periférico que 

chegam ao SNC, junto dos nervos glossofaríngeo e vago, fazem sua primeira sinapse 

em uma região dorsal bulbar chamada de núcleo do trato solitário (NTS), sítio de 

integração de diversas informações viscerosensoriais e um dos principais núcleos do 

tronco encefálico responsáveis pela integração e controle cardiorrespiratório 

(ACCORSI-MENDONÇA et al., 2011; ANDRESEN, 1994; DALY, 1997; GRILL; 

HAYES, 2009; JOHNSON; THUNHORST, 1997; LONGHURST, 2008; SAPRU, 1996). 

No NTS, a maioria das aferências cardiorrespiratórias convergem para as regiões 

intermediária (NTS intermediário), adjacente à área postrema, e caudal (NTS caudal), 

localizado caudalmente ao calamus scriptorius (KUMADA; TERUI; KUWAKI, 1990; 

LOEWY, 1990; VAN GIERSBERGEN; PALKOVITS; DE JONG, 1992). Evidências 

sugerem que o NTS intermediário recebe principalmente aferências provenientes dos 

barorreceptores arteriais e dos receptores de estiramento pulmonar de adaptação 

lenta, enquanto que as aferências dos receptores de estiramento pulmonar de 

adaptação rápida e as aferências dos quimiorreceptores periféricos fazem sinapse 

principalmente com neurônios da região caudal do NTS (KUBIN et al., 2006; 

MACHADO, 2001; MIFFLIN, 1992; MIFFLIN; SPYER; WITHINGTON-WRAY, 1988). 

Mais especificamente, evidências funcionais e morfológicas indicam que a primeira 

sinapse das aferências periféricas do quimiorreflexo periférico está situada próxima à 

região comissural do NTS (CHITRAVANSHI; KACHROO; SAPRU, 1994; 

CHITRAVANSHI; SAPRU, 1995; DONOGHUE et al., 1984; FINLEY; KATZ, 1992; 

MIFFLIN, 1992; PATON et al., 2001). 

A partir do NTS são ativadas outras vias neurais que constituem o 

quimiorreflexo periférico, incluindo as projeções excitatórias para diferentes núcleos 
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autonômicos (componentes parassimpático e simpático) e respiratórios (componente 

ventilatório) do tronco encefálico a fim de promover respostas respiratórias e 

cardiovasculares. No componente simpato-excitatório, neurônios do NTS enviam 

projeções diretamente para excitar os neurônios pré-simpáticos localizados na região 

rostral ventrolateral do bulbo (Rostral Ventrolateral Medulla – RVLM), principal sítio de 

geração da atividade simpática (ACCORSI-MENDONÇA et al., 2016; GUYENET, 

2000; GUYENET; KOSHIYA, 1995; KOSHIYA; GUYENET, 1996a). Os neurônios pré-

simpáticos da RVLM enviam projeções para os neurônios pré-ganglionares simpáticos 

localizados na coluna intermédio lateral da medula espinhal (DAMPNEY, 1994; 

SPYER, 1994). Dessa forma, o componente simpato-excitatório, em resposta à 

ativação do quimiorreflexo periférico, é responsável pelos aumentos da resistência 

periférica total e do inotropismo cardíaco, os quais promovem aumento da pressão 

arterial (BRAGA et al., 2007a; GUYENET, 2000; LONGHURST, 2008).  Constituindo 

o componente parassimpático (cardiovagal) do quimiorreflexo periférico, neurônios do 

NTS enviam projeções para o núcleo ambíguo (NA) (MACHADO, 2001; NÚÑEZ-

ABADES; PORTILLO; PÁSARO, 1990), uma importante região bulbar formada por 

neurônios pré-ganglionares parassimpáticos que controlam a frequência cardíaca 

(LONGHURST, 2008; MACHADO; BRODY, 1988), sendo estes responsáveis pela 

bradicardia reflexa observada após ativação do quimiorreflexo periférico.  

No que se refere ao componente ventilatório do quimiorreflexo periférico, 

neurônios do NTS enviam projeções para o grupo respiratório ventral bulbar (GRV), 

região envolvida no controle do ritmo e do padrão respiratório, a qual é responsável 

pela resposta de taquipneia e expiração ativa observadas em resposta à ativação do 

quimiorreflexo (GUYENET, 2000; MACHADO; ZOCCAL; MORAES, 2017; MORAES; 

ZOCCAL; MACHADO, 2012a; ZOCCAL; MACHADO, 2011; ZOCCAL; PATON; 

MACHADO, 2009). É importante ressaltar que no NTS estão contidos grupos de 

neurônios inspiratórios e expiratórios que constituem o grupo respiratório dorsal 

(GRD) (BERGER, 1977; DE CASTRO; LIPSKI; KANJHAN, 1994; JIANG; SHEN, 1991; 

RICHERSON; GETTING, 1992; SAETHER; HILAIRE; MONTEAU, 1987; 

SUBRAMANIAN; CHOW; BALNAVE, 2007). Diversos estudos sugerem que esses 

neurônios estão envolvidos com o processamento de reflexos somáticos e modulam, 

dessa forma, as atividades respiratória e simpática (BONHAM; COLES; 

MCCRIMMON, 1993; BONHAM; MCCRIMMONT, 1990; BRACCIALLI; 

BONAGAMBA; MACHADO, 2008; COSTA-SILVA; ZOCCAL; MACHADO, 2010; 
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DOBBINS; FELDMAN, 1994; OTAKE et al., 1989; SUBRAMANIAN; CHOW; 

BALNAVE, 2007). Evidências apontam para esses grupos de neurônios do GRD como 

localizados nas porções intermediária e caudal do NTS, cujos neurônios de segunda 

ordem recebem aferências provenientes dos pulmões e das vias aéreas e emitem 

projeções para as regiões envolvidas com a respiração no GRV, na ponte e na medula 

espinhal (KUBIN et al., 2006). Dentre os neurônios respiratórios presentes no NTS 

estão as coletivamente chamadas pump cells, grupo de neurônios GABAérgicos pré-

expiratórios localizados nas regiões ventrolateral e medial do NTS, para os quais 

convergem as aferências dos receptores de estiramento pulmonar (reflexo de Hering-

Breuer) e que são responsáveis pelo controle da duração da inspiração e da transição 

entre as fases inspiratória e expiratória (BONHAM; COLES; MCCRIMMON, 1993; 

BONHAM; MCCRIMMONT, 1990; KUBIN et al., 2006; MOREIRA et al., 2007; 

MÖRSCHEL; DUTSCHMANN, 2009; SAETHER; HILAIRE; MONTEAU, 1987; 

TAKAKURA et al., 2007). Além das pump cells, a presença de outros neurônios 

respiratórios relacionados à inspiração e a pós-inspiração também foram descritos no 

NTS  (SUBRAMANIAN; CHOW; BALNAVE, 2007). 

Além de responderem às variações na composição dos gases sanguíneos, os 

quimiorreceptores periféricos também são sensíveis à uma variedade de outros 

estímulos físico-químicos no sangue arterial, como temperatura, glicose e citocinas 

(KUMAR; PRABHAKAR, 2012), e são também ativados pela injeção de cianeto de 

potássio (KCN, i.v.) (BARROS et al., 2002; FRANCHINI; KRIEGER, 1993; HAIBARA 

et al., 1995; HAIBARA; BONAGAMBA; MACHADO, 1999). De fato, estudos tem 

demonstrado que as respostas cardiovasculares, respiratórias e comportamentais à 

ativação do quimiorreflexo periférico com KCN são semelhantes àquelas observadas 

em resposta à ativação quimiorreflexa por hipóxia hipóxica (BARROS et al., 2002; 

FRANCHINI; KRIEGER, 1993). O KCN tem efeito citotóxico por inibir a citocromo c 

oxidase (JENSEN et al., 1984; WAY, 1984), última enzima da cadeia transportadora 

de elétrons mitocondrial que atua catalisando a redução do oxigênio molecular em 

água (DUDKINA et al., 2008; FONTANESI; SOTO; BARRIENTOS, 2009; 

VIJAYASARATHY et al., 2003). Como consequência, a formação de trifosfato de 

adenosina (ATP) pela ATP-sintase mitocondrial é reduzida, o que resulta na liberação 

de neurotransmissor e ativação das aferências do quimiorreflexo periférico. 

A fisiologia da neurotransmissão do quimiorreflexo no NTS tem sido alvo de 

estudos recentes no nosso laboratório. Uma série de trabalhos avaliou a participação 
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de receptores ionotrópicos e metabotrópicos de L-glutamato no processamento dos 

componentes bradicárdico, simpato-excitatório e respiratório do quimiorreflexo 

periférico por meio de microinjeções de antagonistas destes receptores em diferentes 

segmentos antero-posteriores do NTS comissural, tanto na preparação coração-

tronco encefálico isolados (preparação in situ) quanto em ratos não-anestesiados. Os 

estudos envolvendo os antagonismos dos receptores glutamatérgicos promoveram 

apenas redução da resposta bradicárdica, mas não reduziram as respostas simpato-

excitatória e respiratória, sugerindo que apenas o componente cardiovagal do 

quimiorreflexo envolve exclusivamente mecanismos glutamatérgicos no NTS 

comissural (BRAGA; MACHADO, 2006; HAIBARA et al., 1995; HAIBARA; 

BONAGAMBA; MACHADO, 1999; MACHADO; BONAGAMBA, 2005). Esse conjunto 

de trabalhos sugere que outros neurotransmissores, além do glutamato, poderiam 

estar envolvidos com a neurotransmissão das respostas cardiorrespiratórias do 

quimiorreflexo no NTS comissural. 

Alguns estudos existentes na literatura também avaliaram a possível 

participação de mecanismos purinérgicos na neurotransmissão do quimiorreflexo 

periférico no NTS. Estudos de Paton et al. (2002) mostraram, utilizando a preparação 

in situ, o papel dos receptores purinérgicos do subtipo P2 do NTS comissural caudal 

na modulação dos componentes bradicárdico e respiratório do quimiorreflexo e 

também que o antagonismo desses receptores reduziu a resposta bradicárdica, mas 

não alterou a resposta de taquipneia. Esses autores também mostraram que 

microinjeções de um agonista dos receptores P2X provocou resposta bradicárdica, 

sugerindo, portanto, a participação dos receptores purinérgicos do NTS comissural 

caudal na neurotransmissão do componente parassimpático do quimiorreflexo. 

Estudos posteriores mostraram que microinjeções de adenosina trifosfato (ATP) no 

NTS comissural de ratos não-anestesiados promoveram respostas bradicárdicas e 

pressoras semelhantes àquelas observadas em resposta à ativação do quimiorreflexo 

periférico (ANTUNES; BRAGA; MACHADO, 2005; DE PAULA et al., 2004). Em um 

outro estudo do nosso laboratório que avaliou, por meio da técnica de patch-clamp, a 

transmissão sináptica de neurônios do NTS que enviam projeções para a RVLM, a 

aplicação de ATP na solução de perfusão desses neurônios aumentou a frequência 

de aparecimento de correntes glutamatérgicas espontâneas, sugerindo aumento da 

exocitose de vesículas de glutamato (ACCORSI-MENDONÇA et al., 2009) e também 
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que o ATP pode ter efeito modulatório da transmissão excitatória nessa população de 

neurônios do NTS estudada. 

Evidências recentes apontam para um papel combinado de receptores 

glutamatérgicos e purinérgicos na modulação das respostas cardiovasculares do 

quimiorreflexo no NTS comissural. Um estudo de Braga et al. (2007b) mostrou que o 

antagonismo simultâneo dos receptores ionotrópicos glutamatérgicos e dos 

receptores purinérgicos P2 promoveu redução das respostas bradicárdica e pressora 

do quimiorreflexo, mas não alterou a resposta de taquipneia, sugerindo que 

mecanismos purinérgicos e glutamatérgicos estão envolvidos no processamento dos 

componentes cardiovasculares do quimiorreflexo no NTS comissural, mas não no 

componente respiratório. Em um estudo posterior do nosso laboratório, Braccialli, 

Bonagamba e Machado (2008) mostraram que os antagonismos dos receptores 

glutamatérgicos e purinérgicos não produziram alterações na resposta de taquipneia 

do quimiorreflexo em animais não-anestesiados. Nos estudos de Braga et al. (2007b) 

e Braccialli et al. (2008) as respostas respiratórias foram avaliadas após as 

microinjeções apenas no aspecto caudal do NTS comissural, porém ainda não foram 

realizados estudos que avaliem se os mecanismos purinérgicos e glutamatérgicos 

estão envolvidos com a resposta respiratória em outras subregiões do NTS 

comissural.  

Além dos neurônios envolvidos em diferentes vias neurais, o NTS é constituído 

também das células mais abundantes do SNC, as células neurogliais, especialmente 

os astrócitos e as células microgliais. As células da micróglia não possuem origem 

neural e originam-se no início do desenvolvimento a partir de macrófagos que se 

estabelecem no SNC, sendo, portanto, consideradas células imunes do SNC e 

estando envolvidas com processos de infecções e inflamação, além de regularem o 

desenvolvimento do tecido nervoso e a manutenção das redes neurais (COLONNA; 

BUTOVSKY, 2017; WAKE; FIELDS, 2012; WAKE; MOORHOUSE; NABEKURA, 

2012). Os astrócitos correspondem a um dos tipos de células gliais presentes no SNC 

que tem sido classicamente descritas como possuindo as seguintes funções 

fisiológicas: (1) recaptação de glutamato presente na fenda sináptica, (2) controle da 

concentração extracelular de potássio, (3) participação na formação da barreira 

hematoencefálica e (4) secreção de fatores tróficos essenciais para a sobrevivência e 

diferenciação dos neurônios (RUSAKOV, 2015; VERKHRATSKY; NEDERGAARD, 

2018). Mais recentemente, com os avanços no estudo do SNC e da neurobiologia 
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glial, percebeu-se que os astrócitos são altamente heterogêneos, tanto na forma 

quanto na função. Dentre as funções descritas dos astrócitos é possível citar a 

manutenção da homeostase metabólica do SNC (transporte de íons e prótons, 

remoção e catabolização de neurotransmissores e remoção de espécies reativas de 

oxigênio), fornecimento de precursores de neurotransmissores e de substratos 

energéticos para os neurônios, manutenção da neurogênese embrionária e adulta, 

formação de contatos com a vasculatura e controle da hiperemia funcional, controle 

da barreira hematoencefálica, quimiossensibilidade (controle do balanço energético, 

do pH e das concentrações de Na+), além de participarem juntamente com as células 

microgliais do sistema de defesa do SNC (VERKHRATSKY; NEDERGAARD, 2018). 

Vale ressaltar que evidências experimentais recentes apontam para os astrócitos 

como tendo papel ativo na transmissão e plasticidade sináptica (DE PITTÀ; BRUNEL; 

VOLTERRA, 2016), inclusive podendo influenciar as sinapses por meio da liberação 

de ATP, glutamato e/ou outras moléculas sinalizadoras, coletivamente chamadas de 

gliotransmissores (ABBRACCHIO et al., 2009; GORDON et al., 2005; HALASSA; 

FELLIN; HAYDON, 2009; HAYDON; CARMIGNOTO, 2006; PASCUAL et al., 2005; 

ZHANG et al., 2003). Desta forma, a noção bidimensional de sinapse, ou seja, o local 

onde o terminal pré-sináptico se comunica com o terminal pós-sináptico, passa a ser 

substituída por um conceito tridimensional que inclui os astrócitos que envolvem a 

sinapse. Esse conceito considera também a modulação da transmissão sináptica 

pelos astrócitos e recebeu o termo sinapse tripartite (ARAQUE et al., 1999; COVELO; 

ARAQUE, 2015).  Entretanto, a interação funcional entre os astrócitos e os neurônios 

nas diversas redes neurais é ainda pouco conhecida e requer investigação, 

principalmente em condições de desafio metabólico para o SNC como, por exemplo, 

as diferentes situações de hipóxia.  

Alguns estudos recentes sugerem papel importante dos astrócitos na 

modulação da neurotransmissão no NTS (ACCORSI-MENDONÇA et al., 2013, 2015; 

COSTA; MORAES; MACHADO, 2013; MCDOUGAL; HERMANN; ROGERS, 2011). 

Em um estudo de Mcdougal, Hermann e Rogers (2011), foi mostrado que a 

estimulação de axônios aferentes vagais levou ao aumento da concentração de cálcio 

intracelular em astrócitos do NTS em preparação in vitro, sendo que este aumento foi 

depende de receptores ionotrópicos para glutamato do tipo AMPA, o que indica que 

os astrócitos possam desempenhar papel ativo na regulação dos reflexos 

autonômicos no NTS. Muitos estudos que investigaram a interação glia-neurônio 
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utilizam ferramentas farmacológicas como abordagem experimental. Dentre as 

ferramentas farmacológicas mais utilizadas está o fluoroacetato (FAC), um inibidor 

reversível do metabolismo glial derivado da toxina de plantas do gênero Dichapetalum  

(FONNUM; JOHNSEN; HASSEL, 1997; GONCHAROV; JENKINS; RADILOV, 2006; 

PETERS, 2006). O FAC e seu metabólito fluorocitrato (FCt) são considerados 

inibidores seletivos do metabolismo glial (SWANSON; GRAHAM, 1994) e tem sido 

utilizado na neurociência para estudos relacionados à glia (ACCORSI-MENDONÇA et 

al., 2013, 2015; COSTA; MORAES; MACHADO, 2013; ERLICHMAN; LI; NATTIE, 

1998; SZERB; ISSEKUTZ, 1987). Esses compostos atuam inibindo reversivelmente a 

enzima aconitase (FONNUM; JOHNSEN; HASSEL, 1997), o que impede a conversão 

de citrato em isocitrato no ciclo do ácido cítrico (ciclo de Krebs) e inibe a atividade das 

células gliais. Em um estudo de Accorsi-Mendonça et al. (2013), desenvolvido em 

nosso laboratório, o FAC foi utilizado para avaliar a hipótese de que os astrócitos são 

a fonte de ATP endógeno que modularia a atividade sináptica dos neurônios do NTS 

que enviam projeções para a região ventrolateral da medula (neurônios NTS-VLM). 

Nesse estudo, realizado por meio da técnica de patch-clamp, os autores observaram 

que o FAC reduziu a amplitude das correntes pós-sinápticas excitatórias evocadas e 

a frequência das correntes pós-sinápticas excitatórias espontâneas nos neurônios 

NTS-VLM, indicando gliomodulação das correntes glutamatérgicas. Além disso, o 

antagonismo de receptores purinérgicos também reduziu essas correntes de forma 

semelhante, sugerindo liberação de ATP pela glia. A aplicação de FAC reduziu 

também a liberação espontânea e evocada de ATP para o meio extracelular. Portanto, 

esses resultados permitiram aos autores sugerirem que os astrócitos podem liberar 

ATP, o qual atuando sobre receptores P2X pré-sinápticos, estimula a liberação de 

glutamato a aumenta a eficiência da transmissão sináptica nos neurônios NTS-VLM. 

No entanto, estudos relacionados aos efeitos simultâneos da inibição das células gliais 

e do antagonismo dos receptores glutamatérgicos e purinérgicos sobre as respostas 

autonômicas e respiratórias do quimiorreflexo ainda não haviam sido realizados. 

A hipóxia mantida (HM) induz a uma série de alterações autonômicas e 

respiratórias, inclusive no processamento das respostas cardiorrespiratórias do 

quimiorreflexo periférico no NTS. Um estudo de Moraes et al. (2014) mostrou, por 

meio da preparação in situ, que a HM (FiO2 = 0,1) por 24 horas aumentou a pressão 

arterial e induziu a atividade expiratória ativa em ratos. Estudos de Zhang et al. (2008, 

2009) revelaram que a HM crônica (FiO2 = 0,1 por 7 dias) promoveu aumento da 
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amplitude das correntes pós-sinápticas excitatórias evocadas, além de redução da 

expressão das subunidades Kir 6.1 e Kir 6.2 dos canais KATP. Um estudo recente de 

Accorsi-Mendonça et al. (2015), desenvolvido em nosso laboratório usando a 

preparação in situ, mostrou que a HM (FiO2 = 0,1) por 24 horas levou ao aumento da 

resposta simpato-excitatória e da atividade do nervo abdominal (atividade expiratória) 

após ativação do quimiorreflexo periférico, mas não alterou as respostas de 

bradicardia e taquipneia. Além disso, este mesmo trabalho mostrou que a HM 

aumentou a excitabilidade intrínseca dos neurônios do NTS, aumento este explicado 

por uma redução da amplitude de IKA, uma corrente de saída de potássio presente 

nesses neurônios (ACCORSI-MENDONÇA et al., 2015). Entretanto, o mesmo estudo 

mostrou que a aplicação de FAC em fatias do tronco encefálico contendo o NTS de 

ratos controle promoveu redução significativa na amplitude de IKA, porém não 

promoveu redução adicional da amplitude de IKA nos animais submetidos à HM, 

sugerindo que os astrócitos tem papel importante na modulação dessa corrente nos 

neurônios do NTS de ratos controle e que essa modulação se apresenta reduzida pela 

HM (ACCORSI-MENDONÇA et al., 2015). Esse fato explicaria, pelo menos em parte, 

porque as respostas simpato-excitatória e expiratória do quimiorreflexo estariam 

facilitadas nos animais submetidos à HM. Embora os mecanismos envolvidos com a 

redução da IKA após a hipóxia mantida ainda não sejam conhecidos, esses autores 

sugerem que essa redução pode ter acontecido devido à uma redução nos 

transportadores para glutamato nos astrócitos, resultando em aumento anormal do 

glutamato na fenda sináptica, ativação de receptores do tipo NMDA extra-sinápticos e 

inibição de IKA por uma via dependente de Ca2+ e proteína quinase C. Vale ressaltar 

que ainda não haviam sido realizados estudos que avaliem a participação do ATP 

liberado pelos astrócitos nas resposta simpato-excitatória do quimiorreflexo após a 

HM. 

Considerando o conjunto de informações até aqui apresentadas, as nossas 

hipóteses originais testadas nesse estudo foram as seguintes: (1) a inibição das 

células gliais no NTS comissural aumenta as respostas simpato-excitatória e 

excitatória abdominal à ativação dos quimiorreceptores periféricos em ratos controles; 

(2) mecanismos glutamatérgicos e purinérgicos estão envolvidos com as respostas 

respiratórias do quimiorreflexo periférico no NTS comissural em ratos controles e ratos 

submetidos à HM; (3) as células gliais do NTS modulam, por meio de mecanismos 

glutamatérgicos e purinérgicos, a neurotransmissão relacionada à geração das 
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atividades autonômicas e respiratórias em condições basais e em resposta à ativação 

do quimiorreflexo periférico. 

É importante destacar que os resultados experimentais originados de estudos 

anteriores do nosso laboratório foram obtidos em ratos da linhagem Wistar-Ribeirão 

Preto (WRP). Entretanto, o Biotério do Campus de Ribeirão Preto da Universidade de 

São Paulo tomou a decisão de encerrar a criação e o fornecimento dos ratos da 

linhagem WRP a partir de 2018, o que tornou a utilização da linhagem de ratos Wistar 

Hannover (WH) compulsória a partir daquele ano. Portanto, o presente estudo foi 

originalmente proposto utilizando ratos da linhagem WH. Todavia, os resultados 

iniciais obtidos utilizando a preparação in situ no início do desenvolvimento do 

presente estudo apontaram para uma menor sensibilidade dos ratos WH aos efeitos 

autonômicos e respiratórios da HM de 24 h. Eram esperados um aumento da atividade 

simpática e grande incidência de expiração ativa nos ratos HM da linhagem WH em 

condições basais, uma vez que estudos anteriores do nosso laboratório, realizados 

com ratos WRP, mostraram que a HM por 24 h promoveu as seguintes alterações: a) 

aumentou as atividades simpática e abdominal (MORAES et al., 2014), b) aumentou 

a pressão arterial média (LIMA-SILVEIRA et al., 2019; MORAES et al., 2014), e c) 

aumentou a magnitude das respostas simpato-excitatória e abdominal à ativação do 

quimiorreflexo periférico na preparação in situ (ACCORSI-MENDONÇA et al., 2015). 

Entretanto, os ratos da linhagem WH submetidos à HM não diferiram dos ratos 

controles no que diz respeito à atividade simpática, além de terem apresentado baixa 

incidência de expiração ativa, em experimentos utilizando a preparação in situ. Por 

essas razões, fez-se necessário avaliar se os ratos da linhagem WH, quando 

submetidos ao protocolo de HM, apresentavam alterações cardiovasculares e 

respiratórias similares àquelas observadas nos ratos da linhagem WRP. Em função 

do exposto, tornou-se mandatório a realização de experimentos não previstos no 

projeto de pesquisa original com a finalidade de caracterizar as alterações na pressão 

arterial e nas atividades simpática e respiratória de ratos da linhagem WH submetidos 

à HM. Os resultados mostraram que os ratos da linhagem WH submetidos à HM não 

apresentaram alterações significativas nos níveis de pressão arterial e de atividade 

simpática. Tendo em vista que os resultados obtidos com os ratos da linhagem WH 

foram diferentes daqueles previamente descritos para os ratos da linhagem WRP, e 

que esta linhagem não era mais fornecida pelo Biotério Central, tivemos que fazer 

uma nova série de experimentos com ratos da linhagem Sprague Dawley (SD), os 
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quais passaram a ser fornecidos pelo Biotério Central do Campus da USP de Ribeirão 

Preto a partir do segundo semestre de 2019. Os ratos SD, por sua vez quando 

submetidos à HM, apresentaram alterações cardiovasculares e respiratórias 

semelhantes àquelas observadas em estudos prévios com a linhagem WRP e foram, 

portanto, utilizados nos protocolos que avaliaram os efeitos da inibição metabólica das 

células gliais no NTS comissural. Desta forma, o presente estudo também descreve 

os vários protocolos experimentais envolvendo a comparação das respostas 

cardiovasculares e respiratórias à HM nas linhagens de ratos WH e SD, não previstos 

no projeto de pesquisa original, mas que foram desenvolvidos em decorrência das 

circunstâncias descritas acima. 

No presente estudo utilizamos a preparação in situ e realizamos a inibição 

metabólica das células glias do NTS para avaliar a participação da glia na modulação 

dos neurônios envolvidos no processamento dos componentes autonômicos e 

respiratórios do quimiorreflexo periférico no NTS em ratos sob condições normais 

(controle) e em ratos submetidos à HM. 
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2. OBJETIVOS 

2.1 Objetivo geral 

Avaliar a possível participação das células gliais na modulação dos neurônios 

envolvidos com o processamento dos componentes parassimpático, simpato-

excitatório e respiratório do quimiorreflexo periférico no NTS comissural de ratos 

controles e de ratos submetidos à HM. 

2.2 Objetivos específicos 

●  Avaliar os efeitos da HM sobre os parâmetros cardiovasculares e respiratórios 

dos ratos das linhagens Wistar Hannover e Sprague Dawley; 

● Avaliar os efeitos da inibição metabólica das células gliais do NTS comissural 

sobre as respostas bradicárdicas, simpato-excitatórias e respiratórias à ativação do 

quimiorreflexo periférico em ratos controles e em ratos submetidos à HM; 

● Investigar a participação dos receptores glutamatérgicos ionotrópicos e dos 

receptores purinérgicos P2 no NTS comissural sobre as respostas autonômicas e 

respiratórias à ativação do quimiorreflexo periférico em ratos controles e ratos 

submetidos à HM; 

● Avaliar os efeitos da inibição simultânea das células gliais e dos receptores 

glutamatérgicos e receptores purinérgicos no NTS comissural sobre as atividades 

autonômicas e respiratórias em condições basais e em resposta à ativação do 

quimiorreflexo periférico em ratos controles e ratos submetidos à HM. 
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3. MATERIAL E MÉTODOS 

3.1 Animais 

Nesse estudo foram utilizados ratos machos jovens desmamados das 

linhagens Wistar Hannover e Sprague Dawley com idade entre 21 e 30 dias e 

fornecidos pelo Biotério Central do Campus da Universidade de São Paulo (USP), em 

Ribeirão Preto. Como será descrito a seguir, os ratos da linhagem Hannover foram 

utilizados na primeira etapa e os ratos da linhagem Sprague Dawley na segunda etapa 

de desenvolvimento do projeto. Os animais foram distribuídos nos seguintes grupos 

experimentais: i) Grupo Hipóxia Mantida (HM): ratos que foram submetidos ao 

protocolo de hipóxia mantida de curta duração, conforme descrito no item a seguir; ii) 

Grupo Controle (CTL): ratos que foram submetidos aos mesmos procedimentos dos 

animais do grupo HM, porém sem exposição à condição hipóxica. Todos os animais 

foram mantidos em caixas de polipropileno transparentes com capacidade máxima de 

5 animais (Comprimento 41 cm x Largura 34 cm x Altura 16 cm) e em condições 

ambientais padrões: 23 ± 2°C; 12/12h de ciclo claro/escuro, com ração comercial 

peletizada e água de torneira ad libitum. Os protocolos experimentais propostos neste 

trabalho foram aprovados pela Comissão de Ética no Uso de Animais da Faculdade 

de Medicina de Ribeirão Preto (CEUA – FMRP, protocolo nº 51/2018) da USP. 

3.2 Protocolo de hipóxia mantida 

Previamente aos experimentos, os ratos do grupo HM foram submetidos ao 

protocolo de hipóxia mantida (fração de O2 no ar inspirado – FiO2 = 0,1) por 24 h, 

enquanto os animais do grupo CTL foram mantidos em normóxia (FiO2 = 0,208) pelo 

mesmo período (Figura 1). Durante o protocolo de HM ou normóxia, os ratos foram 

acondicionados em caixas transparentes individuais (30 x 20 x 13 cm) e mantidos em 

câmaras de acrílico (210 L) equipadas com injetores de gases e sensores de O2, CO2, 

umidade e temperatura (23 ± 2 °C) dentro das câmaras, e com ciclo claro/escuro de 

12h. As frações de O2 dentro da câmara foram controladas por válvulas solenóides do 

sistema Oxycycler (Modelo A84XOV, Biospherix, Redfield, NY, EUA) conectado a 

cilindros de O2 e N2 (Maxiair, Ribeirão Preto, SP, Brasil) e controlado automaticamente 

por um software apropriado (AnaWin 2, versão 2.4.17, Winona, MN, EUA).  
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3.3 Experimentos in vivo 

3.3.1 Canulação da artéria e da veia femoral 

Um dia antes do protocolo de HM ou controle, alguns ratos foram submetidos 

a uma cirurgia para implantação de uma cânula na arterial femoral e uma cânula na 

veia femoral ipsilateral, para obtenção de registros da pressão arterial pulsátil (PAP) 

e administração de drogas, respectivamente. Para isso, os ratos foram anestesiados 

com uma mistura de cetamina (75 mg kg-1, i.p.) e xilazina (5 mg kg-1, i.p.). O nível de 

aprofundamento anestésico foi constantemente verificado por meio de pinçamentos 

da cauda e das patas e com a esperada ausência de respostas reflexas. Em caso de 

presença de respostas reflexas, doses adicionais do anestésico foram injetadas. Uma 

cânula de polietileno (PE-10 conectado ao PE-50, Clay Adams, Parsippany, NJ, EUA) 

previamente preenchida com solução salina foi implantada na aorta abdominal por 

meio da artéria femoral. Uma cânula semelhante também foi implantada na veia 

femoral ipsilateral. Para evitar o fluxo de sangue, as extremidades externas das 

cânulas foram mantidas obstruídas com um pino de metal. As cânulas foram então 

conduzidas subcutaneamente com auxílio de um trocater e exteriorizadas entre as 

escápulas, onde foram suturadas junto à pele. Ao término da cirurgia, foi administrado 

um bolus do anti-inflamatório e analgésico flunixina meglumina (1 mg kg-1, i.m.) 

(Banamine; Mantecorp Ind. Quím. e Farm. Ltda, Rio de Janeiro, Brazil). Em seguida, 

os ratos foram acondicionados em caixas individuais (30 x 20 x 13 cm), com água e 

 
Figura 1. Esquema representativo das frações de O2 dentro das câmaras de acrílico durante o 
protocolo de normóxia (CTL, painel A) ou hipóxia mantida (HM, painel B) durante o período de 24 
horas. 

 

A B 
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ração ad libitum, e foram supervisionados constantemente durante todo o período de 

recuperação dos efeitos da anestesia. 

3.3.2 Registros da pressão arterial pulsátil e da ventilação 

Ao término do protocolo de 24 h de HM ou normóxia, os ratos foram 

imediatamente alocados em uma câmara pletismográfica de acrílico (volume = 6 L), 

cuja tampa continha um orifício para passagem das cânulas implantadas na artéria e 

veia femorais. A cânula arterial foi conectada a um transdutor de pressão (MLT0699; 

ADInstruments, Bella Vista, NSW, Austrália), o qual foi conectado a um amplificador 

(Bridge Amp ML221; ADInstruments) interligado a um computador. A cânula venosa 

foi conectada a uma seringa contendo uma solução de cianeto de potássio (KCN, 

0,08%). As variáveis ventilatórias foram registradas por meio da pletismografia de 

corpo inteiro (MALAN, 1973; MORAES et al., 2011; SOUZA et al., 2015). De forma 

resumida, a câmara pletismográfica foi conectada a um transdutor diferencial de 

pressão de alta sensibilidade (ML141 Spirometer, ADInstruments), de modo que as 

oscilações de ar relacionada à ventilação dentro da câmara foram convertidos em 

sinais elétricos. Os sinais gerados pelos transdutores de pressão foram processados 

por um sistema de aquisição (PowerLab 4/25 ML845; ADInstruments) e registrados 

no computador (taxa de aquisição = 1 kHz) por meio de um software apropriado 

(LabChart 5; ADInstruments). Os valores de pressão arterial distólica (PAD), pressão 

arterial média (PAM), pressão arterial sistólica (PAS) e frequência cardíaca (FC) foram 

derivados a partir dos sinais da PAP utilizando o software de aquisição.  

Para calibrar os volumes ventilatórios, uma seringa foi utilizada para injetar o 

volume de 1 mL dentro da câmara pletismográfica e a temperatura dentro e fora da 

câmara foi constantemente monitorada. Os valores de frequência ventilatória (fR) 

foram calculados a partir do intervalo temporal entre ciclos respiratórios consecutivos. 

Os valores de volume corrente (VT) foram calculados de acordo com a equação 

descrita por Drorbaugh e Fenn (1955), corrigidos para o peso do rato: 

 

𝑉𝑇 = 𝑉𝐾  ×  
𝑃𝑇

𝑃𝐾
 ×  

𝑇𝐶  (𝑃𝐵 − 𝑃𝐴)

𝑇𝐶  (𝑃𝐵 − 𝑃𝐴) − 𝑇𝐴 (𝑃𝐵 − 𝑃𝐶)
 

Onde, 

VK = volume de ar injetado na câmara para calibração; 

PK = alteração de pressão associada a injeção do volume de calibração; 
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PT = alteração de pressão associada a cada ciclo respiratório; 

TC = temperatura corporal do animal (~37 oC); 

TA = temperatura do ar dentro da câmara; 

PB = pressão barométrica; 

PC = pressão de vapor d’água à temperatura corporal (50 mmHg); 

PA = pressão de vapor d’água à temperatura da câmara. 

 

Os valores de volume minuto (�̇�E) foram calculados como o produto de fR e VT: 

 

�̇�E = 𝑓𝑅  × 𝑉𝑇 

 

Após as conexões das cânulas ao sistema de registro, a câmara 

pletismográfica foi mantida aberta por 30 minutos para os ratos se adaptarem ao 

ambiente. Após este período, a câmara foi fechada e as variáveis cardiovasculares e 

ventilatórias foram registradas por pelo menos 30 minutos. A câmara foi aberta por 1 

minuto a cada 10 minutos para evitar o acúmulo de CO2. Antes do término dos 

registros, duas injeções de KCN foram feitas em bolus de 50 µL i.v, com intervalo 

mínimo de 10 minutos entre elas, para ativação dos quimiorreceptores periféricos 

(BARROS et al., 2002; FRANCHINI; KRIEGER, 1992, 1993; HAIBARA; 

BONAGAMBA; MACHADO, 1999; MACHADO, 2001) e avaliação das respostas 

pressora e bradicárdica. Após o fim dos registros, os ratos foram eutanasiados por 

meio de uma overdose do anestésico uretana (2 g kg-1 i.v.; Sigma-Aldrich, St. Louis, 

MO, EUA). 

3.3.3 Coleta e análise dos dados nos experimentos in vivo 

Nos experimentos in vivo com ratos das linhagens WH e SD, os valores médios 

de PAS, PAD, PAM e FC foram obtidos a partir de segmentos estáveis de 

aproximadamente 30 minutos de registro. Os valores de fR, VT e �̇�E foram calculados 

como a média de dois períodos de respiração eupneica de aproximadamente dois 

minutos cada. Os valores médios das respostas pressora e bradicardica à ativação 

dos quimiorreceptores periféricos com KCN (0,08%, 50 µL i.v.) foram calculados a 

partir de duas ativações como as diferenças entre os picos de resposta (máxima PAM 

ou mínima FC) e os valores médios basais imediatamente anteriores às ativações. 
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3.4 Experimentos in situ 

3.4.1 Procedimentos cirúrgicos gerais 

Os registros das atividades elétricas dos nervos autonômicos e respiratórios 

foram feitos utilizando a preparação coração-tronco encefálico isolados (do Inglês: 

working heart-brainstem preparation, WHBP), conforme descrito previamente 

(MORAES et al., 2013; PATON, 1996; PICKERING; PATON, 2006). Os ratos foram 

profundamente anestesiados com o anestésico inalatório isoflurano (Isoforine®, 1 

mg/mL, Cristália Produtos Químicos Farmacêuticos, Itapira, SP, Brasil) misturado ao 

ar inalado (20-25%, vazão de ar 2 L min-1), transeccionados caudalmente ao 

diafragma, exsanguinados e submergidos em solução de Ringer (NaCl 125 mM, 

NaHCO3 24 mM, KCl 3 mM, CaCl2 2,5 mM, MgSO4 1,25 mM, KH2PO4 1,15 mM, 

dextrose 10 mM) gelada (2 – 4 ºC). Em seguida, os ratos foram descerebrados ao 

nível pré-colicular, o que os tornou insensíveis à dor, e a pele e os pulmões foram 

removidos. As costelas foram removidas na porção lateral direita para facilitar o 

acesso à cadeia simpática paravertebral e o nervo frênico foi isolado e mantido junto 

a um fragmento do diafragma correspondente à junção entre e o nervo e o músculo. 

Em seguida, os ratos foram transferidos para o sistema de perfusão e registro. A aorta 

descendente foi isolada, canulada com uma cânula de lúmen duplo e perfundida, 

utilizando uma bomba peristáltica (Watson-Marlow, Modelo 502S, Falmouth, Cornwall, 

UK), com solução de Ringer contendo o agente oncótico polietilenoglicol 1,25 % 

(Sigma Aldrich, EUA) e o bloqueador neuromuscular brometo de vecurônio 3-4 µg ml-

1 (Cristália Produtos Químicos Farmacêuticos, Itapira, SP, Brasil). A solução de 

perfusão foi mantida a temperatura de 30-31 °C por meio de um trocador de calor, 

constantemente gaseificada com uma mistura de CO2 5 % e O2 95 % (Maxiair, 

Ribeirão Preto, SP, Brasil) e filtrada com uma malha de nylon [(poro de 25 µm) 

Millipore, Billerica, MA, EUA]. Os valores de pressão de perfusão foram obtidos a partir 

da cânula de duplo lúmen, a qual uma via foi conectada a um transdutor de pressão 

(MLT0699; ADInstruments, Bella Vista, NSW, Australia) conectado a um amplificador 

(modelo AECAD02CP, AVS Projetos, São Carlos, SP, Brasil), cujos sinais foram 

convertidos por uma placa A/D (CED, modelo 1401, Cambridge Electronic Design 

Limited, Cambridge, Inglaterra) e registrados em um computador por meio do software 

Spike2 (versão 7.20, Cambridge Electronic Design). A pressão de perfusão foi mantida 

na faixa de 50 – 70 mmHg por meio da adição de vasopressina (0,6 – 1,2 nM, Sigma-
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Aldrich, St. Louis, MO, EUA) para aumentar a resistência vascular, bem como por 

meio de ajustes no fluxo (21 a 25 ml min-1) de perfusão. Os crânios dos ratos foram 

fixados por meio de barras auriculares e os ossos occipitais foram removidos 

juntamente com a dura-máter para exposição da superfície dorsal do tronco 

encefálico. Uma seringa contendo KCN foi acoplada ao tubo de perfusão próximo ao 

cateter de duplo lúmen para possibilitar a injeção da droga e a ativação dos 

quimiorreceptores periféricos (Figura 2). 

3.4.2 Registros da frequência cardíaca e das atividades eferentes dos 

nervos frênico, simpático e abdominal 

As atividades eferentes dos nervos frênico (NF), simpático torácico (NSt) e 

abdominal (NAbd) foram obtidas utilizando eletrodos de sucção de vidro sustentados 

em micromanipuladores (UMM–3C, Narishige, Tóquio, Japão). Para isso, o NF foi 

seccionado distalmente. O NAbd foi isolado dos músculos abdominais ao nível 

torácico-lombar e seccionado distalmente. A atividade do NSt foi registrada a partir da 

cadeia simpática torácica entre T8-T12. A FC foi determinada a partir do intervalo de 

tempo entre os pulsos sistólicos na pressão de perfusão. Os sinais dos nervos 

respiratórios e simpático foram amplificados por um amplificador diferencial AC 

(modelo 1700 A-M Systems, Sequim, WA, EUA), filtrados por passagem de banda 

(0,3 kHz a 5 kHz), convertidos por meio da placa A/D (CED, modelo 1401, Cambridge 

Electronic Design Limited, Cambridge, Inglaterra) e exibidos no computador utilizando 

o software Spike 2 (Cambridge Electronic Design). 
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3.4.3 Ativação dos quimiorreceptores periféricos na preparação in situ 

O quimiorreflexo periférico foi ativado conforme descrito previamente 

(MORAES; ZOCCAL; MACHADO, 2012a). Serão feitas injeções em bolus de KCN 

(0,05%, 50 µL) na cânula de perfusão conectada à aorta descendente por meio da 

qual é feita a perfusão da preparação in situ.  

3.4.4 Preparação do Fluorocitrato 

O fluoroacetato (FAC) e seu metabólito fluorocitrato (FCt) são considerados 

inibidores seletivos do metabolismo glial (SWANSON; GRAHAM, 1994) e tem sido 

utilizados para estudos relacionados à glia (ACCORSI-MENDONÇA et al., 2013, 2015; 

COSTA; MORAES; MACHADO, 2013; ERLICHMAN; LI; NATTIE, 1998; SZERB; 

ISSEKUTZ, 1987). A solução de FCt foi preparada de forma similar à descrita 

previamente por Tremblay et al. (2005), corrigida para a pureza do sal (impurezas = 

5% ácido acético): 10,45 mg de fluorocitrato de bário (DL-fluorocitric acid barium salt, 

Sigma-Aldrich) foram dissolvidos em 120 µL de água deionizada e 6 µL de HCl 1 M. 

Em seguida, 18 µL de sulfato de sódio 2 M (equivalente à 5.12 mg de Na2SO4) foram 

 
Figura 2. Desenho esquemático da preparação coração-tronco encefálico isolados (working 
heart-brainstem preparation) de ratos jovens [adaptado de (ZOCCAL; PATON; MACHADO, 
2009). Abreviaturas: NSt = atividade do nervo simpático torácico; NAbd = atividade do nervo 
abdominal; NF = atividade do nervo frênico; amp = amplificadores. 
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adicionados para promover precipitação do Ba++. Carbonato de sódio foi utilizado para 

neutralizar os ácidos. A suspensão foi centrifugada a 3000 G por 10 minutos e o 

sobrenadante foi isolado. O pH foi estabelecido em 7,4, tendo a solução sido diluída 

para a concentração final de 50 mM em salina (NaCl, 0,9 %). 

A preparação da solução de FCt se fez necessária para a completa remoção 

do Ba++ da solução a ser utilizada nos experimentos a serem descritos a seguir. 

Durante o preparo, o sulfato de sódio reage com o fluorocitrato de bário para formar 

fluorocitrato de sódio e sulfato de bário. O sulfato de bário insolúvel em suspensão é 

precipitado por centrifugação e o sobrenadante contendo fluorocitrato de sódio é 

isento de Ba++. A concentração de 50 mM de FCt foi efetivamente utilizada neste 

estudo pois foi demonstrada na literatura como sendo capaz de inibir as células gliais 

na superfície ventral do bulbo e promover alterações na regulação da função 

respiratória (COSTA; MORAES; MACHADO, 2013).     

3.4.5 Microinjeções no NTS 

 Para realização de microinjeções bilaterais no NTS comissural, utilizamos 

micropipetas de vidro (tubo capilar para microhematócrito, Perfecta, São Paulo, Brasil) 

de uma via (single-barrelled), duas vias (double-barrelled) ou três vias (three-barrelled 

micropipette, diâmetro da ponta 20-30 μm) confeccionadas em nosso laboratório a 

partir de um estirador de micropipetas (modelo PE-2, Narishige, Tóquio, Japão) e 

conectadas ao sistema picopump (Pneumatic Picopump PV 800, World Precision 

Instruments, Sarasota, FL, EUA), o qual funciona por meio pulsos controlados de 

pressão de nitrogênio. Previamente aos experimentos, para calibrar o sistema 

picopump para injetar o volume desejado (aproximadamente 25 nL), utilizamos uma 

seringa de 0,5 µL (7000 Series Modified MicroliterTM Syringe, Hamilton Co, Reno, 

Nevada, EUA) para injetar aproximadamente 25 nL de água sobre uma superfície 

plana. Em seguida, sob microscópio estereoscópico, fizemos ajustes na pressão do 

gás nitrogênio no sistema picopump seguidos de pulsos de pressão até que o volume 

da droga injetado via micropipeta fosse semelhante àquele injetado com a seringa. 

Durante os experimentos, observamos o deslocamento do menisco na micropipeta 

para nos assegurarmos de que o volume desejado foi devidamente injetado no NTS 

comissural. Todas as microinjeções foram realizadas bilateralmente no aspecto 

caudal anterior do NTS comissural utilizando o calamus scriptorius como referência e 

as seguintes coordenadas estereotáxicas obtidas a partir do atlas estereotáxico para 
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o cérebro de ratos (PAXINOS; WATSON, 2007): AP = - 0,30; L: 0,30; DV: - 0,40 mm 

(Figura 3). O calamus scriptorius pôde ser facilmente visualizado durante os 

experimentos após a remoção do osso occipital dos ratos e exposição da superfície 

dorsal do tronco encefálico. 

 

 

3.4.6 Análise histológica 

Após os experimentos, os troncos encefálicos foram removidos e fixados em 

formol 10 % por 1 semana e em sacarose 30% por 1 semana. Para identificação dos 

sítios das microinjeções, foram feitos cortes coronais seriados (30 µm) dos troncos 

encefálicos com auxílio de um criostato (Microm HM 505 E, Walldorf, Alemanha), os 

quais foram corados com azul de toluidina 1%, observados sob microscopia óptica 

(Carl Zeiss Axioskop 50, Oberkochen, Alemanha) e fotografados com auxílio de uma 

câmera fotográfica digital (AxioCam HRc, Carl Zeiss) e do software Axiovision (versão 

3.1, Carl Zeiss). Com a utilização do mapa estereotáxico para o cérebro de ratos 

(PAXINOS; WATSON, 2007), realizamos a identificação do NTS comissural de acordo 

 
Figura 3. Representação esquemática da superfície dorsal do tronco encefálico mostrando 
os sítios de microinjeções bilaterais (círculos) no aspecto caudal do NTS (NTSc). 
Abreviaturas: 4V = quarto ventrículo; AP = área postrema; NTSr = aspecto rostral do NTS; NTSi = 
aspecto intermediário no NTS. 
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com sua posição anatômica em relação às seguintes referências anatômicas: área 

postrema, núcleo grácil, canal central e núcleo motor dorsal do vago. Apenas os ratos 

cujas microinjeções foram localizadas centralizadas no NTS comissural foram 

considerados histologias positivas e utilizados nas análises estatísticas dos dados. Os 

resultados de ratos cujos sítios de microinjeções foram localizados perifericamente no 

NTS ou completamente fora do NTS ou que não puderam ser identificados foram 

considerados histologias negativas e não foram utilizados nas análises estatísticas, 

pois foram obtidos ocasionalmente e constituíram um número pequeno de animais na 

maioria dos protocolos experimentais desenvolvidos. 

3.4.7 Coleta e análise dos dados nos experimentos in situ 

Os sinais das atividades eferentes do nervo simpático e dos nervos 

respiratórios foram processados por meio de retificação e alisamento (∫) em uma 

constante de tempo de 50 ms com utilização do software Spike 2. A análise da 

atividade basal média do NSt e do NAbd foram realizadas conforme descrito 

previamente (COSTA; MORAES; MACHADO, 2013). Para isso, determinamos uma 

escala de porcentagem de atividade onde o pico de atividade obtida após isquemia 

promovida por desligamento da bomba de peristáltica ao final dos experimentos foi 

considerado 100% e o nível de ruído do registro após a morte da preparação foi 

considerado 0%. O nível de ruído foi determinado como a média de 1 minuto após 15-

30 min da interrupção da perfusão e a morte da preparação. Os valores médios 

absolutos em µV foram inseridos na fórmula abaixo para determinação da atividade 

basal desses nervos (expressa em %): 

𝐴𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑚é𝑑𝑖𝑎 = (
𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 − 0%

100% − 0%
) × 100 

Onde, valor = valor médio em µV em um determinado momento do registro; 0 

% = valor médio do ruído elétrico em µV; 100 % = valor máximo em µV.  

Os valores médios basais de FC (expressa em batimentos min-1), da frequência 

de disparo NF (expresso em Hz), da atividade do NSt e da atividade do NAbd foram 

obtidos durante segmentos estáveis de aproximadamente 60 s de registros. A duração 

da inspiração (correspondente à duração dos bursts do NF) e a duração da expiração 

(correspondente ao intervalo temporal entre dois bursts do NF) foram analisadas a 

partir de pelo menos 10 ciclos respiratórios e expressas em segundos (s). Para 

analisar as atividades do NSt e do NAbd durante as diferentes fases do ciclo 
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respiratório, o ciclo respiratório foi dividido em inspiração (correspondente ao burst do 

NF), primeira fase da expiração (E1 ou pós-inspiração, correspondente aos 2/3 iniciais 

da fase expiratória) e segunda fase da expiração (E2 ou expiração tardia, 

correspondente ao 1/3 final da fase expiratória), conforme descrito previamente 

(COSTA; MORAES; MACHADO, 2013; FLOR et al., 2018; RICHTER; SMITH, 2014). 

A avaliação dos valores médios de atividade do NSt durante as diferentes fases do 

ciclo respiratório foi realizada com base em uma escala 0-100% de atividade, na qual 

100 % foi estabelecido com o pico de atividade do NSt observado durante a 

inspiração/início da pós-inspiração e 0 % correspondeu ao ruído obtido ao término dos 

registros. A atividade do NAbd durante a fase E2 foi avaliada conforme a escala 0-

100% de atividade obtida após a isquemia realizada ao final dos experimentos. 

Aumentos (bursts) da atividade do NAbd na fase E2 acima dos níveis tônicos 

observados durante a pós-inspiração foram considerados eventos “Late-E” (Late-

Expiratory). A incidência de eventos Late-E foi calculada como porcentagem em 

relação ao total de ciclos respiratórios observados em um período de 

aproximadamente 60 s. As respostas simpato-excitatória e expiratória à ativação dos 

quimiorreceptores periféricos foram analisadas a partir das médias das atividades dos 

NSt e NAbd em uma janela temporal de ≤12 s a partir do início das respostas e 

expressas em porcentagem (ΔNSt % e ΔNAb %) em relação à média de 30 s de 

atividade antes das respostas. A resposta inspiratória do nervo frênico (taquipneia) foi 

analisada por meio da diferença da frequência basal de disparo do nervo (média de 

30 s) imediatamente antes do estímulo e o pico da resposta após a ativação do 

quimiorreflexo (ΔANF, expresso em Hz). A resposta bradicárdica à ativação do 

quimiorreflexo foi analisada pela quantificação da diferença entre a frequência 

cardíaca basal (média de 30 s) e o pico de resposta (ΔFC, expresso em batimentos 

min-1). 

3.5 Análise estatística 

Os resultados estão expressos como médias ± erro padrão da média. Para 

comparação estatística entre dois grupos, foram realizados testes t de Student não-

pareados, com correção de Welch em caso de variâncias diferentes, ou um teste 

paramétrico (Mann-Whitney). Para comparação de mais de dois grupos foram 

realizadas análises de variância de duas vias (two-way ANOVA) para medidas 

repetidas com correção de Geisser-Greenhouse, seguidas de pós-teste de Bonferroni. 
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As diferenças foram consideradas significantes quando p ≤ 0,05. Todas as análises 

foram realizadas utilizando o software GraphPad Prism (versão 9, GraphPad Software 

Inc., San Diego, CA, EUA). 

3.6 Protocolos experimentais desenvolvidos 

3.6.1 Avaliação dos parâmetros cardiovasculares e respiratórios e das 

respostas cardiovasculares à ativação dos quimiorreceptores 

periféricos em ratos não anestesiados das linhagens Wistar Hannover 

e Sprague Dawley submetidos à HM 

Neste protocolo avaliamos os efeitos do protocolo de HM sobre os parâmetros 

cardiovasculares e respiratórios basais e sobre as respostas cardiovasculares à 

ativação do quimiorreflexo periférico em ratos das linhagens Wistar Hannover e 

Sprague Dawley não-anestesiados e com livre movimentação. Os parâmetros 

cardiovasculares avaliados foram PAS, PAD, PAM, FC. Os parâmetros respiratórios 

avaliados foram fR, VT e �̇�E. Além disso, avaliamos as magnitudes das respostas 

pressora e bradicárdica à ativação dos quimiorreceptores periféricos com KCN. 

3.6.2 Avaliação das atividades eferentes dos nervos simpático e 

respiratórios e das respostas autonômicas e respiratórias à ativação 

dos quimiorreceptores periféricos utilizando a preparação in situ em 

ratos Wistar Hannover e Sprague Dawley submetidos à HM  

A finalidade deste protocolo foi avaliar os efeitos do protocolo de HM sobre a 

FC e sobre as atividades eferentes basais dos nervos simpático e dos nervos 

respiratórios, bem como sobre as respostas autonômicas e respiratórias à ativação do 

quimiorreflexo periférico em ratos das linhagens Wistar Hannover e Sprague Dawley 

utilizando a preparação in situ. Os parâmetros avaliados foram a FC basal e as 

atividades basais do NSt, do NF e do NAbd. Além disso, avaliamos as magnitudes 

das alterações nas atividades desses nervos em resposta à ativação dos 

quimiorreceptores periféricos com KCN. 
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3.6.3 Avaliação dos efeitos do duplo antagonismo dos receptores 

glutamatérgicos e purinérgicos no NTS comissural sobre as 

respostas autonômicas e respiratórias à ativação dos 

quimiorreceptores periféricos em ratos da linhagem Wistar Hannover 

submetidos à HM 

O objetivo deste protocolo foi avaliar os efeitos de microinjeções bilaterais de 

um antagonista dos receptores glutamatérgicos simultaneamente ao antagonismo dos 

receptores purinérgicos no NTS comissural sobre o processamento das respostas 

autonômicas e respiratórias à ativação dos quimiorreceptores periféricos em ratos 

controles e ratos submetidos à HM da linhagem WH. Os sítios de microinjeções foram 

a porção anterior do NTS caudal, conforme descrito no item 3.4.5. O quimiorreflexo 

periférico foi ativado com KCN antes das microinjeções e nos tempos de 2, 10, 30, 45 

e 60 minutos após as microinjeções dos antagonistas. Ao final dos experimentos, os 

cérebros foram fixados para posterior análise histológica, conforme descrito no item 

3.4.6. Foram avaliadas as variações na FC e nas atividades do NSt, do NAb e do NF 

em relação à condição anterior às microinjeções, bem como as variações nas 

respostas bradicárdica, simpato-excitatória, expiratória e taquipneica do 

quimiorreflexo em relação às respostas obtidas antes das microinjeções. Para o 

antagonismo dos receptores glutamatérgicos, utilizamos o ácido quinurênico [KYN 

(250 mM, 25 nL, Sigma Chemical, St. Louis, MO, EUA)], conforme descrito por Braga 

& Machado (2006, um antagonista não-seletivo de receptores ionotrópicos 

glutamatérgicos. Para o antagonismo dos receptores purinérgicos P2, utilizamos o 

pyridoxalphosphate-6-azophenyl-2’,4’-disulphonate [PPADS (20 mM, 25 nL, Sigma 

Chemical, St. Louis, MO, EUA)], conforme descrito por Braga et al. (2007. 

3.6.4 Avaliação dos efeitos da inibição metabólica dos astrócitos do NTS 

comissural sobre as respostas autonômicas e respiratórias à ativação 

dos quimiorreceptores periféricos em ratos da linhagem Sprague 

Dawley submetidos à HM 

Este protocolo teve como objetivo determinar a possível participação dos 

astrócitos do NTS comissural na modulação das respostas do quimiorreflexo periférico 

em ratos controles e ratos submetidos à HM da linhagem SD. Para isso, utilizando a 

preparação in situ, realizamos microinjeções bilaterais do inibidor do metabolismo glial 

(FCt, 50 mM) ou salina (NaCl 0,9%) no NTS comissural e ativamos o quimiorrefleco 
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periférico com KCN antes e nos tempos de 2, 10, 30, 45 e 60 minutos após as 

microinjeções em ratos controles e ratos submetidos à HM da linhagem Sprague 

Dawley. Os sítios de microinjeções bilaterais foram o aspecto caudal anterior do NTS 

comissural, de acordo com as coordenadas descritas no item 3.4.5. Um volume de 

aproximadamente 25 nL foi microinjetado bilateralmente, conforme descrito 

previamente por Costa et al. (2013. Foram avaliadas as variações na FC e nas 

atividades do NSt, do NAb e do NF em relação à condição anterior às microinjeções, 

bem como as variações nas respostas bradicárdica, simpato-excitatória, expiratória e 

taquipneica do quimiorreflexo em relação às respostas obtidas antes das 

microinjeções. 

3.6.5 Avaliação dos efeitos da inibição metabólica dos astrócitos 

simultaneamente ao antagonismo de receptores glutamatérgicos e 

purinérgicos no NTS comissural sobre as respostas autonômicas e 

respiratórias à ativação dos quimiorreceptores periféricos em ratos 

da linhagem Sprague Dawley submetidos à HM 

Neste protocolo avaliamos a possível participação dos astrócitos do NTS 

comissural sobre o processamento neural das respostas autonômicas e respiratórias 

do quimiorreflexo periférico por meio de uma possível modulação glial de mecanismos 

glutamatérgicos e purinérgicos no NTS de ratos da linhagem SD controles e ratos da 

mesma linhagem submetidos à HM. Para isso, realizamos a inibição metabólica das 

células gliais simultaneamente ao antagonismo dos receptores glutamatérgicos e 

purinérgicos no NTS comissural e ativamos o quimiorreflexo periférico antes e nos 

tempos de 30, 45, e 60 minutos após as microinjeções do inibidor glial (FCt, 50 mM). 

Para o antagonismo dos receptores glutamatérgicos, utilizamos o KYN (250 mM) e 

para o antagonismo dos receptores purinérgicos P2 utilizamos o PPADS (20 mM). Os 

volumes das drogas injetadas foram de aproximadamente 25 nL cada. Os resultados 

do protocolo referente aos efeitos das microinjeções bilaterais de FCt no NTS 

comissural, descrito anteriormente (protocolo 3.6.4), revelaram efeito significativo da 

inibição glial no NTS apenas a partir de 45 minutos após as microinjeções de FCt. 

Portanto, neste protocolo, para avaliarmos os efeitos da inibição das células gliais no 

NTS comissural simultaneamente ao antagonismo dos receptores glutamatérgicos e 

purinérgicos, realizamos as microinjeções bilaterais de KYN e PPADS apenas 40 

minutos após as microinjeções bilaterais de FCt ou salina no NTS, haja vista que um 
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trabalho anterior do nosso laboratório mostrou que os efeitos significativos do duplo 

antagonismo dos receptores glutamatérgicos e purinérgicos no NTS são imediatos 

após as microinjeções e são revertidos após 30-45 minutos (BRAGA et al., 2007b). 

Os sítios de microinjeções bilaterais neste protocolo foram os mesmos descritos nos 

protocolos anteriores, conforme as coordenadas estereotáxicas delineadas no item 

3.4.5. As variações basais na FC e nas atividades do NSt, do NAb e do NF foram 

avaliadas nos tempos 44 e 59 minutos em relação aos valores obtidos antes das 

microinjeções de KYN e PPADS, ou seja, no tempo de 29 minutos. As variações nas 

respostas bradicárdica, simpato-excitatória, expiratória e taquipneica do 

quimiorreflexo foram avaliadas nos tempos 45 e 60 minutos em relação aos valores 

obtidos antes das microinjeções de KYN e PPADS, ou seja, no tempo de 30 minutos. 
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4. RESULTADOS 

4.1 Parte I – Resultados obtidos em ratos da linhagem Wistar Hannover 

(WH) 

4.1.1 Parâmetros cardiovasculares e respiratórios em ratos WH 

submetidos à HM 

Neste protocolo foram avaliados os efeitos da HM de 24h sobre os parâmetros 

cardiovasculares e respiratórios de ratos da linhagem WH não-anestesiados e com 

livre movimentação. Os ratos da linhagem WH submetidos à HM foram avaliados em 

relação aos seguintes parâmetros: PAS, PAD, PAM, FC, fR, VT e VE. Em relação aos 

parâmetros cardiovasculares, os ratos WH submetidos à HM, quando comparados 

aos ratos do grupo controle (HM vs. CTL), não apresentaram alterações significativas 

nos valores médios de PAS (115 ± 2 vs. 112 ± 2 mmHg, Figura 4 e Figura 5, painel 

A), PAD (72 ± 2 vs. 68 ± 2 mmHg, Figura 4 e Figura 5, painel B), PAM (92 ± 2 vs. 89 

± 2, Figura 4 e Figura 5, painel C), FC (452 ± 13 vs. 436 ± 9, Figura 4 e Figura 5, painel 

D). Em relação aos parâmetros ventilatórios, o grupo HM apresentou valores médios 

de fR semelhantes àqueles apresentados pelo grupo controle (171 ± 7 vs. 159 ± 9 

ciclos min-1, Figura 4 e Figura 6, painel A), entretanto os ratos HM apresentaram 

valores médios de VT (15,32 ± 0,7 vs. 12,43 ± 0,62 mL kg-1, P = 0,0064, Figura 4 e 

Figura 6, painel B) e VE (2692 ± 232 vs. 1985 ± 142 mL kg-1 min-1, P = 0,0165, Figura 

4 e Figura 6, painel C) maiores do que àqueles observados em ratos controles. 
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Figura 4. Traçados representativos dos parâmetros cardiovasculares e respiratórios de um 
rato do grupo controle (CTL) e um rato do grupo submetido à hipóxia mantida (HM) da 
linhagem Wistar Hannover. Abreviaturas: PAP = pressão arterial pulsátil; PAM = pressão arterial 
média; FC = frequência cardíaca. 
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Figura 5. Parâmetros cardiovasculares basais de ratos controles e ratos submetidos à 
hipóxia mantida (HM) da linhagem Wistar Hannover (WH). Pressão arterial sistólica (PAS, painel 
A), pressão arterial diastólica (PAD, painel B), pressão arterial média (PAM, painel C) e frequência 
cardíaca (FC, painel D) de ratos controles (normóxia, CTL) e ratos submetidos à HM da linhagem 
WH. 
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4.1.2 Respostas cardiovasculares à ativação dos quimiorreceptores 

periféricos em ratos WH submetidos à HM 

Em ratos da linhagem WH não-anestesiados e com livre movimentação, 

também foram avaliadas as respostas pressora e bradicárdica à ativação dos 

quimiorreceptores periféricos com KCN em ratos controles e ratos submetidos à HM. 

Para isso, foram avaliadas as magnitudes das variações na PAM e na FC à ativação 

do quimiorreflexo periférico. Os ratos HM apresentaram uma redução significativa das 

magnitudes das variações na PAM à ativação do quimiorreflexo periférico em relação 

àquelas obtidas em ratos controles (41 ± 3 vs. 56 ± 3 mmHg, P = 0,0037, Figura 7 e  

Figura 8, painel A). Entretanto, as magnitudes das variações na FC foram 

semelhantes entre os grupos experimentais (-344 ± 14 vs. -337 ± 14 ciclos min-1, 

Figura 7 e Figura 8, painel B). Para excluir a possibilidade de que a redução observada 

na magnitude da variação na PAM em ratos HM tenha sido em decorrência de 

alterações nos níveis basais de PAM, foram avaliados também os valores máximos 

de PAM apresentados durante à ativação dos quimiorreceptores periféricos. Os ratos 

 

 
Figura 6. Parâmetros ventilatórios basais de ratos controles e ratos submetidos à hipóxia 
mantida (HM) da linhagem Wistar Hannover (WH). Frequência ventilatória (fR, painel A), volume 
corrente (VT, painel B) e ventilação pulmonar (VE, painel C) de ratos controles (normóxia, CTL) e 
ratos submetidos à HM da linhagem WH. * = P ≤ 0,05. 

V
T
 (

m
L

. 
k

g
-1

)

CTL HM
0

5

10

15

20

n=10 n=9

✱

V
E
 (

m
L

 .
k

g
-1

.m
in

-1
)

CTL HM
0

1000

2000

3000

✱

n=10 n=9

A B 

C 



65 
 

HM apresentaram valores médios menores de PAM máxima em resposta à ativação 

do quimiorreflexo em comparação com o grupo controle (131 ± 3 vs. 146 ± 4 mmHg, 

P = 0,0146, Figura 7 e Figura 8, painel C).  

 

 

 

 
Figura 7. Traçados representativos das respostas cardiovasculares à ativação dos 
quimirreceptores periféricos em um rato do grupo controle (CTL) e um rato do grupo 
submetido à hipóxia mantida (HM) da linhagem Wistar Hannover. Abreviaturas: PAM = pressão 
arterial média; FC = frequência cardíaca. 
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4.1.3 Parâmetros autonômicos e respiratórios de ratos submetidos à HM 

da linhagem WH na preparação in situ 

Neste protocolo foi utilizada uma preparação in situ (preparação coração-tronco 

encefálico isolados, WHBP) para avaliar os efeitos da HM sobre a FC e sobre as 

atividades eferentes basais do NF, do NSt e do NAbd em ratos da linhagem WH. Os 

ratos WH submetidos à HM não apresentaram alterações significativas na frequência 

do NF (0,336 ± 0,023 vs. 0,348 ± 0,031 Hz, Figura 9 e Figura 10, painel A), na FC (323 

± 9 vs. 316 ± 8 ciclos min-1, Figura 9 e Figura 10, painel B) e na atividade média total 

do NSt (18,69 ± 2,05 vs. 15,33 ± 1,5 %, Figura 9 e Figura 10, painel C) em comparação 

com o grupo controle. Entretanto, foram observados aumentos significativos da 

atividade média total do NAbd (10,87 ± 1,46 vs. 5,62 ± 1,52 %, P = 0,0245, Figura 9 e 

Figura 10, painel D) e da incidência de eventos Late-E no NAbd (23,35 ± 6,46 vs. 0 ± 

0 %, P = 0,0001, Figura 9 e Figura 10, painel E) nos ratos submetidos à HM. 

 

 

 

 
Figura 8. Respostas cardiovasculares à ativação do quimiorreflexo periférico de ratos 
controles e ratos submetidos à hipóxia mantida (HM) da linhagem Wistar Hannover (WH). 
Variação média (Δ) da pressão arterial média (PAM, painel A) e da frequência cardíaca (FC, painel 
B) e PAM máxima (painel C) observada em resposta à ativação dos quimiorreceptores periféricos 
em ratos controles e ratos submetidos à HM da linhagem WH. * = P ≤ 0,05. 
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Figura 9. Traçados representativos dos parâmetros autonômicos e respiratórios basais de 
um rato do grupo controle e um rato do grupo submetido à hipóxia mantida (HM) da linhagem 
Wistar Hannover. Abreviaturas: FC = frequência cardíaca; NSt = nervo simpático torácico; NAbd = 
nervo abdominal; NF = nervo frênico; I = inspiração; E1 = pós-inspiração; E2 = expiração tardia. 
Note a ausência de aumentos das atividades do NAbd e do NSt durante a fase E2 (eventos late-E) 
no rato representativo do grupo controle (CTL) e a presença de eventos late-E em alguns ciclos 
respiratórios no rato representativo do grupo HM. 
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4.1.4 Respostas autonômicas e respiratórias à ativação dos 

quimiorreceptores periféricos em preparações in situ de ratos WH 

submetidos à HM 

Além dos parâmetros autonômicos e respiratórios basais, foram avaliadas 

também as respostas autonômicas e respiratórias à ativação dos quimiorreceptores 

periféricos com KCN utilizando a preparação in situ em ratos controles e ratos HM da 

linhagem WH. Para isso, foram avaliadas as magnitudes das variações na frequência 

 

 

 

 
Figura 10. Parâmetros autonômicos e respiratórios basais de ratos controles e ratos 
submetidos à hipóxia mantida (HM) da linhagem Wistar Hannover (WH). Frequência de disparo 
do nervo frênico (NF, painel A), frequência cardíaca (FC, painel B), atividade total do nervo 
simpático torácico (NSt, painel C), atividade total do nervo abdominal (NAbd, painel D) e incidência 
de eventos Late-Expiratory (Late-E) no NAbd (painel E, teste de Mann-Whitney) de ratos controles 
(normóxia, CTL) e ratos submetidos à HM da linhagem WH. * = P ≤ 0,05. 
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do NF, na FC, e nas atividades do NSt e do NAbd à ativação do quimiorreflexo 

periférico. Os ratos WH submetidos à HM apresentaram magnitudes de variação na 

frequência do NF (0,452 ± 0,042 vs. 0,466 ± 0,072 Hz, Figura 11 e Figura 12, painel 

A), na FC (-253 ± 12 vs. -243 ± 8 ciclos min-1, Figura 11 e Figura 12, painel B) e na 

atividade do NSt (75,99 ± 9,42 vs. 77,80 ± 7,92 %, Figura 11 e Figura 12, painel C) 

semelhantes àquelas apresentadas pelos ratos controles. Entretanto, as magnitudes 

das variações na atividade do NAbd foram menores nos ratos HM (77,75 ± 8,84 vs. 

145,2 ± 15,14 %, Figura 11 e Figura 12, painel D) em relação aos ratos controles. 

Além das magnitudes de variação nas atividades do NSt e do NAbd em relação aos 

valores basais, foram avaliados também os valores máximos de atividade do NSt e do 

NAbd apresentados como respostas à ativação dos quimiorreceptores periféricos. Os 

ratos HM e os ratos controles apresentaram valores médios de atividade máxima do 

NSt (98,38 ± 6,95 vs. 101 ± 8,18 %, Figura 11 e Figura 12, painel E) e do NAbd (99,48 

± 8,35 vs. 107 ± 9,36 %, Figura 11 e Figura 12, painel F) semelhantes em resposta à 

ativação do quimiorreflexo periférico. 

 

 

 

 
Figura 11. Traçados representativos das respostas autonômicas e respiratórias à ativação 
dos quimirreceptores periféricos em um rato do grupo controle (CTL) e um rato do grupo 
submetido à hipóxia mantida (HM) da linhagem Wistar Hannover. Abreviaturas: FC = frequência 
cardíaca; NSt = nervo simpático torácico; NAbd = nervo abdominal; NF = nervo frênico; KCN = 
cianeto de potássio. 
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Figura 12. Respostas autonômicas e respiratórias à ativação do quimiorreflexo periférico em 
ratos controles e ratos submetidos à hipóxia mantida (HM) da linhagem Wistar Hannover 
(WH). Variação média (Δ) da frequência de disparo do nervo frênico (NF, painel A), da frequência 
cardíaca (FC, painel B), das atividades dos nervos simpático torácico (NSt, painel C) e abdominal 
(NAbd, painel D) e atividades máximas do NSt (painel E) e do NAbd (painel F) à ativação dos 
quimiorreceptores periféricos em ratos controles (CTL) e ratos submetidos à HM da linhagem WH. 
* = P ≤ 0,05. 
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4.1.5 Efeitos do antagonismo simultâneo dos receptores 

glutamatérgicos ionotrópicos e purinérgicos P2 no NTS comissural 

sobre as atividades basais dos nervos autonômicos e respiratórios e 

sobre as respostas autonômicas e respiratórias à ativação do 

quimiorreflexo periférico em ratos WH submetidos à HM 

4.1.5.1 Apresentação dos resultados obtidos em ratos com histologia 

positiva 

Neste protocolo foram avaliados os efeitos do duplo antagonismo dos 

receptores glutamatérgicos ionotrópicos e dos receptores purinérgicos P2 no NTS 

comissural de ratos controles e ratos HM da linhagem SD. Os parâmetros avaliados 

foram a frequência do NF, a FC e as atividades do NST e do NAbd em condições 

basais, bem como as magnitudes das variações destes parâmetros em resposta à 

ativação dos quimiorreceptores periféricos com KCN. Em relação à condição anterior 

às microinjeções (100 %), no grupo controle o duplo antagonismo dos receptores 

glutamatérgicos e purinérgicos no NTS promoveu um aumento significativo da 

frequência do NF nos minutos 1 (156,4 ± 15,8 %, P = 0,045), 44 (131,8 ± 8,9 %, P = 

0,0454), e 59 (132 ± 8,1, P = 0,0275), porém esse aumento não atingiu significância 

estatística nos minutos 9 (133,5 ± 14,4 %) e 29 (130,4 ± 12,7 %, Figura 13 e Figura 

15, painel A). Nos ratos HM, a frequência do NF aumentou significativamente nos 

minutos 1 (143,1 ± 6,6 %, P = 0,0016), 9 (131 ± 4 %, P = 0,0005), 29 (119,4 ± 4 %, P 

= 0,008), 44 (116,9 ± 3,9 %, P = 0,0177) e 59 (115,1 ± 3,5 %, P = 0,0165, Figura 14 e 

Figura 15, painel A). Entretanto, os valores de frequência do NF nos ratos HM não 

diferiram daquelas observadas nos ratos controles em nenhum dos tempos 

estudados. Nos ratos controles, a FC não sofreu alterações nos minutos 1 (100,8 ± 

1,3 %), 9 (99,2 ± 2,1 %), 29 (102,6 ± 1,8 %) e 44 (105 ± 1,6 %), entretanto foi observado 

um aumento discreto, porém significativo, da FC aos 60 minutos (106,3 ± 1,6 %, P = 

0,0257) em relação à condição anterior às microinjeções (Figura 13 e Figura 15, painel 

B). Os valores de FC não sofreram alterações nos ratos HM em nenhum dos tempos 

avaliados (min. 1: 100,9 ± 1 %; min 9: 100,3 ± 0,7; min. 29: 102,5 ± 1,3; min. 44: 102,7 

± 1,2 %; min. 59: 101,5 ± 1,9 %, Figura 14 e Figura 15, painel B). Além disso, os 

valores médios de FC foram semelhantes entre os ratos HM e os ratos controles em 

todos os tempos avaliados. O duplo antagonismo promoveu também uma redução 

discreta, porém significativa, da atividade total do NSt nos minutos 1 (90,9 ± 1,9 %, P 
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= 0,0089) e 9 (91,6 ± 1,9 %, P = 0,0172) nos ratos controles, tendo esta sido revertida 

nos minutos 29 (90,8 ± 2,7 %), 44 (93,6 ± 3 %) e 59 (99,6 ± 3,4 %, Figura 13 e Figura 

15, painel C). Nos ratos HM, os valores médios de atividade do NSt foram reduzidos 

nos minutos 1 (92 ± 2,1 %, P = 0,0307), 9 (92 ± 1,6 %, P = 0,0074), 29 (90,7 ± 2,2 %, 

P = 0,0172) e 44 (93,4 ± 1,9 %, P = 0,0474) e reverteram aos 59 (96,2 ± 2,5 %) minutos 

(Figura 14 e Figura 15, painel C), apesar dos valores médios de atividade basal do 

NSt não terem sido diferentes entre os grupos experimentais em nenhum dos tempos 

estudados. Em relação à atividade basal total do NAbd, os ratos HM apresentaram 

uma redução significativa da atividade média total deste nervo nos tempos de 1 (79,8 

± 4 %, P = 0,007) e 9 (83,4 ± 4,1 %, P = 0,0241) minutos após as microinjeções dos 

antagonistas no NTS, sendo que esta redução foi revertida nos minutos 29 (84,4 ± 4,5 

%), 44 (87,7 ± 4,3 %) e 59 (92,5 ± 4,8 %, Figura 14 e Figura 15, painel D) nos ratos 

HM. A redução dos valores médios de atividade do NAbd não foi significativa em 

nenhum dos tempos estudados nos ratos controles (min. 1: 96,4 ± 5,7 %; min 9: 86,4 

± 5,5; min. 29: 87,1 ± 5,6 %; min. 44: 89,9 ± 5,8 %; min. 59: 92,1 ± 6 %, Figura 13 e 

Figura 15, painel D). Além disso, os valores médios de atividade do NAbd não foram 

significativamente diferentes entre os grupos experimentais em nenhum dos tempos 

avaliados.  
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Figura 13. Traçados representativos dos parâmetros autonômicos e respiratórios basais 
antes e aos 1, 9 e 59 minutos após o antagonismo simultâneo dos receptores 
glutamatérgicos ionotrópicos e dos receptores purinérgicos P2 no NTS comissural de um 
rato do grupo controle da linhagem Wistar Hannover. Abreviaturas: FC = frequência cardíaca; 
NSt = nervo simpático torácico; NAbd = nervo abdominal; NF = nervo frênico. 
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Figura 14. Traçados representativos dos parâmetros autonômicos e respiratórios basais 
antes e aos 1, 9 e 59 minutos após o antagonismo simultâneo dos receptores 
glutamatérgicos ionotrópicos e dos receptores purinérgicos P2 no NTS comissural de um 
rato do grupo submetido à hipóxia mantida (HM) da linhagem Wistar Hannover. Abreviaturas: 
FC = frequência cardíaca; NSt = nervo simpático torácico; NAbd = nervo abdominal; NF = nervo 
frênico. 
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Foram avaliadas também as variações nas respostas taquipneica, bradicárdica, 

simpato-excitatória e abdominal à ativação dos quimiorreceptores periféricos após o 

duplo antagonismo dos receptores glutamatérgicos e purinérgicos no NTS, ou seja, 

foram avaliadas as variações nas magnitudes de resposta na frequência do NF, na 

FC e nas atividades do NSt e do NAbd em resposta ao KCN.  Em relação à condição 

anterior às microinjeções (100 %), nos ratos do grupo controle o duplo antagonismo 

dos receptores glutamatérgicos e purinérgicos no NTS promoveu uma redução 

significativa da resposta taquipneica no minuto 2 (49,5 ± 13 %, P = 0,0305), porém 

essa redução não foi significativa nos minutos 10 (44 ± 24,5 %), 30 (65,4 ± 18,7), 45 

(99,6 ± 16,3 %) e 60 (107,5 ± 13,8 %, Figura 16 e Figura 18, painel A). Nos ratos HM, 

a redução da resposta taquipneica foi significativa nos minutos 2 (33,4 ± 8,4 %, P = 

0,0005), 10 (38,3 ± 13,5 %, P = 0,0127) e 30 (71,8 ± 5,5 %, P = 0,0067), não tendo 

 

  

  
Figura 15. Parâmetros autonômicos e respiratórios basais após o antagonismo simultâneo 
dos receptores glutamatérgicos ionotrópicos e dos receptores purinérgicos P2 no NTS 
comissural de ratos do grupo controle e do grupo hipóxia mantida (HM) da linhagem Wistar 
Hannover (WH). Variações (Δ) na frequência basal de disparo do nervo frênico (NF, painel A), na 
frequência cardíaca basal (FC, painel B), e nas atividades basais dos nervos simpático torácico 
(NSt, painel C) e abdominal (NAbd, painel D) aos 1, 9, 29, 44 e 59 minutos após microinjeções 
bilaterais de ácido quinurênico (KYN, 250 mM, 25 nL) e pyridoxalphosphate-6-azophenyl-2’,4’-
disulphonate (PPADS, 20 mM, 25 nL) no NTS comissural de ratos do grupo controle (CTL) e do 
grupo HM. Todos os dados estão expressos como variação em relação à condição anterior às 
microinjeções bilaterais (100 %). # = Diferente em relação à situação antes das microinjeções 
bilaterais (p ≤ 0,05). 
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sido significativamente diferente nos minutos 45 (92,7 ± 14,2 %) e 60 (105,6 ± 15,3 %, 

Figura 17 e Figura 18, painel A). Todavia, os valores médios de variações nas 

respostas taquipneicas não foram diferentes entre os grupos experimentais em 

nenhum dos tempos avaliados.  Em relação à resposta bradicárdica do quimiorreflexo 

periférico, o duplo antagonismo promoveu uma redução significativa desta resposta 

nos minutos 2 (24,4 ± 10,2 %, P = 0,0007), 10 (26,5 ± 10,5 %, P = 0,0011) e 30 (37,6 

± 12,8, P = 0,0089) nos ratos controles, tendo esta redução sido revertida a partir do 

minuto 45 (min. 45: 56,7 ± 12,5 %; min. 60: 79,5 ± 9,2 %, Figura 16 e Figura 18, painel 

B). Nos ratos HM, o duplo antagonismo também reduziu a resposta bradicárdica do 

quimiorreflexo nos minutos 2 (28,2 ± 9,8 %, P = 0,0008), 10 (34 ± 7,9 %, P = 0,0004) 

e 30 (56,4 ± 11,4 %, P = 0,0322), tendo esta significância sido revertida nos minutos 

45 (72,4 ± 9,6 %) e 60 (78,1 ± 8,3 %, Figura 17 e Figura 18, painel B). Os valores 

médios de variações das respostas bradicárdicas do quimiorreflexo foram 

semelhantes entre os grupos experimentais em todos os tempos avaliados. A resposta 

simpato-excitatória também foi reduzida pelo duplo antagonismo no minuto 2 (41,7 ± 

8,7 %, P = 0,0014) nos ratos controles, sem diferença estatística nos minutos 10 (59,5 

± 13,3), 30 (102,4 ± 11,7 %), 45 (110,3 ± 10,2 %) e 60 (105,6 ± 8,3 %, Figura 16 e 

Figura 18, painel C). Nos ratos HM, a resposta simpato-excitatória foi 

significativamente reduzida nos minutos 2 (56,2 ± 9,9 %, P = 0,0152) e 10 (77,6 ± 5,4 

%, P = 0,0225), sem diferença estatística aos 30 (108,4 ± 5,4 %), 45 (104,3 ± 6,2) e 

60 (103,8 ± 6,2 %) minutos (Figura 17 e Figura 18, painel C). Nenhuma diferença 

estatística foi observada entre os grupos experimentais em relação às variações nas 

respostas bradicárdicas em nenhum dos tempos estudados. As respostas excitatórias 

abdominais também foram significativamente reduzidas pelo duplo antagonismo no 

NTS dos ratos controles aos 2 (29,1 ± 9 %, P = 0,0005), 10 (31,3 ± 13,2 %, P = 0,0062), 

30 (46,5 ± 8,3 %, P = 0,0017) e 45 minutos (63,1 ± 7,9 %, P = 0,0111), porém foram 

revertidas aos 60 (81,8 ± 13,3 %) minutos (Figura 16 e Figura 18, painel D). Nos ratos 

HM, a redução nas respostas abdominais foram significativas aos 2 (41,6 ± 12,4 %, P 

= 0,0107) e 10 (46,4 ± 10,1 %, P = 0,0054) minutos, se diferença estatística aos 30 

(79,9 ± 9,4 %), 45 (90,9 ± 8 %) e 60 (87,4 ± 7,7 %) minutos (Figura 17 e Figura 18, 

painel D). Entretanto, os valores médios de variação nas respostas abdominais não 

foram diferentes entre os grupos experimentais em nenhum dos tempos estudados. 
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Figura 16. Traçados representativos das respostas autonômicas e respiratórias à ativação 
dos quimiorreceptores periféricos antes e aos 2, 10 e 60 minutos após o antagonismo 
simultâneo dos receptores glutamatérgicos ionotrópicos e dos receptores purinérgicos P2 
no NTS comissural de um rato do grupo controle da linhagem Wistar Hannover. Abreviaturas: 
FC = frequência cardíaca; NSt = nervo simpático torácico; NAbd = nervo abdominal; NF = nervo 
frênico; KCN = cianeto de potássio. 
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Figura 17. Traçados representativos das respostas autonômicas e respiratórias à ativação 
dos quimiorreceptores periféricos antes e aos 2, 10 e 60 minutos após o antagonismo 
simultâneo dos receptores glutamatérgicos ionotrópicos e dos receptores purinérgicos P2 
no NTS comissural de um rato do grupo submetido à hipóxia mantida (HM) da linhagem 
Wistar Hannover. Abreviaturas: FC = frequência cardíaca; NSt = nervo simpático torácico; NAbd = 
nervo abdominal; NF = nervo frênico; KCN = cianeto de potássio. 
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4.1.5.2 Análises histológicas positivas 

A Figura 19 apresenta fotomicrografias de secções transversais do tronco 

encefálico na região caudal anterior do NTS comissural de um rato representativo do 

grupo controle (painel A) e um rato representativo do grupo HM (painel B) cujas 

histologias foram consideradas positivas. Também são apresentados desenhos 

esquemáticos do tronco encefálico dorsal retirados do Atlas Estereotáxico de Paxinos 

& Watson (2007) mostrando a sobreposição dos centros das microinjeções bilaterais 

(pontos pretos) de KYN e PPADS no NTS dos ratos dos grupos CTL (painel Ai) e HM 

(painel Bi). As fotomicrografias das secções do tronco encefálico que apresentaram 

os centros das microinjeções localizados no NTS foram consideradas positivas e os 

 

  

  
Figura 18. Respostas autonômicas e respiratórias à ativação dos quimiorreceptores 
periféricos após o antagonismo simultâneo dos receptores glutamatérgicos ionotrópicos e 
dos receptores purinérgicos P2 no NTS comissural de ratos do grupo controle e do grupo 
hipóxia mantida (HM) da linhagem Wistar Hannover (WH). Variações (Δ) nas respostas 
taquipneica (painel A), bradicárdica (painel B), simpato-excitatória (painel C) e excitatória abdominal 
(painel D) aos 2, 10, 30, 45 e 60 minutos após microinjeções bilaterais de ácido quinurênico (KYN, 
250 mM, 25 nL) e pyridoxalphosphate-6-azophenyl-2’,4’-disulphonate (PPADS, 20 mM, 25 nL) no 
NTS comissural de ratos do grupo controle (CTL) e do grupo HM. Todos os dados estão expressos 
como variação em relação à condição anterior às microinjeções bilaterais (100 %). # = Diferente em 
relação à situação antes das microinjeções bilaterais (p ≤ 0,05). 
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dados dos respectivos animais foram utilizados na análise deste protocolo, o qual foi 

descrito acima.  

 

 

4.1.5.3 Análises histológicas negativas 

A Figura 20 apresenta fotomicrografias de secções transversais do tronco 

encefálico na região caudal anterior do NTS comissural de um rato representativo do 

grupo controle (painel A) e um rato representativo do grupo HM (painel B) cujas 

histologias foram consideradas negativas. Também são apresentados desenhos 

esquemáticos do tronco encefálico dorsal retirados do Atlas Estereotáxico de Paxinos 

& Watson (2007) mostrando os centros das microinjeções bilaterais (pontos pretos) 

de KYN e PPADS no NTS dos ratos dos grupos CTL (painel Ai) e HM (painel Bi) cujas 

histologia foram consideradas negativas. As fotomicrografias das secções do tronco 

encefálico que apresentaram os centros das microinjeções localizados na periferia ou 

fora do NTS ou cujos centros das microinjeções não puderam ser devidamente 

identificados foram consideradas negativas e os dados dos animais correspondentes 

 
 
Figura 19. Histologias positivas dos sítios de microinjeções bilaterais de KYN e PPADS e na 
porção caudal anterior do NTS comissural de ratos representativos dos grupos controle e 
hipóxia mantida (HM). A e B: Fotomicrografias de secções coronais do tronco encefálico de ratos 
representativos dos grupos controle (CTL, painel A) e HM (painel B) mostrando os locais dos 
centros das microinjeções (setas brancas). Ai e Bi: Desenhos esquemáticos do tronco encefálico 
dorsal retirados do Atlas Estereotáxico de Paxinos & Watson (2007) mostrando a sobreposição dos 
centros das microinjeções bilaterais (pontos pretos) no NTS dos ratos dos grupos CTL (painel Ai, 
n=8) e HM (painel Bi, n=8). Gr = núcleo grácil, Cu = núcleo cuneiforme, sol = trato solitário, SolC = 
núcleo do trato solitário comissural, 12N = núcleo hipoglosso, CC = canal central. 
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não foram considerados nas análises estatísticas descritas no protocolo acima, porém 

estão presentados na Tabela 2, correspondente ao Apêndice A. 

 

 

 

4.2 Parte II – Resultados obtidos em ratos da linhagem Sprague Dawley 

(SD) 

4.2.1 Parâmetros cardiovasculares e respiratórios em ratos SD 

submetidos à HM 

Os efeitos da HM de 24h sobre os parâmetros cardiovasculares e respiratórios 

foram avaliados também em ratos da linhagem SD não-anestesiados e com livre 

movimentação. Os ratos da linhagem SD submetidos à HM foram avaliados em 

relação aos seguintes parâmetros: PAS, PAD, PAM, FC, fR, VT e VE. Em relação aos 

parâmetros cardiovasculares, os ratos SD submetidos à HM, quando comparados aos 

ratos do grupo controle (HM vs. CTL), apresentaram aumentos significativos nos 

valores médios de PAS (118 ± 2 vs. 112 ± 1 mmHg, P = 0,0054, Figura 21 e Figura 

 
 

Figura 20. Histologias negativas dos sítios de microinjeções bilaterais de KYN e PPADS e na 
porção caudal anterior do NTS comissural de ratos representativos dos grupos controle e 
hipóxia mantida (HM). A e B: Fotomicrografias de secções coronais do tronco encefálico de ratos 
representativos dos grupos controle (CTL, painel A) e HM (painel B) mostrando os locais dos 
centros das microinjeções (setas brancas). Ai e Bi: Desenhos esquemáticos do tronco encefálico 
dorsal retirados do Atlas Estereotáxico de Paxinos & Watson (2007) mostrando a sobreposição dos 
centros das microinjeções bilaterais (pontos pretos) no NTS dos ratos dos grupos CTL (painel Ai, 
n=1) e HM (painel Bi, n=1) cujas histologias foram consideradas negativas. ? = não foi possível 
identificar o centro de microinjeção; Gr = núcleo grácil, Cu = núcleo cuneiforme, sol = trato solitário, 
SolC = núcleo do trato solitário comissural, 12N = núcleo hipoglosso, CC = canal central. 
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22, painel A), PAD (70 ± 1 vs. 65 ± 1 mmHg, P = 0,0011, Figura 21 e Figura 22, painel 

B) e PAM (92 ± 1 vs. 85 ± 1 mmHg, P = 0,001, Figura 21 e Figura 22, painel C). 

Entretanto, os valores médios de FC foram semelhantes entre os grupos 

experimentais (475 ± 6 vs. 474 ± 9 batimentos min-1, Figura 21 e Figura 22, painel D). 

Em relação aos parâmetros ventilatórios, o grupo HM apresentou valores médios de 

fR (200 ± 3 vs. 163 ± 5, ciclos min-1, P < 0,0001, Figura 21  e Figura 23, painel A), VT 

(12,4 ± 0,34 vs. 8,99 ± 0,41 mL kg-1, P < 0,0001, Figura 21 e Figura 23, painel B) e VE 

(2482 ± 85 vs. 1469 ± 83 mL kg-1 min-1, P < 0,0001, Figura 21 e Figura 23, painel C) 

significativamente maiores do que aqueles observados em ratos controles. 
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Figura 21. Traçados representativos dos parâmetros cardiovasculares e respiratórios de um 
rato do grupo controle (CTL) e um rato do grupo submetido à hipóxia mantida (HM) da 
linhagem Sprague Dawley. Abreviaturas: PAP = pressão arterial pulsátil; PAM = pressão arterial 
média; FC = frequência cardíaca. 

 

CTL HM
120

100

80

60

100

95

90

85

80
550

350

400

450

500

1 s

PA
P

 (
m

m
H

g)
PA

M
 (

m
m

H
g)

FC
 (

b
p

m
)

IN
SP

IR
A

Ç
Ã

O



84 
 

 

 

 

 
Figura 22. Parâmetros cardiovasculares basais de ratos controles e ratos submetidos à 
hipóxia mantida (HM) da linhagem Sprague Dawley. Pressão arterial sistólica (PAS, painel A), 
pressão arterial diastólica (PAD, painel B), pressão arterial média (PAM, painel C) e frequência 
cardíaca (FC, painel D) de ratos controles (normóxia, CTL) e ratos submetidos à HM da linhagem 
SD. * = P ≤ 0,05. 
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4.2.2 Respostas cardiovasculares à ativação dos quimiorreceptores 

periféricos em ratos SD submetidos à HM 

Em ratos da linhagem SD não-anestesiados e com livre movimentação, 

também foram avaliadas as respostas pressoras e bradicárdicas à ativação dos 

quimiorreceptores periféricos com KCN em ratos controles e ratos submetidos à HM. 

Foram avaliadas as magnitudes das variações na PAM e na FC à ativação do 

quimiorreflexo periférico. Os ratos HM da linhagem SD, em comparação com os ratos 

controles, apresentaram uma redução significativa das magnitudes das variações na 

PAM à ativação do quimiorreflexo periférico (44 ± 3 vs. 60 ± 2 mmHg, P = 0,0005, 

Figura 24 e Figura 25, painel A). Entretanto, as magnitudes das variações na FC foram 

semelhantes entre os grupos experimentais (-353 ± 11 vs. -335 ± 18 batimentos min-

1, Figura 24 e Figura 25, painel B). Foram avaliados também os valores máximos de 

PAM apresentados durante a ativação dos quimiorreceptores periféricos, os quais 

foram significativamente menores nos ratos HM em relação aos ratos controles (137 

± 3 vs. 152 ± 4 mmHg, P = 0,0038, Figura 24 e Figura 25, painel C), sugerindo que a 

 

 
Figura 23. Parâmetros ventilatórios basais de ratos controles e ratos submetidos à hipóxia 
mantida (HM) da linhagem Sprague Dawley. Frequência ventilatória (fR, painel A), volume 
corrente (VT, painel B) e ventilação pulmonar (VE, painel C) de ratos controles (normóxia, CTL) e 
ratos submetidos à HM da linhagem SD. * = P ≤ 0,05. 
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redução observada na magnitude da variação na PAM em ratos HM da linhagem SD 

não ocorreu em decorrência do aumento nos níveis basais de PAM. 

 

 

 

 
Figura 24. Traçados representativos das respostas cardiovasculares à ativação dos 
quimirreceptores periféricos em um rato do grupo controle (CTL) e um rato do grupo 
submetido à hipóxia mantida (HM) da linhagem Sprague Dawley. Abreviaturas: PAM = pressão 
arterial média; FC = frequência cardíaca. 
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4.2.3 Parâmetros autonômicos e respiratórios de ratos submetidos à HM 

da linhagem SD na preparação in situ 

A preparação in situ também foi utilizada para avaliar os efeitos da HM sobre a 

FC e sobre as atividades eferentes basais do NF, do NSt e do NAbd em ratos da 

linhagem SD. Embora os ratos SD submetidos à HM não tenham apresentado 

alterações significativas nos valores médios de frequência do NF (0,289 ± 0,019 vs. 

0,271 ± 0,017 Hz, Figura 26 e Figura 27, painel A), foi observado uma redução 

significativa do tempo de inspiração (0,63 ± 0,02 vs. 0,81 ± 0,05 s, P = 0,0036, Figura 

26 e Figura 27, painel B) nos ratos HM em comparação com os controles, sem 

alterações no tempo de expiração (3,03 ± 0,25 vs. 3,04 ± 0,21 s, Figura 26 e Figura 

27, painel B).  Também não foram observadas alterações nos valores médios de FC 

(322 ± 5 vs. 323 ± 8 ciclos min-1, Figura 26 e Figura 27, painel C) nos ratos HM em 

relação aos controles.  Entretanto, em comparação com os ratos controles, os ratos 

HM apresentaram aumentos significativos da atividade total do NSt (16,98 ± 1,85 vs. 

10,07 ± 0,982 %, P = 0,0039, Figura 26 e Figura 27, painel D), da atividade do NSt 

 

 
Figura 25. Respostas cardiovasculares à ativação do quimiorreflexo periférico de ratos 
controles e ratos submetidos à hipóxia mantida (HM) da linhagem Sprague Dawley. Variação 
média (Δ) da pressão arterial média (PAM, painel A) e da frequência cardíaca (FC, painel B) e PAM 
máxima (painel C) observada em resposta à ativação dos quimiorreceptores periféricos em ratos 
controles (CTL) e ratos submetidos à HM da linhagem SD. * = P ≤ 0,05. 
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durante a fases E1 (41,32 ± 1,67 vs. 26,73 ± 2,6 %, P = 0,0002, Figura 26 e Figura 27, 

painel E) e E2 da expiração (37,79 ± 3,3 vs. 12,75 ± 1,5 %, P < 0,0001, Figura 26 e 

Figura 27, painel E), da atividade total do NAbd (6,15 ± 0,81 vs. 2,25 ± 0,64 %, P = 

0,0014, Figura 26 e Figura 27, painel F), da atividade do NAbd durante a fase E2 (19,2 

± 2,57 vs. 1,66 ± 0,62 %, P < 0,0001, Figura 26 e Figura 27, painel G) e da incidência 

de eventos Late-E no NAbd (97,07 ± 1,81 vs. 0,48 ± 0,48 %, P < 0,0001, Figura 26 e 

Figura 27, painel H), embora a atividade do NSt durante a inspiração tenha sido 

semelhante àquela observada em ratos controles (39,98 ± 2,39 vs. 36,28 ± 3,51 %, 

Figura 26 e Figura 27, painel E). 

 

 

 

 
Figura 26. Traçados representativos dos parâmetros autonômicos e respiratórios basais de 
um rato do grupo controle (CTL) e um rato do grupo submetido à hipóxia mantida (HM) da 
linhagem Sprague Dawley. Abreviaturas: FC = frequência cardíaca; NSt = nervo simpático 
torácico; NAbd = nervo abdominal; NF = nervo frênico; I = inspiração; E1 = pós-inspiração; E2 = 
expiração tardia. Note a ausência de aumentos das atividades do NAbd e do NSt durante a fase E2 
(eventos late-E) no rato do grupo CTL e a presença de eventos late-E em todos os ciclos 
respiratórios representados no rato do grupo HM. 

 



89 
 

 

 

 
Figura 27. Parâmetros autonômicos e respiratórios basais de ratos controles e ratos 
submetidos à hipóxia mantida (HM) da linhagem Sprague Dawley (SD). Frequência de disparo 
do nervo frênico (NF, painel A), tempo de inspiração e de expiração (painel B), frequência cardíaca 
(FC, painel C), atividade total do nervo simpático torácico (NSt, painel D), atividade do NSt durante 
as fases da respiração (painel E), atividade total do nervo abdominal (NAbd, painel F), atividade do 
NAbd durante a fase E2 (painel G) e incidência de eventos Late-Expiratory (Late-E) no NAbd (painel 
H, teste de Mann-Whitney) de ratos controles (normóxia, CTL) e ratos submetidos à HM da 
linhagem SD. * = P ≤ 0,05. 
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4.2.4 Respostas autonômicas e respiratórias à ativação dos 

quimiorreceptores periféricos em preparações in situ de ratos SD 

submetidos à HM 

Além dos parâmetros autonômicos e respiratórios basais, foram avaliadas 

também as respostas autonômicas e respiratórias à ativação dos quimiorreceptores 

periféricos utilizando a preparação in situ em ratos controles e ratos HM da linhagem 

SD. Para isso, foram avaliadas as magnitudes das variações na frequência do NF, na 

FC, nas atividades totais do NSt e do NAbd, nas atividades do NSt durante a 

inspiração e durante a expiração e na atividade do NAbd durante a expiração à 

ativação do quimiorreflexo periférico. Os ratos SD submetidos à HM apresentaram 

magnitudes de variação na frequência do NF (0,314 ± 0,045 vs. 0,370 ± 0,031 Hz, 

Figura 28 e Figura 29, painel A) e na FC (-182 ± 15 vs. -225 ± 19 ciclos min-1, Figura 

28 e Figura 29, painel B) semelhantes àquelas apresentadas pelos ratos controles. 

Entretanto, as magnitudes das variações nas atividades totais do NSt (55,81 ± 4,36 

vs. 120,3 ± 11,13 %, P = 0,0002, Figura 28 e Figura 29, painel C) e do NAbd (103,7 ± 

6,29 vs. 183,5 ± 18,68 %, P = 0,0019, Figura 28 e Figura 29, painel D) foram menores 

nos ratos HM em relação aos ratos controles. Além das magnitudes das variações nas 

atividades totais do NSt e do NAbd, foram avaliadas as magnitudes das variações na 

atividade do NSt durante a inspiração e durante a expiração, bem como na atividade 

do NAbd durante a expiração. As magnitudes das variações na atividade do NSt 

durante a inspiração foram semelhantes entre os grupos experimentais (36,97 ± 6,39 

vs. 45,66 ± 9,21 %, Figura 28 e Figura 29, painel E), porém foram menores durante a 

expiração (75,68 ± 5,24 vs. 182,6 ± 24,22 %, P = 0,0016, Figura 28 e Figura 29, painel 

E) nos ratos HM em comparação com os controles. Além disso, as magnitudes das 

variações na atividade do NAbd durante a expiração também foram significativamente 

menores nos ratos HM (137,5 ± 9,9 vs. 256 ± 28,11 %, P = 0,0021, Figura 28 e Figura 

29, painel F). Considerando a possibilidade de que as reduções observadas nas 

magnitudes de variação nas atividades do NSt e do NAbd em resposta à ativação dos 

quimiorreceptores periféricos tenham sido em decorrência do aumento nos níveis 

basais de atividade desses nervos, foram avaliados também os valores máximos de 

atividade do NSt e do NAbd apresentados como respostas à ativação dos 

quimiorreceptores periféricos. Os ratos HM e os ratos controles apresentaram valores 
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médios de atividade máxima do NSt (85,83 ± 7,06 vs. 74,14 ± 3,75 %, Figura 28 e 

Figura 29, painel G) e do NAbd (89,93 ± 6,03 vs. 80,79 ± 8,3 %, Figura 28 e Figura 

29, painel H) semelhantes em resposta à ativação do quimiorreflexo periférico. 

 

 

 
Figura 28. Traçados representativos das respostas autonômicas e respiratórias à ativação 
dos quimirreceptores periféricos em um rato do grupo controle (CTL) e um rato do grupo 
submetido à hipóxia mantida (HM) da linhagem Sprague Dawley. Abreviaturas: FC = frequência 
cardíaca; NSt = nervo simpático torácico; NAbd = nervo abdominal; NF = nervo frênico; I = 
inspiração; E = expiração; KCN = cianeto de potássio. 
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Figura 29. Respostas autonômicas e respiratórias à ativação do quimiorreflexo periférico em 
ratos controles e ratos submetidos à hipóxia mantida (HM) da linhagem Sprague Dawley 
(SD). Variação média (Δ) da frequência de disparo do nervo frênico (NF, painel A), da frequência 
cardíaca (FC, painel B), das atividades totais dos nervos simpático torácico (NSt, painel C) e 
abdominal (NAbd, painel D), da atividade do NSt durante a inspiração e durante a expiração (painel 
E) e da atividade do NAbd durante a expiração (painel F) e atividades máximas do NSt (painel G) 
e do NAbd (painel H) à ativação dos quimiorreceptores periféricos em ratos controles (CTL) e ratos 
submetidos à HM da linhagem SD. * = P ≤ 0,05. 
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4.2.5 Efeitos da inibição metabólica das células gliais do NTS comissural 

sobre as atividades basais dos nervos autonômicos e respiratórios e 

sobre as respostas autonômicas e respiratórias à ativação do 

quimiorreflexo periférico em ratos SD submetidos à HM 

Neste protocolo foram avaliados os efeitos da inibição metabólica das células 

gliais por meio de microinjeções bilaterais de FCt (ou salina) no NTS comissural de 

ratos controles e de ratos submetidos à HM da linhagem SD sobre os parâmetros 

autonômicos e respiratórios basais e sobre as respostas autonômicas e respiratórias 

à ativação dos quimiorreceptores periféricos com KCN na preparação in situ. Os 

parâmetros avaliados foram variações na frequência do NF, na FC e nas atividades 

totais do NSt e do NAbd em condições basais, bem como as variações nas 

magnitudes de alteração nesses parâmetros em resposta à ativação dos 

quimiorreceptores periféricos com KCN. Nos ratos controles, as microinjeções 

bilaterais de FCt no NTS não promoveram alterações significativas, em relação às 

microinjeções de salina (CTL-FCt vs. CTL-SAL), na frequência do NF (min. 1: 120,9 ± 

4,7 vs. 112,9 ± 3 %; min. 9: 120,5 ± 2 vs. 120,6 ± 2,9 %; min. 29: 135,6 ± 2,9 vs. 132 

± 4,1 %; min. 44: 142,4 ± 3,3 vs. 139,9 ± 4,6 %; min. 59: 142,5 ± 4 vs. 144,8 ± 5,7 %; 

Figura 30 e Figura 32, painel A), na FC (min. 1: 101,4 ± 0,6 vs. 100,4 ± 0,5 %; min. 9: 

99,9 ± 0,8 vs. 100,5 ± 0,8 %; min. 29: 102,9 ± 2,2 vs. 102,7 ± 0,6 %; min. 44: 102,8 ± 

2,3 vs. 103,9 ± 1,2 %; min. 59: 103,5 ± 2,4 vs. 104,9 ± 1,2 %; Figura 30 e Figura 32, 

painel B), na atividade total do NSt (min. 1: 104,7 ± 2,2 vs. 103 ± 1,7 %; min. 9: 104,9 

± 1,7 vs. 105,5 ± 2,7 %; min. 29: 117,6 ± 4,3 vs. 114,6 ± 4 %; min. 44: 126,4 ± 5,2 vs. 

116,7 ± 7,4 %; min. 59: 134,1 ± 5,9 vs. 128,9 ± 7,7 %; Figura 30 e Figura 32, painel C) 

e na atividade total do NAbd (min. 1: 90,9 ± 4,2 vs. 96,6 ± 1,7 %; min. 9: 101,4 ± 2,6 

vs. 102,6 ± 2,2 %; min. 29: 102,4 ± 3,9 vs. 102,4 ± 1,2 %; min. 44: 106,2 ± 4,6 vs. 

105,3 ± 2,1 %; min. 59: 106,4 ± 4,7 vs. 108,8 ± 2 %; Figura 30 e Figura 32, painel D) 

em nenhum dos tempos avaliados. Nos ratos HM, os valores obtidos após as 

microinjeções de FCt também não foram diferentes daqueles obtidos após as 

microinjeções de salina (HM-FCt vs. HM-SAL) no que se refere a frequência do NF 

(min. 1: 110,7 ± 3,6 vs. 101,7 ± 0,7 %; min. 9: 116,3 ± 3,3 vs. 109,3 ± 1,8 %; min. 29: 

122,4 ± 4,6 vs. 111,5 ± 2,2 %; min. 44: 126,2 ± 4,8 vs. 114,6 ± 2,8 %; min. 59: 130,1 

± 5,1 vs. 115,4 ± 3,3 %; Figura 31 e Figura 32, painel A), a FC (min. 1: 99,7 ± 1,1 vs. 

100,2 ± 0,5 %; min. 9: 101 ± 0,8 vs. 100,6 ± 0,5 %; min. 29: 103,1 ± 1 vs. 101,6 ± 0,8 
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%; min. 44: 103,1 ± 0,9 vs. 101,8 ± 1 %; min. 59: 103,5 ± 1 vs. 101,9 ± 1 %; Figura 31 

e Figura 32, painel B), a atividade total do NSt (min. 1: 99,6 ± 1,4 vs. 99,5 ± 1,4 %; 

min. 9: 102,1 ± 1,8 vs. 103,4 ± 1,9 %; min. 29: 107,5 ± 3,3 vs. 108,9 ± 3,4 %; min. 44: 

115 ± 4,4 vs. 113,8 ± 4,1 %; min. 59: 122,5 ± 5,7 vs. 117,2 ± 4,1 %; Figura 31 e Figura 

32, painel C) e a atividade total do NAbd (min. 1: 92,8 ± 3,9 vs. 95,7 ± 1,3 %; min. 9: 

101,1 ± 1,9 vs. 100,1 ± 1 %; min. 29: 100,4 ± 2,6 vs. 102,2 ± 1,9 %; min. 44: 102,3 ± 

3,1 vs. 104,4 ± 2,9 %; min. 59: 105,2 ± 4,7 vs. 108,3 ± 4,4 %; Figura 31 e Figura 32, 

painel D) em nenhum dos tempos avaliados. 
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Figura 30. Traçados representativos dos parâmetros autonômicos e respiratórios basais 
antes e aos 29 e 59 minutos após as microinjeções bilaterais do inibidor metabólico das 
células gliais (FCt) ou salina (SAL) no NTS comissural de um rato de cada um dos grupos 
controles (CTL) da linhagem Sprague Dawley. Abreviaturas: FC = frequência cardíaca; NSt = 
nervo simpático torácico; NAbd = nervo abdominal; NF = nervo frênico. 
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Figura 31. Traçados representativos dos parâmetros autonômicos e respiratórios basais 
antes e aos 29 e 59 minutos após as microinjeções bilaterais do inibidor metabólico das 
células gliais (FCt) ou salina (SAL) no NTS comissural de um rato de cada um dos grupos 
submetidos à hipóxia mantida (HM) da linhagem Sprague Dawley. Abreviaturas: FC = 
frequência cardíaca; NSt = nervo simpático torácico; NAbd = nervo abdominal; NF = nervo frênico. 
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Em relação às respostas autonômicas e respiratórias à ativação dos 

quimiorreceptores periféricos nos ratos controles, não foram observadas alterações 

significativas entre as microinjeções de FCt e as microinjeções de salina (CTL-FCt vs. 

CTL-SAL) no NTS no que diz respeito a resposta taquipneica (min. 2: 95,6 ± 10,3 vs. 

109 ± 20,3 %; min. 10: 127,9 ± 10,4 vs. 102 ± 15,8 %; min. 30: 129,2 ± 14,9 vs. 102,7 

± 13,6 %; min. 45: 114,5 ± 18,8 vs. 111,2 ± 23,9 %; min. 60: 139,1 ± 21,1 vs. 124,8 vs. 

24,9 %; Figura 33 e Figura 35, painel A), a resposta bradicárdica (min. 2: 106,5 ± 6,3 

vs. 97,8 ± 2,2 %; min. 10: 103 ± 5,6 vs. 94,7 ± 4,5 %; min. 30: 84,8 ± 11,4 vs. 94,3 ± 

4,7 %; min. 45: 92,7 ± 10,3 vs. 104,1 ± 3,8 %; min. 60: 97,7 ± 10,5 vs. 106,8 ± 5,5 %; 

Figura 33 e Figura 35, painel B), a resposta simpato-excitatória (min. 2: 90,5 ± 5,1 vs. 

93,8 ± 4,4 %; min. 10: 102,1 ± 3,5 vs. 96,6 ± 4,5 %; min. 30: 89,7 ± 7,4 vs. 92,2 ± 3,3 

%; min. 45: 85,3 ± 9,2 vs. 95,6 ± 5,7 %; min. 60: 90,8 ± 10,5 vs. 91,2 ± 7,8 %; Figura 

33 e Figura 35, painel C) e a resposta abdominal (min. 2: 92,4 ± 6,7 vs. 87,3 ± 5,7 %; 

 

 
Figura 32. Parâmetros autonômicos e respiratórios basais após a inibição metabólica das 
células gliais do NTS comissural de ratos dos grupos controles e dos grupos hipóxia 
mantida (HM) da linhagem Sprague Dawley (SD). Variações (Δ) na frequência basal de disparo 
do nervo frênico (NF, painel A), na frequência cardíaca basal (FC, painel B), e nas atividades basais 
dos nervos simpático torácico (NSt, painel C) e abdominal (NAbd, painel D) aos 1, 9, 29, 44 e 59 
minutos após microinjeções bilaterais fluorocitrato (FCt, 50 mM, 25 nL) ou salina (SAL, 0,9 %, 25 
nL) no NTS comissural de ratos dos grupos controles (CTL) e dos grupos HM. Todos os dados 
estão expressos como variação em relação à condição anterior às microinjeções bilaterais (100 %). 
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min. 10: 87,8 ± 6,3 vs. 90 ± 5,8 %; min. 30: 79 ± 5,7 vs. 84,1 ± 4,5 %; min. 45: 73,6 ± 

6,6 vs. 79,6 ± 6,4 %; min. 60: 70,3 ± 7,2 vs. 78,2 ± 5,8 %; Figura 33 e Figura 35, painel 

D) em nenhum dos tempos avaliados. Nos ratos HM, os valores obtidos após as 

microinjeções de FCt também não foram diferentes daqueles obtidos após as 

microinjeções de salina (CTL-FCt vs. CTL-SAL) no que se refere a resposta 

taquipneica (min. 2:  100,7 ± 13,2 vs. 104,3 ± 5,4 %; min. 10:  101,3 ± 17,5 vs. 106,1 

± 8,1 %; min. 30: 117,9 ± 14,9 vs. 127,8 ± 12 %; min. 45: 132,1 ± 23,1 vs. 128,1 ± 17,5 

%; min. 60: 110,2 ± 13,5 vs. 138 ± 20,9 %; Figura 34 e Figura 35, painel A), a resposta 

simpato-excitatória (min. 2: 103,1 ± 7,4 vs. 103,8 ± 5,7 %; min. 10: 104,5 ± 10,1 vs. 

109 ± 5,9 %; min. 30: 105,1 ± 11,6 vs. 107,5 ± 4,3 %; min. 45: 104 ± 11,7 vs. 111 ± 

6,1 %; min. 60: 106 ± 11,4 vs. 123,8 ± 6 %; Figura 34 e Figura 35, painel C) e a 

resposta abdominal (min. 2: 86,9 ± 8,6 vs. 92 ± 6,2 %; min. 10: 86,1 ± 9 vs. 95,4 ± 5,8 

%; min. 30: 88,5 ± 9,8 vs. 87,7 ± 6,9 %; min. 45: 85,8 ± 9,9 vs. 89,1 ± 6 %; min. 60: 

76,8 ± 6,7 vs. 88,1 ± 7 %; Figura 34 e Figura 35, painel D) em nenhum dos tempos 

estudados. Entretanto, embora as microinjeções de FCt e as microinjeções de salina 

no NTS tenham promovido respostas bradicárdicas semelhantes nos ratos HM aos 2 

(84,1 ± 10,8 vs. 91,2 ± 5,6 %), 10 (94,6 ± 22 vs. 92,2 ± 6,3 %) e 30 (63,4 ± 11,3 vs. 

94,3 ± 5,3 %) minutos, as microinjeções de FCt no NTS de ratos HM promoveram uma 

redução significativa das respostas bradicárdicas aos 45 (54,6 ± 8,2 vs. 106,4 ± 2,2 

%; P = 0,0005) e 60 (55,7 ± 9,9 vs. 97,3 ± 5,2 %; P = 0,0086) minutos em relação às 

microinjeções de salina (Figura 34 e Figura 35, painel B), as quais também foram 

significativamente menores em relação ao grupo CTL-FCt (min. 45: 54,6 ± 8,2 vs. 92,7 

± 10,3 %; P = 0,0327; min. 60: 55,7 ± 9,9 vs. 97,7 ± 10,5 %; P = 0,0311), sugerindo 

que a inibição metabólica glial no NTS reduziu o componente parassimpático do 

quimiorreflexo periférico apenas nos ratos HM aos 45 e 60 minutos após as 

microinjeções bilaterais. 
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Figura 33. Traçados representativos das respostas autonômicas e respiratórias à ativação 
dos quimiorreceptores periféricos antes e aos 30 e 60 minutos após as microinjeções 
bilaterais do inibidor metabólico das células gliais (FCt) ou salina (SAL) no NTS comissural 
de um rato de cada um dos grupos controles (CTL) da linhagem Sprague Dawley. 
Abreviaturas: FC = frequência cardíaca; NSt = nervo simpático torácico; NAbd = nervo abdominal; 
NF = nervo frênico; KCN = cianeto de potássio. 
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Figura 34. Traçados representativos das respostas autonômicas e respiratórias à ativação 
dos quimiorreceptores periféricos antes e aos 30 e 60 minutos após as microinjeções 
bilaterais do inibidor metabólico das células gliais (FCt) ou salina (SAL) no NTS comissural 
de um rato de cada um dos grupos submetidos à hipóxia mantida (HM) da linhagem Sprague 
Dawley. Abreviaturas: FC = frequência cardíaca; NSt = nervo simpático torácico; NAbd = nervo 
abdominal; NF = nervo frênico; KCN = cianeto de potássio. 
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4.2.5.1 Análises histológicas positivas 

A Figura 36 apresenta fotomicrografias de secções transversais do tronco 

encefálico na região caudal anterior do NTS comissural de um rato representativo de 

cada um dos quatro grupos experimentais estudados (CTL-SAL, painel A; CTL-FCt, 

painel B; HM-SAL, painel C; e HM-FCt, painel D) cujas histologias foram consideradas 

positivas. Também são apresentados desenhos esquemáticos do tronco encefálico 

dorsal retirados do Atlas Estereotáxico de Paxinos & Watson (2007) mostrando a 

sobreposição dos centros das microinjeções bilaterais (pontos pretos) de FCt ou no 

NTS dos ratos dos grupos CTL-SAL (painel Ai), CTL-FCt (painel Bi), HM-SAL (painel 

 

 
Figura 35. Respostas autonômicas e respiratórias à ativação dos quimiorreceptores 
periféricos após a inibição metabólica das células gliais do NTS comissural de ratos dos 
grupos controles e dos grupos hipóxia mantida (HM) da linhagem Sprague Dawley (SD). 
Variações (Δ) nas respostas taquipneica (painel A), bradicárdica (painel B), simpato-excitatória 
(painel C) e excitatória abdominal (painel D) aos 2, 10, 30, 45 e 60 minutos após microinjeções 
bilaterais de fluorocitrato (FCt, 50 mM, 25 nL) ou salina (SAL, 0,9 %, 25 nL) no NTS comissural de 
ratos dos grupos controles (CTL) e dos grupos HM. Todos os dados estão expressos como variação 
em relação à condição anterior às microinjeções bilaterais (100 %). § = diferente em relação a todos 
os outros grupos experimentais (P ≤ 0,05). 
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Ci) e HM-FCt (painel Di). As fotomicrografias das secções do tronco encefálico que 

apresentaram os centros das microinjeções localizados no NTS foram consideradas 

positivas e os dados dos respectivos animais foram utilizados na análise deste 

protocolo, o qual foi descrito acima. 

 

 

 

4.2.5.2 Análises histológicas negativas 

A Figura 38 apresenta fotomicrografias de secções transversais do tronco 

encefálico na região caudal anterior do NTS comissural de um rato representativo de 

cada um dos quatro grupos experimentais estudados (CTL-SAL, painel A; CTL-FCt, 

painel B; HM-SAL, painel C; e HM-FCt, painel D) cujas histologias foram consideradas 

negativas. Também são apresentados desenhos esquemáticos do tronco encefálico 

dorsal retirados do Atlas Estereotáxico de Paxinos & Watson (2007) mostrando a 

sobreposição dos centros das microinjeções bilaterais (pontos pretos) de FCt ou salina 

no NTS dos ratos dos grupos CTL-SAL (painel Ai), CTL-FCt (painel Bi), HM-SAL 

(painel Ci) e HM-FCt (painel Di). Os dados dos ratos cujas histologias foram 

consideradas negativas não foram incluídos nas análises estatísticas descritas no 

protocolo acima e estão apresentados na Tabela 3, correspondente ao Apêndice B. 

 
 
Figura 36. Histologias positivas dos sítios de microinjeções bilaterais de FCt na porção 
caudal anterior do NTS comissural de ratos representativos dos grupos controles e dos 
grupos hipóxia mantida (HM). A a D: Fotomicrografias de secções coronais do tronco encefálico 
de ratos representativos dos grupos CTL-SAL (painel A), CTL-FCt (painel B), HM-SAL (painel C) e 
HM-FCt (painel D) mostrando os locais dos centros das microinjeções (setas brancas). Ai a Di: 
Desenhos esquemáticos do tronco encefálico dorsal retirados do Atlas Estereotáxico de Paxinos & 
Watson (2007) mostrando a sobreposição dos centros das microinjeções bilaterais (pontos pretos) 
no NTS dos ratos dos grupos CTL-SAL (painel Ai, n = 10), CTL-FCt (painel Bi, n = 9), HM-SAL 
(painel Ci, n = 10) e HM-FCt (Di, n = 9). Gr = núcleo grácil, Cu = núcleo cuneiforme, sol = trato 
solitário, SolC = núcleo do trato solitário comissural, 12N = núcleo hipoglosso, CC = canal central. 
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Entretanto, os conjuntos dos resultados relacionados às respostas bradicárdicas à 

ativação dos quimiorreceptores periféricos obtidos no grupo CTL-FCt cujas histologias 

foram consideradas negativas e no grupo CTL-FCt cujas histologias foram 

consideradas positivas foram comparados como forma de controle adicional de que a 

redução significativa da resposta bradicardia aos 45 e 60 minutos após as 

microinjeções bilaterais de FCt foram restritos à sua microinjeção centralizada no NTS 

comissural. Em comparação com o grupo CTL-FCt cujas histologias foram 

consideradas negativas, os ratos do grupo CTL-FCt cujas histologias foram positivas 

apresentaram valores médios de variação da FC em resposta à ativação dos 

quimiorreceptores periféricos significativamente menores aos 45 minutos (-174 ± 25 

vs. -98 ± 23 ciclos min-1, P = 0,0412), embora essa diferença não tenha sido 

significativa aos 60 minutos (-150 ± 26 vs. -98 ± 28 ciclos min-1), sugerindo que o efeito 

de redução das respostas bradicárdicas do quimiorreflexo periférico foram, pelos 

menos aos 45 minutos, restritas às microinjeções bilaterais de FCt centralizadas no 

NTS comissural (Figura 37). 

 

 

 

 
 

Figura 37. Comparação das respostas bradicárdicas às ativações dos quimiorreceptores 
periféricos após às microinjeções de FCt centralizadas no NTS comissural (histologia 
positiva) ou em regiões adjacentes ao NTS (histologia negativa) de ratos submetidos à 
hipóxia mantida (HM). Variações (Δ) da frequência cardíaca (FC) aos 45 e 60 minutos após 
microinjeções bilaterais de FCt (50 mM, 25 nL). * = P ≤ 0,05. 
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4.2.6 Efeitos da inibição metabólica das células gliais simultaneamente 

ao antagonismo dos receptores glutamatérgicos e purinérgicos no 

NTS comissural sobre as atividades basais dos nervos autonômicos 

e respiratórios e sobre as respostas autonômicas e respiratórias à 

ativação do quimiorreflexo periférico em ratos SD submetidos à HM 

Além dos efeitos da inibição metabólica seletiva das células gliais no NTS 

comissural, foi avaliada também uma possível modulação das células gliais sobre 

mecanismos glutamatérgicos e purinérgicos no NTS comissural de ratos controles e 

de ratos HM da linhagem SD. Para isso, foram realizadas microinjeções bilaterais de 

FCt (ou salina) no NTS comissural seguidas de microinjeções bilaterais de KYN e 

PPADS para avaliar os efeitos da inibição metabólica das células gliais 

simultaneamente ao antagonismo dos receptores glutamatérgicos ionotrópicos e 

purinérgicos P2 no NTS sobre os parâmetros autonômicos e respiratórios basais e 

sobre as respostas autonômicas e respiratórias à ativação dos quimiorreceptores 

periféricos com KCN na preparação in situ. Os parâmetros avaliados foram as 

variações na frequência do NF, na FC e nas atividades totais do NSt e do NAbd em 

condições basais, bem como as variações nas magnitudes de alteração nesses 

 
 
Figura 38. Histologias negativas dos sítios de microinjeções bilaterais de FCt na porção 
caudal anterior do NTS comissural de ratos representativos dos grupos controles e dos 
grupos hipóxia mantida (HM). A a D: Fotomicrografias de secções coronais do tronco encefálico 
de ratos representativos dos grupos CTL-SAL (painel A), CTL-FCt (painel B), HM-SAL (painel C) e 
HM-FCt (painel D) mostrando os locais dos centros das microinjeções (setas brancas). Ai a Di: 
Desenhos esquemáticos do tronco encefálico dorsal retirados do Atlas Estereotáxico de Paxinos & 
Watson (2007) mostrando a sobreposição dos centros das microinjeções bilaterais (pontos pretos) 
no NTS dos ratos dos grupos CTL-SAL (painel Ai, n = 1), CTL-FCt (painel Bi, n = 2), HM-SAL (painel 
Ci, n = 5) e HM-FCt (Di, n = 8). Gr = núcleo grácil, Cu = núcleo cuneiforme, sol = trato solitário, SolC 
= núcleo do trato solitário comissural, 12N = núcleo hipoglosso, CC = canal central. 
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parâmetros em resposta à ativação dos quimiorreceptores periféricos. Considerando 

que (a) no protocolo anterior (item 4.2.5) a inibição metabólica das células gliais no 

NTS promoveu redução significativa das respostas bradicárdicas à ativação dos 

quimiorreceptores periféricos nos ratos HM em uma janela temporal de 45 e 60 

minutos após as microinjeções  de FCt e que (b) microinjeções bilaterais de KYN e 

PPADS no NTS apresentam efeito imediato (BRAGA et al., 2007b), para avaliar os 

efeitos da inibição metabólica das células gliais do NTS comissural simultaneamente 

ao antagonismo dos receptores glutamatérgicos e purinérgicos, neste protocolo foram 

realizadas microinjeções bilaterais de KYN e PPADS no NTS aos 40 minutos após as 

microinjeções bilaterais de FCt (ou salina) na mesma região. Desta forma, os 

parâmetros autonômicos e respiratórios basais foram avaliadas aos 44 e 59 minutos 

após as microinjeções de FCt (ou salina) como variações em relação àquelas 

apresentadas aos 29 minutos (situação controle), ou seja, imediatamente antes das 

microinjeções bilaterais de KYN e PPADS. Da mesma forma, as respostas 

autonômicas e respiratórias à ativação do quimiorreflexo periférico foram avaliadas 

aos 45 e 60 minutos após as microinjeções de FCt (ou salina) como variações em 

relação àquelas apresentadas aos 30 minutos. Portanto, os grupos experimentais que 

constituíram este protocolo foram: CTL-SKP, correspondente aos ratos controles que 

receberam microinjeções bilaterais de salina no NTS,  seguidas de microinjeções 

bilaterais de KYN e PPADS no NTS após 40 minutos; CTL-FKP, correspondente aos 

ratos controles que receberam microinjeções bilaterais de FCt no NTS, seguidas de 

microinjeções bilateras de KYN e PPADS no NTS após 40 minutos; HM-SKP, 

correspondente aos ratos HM que receberam microinjeções bilaterais de salina no 

NTS, seguidas de microinjeções bilaterais de KYN e PPADS no NTS após 40 minutos; 

e HM-FKP, correspondente aos ratos HM que receberam microinjeções bilaterais de 

FCt no NTS, seguidas de microinjeções bilaterais de KYN e PPADS no NTS após 40 

minutos. 

Em relação aos parâmetros autonômicos e respiratórios basais dos ratos 

controles, em comparação com os valores obtidos aos 29 minutos, o duplo 

antagonismo dos receptores glutamatérgicos e purinérgicos no NTS promoveu um 

aumento acentuado da frequência de disparo do NF no grupo CTL-SKP aos 44 (min. 

44: 159,5 ± 7,7 %, P < 0,0001) e 59 minutos (128,8 ± 7,3 %, P = 0,007) após as 

microinjeções de salina. O duplo antagonismo também promoveu um aumento da 

frequência do NF no grupo CTL-FKP aos 44 minutos (124,8 ± 6,2 %, P = 0,0103) após 
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as microinjeções de FCt no NTS, sem diferença estatística aos 60 minutos (107 ± 8,3 

%). Entretanto, o aumento da frequência do NF após o duplo antagonismo foi menor 

no grupo CTL-FKP do que no grupo CTL-SAL aos 44 minutos (124,8 ± 6,2 vs. 159,5 

± 7,7 %, P = 0,0086), tendo esta diferença sido revertida aos 59 minutos (Figura 39 e 

Figura 41, painel A). Além da frequência do NF, foram avaliadas também as durações 

da inspiração e da expiração nos ratos controles.  Aos 44 e 59 minutos, foi observado 

um aumento significativo da duração da inspiração nos ratos dos grupos CTL-FKP 

(min. 44: 198,2 ± 16,7 %, P = 0,0012; min. 59: 199,4 ± 33,4 %, P = 0,0414) e CTL-

SKP (min. 44: 203,2 ± 12,5 %, P < 0,0001; min. 59: 198,6 ± 21,5 %, P = 0,0026), sem 

diferença estatística entre os grupos (Figura 39 e Figura 41, painel C). O aumento da 

duração da inspiração ocorreu concomitantemente com uma redução significativa da 

duração da expiração nos ratos dos grupos CTL-FKP (min. 44: 41,5 ± 2,4 %, P < 

0,0001; min. 59: 59,9 ± 5,8 %, P = 0,0005) e CTL-SKP (min. 44: 31,1 ± 3 %, P < 

0,0001; min. 59: 51,3 ± 4,3 %, P < 0,0001), porém essa redução foi significativamente 

menor nos ratos do grupo CTL-FKP em relação aos ratos do grupo CTL-SKP aos 44 

minutos (41,5 ± 2,4 vs. 31,1 ± 3 %, P = 0,050), indicando que a inibição metabólica 

das células gliais simultaneamente ao duplo antagonismo dos receptores 

glutamatérgicos e purinérgicos no NTS promoveu uma redução menor da duração da 

expiração em relação àquela observada após apenas o duplo antagonismo no NTS 

(Figura 39 e Figura 41, painel D). Não foram observadas alterações na FC após o 

duplo antagonismo nos ratos CTL-FKP (min.: 44: 96,5 ± 1,7 %; min. 59: 93,2 ± 3,3 %) 

e CTL-SKP (min.: 44: 99,4 ± 1,2 %; min. 59: 101,1 ± 1,8 %; Figura 39 e Figura 41, 

painel B). Em relação à atividade simpática, foi observado um aumento discreto, 

porém significativo, da atividade total do NSt aos 44 (113 ± 2,3 %, P = 0,0015) e 59 

(120,2 ± 4,1 %, P = 0,0034) minutos nos ratos CTL-FKP. Entretanto, em comparação 

com os valores de variação da atividade do NSt apresentados pelo grupo CTL-SKP 

(min. 45: 103,8 ± 3,3 %; min. 60: 109,8 ± 4,8 %), não foi observada diferença 

significativa entre os grupos (Figura 39 e Figura 41, painel E). O duplo antagonismo 

dos receptores glutamatérgicos e purinérgicos no NTS não promoveu nenhuma 

alteração na atividade total basal do NAbd nos grupos CTL-FKP (min. 44: 109,1 ± 4,5 

%; min. 59: 106 ± 3,3 %) e CTL-SKP (min. 44: 104,2 ± 2,3 %; min. 59: 109,7 ± 3,9 %; 

Figura 39 e Figura 41, painel F).  

Em comparação com os valores obtidos aos 29 minutos, o duplo antagonismo 

dos receptores glutamatérgicos e purinérgicos no NTS não promoveu aumento da 
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frequência de disparo do NF nos grupos HM-FKP (min. 44: 109,7 ± 6,4 %; min. 59: 95 

± 6,1 %) e HM-SKP (min. 44: 106,9 ± 6,6 %; min. 59: 100,4 ± 6,5 %), os quais 

apresentaram valores semelhantes àqueles apresentados pelo grupo CTL-FKP aos 

45 e 60 minutos (Figura 40 e Figura 41, painel A). Vale ressaltar que os ratos controles 

que receberam microinjeções bilaterais de salina no NTS (grupo CTL-SKP) 

apresentaram um aumento da frequência do NF em resposta ao duplo antagonismo e 

que esse aumento foi significativamente menor aos 44 minutos nos ratos controles 

que receberam as microinjeções bilaterais do inibidor metabólico das células gliais no 

NTS (grupo CTL-FKP). Portanto, aos 44 minutos, no grupo CTL-SKP os valores de 

variação da frequência do NF em resposta ao duplo antagonismo foram 

significativamente maiores do que em todos os outros grupos experimentais (P < 

0,05). Embora os ratos HM não tenham apresentado aumento da frequência do NF, o 

duplo antagonismo promoveu aumentos semelhantes da duração da inspiração nos 

grupos HM-FKP (min. 44: 250,5 ± 33,2 %, P = 0,0038; min. 59: 230,7 ± 40,2 %, P = 

0,0233) e HM-SKP (min. 44: 258,8 ± 26 %, P = 0,0004; min. 59: 245,6 ± 29,5 %, P = 

0,0016), os quais não foram diferentes daqueles observados nos ratos controles 

(Figura 40 e Figura 41, painel C). Entretanto, apesar do aumento da duração da 

inspiração ter ocorrido de forma semelhante em todos os grupos experimentais, o 

duplo antagonismo no NTS promoveu reduções semelhantes da duração da expiração 

apenas nos grupos HM-FKP (min. 44: 49,6 ± 4,9 %, P < 0,0001; min. 59: 73 ± 8,1 %, 

P = 0,0212), HM-SKP (min. 44: 52 ± 3,9 %, P < 0,0001; min. 59: 62,3 ± 5,4 %, P = 

0,0001) e CTL-FKP, as quais foram significativamente menores do que àquelas 

apresentadas pelo grupo CTL-SAL (P < 0,05) aos 45 minutos, embora nenhuma 

diferença tenha sido observada aos 59 minutos entre os grupos (Figura 40 e Figura 

41, painel D). Esses resultados indicam que a inibição metabólica das células gliais 

do NTS promoveu uma atenuação da redução da duração da expiração nos ratos 

controles semelhante àquela observada nos ratos HM em resposta ao antagonismo 

dos receptores glutamatérgicos e purinérgicos no NTS. De forma semelhante aos 

ratos controles, aos 44 e 59 minutos não foram observadas alterações na FC nos 

grupos HM-FKP (min. 44: 99,5 ± 0,9 %; min. 59: 98,4 ± 1,8 %) e HM-SKP (min. 44: 

100,7 ± 2,5 %; min. 59: 100,1 ± 3,3 %; Figura 40 e Figura 41, painel B). Em relação 

às atividades simpática e abdominal nos ratos HM, em comparação com os valores 

obtidos aos 29 minutos, não foram observadas alterações na atividade total do NSt 

em resposta ao duplo antagonismo dos receptores glutamatérgicos e purinérgicos no 
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NTS aos 44 e 59 minutos no grupo HM-SKP (min. 44: 98,2 ± 2,1 %; min. 59: 100,5 ± 

2,7 %). Entretanto, foi observado uma redução discreta, porém significativa, da 

atividade total do NSt no grupo HM-FKP aos 44 minutos (95,7 ± 1,2 %, P = 0,0184), a 

qual foi revertida aos 59 minutos (99 ± 2,1 %). Os valores de variação da atividade 

total do NSt não foram diferentes entre os grupos HM-FKP e HM-SKP em nenhum 

dos tempos avaliados (Figura 40 e Figura 41, painel E). Os valores de variação da 

atividade total do NAbd nos grupos HM-FKP (min. 45: 90,6 ± 4,4 %; min. 59: 89,2 ± 

5,7 %) e HM-SKP (min. 45: 91 ± 3,8 %; min. 59: 83,4 ± 5,7 %) também não foram 

diferentes entre si em nenhum dos tempos estudados (Figura 40 e Figura 41, painel 

F). Entretanto, embora os valores de atividade total do NAbd não tenham variado 

significativamente em relação aos valores obtidos aos 29 minutos no grupo HM-FKP, 

foi observado uma redução discreta, porém significativa, aos 59 minutos no grupo HM-

SKP (83,4 ± 5,7 %, P = 0,0337). Esse conjunto de resultados indica que a inibição 

metabólica das células gliais no NTS dos ratos HM não promoveu alterações nas 

variações das atividades autonômicas e respiratórias basais frente ao duplo 

antagonismo dos receptores glutamatérgicos e purinérgicos no NTS. 
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Figura 39. Traçados representativos dos parâmetros autonômicos e respiratórios basais 
antes e após a inibição metabólica das células gliais simultaneamente ao antagonismo dos 
receptores glutamatérgicos inotrópicos e purinérgicos P2 no NTS comissural de um rato de 
cada um dos grupos controles (CTL) da linhagem Sprague Dawley. Os traçados representam 
os parâmetros autonômicos e respiratórios aos 29, 44 e 59 minutos após as microinjeções bilaterais 
do inibidor metabólico das células gliais (FCt) ou salina no NTS, tendo os antagonistas dos 
receptores glutamatérgicos (KYN) e purinérgicos (PPADS) sido microinjetados bilateralmente no 
NTS aos 40 minutos após as microinjeções de FCt (grupo CTL-FKP) ou salina (grupo CTL-SKP). 
Abreviaturas: FC = frequência cardíaca; NSt = nervo simpático torácico; NAbd = nervo abdominal; 
NF = nervo frênico. 

 

Abreviaturas: FC = frequência cardíaca; NSt = nervo simpático torácico; NAbd = nervo abdominal; 
NF = nervo frênico. 
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Figura 40. Traçados representativos dos parâmetros autonômicos e respiratórios basais 
antes e após a inibição metabólica das células gliais simultaneamente ao antagonismo dos 
receptores glutamatérgicos inotrópicos e purinérgicos P2 no NTS comissural de um rato de 
cada um dos grupos submetidos à hipóxia mantida (HM) da linhagem Sprague Dawley. Os 
traçados representam os parâmetros autonômicos e respiratórios aos 29, 44 e 59 minutos após as 
microinjeções bilaterais do inibidor metabólico das células gliais (FCt) ou salina no NTS, tendo os 
antagonistas dos receptores glutamatérgicos (KYN) e purinérgicos (PPADS) sido microinjetados 
bilateralmente no NTS aos 40 minutos após as microinjeções de FCt (grupo HM-FKP) ou salina 
(grupo HM-SKP). Abreviaturas: FC = frequência cardíaca; NSt = nervo simpático torácico; NAbd = 
nervo abdominal; NF = nervo frênico. 
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Figura 41. Parâmetros autonômicos e respiratórios basais após a inibição metabólica das 
células gliais simultaneamente ao antagonismo dos receptores glutamatérgicos 
ionotrópicos e dos receptores purinérgicos P2 no NTS comissural de ratos dos grupos 
controles e dos grupos hipóxia mantida (HM) da linhagem Sprague Dawley (SD). Variações (Δ) 
na frequência basal de disparo do nervo frênico (NF, painel A), na frequência cardíaca basal (FC, painel 
B), na duração da inspiração (painel C), na duração da expiração (painel D) e nas atividades basais dos 
nervos simpático torácico (NSt, painel E) e abdominal (NAbd, painel F) aos 44 e 59 minutos após 
microinjeções bilaterais de fluorocitrato (FCt, 50 mM, 25 nL) ou salina (0,9 %, 25 nL) no NTS comissural 
de ratos dos grupos controles (CTL) e dos grupos HM. Microinjeções bilaterais de ácido quinurênico 
(KYN, 250 mM, 25 nL) e pyridoxalphosphate-6-azophenyl-2’,4’-disulphonate (PPADS, 20 mM, 25 nL) 
foram realizadas no NTS comissural aos 40 minutos em todos os grupos. Todos os dados estão 
expressos como variação em relação à condição anterior às microinjeções bilaterais KYN e PPADS (100 
%). Abreviações: CTL-SKP = grupo de ratos controles que receberam microinjeções bilaterais de salina 
no NTS,  seguidas de microinjeções bilaterais de KYN e PPADS no NTS após 40 minutos; CTL-FKP = 
grupo de ratos controles que receberam microinjeções bilaterais de FCt no NTS, seguidas de 
microinjeções bilateras de KYN e PPADS no NTS após 40 minutos; HM-SKP = grupos de ratos HM que 
receberam microinjeções bilaterais de salina no NTS, seguidas de microinjeções bilaterais de KYN e 
PPADS no NTS após 40 minutos; HM-FKP = grupo de ratos HM que receberam microinjeções bilaterais 
de FCt no NTS, seguidas de microinjeções bilateras de KYN e PPADS no NTS após 40 minutos. # = 
diferente em relação à condição anterior às microinjeções de KYN e PPADS (P ≤ 0,05); § = diferente em 
relação a todos os outros grupos experimentais (P ≤ 0,05). 
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No que diz respeito às respostas autonômicas e respiratórias à ativação dos 

quimiorreceptores periféricos, em comparação com a condição anterior às 

microinjeções de KYN e PPADS, nos ratos controles o duplo antagonismo dos 

receptores glutamatérgicos e purinérgicos no NTS reduziu significativamente a 

resposta taquipneica à ativação do quimiorreflexo periférico aos 45 minutos em ambos 

os grupos CTL-FKP (28,3 ± 6,1 %, P < 0,0001) e CTL-SKP (31 ± 6,7 %, P < 0,0001), 

sendo que essa resposta permaneceu significativamente reduzida aos 60 minutos em 

ambos os grupos (CTL-FKP: 51,5 ± 11,8 %, P = 0,0092; CTL-SKP: 52,6 ± 14,4 %, P 

= 0,0185). Os valores médios de redução da resposta taquipneica em resposta ao 

duplo antagonismo no NTS foram semelhantes entre os grupos CTL-FKP e CTL-SKP 

aos 45 e 60 minutos (Figura 42 e Figura 44, painel A).  De forma semelhante, o duplo 

antagonismo no NTS aboliu as respostas bradicárdicas do quimiorreflexo periférico 

aos 45 minutos em ambos os grupos CTK-FKP (6,4 ± 1,4 %, P < 0,0001) e CTL-SKP 

(10,8 ± 2,5 %, P < 0,0001), tendo essa resposta permanecido igualmente reduzida 

aos 60 minutos em ambos os grupos (CTL-FKP: 20,9 ± 7 %, P < 0,0001; CTL-SKP: 

28,2 ± 9,2 %, P < 0,0001; Figura 42 e Figura 44, painel B). Aos 45 minutos após as 

microinjeções de FCt (ou salina) no NTS, o duplo antagonismo promoveu também 

uma redução acentuada das respostas simpato-excitatórias de forma semelhante nos 

grupos CTL-FKP (23,7 ± 9,5 %, P = 0,0002) e CTL-SKP (24 ± 7,4 %, P < 0,0001). Aos 

60 minutos, essa redução da atividade do NSt permaneceu significativa no grupo CTL-

FKP (63,7 ± 11 %, P = 0,0259) e não foi significativa no grupo CTL-SKP (70,8 ± 11,8 

%), embora os valores de variação da atividade do NSt não tenham sido diferentes 

entre os grupos em nenhum dos tempos avaliados (Figura 42 e Figura 44, painel C).  

Aos 45 e 60 minutos, o duplo antagonismo promoveu também uma redução 

acentuada das respostas excitatórias abdominais de forma semelhante nos grupos 

CTL-FKP (min. 45: 10,4 ± 3,7 %, P < 0,0001; min. 60: 35 ± 13,3 %, P = 0,0035) e CTL-

SKP (min. 45: 8,9 ± 3,3 %, P < 0,0001; min. 60: 31,3 ± 8,2 %, P < 0,0001; Figura 42 e 

Figura 44, painel D). Esse conjunto de resultados indica que a inibição metabólica das 

células gliais no NTS dos ratos controles não promoveu alterações significativas nas 

variações das respostas autonômicas e respiratórias do quimiorreflexo periférico 

frente ao duplo antagonismo dos receptores glutamatérgicos e purinérgicos no NTS. 

Nos ratos HM, o duplo antagonismo no NTS também reduziu significativamente 

a resposta taquipneica à ativação do quimiorreflexo periférico aos 45 minutos em 

ambos os grupos HM-FKP (44,9 ± 9,4 %, P = 0,0008) e HM-SKP (43,2 ± 13,5 %, P = 
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0,0045). Embora a resposta taquipneica tenha permanecido significativamente 

reduzida aos 60 minutos no grupo HM-SKP (38,2 ± 10,5 %, P = 0,0005) em relação à 

condição anterior ao duplo antagonismo, no grupo HM-FKP essa diferença não foi 

significativa aos 60 minutos (67,2 ± 20,3 %). Os valores médios de redução da 

resposta taquipneica em resposta ao duplo antagonismo no NTS não foram 

estatisticamente diferentes entre os grupos HM-FKP e HM-SKP aos 45 e 60 minutos 

(Figura 43 e Figura 44, painel A). O duplo antagonismo no NTS aboliu as respostas 

bradicárdicas do quimiorreflexo periférico aos 45 minutos em ambos os grupos HM-

FKP (6,3 ± 1,9 %, P < 0,0001) e HM-SKP (14,7 ± 5,8 %, P < 0,0001), tendo essas 

respostas permanecido reduzidas aos 60 minutos em ambos os grupos (HM-FKP: 

30,1 ± 13,1 %, P = 0,0014; HM-SKP: 15,6 ± 5,5 %, P < 0,0001; Figura 43 e Figura 44, 

painel B). Aos 45 minutos, o duplo antagonismo promoveu também uma redução 

acentuada das respostas simpato-excitatórias de forma semelhante nos grupos HM-

FKP (31,7 ± 9,1 %, P = 0,0003) e HM-SKP (22 ± 8 %, P < 0,0001), embora essa 

redução não tenha sido significativa aos 60 minutos nos grupos HM-FKP (92,2 ± 16 

%) e HM-SKP (73,3 ± 16 %; Figura 43 e Figura 44, painel C). As respostas abdominais 

à ativação do quimiorreflexo periférico também foram reduzidas de forma semelhante 

pelo duplo antagonismo no NTS de ambos os grupos HM-FKP (10,8 ± 1,8 %, P < 

0,0001) e HM-SKP (14,8 ± 7,5 %, P < 0,0001) aos 45 minutos, tendo esta redução 

permanecido significativamente reduzida aos 60 minutos nos grupos HM-FKP (37,8 ± 

11,4 %, P = 0,0012) e HM-SKP (27,7 ± 8,3 %, P < 0,0001; Figura 43 e Figura 44, 

painel D). As variações observadas em todas as respostas autonômicas e 

respiratórias à ativação do quimiorreflexo periférico não foram diferentes entre os ratos 

controles e os ratos HM. Portanto, assim como nos ratos controles, a inibição 

metabólica das células gliais no NTS dos ratos HM também não promoveu alterações 

nas variações das respostas autonômicas e respiratórias do quimiorreflexo periférico 

frente ao duplo antagonismo dos receptores glutamatérgicos e purinérgicos no NTS. 
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Figura 42. Traçados representativos das respostas autonômicas e respiratórias à ativação 
dos quimiorreceptores periféricos antes e após a inibição metabólica das células gliais 
simultaneamente ao antagonismo dos receptores glutamatérgicos inotrópicos e 
purinérgicos P2 no NTS comissural de um rato de cada um dos grupos controles (CTL) da 
linhagem Sprague Dawley. Os traçados representam as respostas autonômicas e respiratórias à 
ativação do quimiorreflexo periférico aos 30, 45 e 60 minutos após as microinjeções bilaterais do 
inibidor metabólico das células gliais (FCt) ou salina no NTS, tendo os antagonistas dos receptores 
glutamatérgicos (KYN) e purinérgicos (PPADS) sido microinjetados bilateralmente no NTS aos 40 
minutos após as microinjeções de FCt (grupo CTL-FKP) ou salina (grupo CTL-SKP). Abreviaturas: 
FC = frequência cardíaca; NSt = nervo simpático torácico; NAbd = nervo abdominal; NF = nervo 
frênico; KCN = cianeto de potássio. 
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Figura 43. Traçados representativos das respostas autonômicas e respiratórias à ativação 
dos quimiorreceptores periféricos antes e após a inibição metabólica das células gliais 
simultaneamente ao antagonismo dos receptores glutamatérgicos inotrópicos e 
purinérgicos P2 no NTS comissural de um rato de cada um dos grupos submetidos à hipóxia 
mantida (HM) da linhagem Sprague Dawley. Os traçados representam as respostas autonômicas 
e respiratórias à ativação do quimiorreflexo periférico aos 30, 45 e 60 minutos após as microinjeções 
bilaterais do inibidor metabólico das células gliais (FCt) ou salina no NTS, tendo os antagonistas 
dos receptores glutamatérgicos (KYN) e purinérgicos (PPADS) sido microinjetados bilateralmente 
no NTS aos 40 minutos após as microinjeções de FCt (grupo HM-FKP) ou salina (grupo HM-SKP). 
Abreviaturas: FC = frequência cardíaca; NSt = nervo simpático torácico; NAbd = nervo abdominal; 
NF = nervo frênico; KCN = cianeto de potássio. 
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4.2.6.1 Análises histológicas positivas 

A Figura 45 apresenta fotomicrografias de secções transversais do tronco 

encefálico na região caudal anterior do NTS comissural de um rato representativo do 

grupo CTL-SKP (painel A), um rato representativo do grupo CTL-FKP (painel B), um 

 

  

  
 

Figura 44. Respostas autonômicas e respiratórias à ativação dos quimiorreceptores 
periféricos após a inibição metabólica das células gliais simultaneamente ao antagonismo 
dos receptores glutamatérgicos ionotrópicos e dos receptores purinérgicos P2 no NTS 
comissural de ratos dos grupos controles e dos grupos hipóxia mantida (HM) da linhagem 
Sprague Dawley (SD). Variações (Δ) nas respostas taquipneica (painel A), bradicárdica (painel B), 
simpato-excitatória (painel C) e excitatória abdominal (painel D) aos 44 e 59 minutos após 
microinjeções bilaterais de fluorocitrato (FCt, 50 mM, 25 nL) ou salina (0,9 %, 25 nL) no NTS 
comissural de ratos dos grupos controles (CTL) e dos grupos HM. Microinjeções bilaterais de ácido 
quinurênico (KYN, 250 mM, 25 nL) e pyridoxalphosphate-6-azophenyl-2’,4’-disulphonate (PPADS, 
20 mM, 25 nL) foram realizadas no NTS comissural aos 40 minutos em todos os grupos. Todos os 
dados estão expressos como variação em relação à condição anterior às microinjeções bilaterais 
KYN e PPADS (100 %). Abreviações: CTL-SKP = grupo de ratos controles que receberam 
microinjeções bilaterais de salina no NTS,  seguidas de microinjeções bilaterais de KYN e PPADS 
no NTS após 40 minutos; CTL-FKP = grupo de ratos controles que receberam microinjeções 
bilaterais de FCt no NTS, seguidas de microinjeções bilateras de KYN e PPADS no NTS após 40 
minutos; HM-SKP = grupos de ratos HM que receberam microinjeções bilaterais de salina no NTS, 
seguidas de microinjeções bilaterais de KYN e PPADS no NTS após 40 minutos; HM-FKP = grupo 
de ratos HM que receberam microinjeções bilaterais de FCt no NTS, seguidas de microinjeções 
bilateras de KYN e PPADS no NTS após 40 minutos. # = diferente em relação à condição anterior 
às microinjeções de KYN e PPADS (P ≤ 0,05). 
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rato representativo do grupo HM-SKP e um rato representativo do grupo HM-FKP 

cujas histologias foram consideradas positivas. Também são apresentados desenhos 

esquemáticos do tronco encefálico dorsal retirados do Atlas Estereotáxico de Paxinos 

& Watson (2007) mostrando a sobreposição dos centros das microinjeções bilaterais 

(pontos pretos) de FCt, KYN e PPADS no NTS dos ratos dos grupos CTL-SK (painel 

Ai), CTL-FKP (painel Bi), HM-SKP (painel Ci) e HM-FKP (painel Di). As 

fotomicrografias das secções do tronco encefálico que apresentaram os centros das 

microinjeções localizados no NTS foram consideradas positivas e os resultados dos 

respectivos animais foram utilizados na análise estatística deste protocolo, o qual foi 

descrito acima. 

 

 

 

4.2.6.2 Análises histológicas negativas 

A Figura 46 apresenta fotomicrografias de secções transversais do tronco 

encefálico na região caudal anterior do NTS comissural de um rato representativo do 

grupo CTL-SKP (painel A), um rato representativo do grupo CTL-FKP (painel B), um 

rato representativo do grupo HM-SKP e um rato representativo do grupo HM-FKP 

 

 
 

Figura 45. Histologias positivas dos sítios de microinjeções bilaterais de FCt, KYN e PPADS 
na porção caudal anterior do NTS comissural de ratos representativos dos grupos controles 
e grupos hipóxia mantida (HM). A a D: Fotomicrografias de secções coronais do tronco encefálico 
de ratos representativos dos grupos CTL-SKP (painel A), CTL-FKP (painel B), HM-SKP (painel C) 
e HM-FKP (painel D) mostrando os locais dos centros das microinjeções (setas brancas). Ai a Di: 
Desenhos esquemáticos do tronco encefálico dorsal retirados do Atlas Estereotáxico de Paxinos & 
Watson (2007) mostrando a sobreposição dos centros das microinjeções bilaterais (pontos pretos) 
no NTS dos ratos dos grupos CTL-SKP (painel Ai, n = 10), CTL-FKP (painel Bi, n = 8), HM-SKP 
(painel Ci, n = 10) e HM-FKP (Di, n = 9). Gr = núcleo grácil, Cu = núcleo cuneiforme, sol = trato 
solitário, SolC = núcleo do trato solitário comissural, 12N = núcleo hipoglosso, CC = canal central. 
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cujas histologias foram consideradas negativas. Também são apresentados desenhos 

esquemáticos do tronco encefálico dorsal retirados do Atlas Estereotáxico de Paxinos 

& Watson (2007) mostrando os centros das microinjeções bilaterais (pontos pretos) 

de FCt, KYN e PPADS no NTS dos ratos dos grupos CTL-SKP (painel Ai), CTL-FKP 

(painel Bi), HM-SKP (painel Ci) e HM-FKP (painel Di) cujas histologias foram 

consideradas negativas. As fotomicrografias das secções do tronco encefálico que 

apresentaram os centros das microinjeções localizados na periferia ou fora do NTS 

foram consideradas negativas e os dados dos animais correspondentes não foram 

considerados nas análises estatísticas descritas no protocolo acima, porém estão 

apresentados na Tabela 4, correspondente ao Apêndice C. 

 

 

 

4.3 Comparação dos parâmetros autonômicos e respiratórios em ratos 

controles e ratos submetidos à HM das linhagens WH e SD 

Com a finalidade de caracterizar o perfil das alterações cardiovasculares, 

autonômicas e respiratórias promovidas pela HM nos ratos das linhagens WH e SD, 

os valores médios dos parâmetros cardiovasculares e ventilatórios obtidos nos 

 

 
 

Figura 46. Histologias negativas dos sítios de microinjeções bilaterais de FCt, KYN e PPADS 
na porção caudal anterior do NTS comissural de ratos representativos dos grupos controles 
e dos grupos hipóxia mantida (HM). A a D: Fotomicrografias de secções coronais do tronco 
encefálico de ratos representativos dos grupos CTL-SKP (painel A), CTL-FKP (painel B), HM-SKP 
(painel C) e HM-FKP (painel D) mostrando os locais dos centros das microinjeções (setas brancas). 
Ai a Di: Desenhos esquemáticos do tronco encefálico dorsal retirados do Atlas Estereotáxico de 
Paxinos & Watson (2007) mostrando a sobreposição dos centros das microinjeções bilaterais 
(pontos pretos) no NTS dos ratos dos grupos CTL-SKP (painel Ai, n = 1), CTL-FKP (painel Bi, n = 
2), HM-SKP (painel Ci, n = 4) e HM-FKP (Di, n = 3). Gr = núcleo grácil, Cu = núcleo cuneiforme, sol 
= trato solitário, SolC = núcleo do trato solitário comissural, 12N = núcleo hipoglosso, CC = canal 
central. 
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experimentos in vivo, bem como os valores médios dos parâmetros autonômicos e 

respiratórios obtidos nos experimentos in situ, foram compilados e estão apresentados 

na Tabela 1 abaixo. Vale ressaltar que os ratos da linhagem WH apresentaram baixa 

incidência de expiração ativa (eventos Late-E) e não apresentaram alterações nos 

valores médios de pressão arterial, de frequência ventilatória e de atividade simpática 

total em resposta à HM, sugerindo que os ratos dessa linhagem são menos sensíveis 

às alterações promovidas pelo protocolo de HM de 24h. Os ratos da linhagem SD, por 

sua vez, apresentaram aumento significativo da frequência ventilatória, da pressão 

arterial e da atividade simpática, além de alta incidência de expiração ativa, as quais 

são alterações semelhantes àquelas observadas em ratos da linhagem WRP em 

estudos anteriores do nosso laboratório (LIMA-SILVEIRA et al., 2019; MORAES et al., 

2014). Esses resultados sugerem que ratos da linhagem SD foram sensíveis ao 

protocolo de HM de 24h de forma semelhante aos ratos da linhagem WRP e 

justificaram a utilização apenas da linhagem SD no presente estudo nos experimentos 

relacionados à avaliação da participação das células gliais do NTS comissural na 

modulação dos parâmetros autonômicos e respiratórios basais e no processamento 

das respostas autonômicas e respiratórias à ativação do quimiorreflexo periférico em 

ratos controles e em ratos submetidos à HM. 

 

Tabela 1. Parâmetros cardiovasculares e respiratórios (in vivo) e atividades simpática e abdominal 
(in situ) de ratos controles e ratos submetidos à HM das linhagens Wistar Hannover e Sprague 
Dawley. 

 Wistar Hannover Sprague Dawley 

Parâmetro CTL HM P CTL HM P 

FC (batimentos 

min-1) 

436 ± 9 (12) 452 ± 13 

(11) 

n.s. 474 ± 9 (15) 475 ± 6 (16) n.s. 

PAS (mmHg) 112 ± 2 (12) 115 ± 2 (11) n.s. 112 ± 1 (15) 118 ± 2 (16) 0,0054 

PAD (mmHg) 68 ± 2 (12)  72 ± 2 (11) n.s. 65 ± 1 (15) 70 ± 1 (16) 0,0011 

PAM (mmHg) 89 ± 2 (12) 92 ± 2 (11) n.s. 85 ± 1 (15) 92 ± 1 (16) 0,001 

fR (ciclos min-1) 159 ± 9 (10) 171 ± 7 (10) n.s. 163 ± 5 (15) 200 ± 3 (15) <0,0001 

VT (ml kg-1) 12,43 ± 0,62 

(10) 

15,32 ± 0,7 

(9) 

0,0064 8,99 ± 0,41 
(15) 

12,38 ± 
0,34 (15) 

<0,0001 

�̇�E (ml kg-1 min-

1) 

1985 ± 142 (10) 2692 ± 232 

(9) 

0,0165 1469 ± 83 
(15) 

2482 ± 85 
(15) 

<0,0001 
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Atividade total 

média do NSt 

(%) 

15,33 ± 1,5 (10) 18,69 ± 

2,05 (9) 

n.s. 10,07 ± 0,98 
(10) 

16,98 ± 
1,85 

0,0039 

Atividade total 

média do 

NAbd (%) 

5,62 ± 1,52 (10) 10,87 ± 

1,46 

0,0245 2,25 ± 0,64 
(10) 

6,15 ± 0,81 
(10) 

0,0014 

Incidência de 

eventos Late-E 

no NAbd 

0 ± 0 (10)  23,35 ± 

6,46 (9) 

0,0001 0,48 ± 0,48 
(9) 

97,07 ± 
1,81 

<0,0001 

Valores são médias ± erro padrão da média (n). Abreviações: FC, frequência cardíaca; PAS, pressão 
arterial sistólica; PAD, pressão arterial diastólica; PAM, pressão arterial média; fR, frequência 

ventilatória; VT, volume corrente; �̇�E, ventilação pulmonar; NSt, nervo simpático torácico; NAbd, nervo 
abdominal. n.s. = não significativo (P > 0,05). 
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5. DISCUSSÃO 

5.1 Considerações sobre a utilização de ratos das linhagens Wistar 

Hannover (WH) e Sprague Dawley (SD) 

O presente estudo teve como objetivo principal avaliar a participação das 

células gliais do NTS comissural na modulação dos neurônios envolvidos no 

processamento das respostas autonômicas e respiratórias à ativação do 

quimiorreflexo periférico em ratos controles e ratos submetidos à HM, bem como a 

participação de mecanismos glutamatérgicos e purinérgicos no NTS no 

processamento destas respostas. A principal motivação para o presente estudo surgiu 

a partir de achados obtidos em estudos prévios do nosso laboratório que avaliaram os 

efeitos da exposição de ratos ao protocolo experimental de HM de 24 h sobre os 

padrões autonômicos e respiratórios, sobre a sensibilidade do quimiorreflexo 

periférico, e sobre os mecanismos neurais envolvidos com as alterações 

cardiorrespiratórias promovidas pela HM. Os principais achados descritos em estudos 

prévios indicam que a HM promove: a) aumento da atividade simpática e expiração 

ativa (DA SILVA et al., 2019; MORAES et al., 2014), b) aumento da pressão arterial 

média (LIMA-SILVEIRA et al., 2019; MORAES et al., 2014), c) aumento da ventilação 

pulmonar (DA SILVA et al., 2019) e d) aumento a magnitude das respostas simpato-

excitatória e abdominal à ativação do quimiorreflexo periférico (ACCORSI-

MENDONÇA et al., 2015). Todos os resultados referentes às alterações promovidas 

pela HM descritos em estudos prévios do nosso laboratório foram obtidos em ratos da 

linhagem Wistar-Ribeirão Preto (WRP), a qual era fornecida pelo Biotério do Campus 

de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo e foi utilizada em estudos do nosso 

laboratório ao longo das últimas décadas. Entretanto, a criação e o fornecimento dos 

ratos da linhagem WRP foram encerrados pelo Biotério do Campus de Ribeirão Preto 

no mês de março de 2018, o qual passou a fornecer apenas ratos da linhagem WH e 

tornou compulsória a utilização desta linhagem, inclusive no contexto do presente 

estudo. Portanto, levando em consideração a interrupção do fornecimento da 

linhagem WRP, no presente estudo, para avaliar a participação das células gliais do 

NTS comissural na neuromodulação das respostas do quimiorreflexo periférico em 

ratos submetidos à HM, iniciamos os estudos utilizando os animais da linhagem WH.  

Os resultados obtidos em experimentos iniciais do presente estudo, 

especialmente àqueles relacionados à avaliação da participação combinada dos 
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receptores glutamatérgicos e purinérgicos no NTS no processamento das respostas 

autonômicas e respiratórias do quimiorreflexo periférico em ratos controles e ratos 

HM, mostraram baixa incidência de expiração ativa nos ratos HM e não mostraram 

diferenças significativas entre os ratos controles e os ratos HM da linhagem WH no 

que diz respeito aos níveis médios de atividade simpática e nas magnitudes das 

respostas simpato-excitatória do quimiorreflexo periférico na preparação in situ, 

diferentemente dos resultados obtidos em ratos da linhagem WRP em estudos 

anteriores do nosso laboratório, os quais mostraram aumento significativo desses 

parâmetros nos ratos HM (ACCORSI-MENDONÇA et al., 2015; MORAES et al., 

2014). Essas observações iniciais nos levaram ao questionamento se os ratos da 

linhagem WH apresentariam ou não, na condição in vivo, aumento significativo da 

pressão arterial e da ventilação pulmonar após a HM, como observado nos ratos WRP 

nos estudos anteriores do nosso laboratório (DA SILVA et al., 2019; LIMA-SILVEIRA 

et al., 2019; MORAES et al., 2014). Haja vista que a justificativa para o presente 

estudo estava fundamentada nas alterações promovidas pela HM em ratos WRP, 

antes de dar continuidade aos protocolos experimentais relativos à avaliação dos 

mecanismos glutamatérgicos e purinérgicos, bem como à avaliação da participação 

das células gliais do NTS na modulação das respostas autonômicas e respiratórias do 

quimiorreflexo periférico, houve a necessidade de interromper a sequência lógica dos 

protocolos experimentais originalmente previstos para investigar se os ratos da 

linhagem WH, em experimentos in vivo, apresentavam ou não alterações 

cardiovasculares e respiratórias como àquelas descritas anteriormente pelo nosso 

laboratório para os ratos da linhagem WRP. Os resultados mostraram que os ratos da 

linhagem WH não apresentaram aumento da pressão arterial e da fR em resposta à 

HM, embora tenham apresentado um aumento da VE em decorrência de um aumento 

do VT, o que, em conjunto com os resultados indicando ausência de alterações na 

atividade simpática, indica que os ratos da linhagem WH respondem de forma 

diferente ao protocolo de HM e sugere uma menor sensibilidade dos ratos dessa 

linhagem a este protocolo de HM. 

 A partir da constatação de que os ratos WH não responderam ao protocolo de 

HM de 24 h de forma semelhante aos ratos WRP, houve a necessidade de avaliar se 

ratos de outra linhagem apresentariam as alterações cardiovasculares e respiratórias 

semelhantes àquelas observadas em estudos anteriores com a linhagem WRP. 

Portanto, uma nova série de experimentos in vivo e in situ com ratos da linhagem SD 
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foi realizada, uma vez que essa linhagem de ratos passou a ser fornecida pelo Biotério 

Central do Campus da USP de Ribeirão Preto a partir do segundo semestre de 2019. 

Os ratos SD, por sua vez, apresentaram alterações cardiovasculares, autonômicas e 

respiratórias semelhantes àquelas observadas em estudos anteriores com ratos da 

linhagem WRP, ou seja, um aumento significativo da pressão arterial, da fR e do VT 

em experimentos in vivo, e um aumento da atividade simpática correlacionado com 

alta incidência de expiração ativa em experimentos in situ. A ausência de respostas 

cardiovasculares e autonômicas nos ratos da linhagem WH à HM inviabilizou os 

protocolos relacionados a avaliação da participação das células da glia na modulação 

da neurotransmissão das respostas autonômicas e respiratórias do quimiorreflexo no 

NTS em ratos controles e em ratos HM. Tendo em vista que os achados em ratos da 

linhagem SD foram semelhantes àqueles observados em ratos da linhagem WRP, a 

partir de então os ratos da linhagem WH foram substituídos pelos ratos da linhagem 

SD em todos os protocolos do presente estudo relacionados à avaliação da 

participação das células da glia na modulação do perfil autonômico e respiratório basal 

e no processamento das respostas do quimiorreflexo periférico no NTS. A observação 

de que os ratos das linhagens WH e SD apresentam respostas cardiovasculares, 

respiratórias e autonômicas distintas à HM de 24 h é relevante não apenas no contexto 

do presente estudo, mas também e principalmente para os diferentes estudos que 

avaliam o impacto da hipóxia crônica sobre as funções neurovegetativas. Portanto, 

uma discussão sobre os efeitos da HM sobre os padrões autonômicos, 

cardiovasculares e respiratórios em diferentes linhagens de ratos é apresentada a 

seguir. 

5.2 Efeitos da HM sobre os padrões autonômicos, cardiovasculares e 

respiratórios em diferentes linhagens de ratos 

Haja vista que diferentes linhagens de ratos são utilizadas em experimentos 

que avaliam os efeitos neurovegetativos da exposição a vários modelos experimentais 

de hipóxia crônica, no presente estudo os efeitos do protocolo de HM de 24 h sobre 

os padrões autonômicos, cardiovasculares e respiratórios foram avaliados em ratos 

da linhagem WH e SD e comparados com os efeitos obtidos em outras linhagens de 

ratos e reportados em estudos do nosso e de outros laboratórios. Em relação ao 

padrão basal dos parâmetros cardiovasculares e respiratórios obtidos em 

experimentos in vivo, ou seja, em ratos não anestesiados e com livre movimentação, 
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nossos resultados mostraram que os ratos da linhagem SD, 1 hora após o final 

protocolo de HM de 24 h, apresentaram um aumento significativo dos níveis médios 

da pressão arterial e da ventilação pulmonar, esta última devido tanto a um aumento 

da fR quanto a um aumento do VT. Esses resultados estão em concordância com 

estudos em humanos que indicam aumento da pressão arterial sistêmica (CALBET, 

2003; HANSEN; SANDER, 2003) e da ventilação (POWELL; HUEY; DWINELL, 2000; 

POWELL; MILSOM; MITCHELL, 1998) após a exposição a protocolos crônicos de 

hipóxia. Em ratos, aumentos da pressão arterial (MORAES et al., 2014) e da 

ventilação (DA SILVA et al., 2019) também foram demonstrados em reposta à HM de 

24 h em estudos anteriores do nosso laboratório nos quais a linhagem WRP foi 

utilizada. Um estudo recente de Flor et al. (2018) mostrou que o mesmo protocolo de 

HM de 24 h também promoveu aumento da pressão arterial, da fR, do VT e, por 

consequência, da ventilação em ratos da linhagem Holtzman. Nos experimentos in 

vivo realizados no presente estudo, os ratos HM da linhagem WH, por sua vez, não 

apresentaram alterações nos níveis médios de pressão arterial e de fR em relação aos 

ratos mantidos em normóxia, embora um aumento da ventilação tenha sido 

demonstrado em decorrência de um aumento do VT. Portanto, o protocolo de HM de 

24 h não foi suficiente para promover alterações cardiorrespiratórias significativas nos 

ratos da linhagem WH. Esses resultados são diferentes daqueles previamente 

descritos em ratos WRP e Holtzman, bem como daqueles observados no presente 

estudo em ratos da linhagem SD, sugerindo que os ratos da linhagem WH são menos 

sensíveis às alterações cardiorrespiratórias observadas em resposta ao protocolo de 

HM de 24 h.  

Em experimentos in situ, por meio da preparação coração-tronco encefálico 

isolados (WHBP), foram realizados registros das atividades elétricas dos nervos 

autonômicos e respiratórios de ratos das linhagens SD e WH para determinar os 

efeitos da HM sobre os níveis de atividade simpática e sobre o padrão respiratório. Os 

resultados indicam que a HM, em ratos da linhagem SD, promove diversas alterações 

no padrão autonômico e respiratório em comparação com ratos mantidos em 

normóxia. A preparação in situ revelou um padrão de atividade do NF semelhante ao 

padrão eupneico nos ratos SD mantidos em normóxia, ou seja, um aumento 

inspiratório em formato de rampa (ST.-JOHN; PATON, 2003), o qual foi diferente nos 

ratos WH submetidos à HM, tendo estes apresentado um padrão inspiratório sem 

rampa e de menor duração, semelhante ao observado em ratos da linhagem WRP 
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submetidos à HM  (MORAES et al., 2014). Embora a duração da inspiração tenha sido 

significativamente reduzida nos ratos SD após a HM, não houve alteração na duração 

da expiração e nem nos valores médios de frequência de disparo do NF nessa 

linhagem de ratos, diferentemente dos ratos da linhagem WRP, para os quais foram 

reportados uma redução da inspiração concomitante com um aumento da expiração 

(MORAES et al., 2014). Os resultados relativos ao padrão de atividade motora do NF 

em ratos SD após a HM na preparação in situ não corroboram o aumento pronunciado 

na frequência ventilatória observado em experimentos in vivo, o que pode ter relação 

com a ausência de aferências provenientes de receptores de estiramento pulmonar, 

os quais são importantes para a modulação da duração da inspiração e para a 

regulação da transição entre as fases inspiratória e expiratória (KUBIN et al., 2006; 

MÖRSCHEL; DUTSCHMANN, 2009), porém estão ausentes em ratos na preparação 

in situ devido à remoção dos pulmões durante o preparo cirúrgico.  

Em comparação com os ratos mantidos em normóxia, os ratos SD submetidos 

à HM apresentaram também uma diferença importante no padrão respiratório 

relacionada à atividade do NAbd. A análise do padrão de atividade motora do NAbd 

revelou baixa atividade deste nervo durante a pós-inspiração concomitante com o 

surgimento de aumentos pronunciados da atividade deste nervo durante a fase E2, 

coletivamente denominados eventos Late-E, os quais não foram observados nos ratos 

controles. O surgimento de eventos Late-E na atividade do NAbd configura ativação 

de um padrão expiratório ativo e tem sido demonstrado em ratos de diferentes 

linhagens como resposta à exposição a vários protocolos de hipóxia crônica, incluindo 

a HM (DA SILVA et al., 2019; FLOR et al., 2018; MORAES et al., 2014) e a hipóxia 

crônica intermitente (HCI) (MOLKOV et al., 2011; MORAES et al., 2013; ZOCCAL et 

al., 2009; ZOCCAL; MACHADO, 2010; ZOCCAL; PATON; MACHADO, 2009), tendo 

sido também correlacionado com aumento da atividade expiratória muscular 

abdominal em experimentos in vivo em ratos com livre movimentação (BAZILIO et al., 

2019; DA SILVA et al., 2019; MORAES et al., 2013). Embora a ocorrência de 

expiração ativa tenha sido demonstrada em diferentes linhagens de ratos após 

exposição à hipóxia crônica intermitente, a incidência de eventos Late-E no NAbd em 

resposta à HM ainda não havia sido descrita na literatura. Os resultados do presente 

estudo demonstram que os ratos da linhagem SD, após a HM, apresentaram eventos 

Late-E no NAbd em aproximadamente 100% dos ciclos respiratórios, enquanto que 

nos ratos controles os eventos Late-E foram praticamente ausentes, configurando o 
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surgimento de alta incidência de expiração ativa em ratos dessa linhagem após a HM. 

O surgimento de um padrão expiratório ativo, como sugere a alta incidência de 

eventos Late-E no NAbd e o recrutamento expiratório dos músculos abdominais em 

resposta à exposição à hipóxia crônica, está associado a recrutamento de neurônios 

bulbares Late-E da região do núcleo retroprapezóide e grupo respiratório parafacial 

(RTN/pFRG) (MOLKOV et al., 2011; MORAES et al., 2014; MORAES; ZOCCAL; 

MACHADO, 2012b), os quais permanecem silentes em condições de normocapnia e 

são ativados em situações de hipóxia e hipercapnia, apresentando alta frequência de 

disparo durante a fase E2 (ABDALA et al., 2009a; MORAES et al., 2012). Vale ressltar 

que nessas condições são também ativados os neurônios expiratórios aug-E 

localizados no complexo Bötzinger (BӧtC) na região ventrolateral bulbar, contendo 

essencialmente neurônios expiratórios (EZURE; TANAKA; SAITO, 2003; SMITH et al., 

2007). Além das alterações nos padrões do NF e do NAbd, outras alterações 

respiratórias reportadas em resposta à HM incluem alterações nos mecanismos de 

controle da resistência das vias aéreas superiores, a qual é reduzida pela HM durante 

a inspiração e a expiração em ratos da linhagem WRP (MORAES et al., 2014), embora 

esse parâmetro não tenha sido avaliado no presente estudo em ratos SD e WH. Os 

ratos da linhagem WH apresentaram diferença em relação aos ratos da linhagem SD 

também no padrão de atividade do NAbd em resposta à HM. Embora a ocorrência de 

eventos Late-E no NAbd tenha sido observada nos ratos WH após HM, indicando o 

surgimento de expiração ativa também nesta linhagem, a incidência desses eventos 

foi muito menor nos ratos WH (23 %) em comparação com os ratos SD (97 %) após a 

HM de 24 h. Esses resultados, somados à observação de ausência de alterações da 

pressão arterial e na fR em experimentos in vivo, sugerem que os ratos da linhagem 

HM são menos sensíveis às alterações nos mecanismos centrais de geração das 

atividades autonômicas e respiratórias, o que pode ser a razão pela qual não se 

observa aumento significativo da pressão arterial e taquipneia em ratos dessa 

linhagem após o protocolo de 24 h de HM. É possível que os mecanismos neurais 

geradores dos padrões autonômicos e respiratórios apresentem graus diferentes de 

susceptibilidade às alterações promovidas por protocolos de hipoxia crônica em ratos 

de linhagens distintas. 

Diversos estudos sugerem que o padrão de atividade simpática vasomotora é 

modulado pela respiração, apresentando níveis tônicos baixos durante a maior parte 

da expiração e picos de atividade durante a final de inspiração ou início da expiração 
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(HASELTON; GUYENET, 1989; MACHADO; ZOCCAL; MORAES, 2017; MALPAS, 

1998; ZOCCAL et al., 2008). Este padrão de modulação respiratória da atividade 

simpática também foi observado nos resultados do presente estudo tanto em ratos SD 

quanto ratos WH mantidos em normóxia. Nos ratos expostos à HM, independente da 

linhagem, o NSt apresentou aumentos adicionais de atividade durante a fase E2 da 

respiração, os quais ocorreram sempre concomitantemente com os aumentos 

adicionais de atividade do NAbd (eventos Late-E). Este fenômeno indica que a HM 

promoveu uma alteração importante no acoplamento entre as atividades simpática e 

respiratória, a qual tem sido observada após exposição à modelos de hipóxia crônica 

em diversos estudos do nosso laboratório com ratos da linhagem WRP (MACHADO; 

ZOCCAL; MORAES, 2017; MORAES et al., 2014, 2016; MORAES; ZOCCAL; 

MACHADO, 2012b; ZOCCAL et al., 2008; ZOCCAL; MACHADO, 2010, 2011; 

ZOCCAL; PATON; MACHADO, 2009), bem como em estudo de outro laboratório com 

ratos da linhagem Holtzman  (FLOR et al., 2018). Aumentos adicionais e 

concomitantes das atividades do NAbd e do NSt durante o final da expiração sugerem 

que os mecanismos centrais relacionados à geração da atividade simpática são 

modulados pelos neurônios expiratórios geradores da expiração ativa (MORAES et 

al., 2014). Essa hipótese é corroborada pela observação de que os principais 

neurônios geradores da atividade simpática vasomotora localizados na RVLM, os 

quais são modulados pela respiração (HASELTON; GUYENET, 1989; KOSHIYA; 

GUYENET, 1996b), apresentam aumento da frequência de disparo durante a fase 

final da expiração após a HM (MORAES et al., 2014). Desta forma, os eventos Late-

E observados na atividade do NSt em ratos após a HM podem ser correlacionados 

com o aumento da frequência de disparo dos neurônios pré-simpáticos da RVLM. O 

aumento da atividade desses neurônios durante fase E2 é proveniente de modulação 

excitatória oriunda de outras áreas do tronco encefálico, provavelmente dos neurônios 

do RTN/pFRG, não estando relacionada a alterações nas propriedades 

eletrofisiológicas desses neurônios (MORAES et al., 2014). A modulação expiratória 

da atividade do NSt tem sido correlacionada com um aumento dos níveis médios de 

atividade simpática, o que pode explicar, pelo menos em parte, o aumento da pressão 

arterial observada em ratos WRP (MORAES et al., 2014)e SD em experimentos in 

vivo após exposição à HM. Essa hipótese também é corroborada pelo aumento da 

amplitude das ondas de Traube-Hering, ou seja, oscilações nos níveis de pressão 

arterial relacionadas à respiração (MORAES; ZOCCAL; MACHADO, 2012b; SIMMS 
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et al., 2009), observado em experimentos in situ por meio de oscilações nos níveis de 

pressão de perfusão em ratos da linhagem WRP submetidos à HM (MORAES et al., 

2014).  

Além de aumentos da atividade do NSt durante a fase E2, os resultados do 

presente estudo revelaram também um aumento da atividade deste nervo durante a 

fase E1 da respiração nos ratos SD submetidos à HM, o qual não foi observado nos 

ratos controles, não tendo este fenômeno sido demonstrado em ratos das linhagens 

WRP e Holtzman em estudos anteriores (FLOR et al., 2018; MORAES et al., 2014). 

Nos ratos SD não houve correlação entre o aumento observado da atividade simpática 

na fase E1 e alterações na atividade pós-inspiratória do NAbd. Vale ressaltar que o 

estudo de Moraes et al. (2014), realizados em ratos da linhagem WRP, mostrou uma 

redução da frequência de disparo dos neurônios Post-I do BӧtC, os quais disparam 

durante pós-inspiração (SMITH et al., 2007, 2013) e modulam a atividade dos 

neurônios pré-simpáticos da RVLM possivelmente por meio projeções inibitórias 

diretas ou via projeções excitatórias para os neurônios GABAérgicos do CVLM 

(HASELTON; GUYENET, 1989; ZOCCAL et al., 2008). Embora nenhuma alteração 

significativa tenha sido observada nos níveis de atividade simpática durante a 

inspiração, a HM promoveu aumento dos níveis médios de atividade simpática total 

devido a um aumento da atividade do NSt tanto na fase E1 quando fase E2 do ciclo 

respiratório, o que pode ser a razão pela qual os ratos SD apresentam elevação da 

pressão arterial após HM. Entretanto, os mecanismos neurais responsáveis pelo 

surgimento do aumento da atividade simpática durante a inspiração e durante a pós-

inspiração em ratos submetidos à HM ainda não está bem esclarecido e requer 

estudos adicionais. Em relação aos ratos da linhagem WH, os resultados do presente 

estudo mostraram que o protocolo de HM de 24 h promoveu apenas uma baixa 

incidência de eventos Late-E no NAbd, a qual pode não ter sido suficiente para 

favorecer a incidência de eventos Late-E no NSt necessária para promover um 

aumento significativo dos níveis médios de atividade simpática nos experimentos in 

situ, e consequentemente da pressão arterial nos experimentos in vivo, em ratos desta 

linhagem. É possível que a linhagem WH apresente maior resistência às alterações 

autonômicas e respiratórias à HM de 24 h, a qual não promoveria a mesma 

intensidade de modulação expiratória dos neurônios do RTN/pFRG sobre o neurônios 

pré-simpáticos da RVLM nos ratos WH em comparação com os ratos de outras 

linhagens. A correlação entre a baixa incidência de eventos Late-E no NAbd e no NSt, 
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a ausência de elevação nos níveis médios de atividade simpática e a ausência de 

aumento da pressão arterial nos ratos WH submetidos à HM reforça a hipótese de que 

a manifestação da modulação excitatória da atividade simpática durante a expiração 

observada após a HM seja a principal razão pela qual se observa elevação da pressão 

arterial em ratos das linhagens WRP e SD. Vale ressaltar que, embora um aumento 

da VE tenha sido observado nos ratos WH submetidos à HM nos experimentos in situ, 

não foi observado alterações na fR, o que sugere que os ratos WH possam ser 

sensíveis à HM de 24 h o suficiente para apresentarem algumas alterações no padrão 

respiratório, mas não o suficiente para que essas alterações correlacionem com 

hiperatividade simpática e hipertensão nesta linhagem. 

Além de avaliar os padrões cardiovasculares e respiratórios basais em ratos 

com livre movimentação e os padrões autonômicos e respiratórios basais em 

preparações in situ, no presente estudo também foram avaliadas possíveis alterações 

promovidas pelo protocolo de HM de 24 h nas magnitudes das respostas 

cardiovasculares (in vivo) e das respostas autonômicas e respiratórias (in situ) à 

ativação dos quimiorreceptores periféricos em ratos das linhagens WH e SD. 

Utilizando a preparação in situ, diferentes estudos mostraram um aumento das 

magnitudes das respostas simpato-excitatória e abdominal à ativação do 

quimiorreflexo periférico em ratos das linhagens WRP (ACCORSI-MENDONÇA et al., 

2015)e Holtzman (FLOR et al., 2018) submetidos ao protocolo de HM de 24 h. 

Diversos estudos sugerem que o aumento da sensibilidade do quimiorreflexo 

periférico em resposta à hipóxia crônica pode ter origem na sensibilização dos 

quimiorreceptores periféricos, bem como em alterações plásticas na redes neurais 

responsáveis processamento das respostas autonômicas e respiratórias. Por 

exemplo, a aclimatação ventilatória à hipóxia (VAH), ou seja, o aumento progressivo 

da ventilação observado com a exposição à hipóxia crônica, tem sido relacionado não 

só com um aumento da sensibilização dos quimiorreceptores periféricos (POWELL; 

HUEY; DWINELL, 2000), mas também com alterações nos mecanismos neurais 

centrais integradores das respostas do quimiorreflexo periférico (DWINELL; POWELL, 

1999; POWELL; HUEY; DWINELL, 2000; SMITH et al., 1986). Além disso, neurônios 

do NTS, os quais se projetam também para o RTN/pFRG (ROSIN; CHANG; 

GUYENET, 2006), foram avaliados em estudos recentes do nosso laboratório e 

apresentaram aumento da excitabilidade intrínseca e da neurotransmissão excitatória 

após a HM (ACCORSI-MENDONÇA et al., 2015; ACCORSI-MENDONÇA; 
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BONAGAMBA; MACHADO, 2019), podendo estas alterações plásticas centrais 

estarem envolvidas com o aumento das respostas simpato-excitatória e abdominal 

observadas após a HM. Em contrapartida, embora estudos de Flor et al. (2018) 

também tenham observado aumento destas respostas em ratos Holtzman submetidos 

à HM, estas não estavam relacionadas a um aumento da atividade tônica do nervo 

seio carotídeo e tampouco da sensibilidade dos quimiorreceptores periféricos. No 

presente estudo, foi considerada a possibilidade de que os ratos das linhagens WH e 

SD apresentariam um aumento da magnitude das respostas simpato-excitatória e 

abdominal (in situ) à ativação do quimiorreflexo periférico após a HM, tendo em vista 

os resultados obtidos em trabalhos anteriores com ratos das linhagens WRP e 

Holtzman. Entretanto, embora nenhuma alteração significativa das respostas 

bradicárdica e taquipneica tenha sido observada, o que é semelhante ao descrito em 

ratos WRP e Holtzman (FLOR et al., 2018; MORAES et al., 2014), os resultados 

mostraram uma redução das magnitudes das variações nas atividades do NSt e do 

NAbd em resposta à ativação dos quimiorreceptores periféricos nos ratos da linhagem 

SD e apenas do NAbd nos ratos da linhagem WH após a HM. Nos ratos SD, essas 

reduções das magnitudes das variações na atividade do NSt ocorreram 

especificamente durante a expiração, sem alterações nas magnitudes de variações 

inspiratórias desse nervo em resposta à ativação do quimiorreflexo com KCN. Em 

função destes resultados, questionamos se a redução observada das magnitudes de 

variação nas atividades do NSt e do NAbd ao KCN em ratos SD, bem como do NAbd 

nos ratos WH, representariam uma redução real da sensibilidade do quimiorreflexo 

periférico ou se seriam em decorrência do aumento dos níveis médios basais de 

atividade desses nervos promovido pela exposição à HM. Por isso, foram avaliados 

os picos de variação desses nervos em resposta ao KCN, os quais foram semelhantes 

entre os ratos controles e os ratos HM em ambas as linhagens. Desta forma, 

considerando também o fato de que os ratos WH não apresentaram alterações nos 

níveis médios de atividade do NSt e tampouco nas variações deste nervo em resposta 

ao KCN após a HM, podemos sugerir que a redução observada das magnitudes de 

variação nas atividades do NSt e NAbd ao KCN nos ratos SD, bem como do NAbd 

nos ratos WH, foram provavelmente em decorrência do aumento dos valores médios 

de atividade desses nervos após a HM, porém não é possível descartar a possibilidade 

de que uma menor sensibilidade do quimiorrefexo periférico ao KCN após a HM seja 

uma característica própria dessas linhagens de ratos.  



131 
 

Embora o conjunto de resultados previamente descritos na literatura indicasse 

aumento da sensibilidade do quimiorrefexo periférico à hipóxia crônica, estudos que 

tenham avaliado os efeitos da HM sobre as respostas cardiovasculares à ativação dos 

quimiorreceptores periféricos com KCN em ratos acordados e com livre movimentação 

ainda não estavam disponíveis na literatura. Os experimentos in vivo do presente 

estudo revelaram que não só as variações na PAM em resposta ao KCN foram 

menores em ratos de ambas as linhagens WH e SD após a HM, mas também os 

valores máximos de PAM (picos) em resposta à ativação do quimiorreflexo periférico, 

indicando uma atenuação real da magnitude da resposta pressora do quimiorreflexo 

nos ratos destas linhagens, embora nenhuma diferença tenha sido observada na 

resposta bradicárdica. Tendo em vista que os valores máximos de atividade do NSt 

durante as ativações do quimiorreflexo periférico não foram diferentes nos ratos HM 

em relação aos ratos controles das linhagens WH e SD, a atenuação das respostas 

pressoras do quimiorreflexo periférico observada em ambas as linhagens após a HM 

provavelmente não está relacionada à uma redução real da sensibilidade deste reflexo 

cardiorrespiratório, mas está possivelmente associada a uma redução da reatividade 

da musculatura lisa vascular ao estímulo simpático vasoconstritor, haja vista que uma 

redução da reatividade vascular sistêmica à noradrenalina foi reportada tanto em ratos 

(DOYLE; WALKER, 1991)quanto em humanos (HANSEN et al., 2000; HEISTAD et al., 

1972; HEISTAD; WHEELER, 1970) frente à hipóxia crônica. 

O conjunto de resultados do presente estudo relativos aos experimentos in vivo 

e in situ que avaliaram os efeitos da HM sobre os padrões autonômicos, 

cardiovasculares e respiratórios de ratos das linhagens WH e SD indicam que essas 

linhagens apresentam respostas distintas à HM, possivelmente devido a diferenças 

intrínsecas de cada linhagem em relação aos mecanismos centrais de controle 

neurovegetativo. Diferenças significativas em relação às outras linhagens de ratos 

utilizadas em estudos anteriores também reforçam essa hipótese e revelam a 

importância da linhagem de ratos utilizada em estudos que avaliem os efeitos de 

modelos experimentais de hipóxia crônica sobre o controle das funções 

neurovegetativas. 
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5.3 Participação das células gliais e de mecanismos glutamatérgicos e 

purinérgicos no NTS comissural na modulação do padrão autonômico 

e respiratório basal e no processamento das respostas autonômicas 

e respiratórias do quimiorreflexo periférico 

Um conjunto robusto de evidências presentes da literatura indica que o NTS 

participa da manutenção do padrão respiratório e autonômico basal. É bem 

estabelecido que o NTS é constituído de diversos tipos de neurônios respiratórios, 

incluindo neurônios inspiratórios e expiratórios com padrões distintos de atividade e 

neurônios associados a mais de uma fase da respiração (SUBRAMANIAN; CHOW; 

BALNAVE, 2007). Esse conjunto de neurônios respiratórios localizados no NTS, os 

quais constituem o grupo respiratório dorsal (GRD) (BERGER, 1977; DE CASTRO; 

LIPSKI; KANJHAN, 1994; SAETHER; HILAIRE; MONTEAU, 1987; SUBRAMANIAN; 

CHOW; BALNAVE, 2007), parecem modular o ritmo respiratório por meio de 

interações com neurônios localizados na ponte e no grupo respiratório ventral (GRV) 

(BRACCIALLI; BONAGAMBA; MACHADO, 2008; EZURE, 2004; EZURE; TANAKA, 

1996; EZURE; TANAKA; MIYAZAKI, 1998; MOREIRA et al., 2007; SMITH et al., 2013; 

TAKAKURA et al., 2007). Os neurônios respiratórios presentes no GRD mais bem 

descritos são as chamadas pump cells que correspondem a neurônios inspiratórios 

GABAérgicos com padrão de atividade crescente, os quais recebem as aferências 

glutamatérgicas dos receptores de estiramento pulmonar e se projetam para núcleos 

pontinos e bulbares, constituindo as vias neurais responsáveis pelo reflexo de Hering-

Breuer (EZURE; TANAKA, 2004; HAYASHI; COLES; MCCRIMMON, 1996; KUBIN et 

al., 2006; LAWRENCE; JARROTT, 1996; MIYAZAKI et al., 1998; POON, 2004) e 

controlando a duração da inspiração, a pós-inspiração e a transição entre a inspiração 

e a expiração.  

No NTS comissural, especialmente nos aspectos medial e ventro-lateral, onde 

está localizada a maioria dos neurônios respiratórios (BONHAM; COLES; 

MCCRIMMON, 1993; BONHAM; MCCRIMMONT, 1990; SAETHER; HILAIRE; 

MONTEAU, 1987), o L-glutamato tem sido considerado como tendo efeito inibitório 

sobre a fR, possivelmente atuando sobre neurônios inspiratórios do NTS, os quais 

sabidamente reduzem a fR quando são ativados (SUBRAMANIAN; CHOW; BALNAVE, 

2007). De fato, uma série de estudos do nosso laboratório indica que microinjeções 

de agonistas de receptores glutamatérgicos (NMDA e AMPA) no NTS comissural 



133 
 

promovem apneia (ALMADO; MACHADO, 2005) e que microinjeções de antagonista 

de receptores de L-glutamato (KYN) promovem grande aumento da fR (BRACCIALLI; 

BONAGAMBA; MACHADO, 2008; COSTA-SILVA; ZOCCAL; MACHADO, 2010), 

provavelmente devido à modulação da inspiração e da pós-inspiração pelos neurônios 

respiratórios do NTS. A modulação tônica inibitória que o L-glutamato exerce sobre a 

fR no NTS pode estar relacionada à ativação das pump cells por aferências vagais 

provenientes dos receptores de estiramento pulmonar, os quais estão localizados no 

parênquima pulmonar (SANT’AMBROGIO; WIDDICOMBE, 2001; SCHELEGLE; 

GREEN, 2001; YU; WANG; ZHANG, 2003). Na ausência dessas aferências, as pump 

cells permaneceriam silentes, como sugerido por Ezure e Tanaka (1996, 2004), o que 

poderia ser o caso dos experimentos obtidos com a preparação in situ (WHBP) no 

presente estudo, haja vista que os pulmões são removidos durante o preparo cirúrgico 

desse tipo de preparação. Entretanto, evidências indicam ratos vagotomizados não 

apresentam alterações no controle da duração da inspiração (WASSERMAN et al., 

2000) e que as pump cells não dependem necessariamente das aferências 

provenientes dos receptores de estiramento pulmonar para serem ativadas 

(MIYAZAKI et al., 1998; MIYAZAKI; TANAKA; EZURE, 1999), podendo ser moduladas 

também por neurônios de outras regiões envolvidas com a geração do padrão 

respiratório, possivelmente de núcleos pontinos ou de núcleos que constituem o GRV 

(SMITH et al., 2013). Nesse caso, o L-glutamato no NTS teria um papel inibitório tônico 

sobre o ritmo respiratório basal mesmo em preparações in situ desprovidas dos 

pulmões. 

Os neurônios respiratórios do NTS fazem parte da complexa rede que controla 

o ritmo respiratório basal provavelmente de forma indireta, por enviarem projeções 

tanto para núcleos pontinos, quanto de forma direta via projeções para núcleos 

respiratórios no GRV (ALHEID; JIAO; MCCRIMMON, 2011).  Os neurônios pontinos 

exercem uma modulação tônica excitatória para neurônios inibitórios e excitatórios do 

GRV, especialmente localizados no BӧtC e no complexo Pré-Bötzinger (pre-BӧtC) 

(SMITH et al., 2007, 2013). Além disso, vias inibitórias do NTS, proveniente das pump 

cells para a região do RTN, também foram reportadas e provavelmente estão 

envolvidas com a modulação do ritmo respiratório (MOREIRA et al., 2007; TAKAKURA 

et al., 2007).  Desta forma, acredita-se que o L-glutamato no NTS possa estar 

envolvido na ativação de vias inibitórias não somente para o GRV (MOREIRA et al., 

2007; TAKAKURA et al., 2007), mas também dentro do GRV, contribuindo para o 
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aumento da atividade pós-inspiratória, aumento da duração da pós-inspiração e 

controle da duração da inspiração (COSTA-SILVA; ZOCCAL; MACHADO, 2010; 

PATON, 1997; SMITH et al., 2007).  

Embora evidências apontem para a interação entre ATP e L-glutamato no SNC 

(DE PAULA et al., 2004; GU; MACDERMOTT, 1997; JIN et al., 2004; SHIGETOMI; 

KATO, 2004), um estudo do nosso laboratório mostrou que o ATP no NTS não 

participa da modulação do padrão respiratório basal (BRACCIALLI; BONAGAMBA; 

MACHADO, 2008). Portanto, os resultados do presente estudo com ratos das 

linhagens WH e SD dão suporte à hipótese de que o L-glutamato atua no NTS 

comissural de maneira inibitória sobre a fR, haja vista que, em ambas as linhagens 

WH e SD, o antagonismo simultâneo dos receptores glutamatérgicos ionotrópicos e 

purinérgicos em ratos controles e ratos HM aumentou a frequência de disparo do NF 

de forma semelhante, provavelmente devido ao antagonismo dos receptores de L-

glutamato, tendo este aumento sido demonstrado como decorrente de um 

prolongamento acentuado da duração da inspiração concomitante com uma redução 

da duração da expiração em ratos da linhagem SD. Resultados semelhantes de 

aumento da fR após o antagonismo dos receptores glutamatérgicos foram reportados 

em ratos da linhagem WRP em experimentos in vivo (BRACCIALLI; BONAGAMBA; 

MACHADO, 2008) e in situ (COSTA-SILVA; ZOCCAL; MACHADO, 2010). Esses 

resultados estão muito provavelmente relacionados a uma redução da atividade pós-

inspiratória, a qual é fundamental para a modulação da duração do ciclo respiratório 

(BIANCHI; DENAVIT-SAUBIE; CHAMPAGNAT, 1995; SMITH et al., 2007, 2013).  

Considerando que as atividades respiratória e simpática estão intimamente 

acopladas e que um pico de atividade simpática é observado durante a transição entre 

a inspiração e a pós-inspiração (DICK et al., 2004; GILBEY, 2007; GILBEY; NUMAO; 

SPYER, 1986; HASELTON; GUYENET, 1989; MACHADO; ZOCCAL; MORAES, 

2017; MALPAS, 1998; ZOCCAL et al., 2008), resultados de um estudo do nosso 

laboratório sugerem que os aumentos inspiratórios/pós-inspiratórios da atividade 

simpática estão preservados após o duplo antagonismo dos receptores 

glutamatérgicos ionotrópicos e purinérgicos P2 no NTS comissural (COSTA-SILVA; 

ZOCCAL; MACHADO, 2010). Entretanto, não é possível descartar a possibilidade de 

que a redução discreta, porém significativa, dos valores médios de atividade simpática 

e abdominal total observada no presente estudo nos ratos HM das linhagens WH e 

SD, bem como da atividade simpática nos ratos controles da linhagem WH, tenham 
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sido em decorrência de uma alteração da modulação respiratória da atividade 

simpática em decorrência da completa modificação do padrão respiratório basal após 

o duplo antagonismo no NTS, ou seja, um aumento pronunciado da duração e da 

frequência do NF e uma redução acentuada da duração da expiração. Vale ressaltar 

que os ratos HM de ambas as linhagens também apresentaram uma discreta, porém 

significativa, redução dos valores médios de atividade total do NAbd frente ao duplo 

antagonismo no NTS, o que também pode estar relacionado com a completa alteração 

no padrão respiratório basal do NF, especialmente se considerarmos que, 

diferentemente dos ratos controles, os ratos HM apresentam aumento do acoplamento 

simpático-respiratório e expiração ativa (eventos Late-E no NAbd).  

Diversos grupos de pesquisa têm tentado elucidar os sistemas de 

neurotransmissores envolvidos com o processamento das respostas respiratórias e 

autonômicas do quimiorreflexo periférico no NTS. A participação do L-glutamato e de 

seus respectivos receptores na neurotransmissão das respostas do quimiorreflexo 

tem sido demonstrada em vários estudos do nosso laboratório por meio de 

microinjeções de diferentes agonistas e antagonistas dos receptores de L-glutamato 

em diferentes regiões do NTS comissural em experimentos in vivo e in situ, embora a 

sua participação ainda não esteja completamente descrita. Resultados de diversos 

estudos demonstraram que a resposta bradicárdica do quimiorreflexo periférico é 

reduzida de forma pronunciada ou completamente abolida pelo antagonismo dos 

receptores ionotrópicos glutamatérgicos no NTS, sendo que os receptores 

metabotrópicos no NTS não parecem participar do componente parassimpático do 

quimiorreflexo, o que sugere que a resposta bradicárdica pode envolver 

exclusivamente mecanismos glutamatérgicos nessa região (BRAGA; MACHADO, 

2006; COSTA-SILVA; ZOCCAL; MACHADO, 2010; HAIBARA et al., 1995; HAIBARA; 

BONAGAMBA; MACHADO, 1999; MACHADO; BONAGAMBA, 2005) . Entretanto, não 

parece haver um consenso sobre a participação dos receptores de L-glutamato na 

neurotransmissão das respostas simpato-excitatória e taquipneica do quimiorreflexo 

periférico no NTS. Em diversos estudos, o antagonismo dos receptores ionotrópicos 

(MACHADO; BONAGAMBA, 2005) ou metabotrópicos de L-glutamato no NTS 

comissural não promoveu alterações nas respostas pressora (in vivo) e simpato-

excitatória (in situ) ou promoveram apenas uma redução parcial destas respostas 

(BRAGA; MACHADO, 2006; HAIBARA et al., 1995; HAIBARA; BONAGAMBA; 

MACHADO, 1999). Os estudos de Haibara et al. (1995) e Braga e Machado (2006), 
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embora tenham investigado também a resposta taquipneica do quimiorreflexo, não 

demostrram qualquer alteração nesta resposta quimiorreflexo após o antagonismo 

dos receptores para L-glutamato no NTS. Esses estudos sugerem que o 

processamento das respostas simpato-excitatória e taquipneica do quimiorreflexo 

periférico podem envolver outros sistemas de neurotransmissores ou 

neuromoduladores diferentes do L-glutamato ou que o antagonismo dos receptores 

glutamatérgicos em outras combinações de sub-regiões do NTS comissural poderiam 

de fato inibir essas respostas e indicar a participação dos receptores de L-glutamato 

no processamento delas.  

A hipótese de que outros neurotransmissores e/ou neuromoduladores 

poderiam estar envolvidos com o processamento das respostas simpato-excitatória e 

taquipneica do quimiorreflexo permitiu que a participação do ATP fosse considerada, 

tendo em vista diversas evidências que demonstram o envolvimento do ATP em 

sinalização extracelular no SNC (GOURINE et al., 2005, 2008; GOURINE; WOOD; 

BURNSTOCK, 2009). Estudos in vivo e in situ em que foram realizadas microinjeções 

de ATP no aspecto intermediário do NTS comissural monstraram bradicardia e 

aumento da pressão arterial em resposta ao ATP (ANTUNES; BONAGAMBA; 

MACHADO, 2005; DE PAULA et al., 2004), enquanto que estudos nos quais o ATP 

foi microinjetado no aspecto caudal do NTS monstraram também resposta 

taquipneica, semelhante ao observado em resposta à ativação dos quimiorreceptores 

periféricos (ANTUNES; BONAGAMBA; MACHADO, 2005; ANTUNES; BRAGA; 

MACHADO, 2005). Por outro lado, estudos de Paton et al. (2002) mostraram que o 

antagonismo dos receptores P2 com PPADS no NTS caudal reduziu o componente 

parassimpático do quimiorreflexo, mas não alterou o componente taquipneico. 

Portanto, os resultados obtidos nesse conjunto de estudos permitem supor que o ATP, 

atuando sobre receptores purinérgicos P2, deve estar envolvido com o processamento 

da resposta bradicárdica do quimiorreflexo periférico no NTS, porém esses estudos 

são inconclusivos sobre a participação do ATP na resposta de taquipneia.  

Apesar do estudo de de Paula et al. (2004) ter mostrado que microinjeções de 

ATP no NTS intermediário promovem respostas bradicárdicas e pressoras 

semelhantes àquelas observadas em resposta à ativação dos quimiorreceptores 

periféricos, neste mesmo estudo os antagonismos de ambos os receptores 

purinérgicos P2 com PPADS e dos receptores ionotrópicos de L-glutamato com KYN, 

de forma independente, reduziram as respostas bradicárdicas, mas não alteraram as 



137 
 

respostas pressoras induzidas pelas microinjeções de ATP no NTS, sugerindo 

interação entre os receptores glutamatérgicos e purinérgicos, pelo menos no 

processamento do componente parassimpático. Com isso, o nosso laboratório 

naturalmente se interessou em avaliar, em estudos posteriores, se os receptores 

glutamatérgicos e purinérgicos no NTS participariam de forma combinada do 

processamento das respostas simpato-excitatória e taquipneica do quimiorreflexo. 

Enquanto que estudos mostraram que as respostas simpato-excitatória e pressora à 

ativação do quimiorreflexo foram reduzidas pelo duplo antagonismo dos receptores 

glutamatérgicos ionotrópicos e receptores purinérgicos P2 no NTS caudal, a resposta 

taquipneica não foi afetada, sugerindo que o processamento do componente simpato-

excitatório do quimiorreflexo envolveria a papel combinado do L-glutamato e do ATP, 

enquanto que o componente taquipneico provavelmente envolveria outros 

neurotransmissores ou possivelmente outras sub-regiões do NTS comissural 

(BRACCIALLI; BONAGAMBA; MACHADO, 2008; BRAGA et al., 2007b). 

Experimentos envolvendo registros eletrofisiológicos com fatias do tronco encefálico 

corroboram a hipótese de participação do ATP na neurotransmissão das respostas do 

quimiorreflexo no NTS pois, em fatias do tronco encefálico perfundidas com solução 

contendo ATP, foi observado aumento da frequência das correntes excitatórias pós-

sinápticas espontâneas (sEPSCs) e redução da amplitude das correntes excitatórias 

espontâneas evocadas (TS-eEPSCs) em neurônios que se projetam para a RVLM, 

sugerindo que o ATP tem papel tanto excitatório quanto inibitório sobre a 

neurotransmissão glutamatérgica e provavelmente atua como um neuromodulador 

(ACCORSI-MENDONÇA et al., 2009).  

Embora a participação combinada dos receptores glutamatérgicos e 

purinérgicos sobre o processamento da resposta taquipneica do quimiorreflexo ainda 

não tenha sido avaliada em outras regiões do NTS (e.g. aspectos rostral e 

intermediário), no presente estudo foi realizada uma caracterização mais completa da 

participação combinada desses receptores no processamento das respostas 

respiratórias do quimiorreflexo no aspecto caudal do NTS comissural, incluindo a 

resposta excitatória abdominal, a qual corresponde à resposta de expiração ativa do 

quimiorreflexo periférico e que ainda não havia sido avaliada. Os resultados do 

presente estudo mostraram que o duplo antagonismo dos receptores glutamatérgicos 

e purinérgicos no NTS caudal promoveu redução significativa de todas as respostas 

autonômicas e respiratórias do quimiorreflexo em ratos controles e ratos HM da 
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linhagem WH, bem como praticamente aboliu as respostas bradicárdica e abdominal 

nos ratos controles e ratos HM da linhagem SD, tendo reduzido de forma significativa 

também as respostas taquipneica e simpato-excitatória. Embora esses resultados 

corroborem a hipótese de uma atuação combinada do L-glutamato e do ATP no NTS 

comissural no processamento das respostas autonômicas, como proposto 

anteriormente (BRAGA et al., 2007b), os resultados do presente estudo sugerem que 

o processamento da resposta excitatória abdominal envolve mecanismos 

glutamatérgicos e purinérgicos no NTS caudal, bem como a resposta taquipneica, haja 

vista que ambas as respostas foram marcadamente reduzidas pelo duplo 

antagonismo no NTS. A observação de que a magnitude de variação na frequência 

do NF pode ser significativamente reduzida pelo duplo antagonismo no NTS corrobora 

um trabalho mais recente do nosso laboratório que mostrou resultados semelhantes 

com apenas o antagonismo dos receptores glutamatérgicos ionotrópicos com KYN no 

NTS (COSTA-SILVA; ZOCCAL; MACHADO, 2010). Nesse estudo, o KYN precisou 

ser microinjetado em ambos os aspectos caudal e intermediário do NTS para abolir a 

resposta taquipneica, embora esta não tenha sofrido qualquer alteração após as 

microinjeções bilaterais de KYN isoladamente no NTS intermediário ou caudal, 

sugerindo que é necessário o antagonismo dos receptores glutamatérgicos em uma 

ampla extensão antero-posterior do NTS comissural para promover redução da 

resposta taquipneica e que, de fato, mecanismos glutamatérgicos estão envolvidos 

com o processamento desta resposta do quimiorreflexo no NTS. Embora o KYN e o 

PPADS tenham sido microinjetados no aspecto caudal do NTS, é possível que, no 

presente estudo, esses antagonistas tenham se difundido também para a porção 

intermediária do NTS comissural, o que poderia explicar a redução observada da 

resposta taquipneica do quimiorreflexo. Não é possível descartar a possibilidade, 

entretanto, de que esta redução na magnitude de variação do NF em resposta ao KCN 

tenha sido em decorrência da completa alteração no padrão respiratório basal 

promovido pelo antagonismo glutamatérgico no NTS, tendo em vista o aumento da 

frequência e da duração dos disparos do NF e a redução da pós-inspiração em 

condições basais observados em resposta às microinjeções de KYN no NTS (COSTA-

SILVA; ZOCCAL; MACHADO, 2010). A dessincronização dos neurônios inspiratórios 

e expiratórios que constituem as redes neurais geradoras do ritmo e do padrão 

respiratório após o antagonismo dos receptores glutamatérgicos no NTS pode ter 

comprometido a integração da resposta taquipneica do quimiorreflexo. De fato, em 
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alguns ratos de ambas as linhagens WH e SD, foram observadas apneuses em 

resposta ao KCN após o antagonismo dos receptores glutamatérgicos no NTS, ou 

seja, inspirações prolongadas (MORRISON; CRAVO; WILFEHRT, 1994; ST.-JOHN; 

PATON, 2000), o que sugere uma redução da atividade pós-inspiratória necessária 

para a interrupção da inspiração.  

Apesar de uma ação combinada do L-glutamato e do ATP ter sido proposta no 

processamento das respostas autonômicas e respiratórias do quimiorreflexo, muito se 

discute a respeito da origem desse ATP.  Uma série de estudos tem proposto que o 

ATP envolvido com sinalização extracelular e modulação sináptica em diversas 

regiões do SNC pode ter origem nos astrócitos, pois foi demonstrado que essas 

células da glia podem liberar gliotransmissores que atuam sobre as sinapses, dentre 

estes o ATP, o L-glutamato e outras moléculas sinalizadoras (ABBRACCHIO et al., 

2009; GORDON et al., 2005; HALASSA; FELLIN; HAYDON, 2009; HAYDON; 

CARMIGNOTO, 2006; PANATIER; OLIET, 2006; PASCUAL et al., 2005; ZHANG et 

al., 2003). No tronco encefálico, especialmente na superfície ventral, a participação 

das células da glia no controle respiratório tem sido demonstrada em uma série de 

estudos que sugerem a importância dessas células na modulação da atividade 

respiratória por meio de seu acoplamento metabólico com neurônios, liberação de 

gliotransmissores e como quimiorreceptores (BALLANYI; PANAITESCU; 

RUANGKITTISAKUL, 2010; ERLICHMAN; LEITER; GOURINE, 2010; ERLICHMAN; 

LI; NATTIE, 1998; ERLICHMAN; PUTNAM; LEITER, 2008; GOURINE et al., 2010; 

HOLLERAN; BABBIE; ERLICHMAN, 2001; HUCKSTEPP et al., 2010; HULSMANN et 

al., 2000a, 2000b; HUXTABLE et al., 2010; MULKEY; WENKER, 2011; MULKEY; 

WENKER; KRÉNEISZ, 2010). Estudos que avaliaram o envolvimento de células da 

glia no NTS ainda são escassos na literatura, embora alguns destes estudos tenham 

mostrado participação dessas células em fenômenos de plasticidade sináptica 

(PECCHI et al., 2007; TASHIRO; KAWAI, 2007) e patologias respiratórias (BIONDO 

et al., 2004), bem como na regulação autônoma do trato gastrointestinal (HERMANN 

et al., 2009).  

Nesse sentido, o papel de uma possível interação glia-neurônio no NTS no 

processamento das respostas do quimiorreflexo periférico tem sido considerado no 

nosso laboratório. A maioria desses estudos utilizou o FAC como ferramenta 

farmacológica para avaliar a participação das células gliais do NTS na transmissão 

sináptica e foi realizada por meio da técnica de patch-clamp em fatias do tronco 
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encefálico de ratos da linhagem WRP. Os resultados desses estudos fortemente 

suportam as seguintes hipóteses: (1) as células gliais do NTS participam, por meio da 

liberação de ATP, da gliomodulação das correntes glutamatérgicas em neurônios do 

NTS possivelmente envolvidos com o processamento das respostas do quimiorreflexo 

(ACCORSI-MENDONÇA et al., 2013); (2) as células gliais modulam as correntes de 

potássio do tipo A (IKA) em neurônios do NTS que constituem as vias neurais do 

quimiorreflexo, reduzindo a excitabilidade desses neurônios (ACCORSI-MENDONÇA 

et al., 2015); (3) as células gliais do NTS modulam de forma excitatória as correntes 

AMPA/kainato e de forma inibitória as correntes NMDA em neurônios do NTS 

(ACCORSI-MENDONÇA; BONAGAMBA; MACHADO, 2019). Embora a possível 

participação de uma interação glia-neurônio no NTS comissural na modulação das 

atividades respiratória e simpática basal tenha sido estudada no nosso laboratório em 

ratos controles e ratos submetidos à HCI (COSTA; MORAES; MACHADO, 2013), a 

importância dessa interação no processamento das respostas autonômicas e 

respiratórias do quimiorreflexo, especialmente no modelo experimental de HM, ainda 

não havia sido avaliada.  

Os resultados do presente estudo relacionados à inibição glial com FCt 

sugerem que, em ratos da linhagem SD, uma possível interação glia-neurônio no NTS 

não é fundamental para a geração da atividade autonômica basal, pelo menos dentro 

da janela temporal estudada, pois a inibição metabólica das células gliais no NTS com 

FCt não promoveu alterações significativas nos valores médios de atividade total do 

NSt nos ratos controles ou nos ratos HM. Essa observação está de acordo com os 

resultados de Costa, Moraes e Machado (2013), os quais também não observaram 

alterações na atividade simpática e no acoplamento simpático-respiratório após a 

microinjeção do FCt no NTS de ratos controles e ratos HCI da linhagem WRP. Esses 

resultados parecem indicar que, mesmo que a inibição das células gliais do NTS possa 

eventualmente modificar a atividade sináptica e a excitabilidade em neurônios desse 

núcleo, esta modificação provavelmente não se traduz em alterações na atividade 

simpática basal. Por outro lado, os resultados do protocolo do presente estudo 

correspondente aos efeitos das microinjeções bilaterais de FCt no NTS sobre a 

frequência de disparo do NF e sobre a atividade do NAbd sugerem que a interação 

glia-neurônio também não seja determinante para a geração do ritmo e do padrão 

respiratório basal, pois as microinjeções de FCt não tiveram efeito na frequência do 

NF e na atividade média do NAbd nos ratos controles ou nos ratos expostos à HM, o 
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que também foi proposto por Costa, Moraes e Machado (2013), e tampouco na 

atividade média do NAbd. Entretanto, os resultados do presente trabalho relativos ao 

protocolo de inibição das células gliais simultaneamente ao antagonismo dos 

receptores glutamatérgicos e purinérgicos no NTS comissural indicam que as células 

gliais do NTS participam de forma tônica da modulação neural da duração da 

expiração e, portanto, do ritmo respiratório basal. Esta hipótese se sustenta na 

observação de que a HM atenuou a redução da duração da expiração promovida pelo 

duplo antagonismo dos receptores glutamatérgicos e purinérgicos no NTS em relação 

aos ratos mantidos em normóxia (controles) e que a inibição metabólica das células 

gliais atenuou de forma semelhante a redução da duração da expiração promovida 

pelo duplo antagonismo nos ratos controles, o que não foi observado nos ratos HM. 

Esses resultados indicam que as células gliais do NTS participam, por meio da 

modulação de mecanismos glutamatérgicos e purinérgicos, do controle tônico da 

duração da expiração, e consequentemente do ritmo respiratório, e que essa 

modulação glial está diminuída pela HM. A participação das células gliais do NTS na 

modulação da duração da expiração provavelmente está relacionada a uma interação 

dessas células com neurônios respiratórios do NTS, os quais sabidamente modulam 

neurônios respiratórios pontinos responsáveis pela manutenção da atividade pós-

inspiratória no GRV (SMITH et al., 2007, 2013). Os resultados do presente estudo são 

corroborados por estudos de Moraes et al., (2014), os quais mostraram que a HM 

deprime a atividade de neurônios pós-inspiratórios no GRV por mecanismos não 

relacionados a alterações em suas propriedades eletrofisiológicas intrínsecas. É 

possível considerar também a possibilidade de que alterações na modulação glial dos 

neurônios do NTS promovidas pelo FCt sejam compensadas por modulações 

provenientes de outras regiões do tronco encefálico responsáveis pela geração da 

atividade simpática e respiratória (ABDALA et al., 2009b), o que explicaria a ausência 

de alterações nos níveis de atividade simpática e as discretas alterações no padrão 

respiratório basal observadas no presente estudo. Esta possibilidade foi considerada 

também com base no estudo de Gradinaru et al. (2009), no qual a estimulação de 

astrócitos do núcleo subtalâmico de ratos com a Doença de Parkinson, por meio da 

optogenética, inibiu o disparo de neurônios dessa região, porém essa inibição não se 

expressou nas alterações motoras avaliadas.  

 A hipótese de que a HM reduz a modulação glial dos neurônios do NTS 

envolvidos com a geração da atividade autonômica e respiratória é suportada pela 
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observação do presente estudo mostrando que a HM atenuou a redução da duração 

da expiração promovida pelo duplo antagonismo dos receptores glutamatérgicos e 

purinérgicos no NTS de forma semelhante ao FCt nos ratos controles, como também 

por estudos do nosso laboratório indicando que a HM reduz a interação funcional entre 

os astrócitos e os neurônios do NTS, com repercussões na excitabilidade desses 

neurônios e na transmissão sináptica. Como destacado anteriormente, esses estudos, 

os quais foram realizados em fatias do tronco encefálico de ratos da linhagem WRP, 

demonstraram que a HM reduz a modulação astrocítica das correntes IKA, 

aumentando a excitabilidade intrínseca dos neurônios do NTS (ACCORSI-

MENDONÇA et al., 2015), bem como reduz a modulação astrocítica das correntes 

glutamatérgicas AMPA/kainato e NMDA (ACCORSI-MENDONÇA; BONAGAMBA; 

MACHADO, 2019). Essas alterações tem sido consideradas uma das possíveis 

razões pelas quais se observa aumento da excitabilidade e da transmissão excitatória 

em neurônios do NTS, o que poderia explicar, pelo menos em parte, o aumento das 

respostas simpato-excitatória e abdominal do quimiorreflexo descrito em ratos da 

linhagem WRP após a HM (ACCORSI-MENDONÇA et al., 2015; MORAES et al., 

2014).  

 No presente estudo não foi verificado o aumento das magnitudes das respostas 

simpato-excitatória e excitatória abdominal nos ratos das linhagens WH e SD após a 

HM. De fato, houve uma redução significativa das magnitudes das variações nas 

atividades do NSt e do NAbd em resposta ao KCN nos ratos SD expostos à HM, e na 

atividade do NAbd nos ratos WH submetidos à HM, a qual foi provavelmente 

decorrente do aumento nas atividades simpática e abdominal basais nos ratos SD e 

na atividade abdominal nos ratos WH. Ainda que no presente trabalho a 

neurotransmissão excitatória no NTS de ratos WH e SD submetidos à HM não tenha 

sido estudada, nós não podemos descartar a possibilidade de que a HM promova uma 

redução da interação glia-neurônio no NTS dos ratos dessas linhagens, o que 

resultaria no aumento da excitabilidade desses neurônios e da transmissão 

excitatória. Entretanto, nos ratos dessas linhagens, essas alterações não seriam 

suficientes para promover um aumento significativo das respostas autonômicas e 

respiratórias do quimiorreflexo periférico, uma vez que não foram observadas 

alterações significativas nestas respostas após a HM nos experimentos do presente 

estudo realizados em ratos das linhagens WH e SD. Os efeitos das microinjeções de 

FCt no NTS sobre o processamento das respostas autonômicas e respiratórias à 
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ativação dos quimiorreceptores periféricos, por sua vez, ainda não haviam sido 

estudados. 

Nossos resultados mostram que o FCt microinjetado no NTS comissural não 

promoveu alterações nas respostas taquipneica, simpatoexcitatória e excitatória 

abdominal à ativação dos quimiorreceptores periféricos, porém observamos uma 

redução significativa da resposta bradicárdica aos 45 e 60 minutos após as 

microinjeções de FCt no NTS dos ratos submetidos à HM. Nesse caso, nós podemos 

sugerir que em nossos experimentos com ratos SD, que a HM promoveu alterações 

na função astrocítica, pois a inibição dos astrócitos por meio de microinjeções de FCt 

reduziu a magnitude da resposta bradicárdica à ativação dos quimiorreceptores 

periféricos neste grupo. O fato dessas reduções terem ocorrido apenas após 45 

minutos após as microinjeções bilaterais de FCt é coerente com resultados da 

literatura mostrando que os efeitos do FCt não são imediatos, mas se apresentam em 

um período de vários minutos ou até horas, a depender da concentração e da via de 

administração, para efetivamente inibir a função astrocítica (COSTA; MORAES; 

MACHADO, 2013; FONNUM; JOHNSEN; HASSEL, 1997; PAULSEN et al., 1987; 

SWANSON; GRAHAM, 1994; WILLOUGHBY et al., 2003). Entretanto, os mecanismos 

pelos quais a HM promoveria alterações na função astrocítica e consequentemente 

redução exclusivamente das respostas bradicárdicas à ativação dos 

quimiorreceptores periféricos ainda não foram investigados. A resposta bradicárdica 

do quimiorreflexo parece envolver exclusivamente mecanismos glutamatérgicos no 

NTS, sendo este componente parassimpático altamente sensível ao antagonismo dos 

receptores glutamatérgicos ionotrópicos, enquanto que as respostas simpato-

excitatória e respiratória provavelmente envolvem outros moduladores ou co-

transmissores (BRAGA et al., 2007b; BRAGA; MACHADO, 2006; MACHADO; 

BONAGAMBA, 2005). Considerando que o ATP é um importante co-

transmissor/neuromodulador no NTS (ACCORSI-MENDONÇA et al., 2009; 

ANTUNES; BONAGAMBA; MACHADO, 2005; ANTUNES; BRAGA; MACHADO, 

2005; BRAGA et al., 2007b; BRAGA; ZOCCAL; ACCORSI-MENDONCA, 2008) e que 

a liberação de ATP para o meio extracelular no NTS é reduzida pela inibição 

metabólica das células gliais (ACCORSI-MENDONÇA et al., 2013), podemos sugerir 

que uma redução da modulação purinérgica pelos astrocítos sobre os neurônios do 

NTS após as microinjeções de FCt em ratos HM possa alterar a transmissão 

glutamatérgica e contribuir para a redução das respostas bradicárdicas à ativação do 
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quimiorreflexo periférico em nossos experimentos com ratos SD, sem alterar as 

respostas simpato-excitatória e respiratória. É possível também que a inibição 

metabólica com FCt ou FAC não altere de forma significativa a produção de ATP pelos 

astrócitos, como evidenciado em estudos com culturas de astrócitos (SWANSON; 

GRAHAM, 1994) e em fatias do córtex cerebral de ratos (BENJAMIN; VERJEE, 1980), 

pois os astrócitos possuem uma elevada capacidade de produção de ATP por vias 

não-oxidativas (HERTZ; PENG, 1992; SWANSON, 1992; SWANSON; GRAHAM, 

1994). Desta forma, a inibição metabólica dos astrócitos afetaria funções celulares 

astrocíticas dependentes de ATP, como a recaptação de L-glutamato da fenda 

sináptica, mas reduziria o fluxo de carbono pelo ciclo do ácido tricarboxílico (ciclo de 

Krebs) e, consequentemente, a síntese e a disponibilização de glutamina para os 

neurônios (SWANSON; GRAHAM, 1994). Nesta hipótese, a menor síntese e 

disponibilização de glutamina para os neurônios poderia reduzir a liberação de 

glutamato pelos neurônios pré-sinápticos e a neurotransmissão glutamatérgica no 

NTS, o que poderia ser uma das razões pela qual os ratos HM, os quais 

provavelmente apresentam disfunção astrocítica no NTS, apresentam uma redução 

na magnitude da resposta bradicárdica do quimiorreflexo após a inibição das células 

gliais nesse importante núcleo de controle autonômico e respiratório.  

Por outro lado, a inibição das células gliais não promoveu efeito adicional ao 

duplo antagonismo dos receptores glutamatérgicos e purinérgicos no NTS comissural 

no que diz respeito aos parâmetros autonômicos e a atividade abdominal, como 

também em relação às respostas autonômicas e respiratórias à ativação dos 

quimiorreceptores periféricos. Como demonstrado, a inibição das células gliais 

simultaneamente ao antagonismo dos receptores glutamatérgicos e purinérgicos no 

NTS promoveu redução significativa de todas as respostas autonômicas e 

respiratórias à ativação dos quimiorreceptores periféricos de forma semelhante em 

todos os grupos estudados. Esses resultados sugerem o envolvimento exclusivo de 

mecanismos glutamatérgicos e purinérgicos no NTS no processamento de todas as 

respostas autonômicas e respiratórias do quimiorreflexo periférico. Vale ressaltar que 

a inibição das células gliais no NTS de forma isolada reduziu apenas parcialmente a 

resposta bradicárdica do quimiorreflexo nos ratos HM e que o duplo antagonismo dos 

receptores glutamatérgicos e purinérgicos no NTS praticamente abole todas as 

respostas autonômicas e respiratórias do quimiorreflexo em ratos controles e ratos 

HM da linhagem SD. Assim, não é possível descartar a possibilidade de que a 
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participação das células gliais da região caudal do NTS comissural na modulação dos 

neurônios envolvidos no processamento das respostas autonômicas e respiratórias 

do quimiorreflexo seja apenas discreta, de modo que redução acentuada dessas 

respostas promovida pelo duplo antagonismo no NTS não permita revelar a 

participação das células gliais nos ratos controles e nos ratos HM. Além disso, neste 

estudo as microinjeções bilaterais de FCt, de KYN e de PPADS, foram realizadas 

apenas no aspecto caudal anterior do NTS comissural, o que não nos permite também 

descartar a possibilidade de que a inibição metabólica das células gliais em uma 

extensão antero-posterior mais ampla do NTS, incluindo os aspectos posterior do NTS 

caudal e o NTS intermediário seja necessária para promover alterações significativas 

na modulação glial das atividades autonômica e respiratória basal, bem como nas 

respostas à ativação do quimiorreflexo periférico.   

Nós também não podemos descartar a possível participação do processo 

inflamatório desencadeado ativação da micróglia após HM sobre a neurotransmissão 

no NTS. Em um estudo de Lima-Silveira et al. (2019) foi utilizado minociclina, um 

antibiótico que também possui uma ação anti-inflamatória no SNC inibindo a microglia, 

para investigar a participação do processo inflamatório desencadeado pela HM sobre 

a neurotransmissão glutamatérgica de neurônios NTS que se projetam para a região 

ventrolateral do bulbo. Os ratos submetidos à HM apresentaram aumento no número 

de microglias no NTS. Além disso, o tratamento prévio com minociclina atenuou o 

aumento da pressão arterial, bem como o aumento das sEPSCs e TS-ePSCs 

apresentadas pelos ratos submetidos à HM, sugerindo que o aumento da 

neurotransmissão glutamatérgica após a HM é dependente, pelos menos em parte, 

do processo inflamatório. Entretanto, a extensão em que o FCt poderia afetar 

funcionalmente as micróglias e consequentemente a modulação das respostas 

autonômicas e respiratórias do quimiorreflexo no NTS de ratos controles e ratos 

submetidos à HM é um tema importante que ainda não foi estudado. 

 O conjunto de resultados obtidos neste estudo indica um papel combinado dos 

receptores glutamatérgicos e purinérgicos no NTS comissural no processamento de 

todas as respostas autonômicas e respiratórias do quimiorreflexo em ratos controles 

e ratos HM. Além disso, este estudo sugere que as células gliais do NTS participam 

da modulação da geração da atividade respiratória basal em ratos controles e ratos 

HM, bem como da resposta bradicárdica do quimiorreflexo em ratos HM. 

Aparentemente as células gliais do NTS não participam da modulação da 
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neurotransmissão envolvida com a geração da atividade simpática e abdominal basal 

e com o processamento das respostas simpato-excitatória e abdominal do 

quimiorreflexo periférico. Novos estudos serão necessários para o melhor 

entendimento da complexa interação glia-neurônio no NTS e o seu envolvimento na 

modulação das atividades autonômica e respiratória basal e em resposta à ativação 

dos quimiorreceptores periféricos, especialmente em condições de desafio 

metabólico, como é o caso da HM. 
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6. CONCLUSÕES 

Os resultados do presente estudo indicam que: 

● As respostas cardiovasculares e respiratórias ao protocolo de HM de 24 h são 

diferentes em ratos das linhagens WH e SD; 

● Os ratos da linhagem SD apresentam respostas autonômicas, cardiovasculares e 

respiratórias semelhantes aos ratos da linhagem WRP após a HM, com aumento da 

fR, do VT e da VE, além de elevada incidência de expiração ativa, aumento da atividade 

simpática e elevação da pressão arterial; 

● Os ratos da linhagem WH apresentam aumento do VT e da VE e baixa incidência de 

expiração ativa, porém não apresentam aumento da atividade simpática e da pressão 

arterial, o que sugere que ratos dessa linhagem são menos sensíveis às alterações 

promovidas pela HM; 

● Mecanismos glutamatérgicos e purinérgicos estão, de forma combinada, envolvidos 

com o processamento de todas as respostas autonômicas e respiratórias do 

quimiorreflexo periférico no NTS comissural de ratos controles e ratos HM de ambas 

as linhagens WH e SD, incluindo as respostas bradicárdica, taquipneica, simpato-

excitatória e excitatória abdominal; 

● As células gliais do NTS participam da modulação da geração da atividade 

respiratória basal em ratos controles e ratos HM, provavelmente modulando a 

atividade pós-inspiratória, porém não parecem estar envolvidas com a modulação da 

neurotransmissão relacionada com a geração das atividades simpática e abdominal 

basal; 

● As células gliais do NTS participam da modulação dos neurônios do NTS envolvidos 

no processamento do componente parassimpático do quimiorreflexo periférico em 

ratos HM. 
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APÊNDICES 

Apêndice A 

 

Tabela 2. Variações nos parâmetros autonômicos e respiratórios basais e nas respostas 
autonômicas e respiratórias à ativação do quimiorreflexo periférico após as microinjeções bilaterais 
de ácido quinurênico (KYN) e de pyridoxalphosphate-6-azophenyl-2’,4’-disulphonate (PPADS) no 
NTS de ratos do grupo controle (CTL) e do grupo hipóxia mantida (HM) da linhagem Wistar 
Hannover cujas histologias foram consideradas negativas. 

Parâmetro Minuto CTL (n = 1) HM (n = 1) 

Frequência 

basal do NF (%) 

1' 166,3 110,2 

9' 155,4 94,9 

29' 125,7 98,4 

44' 117,1 94 

59' 116,5 93,7 

FC basal (%) 1' 98,9 101,2 

9' 99,1 101,2 

29' 109,2 101,3 

44' 108,9 102,1 

59' 110,2 100,7 

Atividade basal 

do NSt (%) 

1' 88,7 94,1 

9' 89,9 102,7 

29' 98,3 101,8 

44' 101,8 97,2 

59' 106,5 92,8 

Atividade basal 

do NAbd (%) 

1' 96,9 70,8 

9' 104,6 69,6 

29' 98,9 81,8 

44' 97,5 86,4 

59' 97,6 91 

Resposta 

taquipneica do 

quimiorreflexo 

(%) 

2' 45,2 15,9 

10' 44 30,7 

30' 199,2 37,2 

45' 219,2 51 

60' 177,3 60,7 

Resposta 

bradicárdica do 

quimiorreflexo 

(%) 

2' 11,7 5,5 

10' 32,1 9,7 

30' 98,3 47,6 

45' 101,5 70,6 

60' 106,6 88 

Resposta 

simpato-

excitatória do 

2' 20,9 22,1 

10' 64,1 44,4 

30' 90,6 54,4 
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quimiorreflexo 

(%) 

45' 97,5 52,1 

60' 96,7 53,2 

Resposta 

abdominal do 

quimiorreflexo 

(%) 

2' 10,1 0 

10' 19,8 0 

30' 73,9 32 

45' 87,6 64,9 

60' 94 94 

Os valores são médias ± erro padrão da média. Todos os dados estão expressos como variação 
em relação à condição anterior às microinjeções bilaterais (100 %). Abreviaturas: NF = nervo 
frênico; FC = frequência cardíaca; NSt = nervo simpático torácico; NAbd = nervo abdominal. 
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Apêndice B 

 

Tabela 3. Variações nos parâmetros autonômicos e respiratórios basais e nas respostas 
autonômicas e respiratórias à ativação do quimiorreflexo periférico após as microinjeções bilaterais 
de fluorocitrato (FCt) ou salina (SAL) no NTS de ratos do grupo controle (CTL) e do grupo hipóxia 
mantida (HM) da linhagem Sprague Dawley cujas histologias foram consideradas negativas. 

Parâmetro Minuto CTL-FCt (n=2) CTL-SAL (n=1) HM-FCt (n=8) HM-SAL (n=5) 

Frequência 

basal do NF (%) 

1' 109,9 ± 6,1 131,1 104,9 ± 4,2 100,3 ± 1,7 

9' 111,6 ± 4,9 129,4 109 ± 2,6 106,5 ± 2,6 

29' 145,8 ± 27,3 134,4 112,6 ± 5 104,2 ± 3,2 

44' 154,1 ± 30,7 133,5 117,9 ± 6,8 105,2 ± 3,1 

59' 156 ± 32,6 139,3 120 ± 6,8 108,4 ± 4,5 

FC basal (%) 1' 102,8 ± 2,5 101,3 100,1 ± 0,8 100,5 ± 0,6 

9' 103,3 ± 2,6 103,8 100,1 ± 1,1 101,6 ± 1,1 

29' 104,4 ± 1,8 104,2 102,1 ± 1 101,1 ± 0,8 

44' 103,8 ± 1,3 105,6 102,9 ± 0,9 101,7 ± 1,2 

59' 106 ± 6,7 107,8 102,8 ± 1 103,1 ± 1,5 

Atividade basal 

do NSt (%) 

1' 105 ± 7,4 100,9 95,4 ± 1,6 100,3 ± 1,9 

9' 104,3 ± 3 107,5 97,6 ± 3 103,9 ± 4,7 

29' 116,4 ± 15,7 115,4 106,1 ± 2,3 106,1 ± 6,7 

44' 121,2 ± 17,2 122,9 114,8 ± 3,9 110,9 ± 9,4 

59' 133,8 ± 22,9 137,7 121,4 ± 4,8 116,2 ± 12,8 

Atividade basal 

do NAbd (%) 

1' 92,3 ± 2,5 86,6 89,9 ± 2,9 98,4 ± 1,7 

9' 95,7 ± 1 94,3 98,3 ± 1,5 103,2 ± 1,6 

29' 95,2 ± 3,6 88,5 98,8 ± 2,2 104,5 ± 3,4 

44' 94,5 ± 4,4 90 100,3 ± 2,8 107,6 ± 4,3 

59' 100,9 ± 6,9 101,2 102,1 ± 3,6 111,9 ± 5 

Resposta 

taquipneica do 

quimiorreflexo 

(%) 

2' 95,8 ± 20 71,3 107,2 ± 8,9 96,7 ± 8,1 

10' 114,1 ± 34,2 97 120,3 ± 12,3 116 ± 18,2 

30' 74 ± 24,9 113 126,1 ± 16,2 107,3 ± 27,6 

45' 119,9 ± 37,8 63,1 107,8 ± 12,1 120,8 ± 21,7 

60' 130,5 ± 0,5 56,9 120,8 ± 18,1 129,1 ± 22,1 

Resposta 

bradicárdica do 

quimiorreflexo 

(%) 

2' 102,4 ± 12,8 99,3 100,1 ± 8,3 98,3 ± 3,1 

10' 102,4 ± 14,7 107,3 95,8 ± 7,4 93,4 ± 12,8 

30' 101,8 ± 14,7 107,2 86,1 ± 10,4 108 ± 5,3 

45' 84,7 ± 26,9 89,7 85,8 ± 10,9 102,2 ± 9,3 

60' 82,7 ± 35,8 88 74,3 ±12,1 104,3 ± 6,7 

Resposta 

simpato-

excitatória do 

quimiorreflexo 

(%) 

2' 93,2 ± 13,6 101,1 114,5 ± 6,3 95,7 ± 12,3 

10' 92,8 ± 0,8 104 138,1 ± 11,6 87,1 ± 8,4 

30' 88,5 ± 27,8 94,1 127 ± 7,7 89,1 ± 4,6 

45' 104,3 ± 26,5 92,4 120 ± 10,7 99,5 ± 11,3 

60' 100,8 ± 36,9 86,8 116,2 ± 8,4 109,2 ± 12 
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Resposta 

abdominal do 

quimiorreflexo 

(%) 

2' 99 ±2,8 84,3 98,9 ± 12,9 97 ± 9,5 

10' 99,1 ± 12 84,3 86,6 ± 5,9 91,9 ± 11,7 

30' 91,9 ± 6,7 79,9 86,4 ± 4,9 102,7 ± 20,5 

45' 99,9 ± 27,7 81,4 83 ± 5,8 102 ± 24,7 

60' 82,5 ± 20,2 81,6 76,8 ± 5,6 95,6 ± 23,8 

Os valores são médias ± erro padrão da média. Todos os dados estão expressos como variação em relação à 
condição anterior às microinjeções bilaterais (100 %). Abreviaturas: NF = nervo frênico; FC = frequência 
cardíaca; NSt = nervo simpático torácico; NAbd = nervo abdominal. 
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Apêndice C 

 

Tabela 4. Variações nos parâmetros autonômicos e respiratórios basais e nas respostas 
autonômicas e respiratórias à ativação do quimiorreflexo periférico após a inibição metabólica das 
células gliais simultaneamente ao antagonismo dos receptores glutamatérgicos ionotrópicos e dos 
receptores purinérgicos P2 no NTS de ratos dos grupos controles (CTL) e dos grupos hipóxia 
mantida (HM) da linhagem Sprague Dawley cujas histologias foram consideradas negativas. 

Parâmetro Minuto CTL-FKP (n=2) CTL-SKP (n=1) HM-FKP (n=3) HM-SKP (n=4) 

Frequência basal 

do NF (%) 

44' 157,9 ± 24,6 149 106,7 ± 1,1 97,2 ± 10,6 

59' 129,2 ± 25,4 149 104,7 ± 3,6 88,6 ± 9,2 

Duração da 

inspiração (%) 

44' 144,6 ± 30,1 270,2 280,4 ± 41 267,1 ± 51,1 

59' 125 ± 11,4 308 186 ± 30,5 243 ± 54,4 

Duração da 

expiração (%) 

44' 34,6 ± 4,8 27 48,6 ± 11,2 55 ± 8,4 

59' 55,8 ± 21,9 25,1 72,5 ± 10,7 70,5 ± 7,9 

FC basal (%) 44' 101,7 ± 4,1 96,2 99,6 ± 2 98,1 ± 2,2 

59' 102,6 ± 3,4 94,7 100,3 ± 1,1 94,6 ± 4,1 

Atividade basal do 

NSt (%) 

44' 96,9 ± 2,7 91,7 95,6 ± 6,2 91,7 ± 5,1 

59' 103,2 ± 2,4 98,9 93,9 ± 2,6 93,7 ± 4,7 

Atividade basal do 

NAbd (%) 

44' 97,9 ± 8,3 103,7 119,7 ± 32,2 96,4 ± 6,7 

59' 98,8 ± 3,9 96,1 92,4 ± 4,1 93,7 ± 8,5 

Resposta 

taquipneica do 

quimiorreflexo (%) 

45' 40,4 ± 40,4 10,3 31,6 ± 13,8 82,1 ± 38,1 

60' 48,2 ± 48,2 6,6 70 ± 19,2 91,1 ± 50,2 

Resposta 

bradicárdica do 

quimiorreflexo (%) 

45' 3,2 ± 0,7 2,2 2,4 ± 0,6 5,8 ± 1,7 

60' 38,6 ± 29,9 1,3 3,8 ± 1,1 23 ± 15,9 

Resposta 

simpato-

excitatória do 

quimiorreflexo (%) 

45' 22,1 ± 14,9 0,2 30,6 ± 16,4 32,6 ± 27 

60' 76,6 ± 28,1 4,8 124,2 ± 18,4 68 ± 21,9 

Resposta 

abdominal do 

quimiorreflexo (%) 

45' 13,5 ± 7,2 0,5 7,8 ± 7,6 20,5 ± 15,7 

60' 50,2 ± 20 0,0 51,7 ± 11,5 33,1 ± 18,3 

Os valores são médias ± erro padrão da média. Os dados representam as variações nos parâmetros 
autonômicos e respiratórios basais aos 44 e 59 minutos e nas respostas autonômicas e respiratórias à ativação 
do quimiorreflexo periférico aos 45 e 60 minutos após as microinjeções bilaterais do inibidor metabólico das 
células gliais (FCt) ou salina no NTS de ratos cujas histologias foram consideradas negativas, tendo os 
antagonistas dos receptores glutamatérgicos ionotrópicos (KYN) e purinérgicos P2 (PPADS) sido 
microinjetados bilateralmente no NTS aos 40 minutos após as microinjeções de FCt (grupos CTL-FKP e HM-
FKP) ou salina (grupos CTL-SKP e HM-SKP). Abreviaturas: FC = frequência cardíaca; NSt = nervo simpático 
torácico; NAbd = nervo abdominal; NF = nervo frênico. Todos os dados estão expressos como variação em 
relação à condição anterior às microinjeções bilaterais de KYN e PPADS no NTS (100 %). Abreviaturas: NF = 
nervo frênico; FC = frequência cardíaca; NSt = nervo simpático torácico; NAbd = nervo abdominal. 
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ANEXOS 

 

Anexo A – Artigo publicado relacionado à tese 
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Distinct cardiovascular and respiratory responses to short-term sustained 
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A B S T R A C T   

Short-term sustained hypoxia (SH) elicits active expiration, augmented late-expiratory (late-E) sympathetic ac-
tivity, increased arterial pressure and ventilation, and amplified sympathetic and abdominal expiratory responses 
to chemoreflex activation in rats of the Wistar-Ribeirão Preto (WRP) strain. Herein, we investigated whether SH 
can differentially affect the cardiovascular and respiratory outcomes of Sprague-Dawley (SD) and Wistar 
Hannover (WH) rats and compared the results with previous data using WRP rats. For this, we exposed SD and 
WH rats to SH (FiO2 = 0.1) for 24 h and evaluated arterial pressure, sympathetic activity, and respiratory 
pattern. SD rats presented increased arterial pressure, respiratory rate and tidal volume, as well as augmented 
late-E expiratory motor output and increased sympathetic outflow due to post-inspiratory and late-E sympathetic 
overactivity. WH rats presented reduced changes, suggesting lower responsiveness of this strain to this SH 
protocol. The magnitudes of changes in sympathetic and abdominal expiratory motor activities to chemoreflex 
activation in SD rats were reduced by SH. Pressor responses to chemoreflex activation were shown to be blunted 
in SD and WH rats after SH. The data are showing that SD, WH, and WRP rat strains exhibit marked differences in 
their cardiovascular, autonomic and respiratory responses to 24-h SH and draw attention to the importance of rat 
strain for studies exploring the underlying mechanisms involved in the neuronal changes induced by the 
experimental model of SH.   

1. Introduction 

Maintenance of blood gas homeostasis and optimal tissue perfusion 
require continuous adjustments in respiratory and cardiovascular 
functions (Costa et al., 2014; Guyenet and Bayliss, 2015; Machado et al., 
2017; Moreira et al., 2011; Zoccal et al., 2009). These adjustments are 
generated by autonomic and respiratory neural networks in the brain-
stem, which are modulated by distinct sensorial afferent inputs (Costa 
et al., 2014; Guyenet, 2014). Upon an acute hypoxic challenge, carotid 
chemoreceptors are activated to trigger reflex cardiovascular, respira-
tory and behavioral responses in an attempt to keep O2 partial pressure 
in arterial blood (PaO2) within a physiological range and ensure 
appropriate tissue perfusion (Costa et al., 2014; Lahiri et al., 2006; 
Longhurst, 2008; Prabhakar and Semenza, 2015). These responses 
include sympathoexcitation with increase in arterial pressure, brady-
cardia, active expiration, tachypnoea, and enhanced alertness and 
exploration of the environment (Barros et al., 2002; Braga et al., 2007b; 
Costa et al., 2014; Guyenet, 2000; Machado, 2001). As PaO2 returns to 
the normal level, the peripheral chemoreflex is deactivated and the 

cardiorespiratory functions are also adjusted back to normal. 
Prolonged exposure to sustained hypoxia (SH), as experienced by 

individuals ascending to high altitudes, has been shown to augment 
sympathetic activity, respiratory rate and tidal volume, leading to 
increased arterial pressure, heart rate, and pulmonary ventilation (Cal-
bet, 2003; Hackett and Roach, 2001; Hansen and Sander, 2003; Powell, 
2007; Powell et al., 2000, 1998; Roach and Hackett, 2001). Adaptations 
within the central nervous system and within carotid bodies occur 
during chronic exposure to SH and may explain not only the time- 
dependent changes in respiratory control during SH exposure (Forster 
et al., 1971; Kääb et al., 2005; Powell, 2007; Powell et al., 1998), but 
also the long-lasting alterations in sympathetic and respiratory activities 
following return to normoxic conditions (Hansen and Sander, 2003; 
Powell et al., 1998; Xie et al., 2001). In an experimental model using the 
Wistar-Ribeirão Preto (WRP) strain of rats, exposure to 24 h of SH has 
been demonstrated to lead to marked alterations in autonomic and 
cardiorespiratory functions both in in vivo experiments and in decere-
brated in situ rat preparations. Most prominent alterations include 
persistent increase in baseline pulmonary ventilation and arterial blood 
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pressure in awake freely-moving rats (da Silva et al., 2019; Lima-Silveira 
et al., 2019; Moraes et al., 2014), sympathetic overactivity and increased 
expiratory motor activity in in situ preparations (Moraes et al., 2014). 
Although the excitation of sympathetic and abdominal expiratory motor 
activities in response to chemoreflex activation was also enhanced after 
24-h SH (Accorsi-Mendonça et al., 2015), it remains to be elucidated 
whether these changes correlate with alterations in the cardiovascular 
responses to chemoreflex activation in behaving rats. 

Previous studies have identified diverse degrees of responsiveness of 
different rat strains to SH. Most of these studies compared distinct rat 
strains with regard to their metabolic, hematological and cardiopul-
monary responses to SH (Aguirre et al., 2000; Hill et al., 1987b, 1987a; 
Karamsetty et al., 2006; Ou and Smith, 1983). Some rat strains have 
been shown to be more prone than others to the development of pul-
monary vascular remodeling, pulmonary hypertension, ventricular hy-
pertrophy, and polycythemia as responses to SH (Aguirre et al., 2000; 
Bochnowicz et al., 2000; Hill et al., 1987b, 1987a; Karamsetty et al., 
2006; Langleben et al., 1987; Ou and Smith, 1983). However, there are 
no previous studies evaluating whether or not SH exposure can differ-
entially affect sympathetic outflow, arterial pressure and respiratory 
pattern of rats from distinct strains. 

In the present study, we evaluated the cardiovascular and respiratory 
parameters of rats from the Sprague Dawley (SD) and Wistar Hannover 
(WH) strains, which were submitted to 24-h SH protocol. For that, we 
performed in vivo recordings of baseline cardiorespiratory parameters 
and evaluated the cardiovascular responses to peripheral chemoreflex 
activation. The results obtained with these two rat strains were also 
compared with data from previous studies using the WRP strain. 
Considering that only SD rats presented significant changes in the car-
diovascular parameters in response to SH, we also performed recordings 
of sympathetic and respiratory motor outputs in baseline conditions and 
during chemoreflex activation in decerebrated arterially-perfused in situ 
preparations of rats from this strain after SH. The expected increase in 
baseline sympathetic activity and an enhancement of the sym-
pathoexcitatory response to chemoreflex activation were also explored 
in in situ preparations of SD rats. 

2. Methods 

2.1. Animals and ethical approval 

Most of the experimental protocols were performed using juvenile 
male SD rats weighing approximately 80 g. For comparative purposes, in 
some of the experimental protocols we used juvenile male WH rats 
(approximately 80 g). Animals of each strain were randomly divided 
into two experimental groups: rats exposed to SH [fraction of inspired O2 
(FiO2) = 0.1] for 24 h and rats maintained under normoxic conditions 
(Control, FiO2 = 0.208) for the same period. All rats were provided by 
the Animal Care Facility of the University of São Paulo (USP), campus of 
Ribeirão Preto, Brazil. Prior to the experiments, rats were maintained 
under standard environmental conditions (23 ± 1 ◦C, 12/12 h light/dark 
cycle) with food and water provided ad libidum. All experimental pro-
tocols used in this study were approved by the Institutional Ethics 
Committee on Animal Use (CEUA, #051/2018) of the School of Medi-
cine of Ribeirão Preto, USP, Ribeirão Preto, Brazil. 

2.2. Arterial and venous cannulation 

Prior to exposure to the SH or normoxic protocol, some rats under-
went surgery for implantation of catheters into a femoral artery and a 
femoral vein, for arterial blood pressure recording and drug injection, 
respectively. For that, rats were anesthetized with a ketamine (75 mg 
kg− 1, I.P.) and xylazine (5 mg kg− 1, I.P.) mixture. A saline-filled poly-
ethylene cannula (PE-10 connected to PE-50, Clay Adams, Parsippany, 
NJ, USA) was inserted into the abdominal aorta (through the femoral 
artery). A similar catheter was also inserted into an ipsilateral femoral 

vein. The catheters were then tunneled underneath the skin to exit be-
tween the scapulae. The anti-inflammatory and analgesic flunixin 
meglumine (Banamine; Mantecorp Ind. Chem. e Farm. Ltda., Rio de 
Janeiro, Brazil) was administered (1 mg kg− 1, I.M.) at the end of the 
surgery. Rats were then monitored until they regained consciousness 
and housed singly for 24 h to recover from the surgery. 

2.3. Sustained hypoxia 

On the day after the cannulation surgery, rats were exposed to the 
24-h SH or normoxic protocol. For that, animals were housed in indi-
vidual cages and placed inside polymethylmethacrylate (Plexiglas®) 
chambers (volume = 210 L) equipped with O2 and N2 injectors and 
sensors of O2, CO2, temperature, and humidity. FiO2 inside the chambers 
was regulated by a computerized system (Oxycycler, Biospherix, Red-
field, NY, USA) controlling the injection of O2 or N2 (Maxiair, Ribeirão 
Preto, SP, Brasil) inside the chambers via solenoid valves. FiO2 for SH 
rats was maintained at 0.1 for 24 h. Control rats were kept in normoxia 
(FiO2 = 0.208) for the same period. During the 24-h SH protocol, all 
other standard environmental conditions were preserved. 

2.4. Cardiovascular and respiratory recordings 

At the end of the SH or normoxia protocol, rats were immediately 
placed inside a sealed acrylic chamber (volume = 6 L) with a small hole 
on its lid, through which arterial and venous catheters were guided for 
connection with the recording apparatus and syringe for drug admin-
istration, respectively. The arterial cannula was attached to a pressure 
transducer (MLT0380; ADInstruments, Bella Vista, NSW, Australia) 
connected to an amplifier (Bridge Amp ML221; ADInstruments). Res-
piratory variables were recorded via whole-body plethysmography 
(Malan, 1973; Souza et al., 2015). Briefly, respiratory-related oscilla-
tions in air pressure inside the chamber were transduced by a highly 
sensitivity differential pressure transducer (ML141 Spirometer, ADIn-
struments), processed by a data acquisition system (PowerLab 4/25 
ML845; ADInstruments) [along with pulsatile arterial pressure (PAP) 
signals], and recorded on a computer (sampling rate: 1 kHz) using an 
acquisition software (LabChart 5; ADInstruments). To calibrate respi-
ratory volumes, we used a syringe to inject 1 mL of air inside the 
chamber. Temperature inside and outside the chamber was continuously 
monitored. With the chamber open, animals were allowed 30 min to 
adapt to the environment. After this period, the chamber was closed and 
cardiorespiratory variables were recorded for at least 30 min. The 
chamber was gently opened for 1 min every 10 min to avoid built up of 
CO2 inside it. At the end, we used potassium cyanide (KCN, 0.08%, i.v.) 
to activate peripheral chemoreflex (Barros et al., 2002; Franchini and 
Krieger, 1993, 1992; Haibara et al., 1999; Machado, 2001) twice with a 
10-minute interval between activations. Once cardiorespiratory re-
cordings were completed, rats were euthanized with an overdose of the 
anesthetic urethane (2 g/kg i.v.; Sigma-Aldrich, St. Louis, MO, USA). 

2.5. Recordings of sympathetic and respiratory nerves 

In another group of SH and normoxic (control) rats, we recorded 
sympathetic and respiratory nerves using the in situ working heart- 
brainstem preparation, as previously described (Costa-Silva et al., 
2010; Moraes et al., 2013; Paton, 1996; Zoccal et al., 2008). Immedi-
ately after the SH or normoxia protocol, rats were deeply anesthetized 
with isoflurane (Isoforine® 1 mL/mL, Cristália Produtos Químicos 
Farmacêuticos Ltda., Itapira, SP, Brazil) in breathing air delivered 
through a universal vaporizer (Bonther, Ribeirão Preto, SP, Brazil), and 
transected caudally to the diaphragm. The subdiaphragmatic viscera 
was removed and the cranium and thorax were submerged in ice-cold 
(2–4 ◦C) artificial cerebrospinal fluid (Ringer’s solution) containing 
NaCl (125 mM), NaHCO3 (24 mM), KCl (3 mM), CaCl2 (2.5 mM), MgSO4 
(1.25 mM), KH2PO4 (1.25 mM), and glucose (10 mM). Animals were 
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then decerebrated precollicularly, which made them insensitive to pain, 
and skinned. The diaphragm and the lungs were removed, while the 
heart and the left phrenic nerve (PN) remained intact. The preparation 
was then transferred to a recording chamber, the descending aorta was 
isolated and cannulated with a double-lumen cannula and the prepa-
ration was retrogradely perfused with Ringer’s solution (30–31 ◦C) 
containing an oncotic agent (1.25% polyethylene glycol, Sigma-Aldrich) 
and a neuromuscular blocker (vecuronium bromide, 3–4 μg mL− 1, 
Cristália). The perfusate was continuously gassed with a carbogen 
mixture of 95% O2 and 5% CO2 (Maxiair) and filtered using a nylon 
mesh (Millipore; pore size: 25 μm). The perfusion pressure was main-
tained at 50–70 mmHg by adding vasopressin (0.6–1.2 nM, Sigma- 
Aldrich) to the perfusate and by regulating peristaltic pump (Watson- 
Marlow 505S, UK) rotation to adjust flow (maintained between 21 and 
25 mL min− 1). A syringe containing KCN (0.05%) was connected to the 
perfusion tubular system to allow injection of the drug (50 μL) and 
activation of peripheral chemoreflex, as previously described (Antunes 
et al., 2005; Braga et al., 2007a, 2006; Paton et al., 2002, 1999). 

To record the efferent activities of sympathetic and respiratory 
nerves, we used bipolar suction glass electrodes attached to microma-
nipulators (UMM–3C, Narishige, Setagaya, Japan). The PN was isolated 
and cut at its insertion to the diaphragm. After removing some ribs from 
the right side of the thorax, sympathetic nerve (tSN) activity was 
recorded from the sympathetic chain at the level of T8-T12. To record 
the abdominal nerve (AbN) activity, this nerve was isolated from the 
oblique abdominal muscle at the thoracolumbar level and cut distally. 
Signals were amplified (differential AC amplifier model 1700, A-M 
Systems, Sequim, WA, USA), bandpass filtered (0.3–5 kHz), digitized 
(CED Micro1401; Cambridge Electronic Design; CED, Cambridge, UK) 
and recorded in absolute units (μV) on a computer (sampling rate: 5 
kHz) using Spike 2 (version 7, CED). 

2.6. Off-line data analysis 

In in vivo experiments using both SD and WH rats, systolic arterial 
pressure (SAP), diastolic arterial pressure (DAP), mean arterial pressure 
(MAP), and heart rate (HR) values were derived from PAP signals. We 
calculated the average values of SAP, DAP, MAP and HR during a 30- 
minute period of stable recordings. Respiratory frequency (fR), tidal 
volume (VT), and pulmonary ventilation (V̇E) values were averaged from 
two periods of quiet breathing lasting at least two minutes each. Pressor 
(MAP) and bradycardic responses to chemoreflex activation were 
averaged from two activations with KCN as the difference from the peak 
responses and the immediate baseline values. 

In in situ experiments using SD rats, sympathetic and respiratory 
nerves were analyzed in rectified and smoothed signals (time constant: 
50 ms) using Spike 2 software. Baseline average tSN activity was 
calculated as previously described (Costa et al., 2013). To eliminate the 
effects of variability in signal-to-noise ratio, a 0–100% scale of activity 
was determined for each rat, in which 0% is the noise level and 100% is 
the maximum nerve activity in response to ischemia, obtained at the end 
of the experiments by interrupting perfusion. The noise levels were 
considered the remaining mean values in nerve signals 15 min after the 
death of the preparation. Average tSN activity was obtained subtracting 
the noise levels and calculating a percentage activity in relation to the 
maximum nerve discharge (100%). HR was derived from systolic pulses 
in perfusion pressure and averaged, along with baseline PN discharge 
frequency (Hz), in a 60-second time window. Time of inspiration 
(duration of a PN burst) and time of expiration (time interval between 
two PN bursts) were averaged from 10 respiratory cycles and expressed 
in seconds (s). To analyze tSN activity in each stage of respiration 
(sympathetic-respiratory coupling), we divided the respiratory cycle in 
inspiration (I, corresponding to PN burst), first stage of expiration [E1 or 
post-inspiration (post-I), corresponding to the initial 2/3 of expiration 
phase] and second stage of expiration (E2 or late-expiration, 

corresponding to the final 1/3 of the expiration phase) (Richter and 
Smith, 2014). Average tSN activity during each stage was calculated 
from 10 respiratory cycles as a percentage activity in a 0–100% scale, in 
which 100% is the peak in tSN activity observed during inspiration/ 
early-expiration and 0% is the noise level obtained at the end of the 
experiments. Average AbN activity during E2 was determined based on 
the 0–100% activity scale obtained at the end of the experiments, as 
aforementioned. Late-expiratory (late-E) events in AbN were defined as 
bursts in AbN activity during E2 above E1 tonic levels. Incidence of AbN 
late-E was calculated as a percentage in relation to the number of res-
piratory cycles obtained in 1 min. Sympathetic and respiratory re-
sponses to chemoreflex activation were averaged from the responses to 
two activations with KCN. The magnitude of bradycardic and tachyp-
noeic responses were calculated as the variance between the peak re-
sponses and the immediate previous baseline values. The tSN responses 
to chemoreflex activation were calculated during inspiration and expi-
ration as a percentage increase in mean nerve activity (in a time window 
of ≤12 s after the stimulus) in relation to the immediate baseline ac-
tivity. The magnitudes of AbN responses to chemoreflex activation were 
evaluated similarly during expiration. Maximum tSN and AbN activities 
during chemoreflex activation were expressed as percentage values ac-
cording to the 0–100% activity scale obtained after ischemia at the end 
of experiments, when the peristaltic pump was turned off. We also 
performed in situ preparations of some WH rats, however only average 
baseline sympathetic activity and incidence of AbN late-E events were 
evaluated, as rats from this strain did not present significant changes in 
the cardiovascular parameters in response to SH. For evaluation of these 
parameters in WH rats, we followed the same procedures as described 
for SD rats. 

2.7. Statistical analysis 

Results are expressed as means ± standard deviation. Distributions of 
data were tested using Shapiro-Wilk normality test. To compare means 
of equal variances, we performed Student’s unpaired t-tests. When 
variances were significantly different (F-test; P ≤ 0.05), we performed 
unpaired t-tests with Welch’s correction. A nonparametric test (Mann- 
Whitney test) was used when a Gaussian distribution could not be 
assumed. Differences were considered statistically significant when P ≤
0.05. 

3. Results 

3.1. Cardiovascular and respiratory parameters after SH in behaving SD 
rats 

We evaluated SAP, DAP, MAP, HR, fR, VT and V̇E in behaving SD rats 
previously submitted to 24-h SH. Regarding the cardiovascular param-
eters, compared with control rats, SH rats presented significantly 
increased levels of SAP (118 ± 7 vs. 112 ± 5 mmHg; Fig. 1, panels a and 
b), DAP (70 ± 5 vs. 65 ± 4 mmHg; Fig. 1 panels a and b), and MAP (92 ±
5 vs. 85 ± 4 mmHg; Fig. 1 panels a and b). However, HR was similar 
between groups (SH: 475 ± 23 vs. Control: 474 ± 35 beats min− 1; Fig. 1, 
panels a and c). With respect to the respiratory parameters, SH rats 
presented significantly increased levels of fR (200 ± 11 vs. 163 ± 21 
breaths min− 1; Fig. 1a,d), VT (12.38 ± 1.32 vs. 8.98 ± 1.58 mL kg− 1; 
Fig. 1, panels a and e) and V̇E (2482 ± 330 vs. 1469 ± 320 mL kg− 1 

min− 1; Fig. 1, panels a and f) in relation to control rats. 

3.2. Cardiovascular responses to chemoreflex activation after SH in 
behaving SD rats 

We activated chemoreflex with KCN (i.v.) in behaving control and 
SH rats and evaluated the magnitudes of pressor and bradycardic re-
sponses. SH rats showed a significant reduction in pressor responses to 
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chemoreflex activation compared to controls (44 ± 12 vs. 60 ± 9 mmHg; 
Fig. 2, panels a and b). We also evaluated the peak value of MAP 
observed during chemoreflex activation, which was also significantly 
reduced in SH rats (137 ± 12 vs. 152 ± 14 mmHg; Fig. 2, panels a and c) 
in relation to controls. The bradycardic response to chemoreflex acti-
vation was similar between groups (− 353 ± 42 vs. − 335 ± 64 beats 
min− 1; Fig. 2, panels a and d). 

3.3. Heart rate and sympathetic and respiratory activities in in situ 
preparations of SD rats after SH 

SD rats submitted to 24-h SH, along with control rats, were also 
studied in in situ preparations. In this protocol, we evaluated heart rate, 
tSN activity during inspiration and expiration (sympathetic-respiratory 
coupling), AbN activity during expiration, PN discharge frequency 
(corresponding to respiratory frequency), and the time of both inspira-
tion and expiration. Heart rate was similar between groups (322 ± 15 vs. 
323 ± 24 beats min− 1; Fig. 3, panels a and b). The respiratory pattern in 
in situ preparations of control SD rats was characterized by ramping 
bursts of PN discharge accompanied by low-amplitude expiratory AbN 
activity and marked inspiratory/early-expiratory bursts in tSN activity. 
SH rats, instead, presented inspiratory bursts of PN activity in a non- 
ramping/square pattern of shorter duration in relation to controls 
(0.631 ± 0.053 vs. 0.815 ± 0.149 s; Fig. 3, panels a and c). The time of 

expiration, however, was similar between groups (3.03 ± 0.79 vs. 3.04 
± 0.67 s; Fig. 3, panels a and c). No significant changes were observed in 
PN discharge frequency (0.29 ± 0.06 vs. 0.27 ± 0.05 Hz; Fig. 3, panels a 
and d). In SH rats, AbN activity was marked by novel ramping bursts of 
discharge during E2 (late-E events) (Fig. 3, panel a). The average inci-
dence of AbN late-E events in SH rats was 97.07 ± 5.72%, compared 
with only 0.48 ± 1.44% in control rats (Fig. 3, panel e). Consequently, 
SH rats presented higher levels of AbN activity during E2 compared with 
control rats (19.20 ± 8.11 vs. 1.66 ± 1.86%; Fig. 3, panels a and f). AbN 
late-E events in SH rats were accompanied by additional bursts in tSN 
activity during E2 (tSN late-E), which were absent in control rats (Fig. 3, 
panel a). Analysis of tSN activity during the different phases of the 
respiratory cycle (sympathetic-respiratory coupling) revealed increased 
sympathetic activity during E2 in SH rats (37.79 ± 10.5 vs. 12.75 ±
4.73%), as well as increased activity during E1 (41.32 ± 5.36 vs. 26.73 
± 8.17%), with no changes in inspiratory sympathetic activity (39.98 ±
7.54 vs. 36.28 ± 11.11%), compared to controls (Fig. 3, panels a and g). 
Therefore, average tSN activity in SH rats was elevated in relation to 
controls (16.98 ± 5.83 vs. 10.07 ± 3.1%; Fig. 3, panels a and h). 

3.4. Heart rate, sympathetic and respiratory responses to chemoreflex 
activation in in situ preparations of SD rats after SH 

In in situ preparations of SD rats, we activated chemoreflex with KCN 

Fig. 1. Cardiovascular and respiratory parameters of 
behaving Sprague Dawley rats previously submitted 
to 24-h SH. (panel a) Representative traces from the 
cardiovascular and respiratory recordings of a control 
rat and an SH rat showing pulsatile arterial pressure 
(PAP), mean arterial pressure (MAP), heart rate (HR) 
and pulmonary ventilation (inspiration). Average 
values of (panel b) systolic arterial pressure, diastolic 
arterial pressure, mean arterial pressure, (panel c) 
HR, (panel d) respiratory frequency, (panel e) tidal 
volume, and (panel f) pulmonary ventilation of con-
trol and SH rats.   
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and evaluated the magnitudes of the bradycardic, sympathoexcitatory, 
abdominal-excitatory, and tachypnoeic responses of control rats and SH 
rats. The magnitudes of reflex bradycardia to chemoreflex activation did 
not differ between groups (− 182 ± 45 vs. − 225 ± 60 beats min− 1; Fig. 4, 
panels a and b). Similarly, the reflex increase in PN discharge frequency 
was similar between groups (0.31 ± 0.14 vs. 0.37 ± 0.1 Hz; Fig. 4, panels 
a and c). The sympathoexcitatory responses to chemoreflex activation 
were evaluated separately during inspiration and expiration. In SH rats, 
the changes in tSN activity during inspiration in response to chemoreflex 
activation were similar to those observed in control rats (36.97 ± 20.21 
vs. 45.66 ± 29.13%; Fig. 4, panels a and e). The changes in tSN activity 
during expiration in response to chemoreflex activation, on the other 
hand, were significantly decreased in SH rats in relation to controls 
(75.68 ± 16.56 vs. 182.6 ± 76.58%; Fig. 4, panels a and e). During 
expiration, changes in AbN activity to chemoreflex activation were also 
decreased in SH rats compared with controls (137.5 ± 31.31 vs. 256 ±
88.89%; Fig. 4, panels a and d). As baseline tSN and AbN activities were 
enhanced in SH rats during expiration, we evaluated the maximum re-
sponses of these nerves during chemoreflex activation. Both maximum 
tSN (74.51 ± 13.03 vs. 68.43 ± 10.26%) and maximum AbN activities 
(83.77 ± 11.38 vs. 75.11 ± 19.86%) were comparable between groups 
(Fig. 4, panels a and f). 

3.5. Cardiovascular and respiratory parameters, sympathetic activity, 
and AbN late-E incidence in WH rats after SH 

In parallel to the experiments with SD rats, we investigated whether 
WH rats would be similarly susceptible to the changes observed in SD 
rats after exposure to the 24-h SH protocol. Herein, we evaluated 
baseline cardiorespiratory parameters, cardiovascular responses to 
chemoreflex activation (in behaving rats), and tSN and AbN activities (in 
in situ preparations) of control and SH rats of the WH strain. Table 1 
shows baseline PAS, PAD, MAP, HR, fR, VT, V̇E, tSN, and AbN late-E 

discharge incidence. WH rats were less sensitive to 24-h SH because, 
in in vivo experiments, levels of PAS, PAD, PAM, HR and fR were not 
different from those observed in control rats. However, significantly 
increased VT and V̇E were observed in WH rats after SH. The magnitudes 
of pressor responses and the peak responses in MAP to chemoreflex 
activation were significantly reduced in SH rats, although the brady-
cardic responses of control and SH rats were similar (Table 1). In in situ 
experiments, the incidence of AbN late-E events was significantly higher 
in WH rats exposed to SH in relation to controls. However, average 
levels of tSN activity did not differ between groups of this strain. 
Although SH exposure elicited some novel late-E events in WH rats, the 
incidence of these events was much lower in WH rats compared with SD 
rats after SH (Fig. 5). 

3.6. Cardiovascular parameters and sympathetic activity in WRP rats 
after SH 

To provide a more extensive comparison of rat strain susceptibility to 
the effects of SH, we also compiled results from previous studies from 
our laboratory in which rats from the WRP strain were used. Table 2 
summarizes alterations in baseline cardiovascular profile in in vivo ex-
periments, as well as in tSN activity in in situ preparations, in WRP rats 
submitted to SH. In one study from our laboratory, using this strain of 
rats, higher levels of MAP were observed after SH, although HR 
remained unaltered (Moraes et al., 2014). In the same study, using in situ 
preparations, late-E bursts in tSN and AbN activities were observed 
during E2 in SH rats, which increased tSN activity during this phase of 
respiration, with no changes in tSN activity during the other respiratory 
phases (Moraes et al., 2014). A subsequent study showed that SH rats of 
the same strain presented increased levels of SAP, DAP, MAP and HR 
(Lima-Silveira et al., 2019). 

Fig. 2. Cardiovascular responses to chemoreflex activation in behaving Sprague Dawley rats previously submitted to 24-h SH. (panel a) Representative traces from 
the cardiovascular recordings of a control rat and an SH rat showing mean arterial pressure (MAP) and heart rate (HR) in response to chemoreflex activation with 
KCN (0.08%, 50 μL, i.v.; black arrows). (panel b) Average change in MAP, (panel c) average values of maximum MAP (peak), and (panel d) average change in HR in 
response to chemoreflex activation in control and SH rats. 
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4. Discussion 

Considering that different rat strains are used to study the patho-
physiological mechanisms underlying the changes in the neuro-
vegetative functions in response to hypoxia protocols, in the present 
study we evaluated the cardiovascular, autonomic and respiratory pro-
files of rats from SD and WH strains submitted to 24-h SH protocol. The 
data from these two rat strains were analyzed and compared with data 
from previous studies using rats from WRP strain. Initially, we evaluated 
the effects of 24-h SH protocol on the baseline cardiovascular and 

respiratory parameters of behaving rats of the SD and WH strains. One 
hour after the 24-h SH protocol, SD rats presented significantly 
increased arterial pressure and V̇E, the latter due to increased fR and VT. 
These findings are in agreement with previously published literature 
indicating that chronic hypoxic exposures elevate blood pressure (Cal-
bet, 2003; Hansen and Sander, 2003) and ventilation (Powell et al., 
2000, 1998) in humans. These data are also in agreement with previous 
studies from our laboratory in which we showed that rats from the WRP 
strain, after being exposed to SH for 24 h, exhibited high arterial pres-
sure (Moraes et al., 2014) and increased ventilation (da Silva et al., 

Fig. 3. Heart rate and sympathetic and respiratory activities in in situ preparations of Sprague Dawley rats previously submitted to 24-h SH. (panel a) Representative 
traces from in situ recordings of a control rat and an SH rat showing heart rate (HR), and raw and integrated (

∫
) activities of thoracic sympathetic nerve (tSN), 

abdominal nerve (AbN), and phrenic nerve (PN). I = inspiratory phase, E1 = expiratory phase (stage 1), E2 = expiratory phase (stage 2). Black arrows indicate the 
novel AbN and tSN late-E events. Average values of (panel b) heart rate, (panel c) durations of inspiration and expiration, (panel d) PN discharge frequency, (panel e) 
late-E AbN discharge incidence, (panel f) AbN activity during E2, (panel g) tSN activity (during the different respiratory phases), (panel h) tSN activity (regardless of 
respiratory phase) of control and SH rats. 
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2019). In a recent study by Flor et al. (2018), augmented respiratory rate 
and tidal volume was also documented in rats of the Holtzman strain 
exposed to the same SH protocol. With respect to the WH strain, the 
responses to the SH protocol were different. Although WH rats displayed 
augmented V̇E due to an increase in VT, they did not exhibit significant 
changes in the levels of arterial pressure and fR as rats from the SD, WRP 
and Holtzman strains did. This finding indicates that the 24-h protocol of 
SH was not enough to produce in WH rats the cardiovascular changes 
observed in other strains and suggest that this strain may be less sus-
ceptible to this short-term protocol of SH. 

Taking into account that SD but not WH rats displayed significant 
changes in the cardiovascular profile after SH in in vivo recordings, we 
submitted a distinct group of SD rats to 24-h SH and used them in 
decerebrated arterially-perfused in situ preparations. With this 
approach, we sought to characterize effects of SH on their autonomic 

and respiratory motor outputs via recordings of sympathetic and respi-
ratory nerve activities. SH rats from the SD strain displayed marked 
changes in the respiratory and sympathetic motor outputs in relation to 
control rats. Compared to the ramping pattern of discharge of eupneic- 
like PN activity (St.-John and Paton, 2003) exhibited by control SD rats, 
PN bursts were of significantly shorter duration, corresponding to 
reduced inspiratory time, and of non-ramping/square pattern in SH- 
exposed SD rats. Differently from the in vivo condition, SD rats did not 
display increased frequency of PN bursts in the in situ preparation after 
SH, probably due to the absence of the lungs and consequent lack of 
peripheral feedback inputs from pulmonary stretch receptors, which 
modulate inspiratory activity and inspiratory/expiratory phase transi-
tion (Kubin et al., 2006; Mörschel and Dutschmann, 2009). It is also 
important to note that we have not observed changes in the time of 
expiration in in situ preparations of SD rats submitted to SH, although a 

Fig. 4. Cardiac, sympathoexcitatory and respiratory responses to chemoreflex activation in in situ preparations of Sprague Dawley rats previously submitted to 24-h 
SH. (panel a) Representative traces from in situ recordings of a control rat and an SH rat showing heart rate (HR), and raw and integrated (

∫
) activities of thoracic 

sympathetic nerve (tSN), abdominal nerve (AbN), and phrenic nerve (PN) in response to chemoreflex activation with KCN (0.05%, 50 μL; black arrows). I =
inspiration, E = expiration. Average changes in (panel b) HR, (panel c) PN discharge frequency, (panel d) AbN activity during expiration, (panel e) tSN activity during 
inspiration and expiration, and (panel f) average values of maximum tSN and AbN activities in response to chemoreflex activation in control and SH rats. 
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decrease in the time of inspiration has been shown to be accompanied by 
increased time of expiration in rats of the WRP strain submitted to SH 
(Moraes et al., 2014). 

Another striking difference in the pattern of respiratory nerve ac-
tivity of SD rats submitted to SH, in relation to controls, was the emer-
gence of augmenting bursts in AbN activity (late-E event). These novel 
late-E bursts in AbN and abdominal muscles have been previously re-
ported in different rat strains submitted to SH (da Silva et al., 2019; Flor 
et al., 2018; Moraes et al., 2014) and to CIH (Bazilio et al., 2019; Moraes 
et al., 2013; Zoccal et al., 2009, 2008; Zoccal and Machado, 2010), 
indicating the development of an active expiration pattern in rats after 

distinct hypoxia protocols in different rat strains. Even though increased 
incidence of active expiration in abdominal muscles have been 
demonstrated in WRP rats after SH (da Silva et al., 2019), comparisons 
about the effect of SH on the baseline incidence of AbN late-E events in 
different rat strains were lacking in the literature. Herein, we showed 
that average AbN activity was significantly enhanced in SD rats exposed 
to SH due to the high incidence of AbN late-E bursts, which occurred at 
nearly 100% of respiratory cycles, and were almost absent in control 
rats. Appearance of an active expiration pattern in AbN during baseline 
conditions in WRP rats submitted to chronic hypoxia has been associated 
with the activation of late-E neurons from the retrotrapezoid/parafacial 
respiratory group (RTN/pFRG) region in the brainstem (Molkov et al., 
2011; Moraes et al., 2014), which are silent at normocapnia but present 

Table 1 
Cardiovascular and respiratory parameters (in vivo), average sympathetic ac-
tivity and AbN late-E incidence (in situ) of Control and Sustained Hypoxia (SH) 
Wistar Hannover rats.  

Parameter SH Control P- 
value 

HR (beats min− 1) 452 ± 42 (11) 436 ± 30 (12) n.s. 
SAP (mmHg) 115 ± 7 (11) 112 ± 7 (12) n.s. 
DAP (mmHg) 72 ± 7 (11) 68 ± 8 (12) n.s. 
MAP (mmHg) 92 ± 7 (11) 89 ± 7 (12) n.s. 
fR (breaths min− 1) 171 ± 24 (10) 159 ± 28 (10) n.s. 
VT (mL kg− 1) 15.32 ± 2.1 

(9) 
12.43 ± 1.95 
(10) 

0.0064 

V̇E (mL kg− 1 min− 1)  2692 ± 695 
(9) 

1985 ± 449 
(10) 

0.0165 

Δ MAP (mmHg) to chemoreflex 
activation 

41 ± 8 (9) 56 ± 10 (9) 0.0037 

Maximum MAP to chemoreflex 
activation 

131 ± 10 (9) 146 ± 13 0.0146 

Δ HR (beats min− 1) to chemoreflex 
activation 

− 344 ± 41 (9) − 337 ± 43 (9) n.s. 

In situ average tSN activity (%) 18.69 ± 6.16 
(9) 

15.33 ± 4.72 
(10) 

n.s. 

In situ incidence of AbN late-E events 
(%) 

23.35 ± 19.39 
(9) 

0 ± 0 (10) 0.0001 

Values are means ± standard deviation (n). Abbreviations: HR, heart rate; MAP, 
mean arterial pressure; SAP, systolic arterial pressure; DAP, diastolic arterial 
pressure; tSN, thoracic sympathetic nerve activity; fR, respiratory frequency; VT, 
tidal volume; V̇E, pulmonary ventilation. 

Fig. 5. Sympathetic and respiratory activities in in situ preparations of Sprague Dawley (SD) and Wistar Hannover (WH) rats previously submitted to 24-h SH. 
Representative traces from in situ recordings of an SD rat and a WH rat after exposure to 24-h SH showing raw and integrated (

∫
) activities of thoracic sympathetic 

nerve (tSN), abdominal nerve (AbN), and phrenic nerve (PN). Note that late-E bursts in AbN and tSN were not observed in several respiratory cycles in WH rats, 
indicating lower incidence of late-E events in this rat strain in comparison with SD rats after exposure to SH. 

Table 2 
Cardiovascular parameters and sympathetic activity of Wistar-Ribeirão Preto 
rats exposed to SH and control rats from previous studies from our laboratory.  

Publication Parameter SH Control P-value 

Moraes et al. 
(2014) 

HR (beats min− 1) 490 ± 19 
(21) 

484 ± 13 
(21) 

n.s. 

MAP (mmHg) 97 ± 2 
(21) 

86 ± 2 
(21) 

0.0004 

tSNA during 
inspiration (%) 

67 ± 1.4 
(11) 

69 ± 1.3 
(9) 

n.s. 

tSNA during E1 (or 
Post-I; %) 

28 ± 1.3 
(11) 

29 ± 1.3 
(9) 

n.s. 

tSNA during E2 (%) 45.6 ±
1.6 (11) 

24.4 ± 2.3 
(9) 

<0.0001 

Lima-Silveira et al. 
(2019) 

HR (beats min− 1) 583 ± 51 
(15) 

522 ± 45 
(16) 

0.0008 

SAP (mmHg) 134 ± 11 
(15) 

116 ± 16 
(16) 

0.0003 

DAP (mmHg) 86 ± 9 
(15) 

68 ± 7 
(16) 

<0.0001 

MAP (mmHg) 104 ± 7 
(15) 

88 ± 9 
(16) 

<0.0001 

For Moraes et al. (2014), values are means ± standard error of the mean (n). For 
Lima-Silveira et al. (2019), values are means ± standard deviation (n). Abbre-
viations: HR, heart rate; MAP, mean arterial pressure; SAP, systolic arterial 
pressure; DAP, diastolic arterial pressure; tSNA, thoracic sympathetic nerve 
activity. 
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rapid firing frequency in E2 during hypercapnic and hypoxic conditions 
(Abdala et al., 2009; Moraes et al., 2012a), and with the increase in the 
firing frequency of aug-E neurons of the Bötzinger complex (BӧtC) 
(Moraes et al., 2014), a region in the ventrolateral medulla containing 
expiratory neurons (Ezure et al., 2003; Smith et al., 2007). Other al-
terations in respiratory pattern observed in WRP rats after SH have been 
described before, including changes in cranial motor outputs that reduce 
upper airway resistance during inspiration and expiration (Moraes et al., 
2014). However, these parameters were not evaluated in the present 
study using SD and WH rats. Herein, we expected WH rats exposed to SH 
to display a similar pattern of AbN late-E burst occurrence as SD rats. 
However, although some late-E bursts emerged in AbN activity in WH 
rats after SH, they were very much less frequent than those observed in 
SD rats exposed to the same SH protocol, reinforcing the possibility that 
WH rats are less sensitive to the respiration-related neuronal outcomes 
to SH exposure and highlighting the concept that neuronal plasticity in 
the respiratory network of each rat strain submitted to the same hypoxic 
protocol is different, requiring careful interpretation of the data ob-
tained from different strains. 

It is well accepted that sympathetic vasoconstrictor motor activity 
displays rhythmicity accompanying respiration, with a peak during late 
inspiration/early expiration (Haselton and Guyenet, 1989; Machado 
et al., 2017; Malpas, 1998; Zoccal et al., 2008). Likewise, in the present 
study, control SD and WH rats presented inspiratory/early post- 
inspiratory peaks in tSN activity, with low tonic levels during mid- 
expiration and late-expiration. In SH rats from the SD strain, however, 
late-E bursts in AbN were accompanied by corresponding additional 
peaks of discharge in tSN late in E2. This phenomenon is well-known 
and has been validated in several studies from our laboratory in rats 
from the WRP strain after SH (Moraes et al., 2014) and CIH protocols 
(Machado et al., 2017; Moraes et al., 2016, 2012b; Zoccal et al., 2009, 
2008; Zoccal and Machado, 2011, 2010), as well as in Holtzman rats 
submitted to SH (Flor et al., 2018). As tSN and AbN displayed novel 
bursts simultaneously during E2, it is believed that the central mecha-
nisms that generate sympathetic activity are modulated by the central 
active expiration generator to produce phase-locked late-E bursts in 
sympathetic and expiratory motor outputs (Moraes et al., 2014). In fact, 
pre-sympathetic neurons from the rostral ventrolateral medulla (RVLM), 
which are responsible for the maintenance of sympathetic vasomotor 
tone and exhibit central respiratory modulation (Haselton and Guyenet, 
1989; Koshiya and Guyenet, 1996), have been shown to develop 
increased firing frequency late in E2 after SH (Moraes et al., 2014). This 
pattern of augmented firing frequency of pre-sympathetic neurons in SH 
rats was not dependent on changes in their electrophysiological prop-
erties, but was rather associated with increased excitatory drive from 
other brainstem areas to the RVLM, especially the RTN/pFRG (Moraes 
et al., 2014). The emergence of late-E sympathetic bursts coupled with 
the development of active expiration seems to contribute to the eleva-
tion in sympathetic outflow and arterial pressure in behaving SH rats 
(Moraes et al., 2014). This assumption is also supported by the larger 
Traube-Hering waves, i.e., changes in arterial pressure induced by res-
piratory oscillations (Moraes et al., 2012b; Simms et al., 2009), that have 
been reported in the perfusion pressure of SH rats in in situ preparations 
(Moraes et al., 2014). It is also important to note that the incidence of 
active expiration during the natural sleep-wake cycle of rats previously 
submitted to CIH was higher than in control rats (Bazilio et al., 2019). 

In the present study using SD rats, tSN displayed not only novel late-E 
bursts after SH, but also increased activity during post-I, which was not 
accompanied by changes in AbN activity during this phase of respira-
tion. These data are showing that SD rats exposed to 24-h SH present 
augmented sympathetic outflow during both post-I and E2, with no al-
terations during inspiration. This led to significant increase in the 
average sympathetic activity in rats from this strain, which may 
contribute to the observed increase in the baseline arterial blood pres-
sure. These results are different when compared with previously 
described data in which rats from other strains did not exhibit 

alterations in post-I sympathetic discharge after SH (Flor et al., 2018; 
Moraes et al., 2014). In fact, SH has been shown to decrease the firing 
frequency of post-I neurons from the BӧtC (Moraes et al., 2014), which 
fire during post-inspiration (Smith et al., 2013, 2007) and are thought to 
modulate RVLM pre-sympathetic neurons directly via inhibitory syn-
aptic inputs or indirectly via excitatory inputs to the GABAergic neurons 
from the caudal ventrolateral medulla (CVLM) projecting to RVLM 
(Haselton and Guyenet, 1989; Zoccal et al., 2008). In any case, further 
studies are required to understand the emergence of augmented sym-
pathetic outflow not only during post-I, but also during E2 in SD rats 
after SH. Herein, we are also reporting that rats from the WH strain 
presented no changes in the average tSN activity and also a remarkably 
low incidence of AbN late-E bursts (and corresponding novel late-E 
bursts in tSN activity) after SH, which may explain why rats from this 
strain are not presenting significant increase in the baseline arterial 
pressure. We suggest that SH does not produce increase in the RTN/ 
pFRG excitatory drive to RVLM pre-sympathetic neurons in WH rats as 
much as it does in SD or WRP rats, probably due to lower responsiveness 
of WH rats to this short-duration SH protocol. The fact that the incidence 
of coupled late-E bursts in AbN and tSN was very low and that arterial 
pressure was unaltered in WH rats exposed to SH, as opposed to the 
highly recurrent late-E events and increased arterial pressure observed 
in SD rats after SH, reinforces the concept that late-E additional bursts in 
sympathetic activity could be the main cause of arterial pressure 
elevation not only in SD rats, but also in WRP rats after SH exposure. It 
should be mentioned that the respiratory pattern was changed by SH in 
behaving WH rats, albeit it did not lead to changes in sympathetic ac-
tivity and, ultimately, arterial blood pressure in this experimental con-
dition. In other words, WH rats may have been sensitive to SH just 
enough to alter the baseline respiratory pattern, but not enough to 
translate this alteration into sympathetic overactivity. 

Along with the evaluation of baseline autonomic and cardiorespi-
ratory parameters, we explored the possibility that exposure to SH 
would exacerbate pressor responses to chemoreflex activation in 
behaving rats, as chemoreflex sympathoexcitatory and expiratory re-
sponses have been shown to be increased in in situ preparations of both 
WRP and Holtzman rats after SH (Accorsi-Mendonça et al., 2015; Flor 
et al., 2018). Several lines of evidence suggest that both carotid body 
sensitization and changes in autonomic and respiratory neural networks 
in the brainstem may be responsible for the increased chemoreflex 
sensitivity after SH. The time-dependent increase in V̇E upon chronic 
hypoxic exposure, named ventilatory acclimatization to hypoxia (VAH) 
(Powell et al., 2000), is proposed to depend on the sensitization of pe-
ripheral chemoreceptors, along with plastic changes in central mecha-
nisms responsible for the processing of chemoreflex responses (Dwinell 
and Powell, 1999; Powell et al., 2000; Smith et al., 1986). In recent 
studies from our laboratory, we showed that neurons from the nucleus 
tractus solitarius (NTS) of WRP rats present increased intrinsic excit-
ability and excitatory neurotransmission after SH (Accorsi-Mendonça 
et al., 2019, 2015), which may contribute to the enhancement of che-
moreflex respiratory and sympathoexcitatory responses, as these neu-
rons stablish synaptic connections with RTN/pFRG neurons (Rosin et al., 
2006). On the other hand, a recent study using Holtzman rats has shown 
that, although SH rats displayed augmented ventilatory responses to 
hypoxia, these were not related to changes in the sensitivity of carotid 
chemoreceptors or their tonic afferent activity (Flor et al., 2018). In the 
present study, we are also showing that the expiratory changes in tSN 
and AbN activities in response to chemoreflex activation with KCN, but 
not the inspiratory, were reduced in SH-exposed SD rats, although no 
changes were observed in the bradycardic and tachypnoeic responses. 
Analysis of peak responses of tSN and AbN indicated that the maximum 
sympathetic and expiratory excitation to chemoreflex activation with 
KCN was not affected by SH. We suggest that the reduction in the 
magnitude of the reflex changes in the activities of these nerves were due 
to their increased baseline levels of discharge, but we cannot rule out the 
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possibility that a reduction in chemoreflex sensitivity to KCN observed 
after SH in in situ preparations of SD rats is another characteristic of this 
rat strain. 

In in vivo experiments, we are showing that the magnitude of pressor 
responses and the peak responses in MAP to chemoreflex activation were 
significantly smaller in both WH and SD strains after SH. Thus, SH 
produced attenuation of chemoreflex pressor responses in behaving WH 
and SD rats, with no changes in the bradycardic responses. We suggest 
that this reduction in the magnitude of chemoreflex pressor responses 
after SH is not related to an actual reduction in chemoreflex sensitivity, 
since the maximum sympathetic responses to chemoreflex activation in 
SD rats were similar between groups in the in situ condition. Instead, we 
suggest that SH blunted the pressor responses to chemoreflex activation 
in behaving rats due to a decrease in vascular smooth muscle respon-
siveness to sympathetic vasoconstrictor stimuli, since there is evidence 
that systemic vascular reactivity to norepinephrine is blunted in chronic 
hypoxia in both humans (Hansen et al., 2000; Heistad et al., 1972; 
Heistad and Wheeler, 1970) and rats (Doyle and Walker, 1991). 

In the present study, we documented that SD rats exposed to SH 
exhibit sympathetic overactivity during post-I and late in E2, as well as 
increased abdominal expiratory motor activity in in situ preparations, 
which could be the cause of the elevation in arterial blood pressure and 
resting V̇E observed in in vivo conditions. Our data are also showing that 
WH rats submitted to SH present a different cardiovascular and respi-
ratory profile, indicating that the responsiveness of this rat strain to SH 
is lower. We also observed that the magnitudes of the sympathetic and 
abdominal expiratory responses to chemoreflex activation are reduced 
in in situ preparation of SD rats submitted to SH when compared with 
their respective control. In addition, the pressor responses to chemo-
reflex activation in behaving SD and WH rats are blunted in both rat 
strains after SH. 

It is important to note that, for this study, body weights ranged from 
70 to 100 g in both SD and WH rats, corresponding to approximately 4- 
week old rats. Significant differences in body weight between SD and 
WH rats have been reported at the age of 6–8 weeks in males (Gauvin 
et al., 2019), with SD rats weighing more than WH rats, indicating that 
the weight may not be representative of the age of SD and WH rats 
during this phase of their development. This difference in the develop-
ment of the rat strains may impact on distinct degrees of matureness of 
neural circuits, with possible implications in the neuronal plasticity in 
responses to chronic hypoxia. In this context, studies by Reeves and 
Gozal (2006) showed that the transitions from youth to adulthood may 
influence the ventilatory responses to SH in rats. However, this was not 
the case in the present study because the growth curves provided by our 
Institutional Animal Care Facility (internal institutional report) indicate 
that, up to 4-weeks of age, when all our experimental protocols were 
performed, SD and WH rats present similar body weights, with signifi-
cant statistical differences being observed progressively after 5 weeks. 
Hence, SD and WH rats used in our study were of similar weight and age, 
indicating that the observed differences between strains in their re-
sponses to SH were not due distinct levels of development, but were 
rather related to strain specificities. 

The overall data of the present study are showing that the cardio-
vascular and respiratory responses to SH are different in rats from SD 
and WH strains, suggesting that this hypoxia protocol may produce 
distinct changes in the central neural control of these physiological 
parameters depending on the rat strain, including the WRP. The differ-
ences described here are, in our view, important for all those involved 
with studies on the impact of hypoxia on the neurovegetative functions. 
We are convinced that the comparison of data from different rat strains 
is a requirement for a better understanding of the mechanisms under-
lying the changes in the central neural control of cardiovascular and 
respiratory functions induced by hypoxia protocols. 
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Abstract

Short-term sustained hypoxia (SH) in rats induces sympathetic overactivity and hyper-

tension due to changes in sympathetic–respiratory coupling. However, there are no

consistent data about the effect of SH on mice due to the different protocols of

hypoxia and difficulties associated with the handling of these rodents under different

experimental conditions. In situ recordings of autonomic and respiratory nerves in

SH mice have not been performed yet. Herein, we evaluated the effects of SH

(FiO2
= 0.1 for 24 h) on baseline mean arterial pressure (MAP), heart rate (HR),

respiratory frequency (fR) and responses to chemoreflex activation in behaving SH

mice. A characterization of changes in cervical vagus (cVN), thoracic sympathetic (tSN),

phrenic (PN) and abdominal (AbN) nerves in SH mice using the in situ working heart–

brainstempreparationwas also performed. SHmicepresentednormalMAP, significant

reduction in baselineHR, increase in baseline fR, aswell as increase in themagnitude of

bradycardic response to chemoreflex activation. In in situ preparations, SH mice pre-

sented a reduction in PN discharge frequency, and increases in the time of expiration

and incidence of late-expiratory bursts inAbNactivity. Nerve recordings also indicated

a significant increase in cVN activity and a significant reduction in tSN activity during

expiration in SH mice. These findings make SH mice an important experimental model

for better understanding how changes in the respiratory network may impact on the

modulation of vagal control to the upper airways, as well as in the sympathetic activity

to the cardiovascular system.

KEYWORDS

active expiration, arterial pressure, C57BL/6 mice, heart rate, inspiration, parasympathetic
activity, sustained hypoxia, sympathetic activity

1 INTRODUCTION

Hypoxia activates peripheral chemoreceptors inducing autonomic and

respiratory responses to restore the partial pressure of oxygen (O2)

in arterial blood (Barros et al., 2002; Costa et al., 2014; Machado,
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2001; Machado et al., 2017). Short-term sustained hypoxia (SH) and

chronic intermittent hypoxia (CIH) protocols in rats induce changes in

sympathetic–respiratory coupling, which seems to be associated with

the observed increase in arterial pressure (Moraes et al., 2013, 2014;

Zoccal et al., 2008). However, the pattern of autonomic and respiratory
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responses to hypoxia in mice is quite variable due to the use of a large

diversity of hypoxic protocols and the high sensitivity of these rodents

to handling (Allwoodet al., 2018; Barrett et al., 2019; Braga et al., 2008;

Campen et al., 2004, 2005; Chu et al., 2015; Dematteis et al., 2008;

Ishiguro et al., 2006; Lin et al., 2007; Pan et al., 2016; Pearson et al.,

2007; Peng et al., 2006; Schwenke et al., 2006; Takahashi et al., 2018;

Zhang et al., 2015). Some of these previous studies reported different

degrees of changes in arterial pressure and heart rate (HR) in behaving

mice submitted to short-term SH (Campen et al., 2004, 2005; Ishiguro

et al., 2006; Pan et al., 2016; Pearson et al., 2007; Schwenke et al.,

2006; Zhang et al., 2015; Barrett et al., 2019). Due to these different

patterns of responses, in the present study we initially performed a

careful evaluation of behaving C57BL/6 mice in order to characterize

their cardiovascular and respiratory responses to short-term SH.

With respect to the neural respiratory activity in mice, it has been

previously evaluated using the in situ working heart–brainstem pre-

paration (Paton, 1996a, b; Paton & Butcher, 1998; Paton & Richter,

1995). Under this experimental condition, mice present a eupnoeic

respiratory pattern and the cardiovascular and respiratory reflexes are

preserved. Although mice present a four-phase respiratory cycle (pre-

inspiratory (pre-I), inspiratory (Insp), post-inspiratory (Post-I) and final

expiration (E2); Paton, 1996b), the coupling of respiratory (phrenic and

abdominal nerves), thoracic sympathetic and vagus nerve activities in

control and SH mice has not been studied yet, as previously described

for this experimental model of hypoxia in rats (Moraes et al., 2014).

Taking into consideration the relevance of mice in contemporary

studies for better characterization of the mechanisms underlying

the autonomic and respiratory changes in response to different

experimental protocols of hypoxia, in the present study, we combined

the use of fine technical approaches in behaving mice and in in situ

preparations to reveal the neural mechanisms underlying the cardio-

vascular and respiratory changes inmice submitted to SH. Surprisingly,

the changes in the cardiovascular system and in the coupling of

sympathetic–parasympathetic activities during the respiratory cycle

were quite different from the changes observed in rats and reveal mice

tobe anexcellent experimentalmodel for a better understanding of the

mechanisms underlying the neural plasticity in response to hypoxia.

2 METHODS

2.1 Animals

In all experimental protocols we used 65 male C57BL/6 mice (7–

8 weeks old, ∼25 g), which were provided by the Animal Care Facility

of the University of São Paulo (USP), campus of Ribeirão Preto, Brazil.

Before the experimental protocols, mice were maintained in standard

environmental conditions (23 ± 1◦C, 12–12 h light–dark cycle) with

chow and water provided ad libitum. All experimental protocols used

in this study were approved by the Institutional Ethics Committee on

Animal Use (protocol nos 140/2019 and 163/2019). The experimental

protocols are also in accordance with the animal ethics principles and

regulations of Experimental Physiology (Grundy, 2015).

New Findings

∙ What is the central question of this study?

Do mice submitted to sustained hypoxia present

autonomic and respiratory changes similarly to

rats?

∙ What is themain finding and its importance?

Arterial pressure in the normal range, reduced

baseline heart rate and tachypnoea were observed

in behaving sustained hypoxia mice. Recordings

in the in situ preparation of mice submitted to

sustained hypoxia show an increase in cervical

vagus nerve activity and a simultaneous reduction

in thoracic sympathetic nerve activity correlated

with changes in the respiratory cycle. Therefore,

mice are an important model for studies on the

modulation of sympathetic activity to the cardio-

vascular system and the vagus innervation of the

upper airways due to changes in the respiratory

network induced by sustained hypoxia.

2.2 Arterial and venous cannulation

Mice were anaesthetized with isoflurane (Isoforine®; Cristália

Produtos Químicos Farmacêuticos Ltda, Itapira, SP, Brazil) delivered in

room air using an infusion pump connected to a nasal mask adjacent

to the surgical bed, at a rate of 5% for induction and 1–2% for

maintenance. The anaesthetized state of the animals was frequently

verified by tail pinching and absence of reflex responses. Respiration

was visually monitored during the entire surgical procedure. A

heparinized-saline-filled catheter (MRE-025; Braintree Scientific,

Braintree, MA, USA) was inserted into the femoral artery for

measurement of pulsatile arterial pressure (PAP). Due to the tiny

internal diameter of the femoral artery, the catheter had its end pre-

viously stretched tomake its insertion into the vessel feasible. Another

catheter (LDPE-PE/05; Scientific Commodities, Lake Havasu City, AZ,

USA) was inserted into the jugular vein for potassium cyanide (KCN)

administration. Both catheters were anchored to their respective

vessels and exteriorized through the back of the animal’s neck and

4 days later were connected to the catheter linked to pressure

transducer and recording system. After the surgery, an antibiotic

(Pentabiotic; Fort Dodge Saúde Animal Ltda, Campinas, Brazil) was

administered (0.2ml of 1.2million IU, i.m.).

2.3 Sustained hypoxia and normoxia protocols

After the surgery for cannulation, mice were kept inside their

individual cages, which in the fourth day were placed inside a chamber
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(volume = 210 l) equipped with O2 and N2 injectors and sensors of

O2, CO2, temperature and humidity. The SH protocol consists of a

frequent injection of nitrogen (N2;Maxiair, Ribeirão Preto, Brazil) over

24 h in order to reduce the fraction of inspired O2 (FiO2
) from 0.208 to

0.1, remaining at this level for the entire period of 24 h. The injection

of N2 into the chambers was regulated by a set of solenoid valves

(Oxycycler Model A84XOV; Biospherix, Parish, NY, USA), which were

automatically operated by appropriated software (AnaWin 2, version

2.4.17, Biospherix, Parish, NY, USA). Cages with control mice were

placed inside a similar chamber, but remained in normoxic conditions

for 24 h.

2.4 Cardiovascular and respiratory recordings in
behaving mice

At the end of SH or control protocol, an arterial catheter was

connected to another catheter linked to the pressure transducer

(MLT0380; ADInstruments, Bella Vista, New South Wales, Australia),

whose electrical signalswere sent to an amplifier (BridgeAmp,ML221;

ADInstruments) and to the recording system. HR was counted from

the PAP signals acquired by a computerized system (PowerLab 4/25

ML845; ADInstruments) and recorded on a computer (sampling rate:

1 kHz) using acquisition software (LabChart 5, ADInstruments). Base-

line cardiovascular parameters were recorded in vivo for 60 min, and

the values obtained in the first 30 min were not considered due to the

stress that normally occurs after connecting the catheters.

Respiratory parameters were evaluated using whole-body

plethysmography (Malan, 1973). For this purpose, mice were

placed inside a sealed acrylic plethysmographic chamber (1 l) and

oscillations in air pressure inside the chamber caused by changes

in the air temperature during inspiration and expiration were

detected by a high-sensitivity differential pressure transducer (ML141

Spirometer; ADInstruments). The signals were acquired in a PowerLab

system (4/25 ML845; ADInstruments) via LabChart software (v.5;

ADInstruments). To calibrate respiratory volumes, a syringe was used

to inject 1 ml of air inside the chamber. The temperature inside and

outside the chamber was continuously monitored. After 30 min of

the mice adaptating to the environment, the chamber was closed

and respiratory variables were recorded for 30 min. The chamber

was opened for 1 min every 10 min to avoid built up of CO2 inside it.

Tidal volume (VT) and respiratory frequency (fR) were calculated as

described by Malan (1973), and ventilation (V̇E) was obtained as the

product of VT and fR. The parameters were calculated using periods

of respiratory recordings in behaving mice when they were quiet.

Cardiovascular and respiratory parameters were recorded in the time

window between 09.00 and 17.00 h in behavingmice.

2.5 Evaluation of peripheral chemoreflex in
behaving mice

Peripheral chemoreflex activation in mice was performed similarly

to the approach used for rats, as described by Franchini & Krieger

(1993) and Barros et al. (2002), and for this purpose KCN (0.16 mg/kg,

i.v.; Merck, Darmstadt, Germany) was injected into the circulation via

the jugular catheter. KCN was injected twice within a 15-min time

interval and the maximum changes in HR and mean arterial pressure

(MAP) were compared between SH and control mice. At the end of

theexperimental protocols,micewerekilledusing ahigh concentration

of the anaesthetic urethane (2 g/kg, i.v.; Sigma-Aldrich, St Louis,

MO, USA).

2.6 Recordings of autonomic and respiratory
nerves in in situ preparations of mice

In distinct groups of SH and control mice, we recorded autonomic

and respiratory nerves using the in situ working heart–brainstem pre-

paration (in situ preparation), as previously described by Paton (1996a)

and Stettner et al. (2007, 2008, 2011). At the endof the SHor normoxia

protocol, micewere deeply anaesthetizedwith isoflurane (Isoforine®),

transected caudally to the diaphragm and placed in ice-cold (2–4◦C)

artificial cerebrospinal fluid (Ringer solution) containing (in mM) NaCl

(125), NaHCO (24), KCl (3), CaCl2 (2.5), MgSO4 (1.25), KH2PO4 (1.25)

and glucose (10). Mice were then eviscerated, exsanguinated, skinned

and decerebrated at the precollicular level, making them insensitive

to nociceptive afferences. The diaphragm, lungs and heart ventricles

were removed, while atria and left phrenic nerve (PN) remained intact.

The preparation was then placed into a recording chamber, where

the descending aorta was isolated, cannulated with a double-lumen

cannula and retrogradely perfused with Ringer solution (30–31◦C)

containing an oncotic agent (1.25%polyethylene glycol, Sigma-Aldrich)

and a neuromuscular blocker (vecuronium bromide, 3–4 μg ml–1,

Cristália, Itapira, SP, Brazil). A carbogen mixture (95%O2 and 5% CO2;

Maxiair, Ribeirão Preto, SP, Brazil) was used to continuously gas the

perfusate, which was filtered using a nylon mesh (pore size: 25 μm;

Millipore, Billerica, MA, USA). To maintain a perfusion pressure in the

range of 50–70 mmHg, vasopressin (0.6–1.2 nM; Sigma-Aldrich) was

added to theperfusate and theperfusion flowwasmaintainedbetween

11 and 18 ml min–1 by fine adjustments in rotation speed of the peri-

staltic pump (Watson-Marlow 505S, Falmouth, UK).

We used bipolar suction glass electrodes attached to micro-

manipulators (UMM-3C, Narishige, Setagaya, Japan) to record the

efferent activities of autonomic (thoracic sympathetic nerve (tSN) and

cervical vagus nerve (cVN)) and respiratory nerves (PN and abdominal

nerve (AbN)). For this purpose, PN was isolated and cut distally and

cVN was also isolated and its central end was cut at mid cervical

level. The tSN activity was recorded from the sympathetic chain at the

level of T8–T12. The AbN was isolated from the oblique abdominal

muscles at the thoracolumbar level and cut distally. Bipolar electrodes

were placed near to the atria and used to record HR. All signals were

amplified (differential AC amplifiermodel 1700, A-M Systems, Sequim,

WA, USA), bandpass filtered (0.3–5 kHz), digitized (CED Micro1401;

Cambridge Electronic Design (CED), Cambridge, UK) and recorded in

absolute units (μV) on a computer (sampling rate: 5 kHz) using Spike2

(version 7, CED). Peripheral chemoreflex was activated in the in situ

preparationsofmiceusingKCN (20μg/50μl) via a syringe connected to
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the perfusion tubules, as previously described for mice (Antunes et al.,

2005; Braga et al., 2006, 2007; Paton & Butcher, 1998) and rats (Paton

et al., 1999, 2002). After the in situ experimental protocols, the pre-

parations were killed by turning off the perfusion pump.

2.6.1 Experimental protocols in the in situ
preparation

We simultaneously recorded baseline HR, PN, cVN, tSN and AbN

nerve activities. All autonomic and respiratory nerve signals presented

reliable stability only after 2 h of baseline recordings under fine control

of the perfusion. Thus, for data analysis, the recordings of the first

2 h were not considered. After this complete stabilization, the first

10minwas considered for analysis of baselineparameters and theperi-

pheral chemoreflex was activated twice subsequently with a 15-min

interval.

2.6.2 Data analysis of in situ recordings

In in situ preparations of mice, autonomic and respiratory nerves were

analysed in rectified and smoothed signals (time constant: 50ms) using

Spike2 (version 7).We obtained the levels of electrical noise in tSN and

AbN signals by calculating the remaining mean values in nerve signals

15 min after the death of the preparation. We analysed the average

frequency of PN bursts in a 60-s timewindow and expressed it in hertz

(Hz). PN and cVN signals were used to determine the duration of the

four phases of the respiratory cycle, as illustrated in Figure 5: pre-

inspiration (Pre-I), corresponding to the period between the beginning

of cVN incrementing activity and PN burst onset; inspiration (Insp),

coincident with PN burst; post-inspiration (Post-I), corresponding to

the period between the beginning of expiration and the end of cVN

decrementing activity; and late-expiration (E2), starting at the end

of cVN activity and ending at PN burst onset (Moraes et al., 2012,

2013; Patton, 1996b; Smith et al., 2007; Stettener et al., 2007, 2008,

2011). The durations of each phasewere averaged from 10 respiratory

cycles and expressed in seconds. From the same 10 cycles, average

tSN and cVN activities were calculated during Insp, Post-I and E2,

as previously described (Moraes et al., 2012, 2013; Richter & Smith,

2014; Smith et al., 2007; Stettner et al., 2007, 2008, 2011). For

that, we determined a 0–100% scale of activity, in which 100% is

the peak in tSN and cVN activities observed during inspiration/early-

expiration and 0% is the noise level obtained after the death of the

preparation.

Bursts in AbN activity during E2 above Post-I tonic levels were

defined as late-expiratory (late-E) events. The incidence of AbN late-

E events was calculated as a percentage in relation to the total

number of respiratory cycles recorded in 60 s. Changes in HR and

tSN activity in response to chemoreflex activationwere averaged from

two activations with KCN. The magnitude of bradycardic response

was calculated as the variance between the peak responses and the

immediate previous baseline values. The change in tSN activity was

calculated during the chemoreflex activation as a percentage increase

in average nerve activity in relation to baseline values.

2.7 Statistical analysis

Data are expressed as means ± standard deviation (SD). Data

distributions were tested using the Shapiro–Wilk normality test. In

in vivo experiments, data were analysed using an unpaired Student’s

t-test. In in situ experiments, to compare means of equal variances,

we performed Student’s unpaired t-test. When variances were

significantly different (F-test; P ≤ 0.05), we performed an unpaired

t-test with Welch’s correction. We also used one-way or two-way

ANOVA followed by Bonferroni post hoc test. Differences were

considered statistically significant when P ≤ 0.05. All graphics and

statistical analysis were performed usingGraphPad Prism8 (GraphPad

Software, La Jolla, CA, USA).

3 RESULTS

3.1 Baseline cardiovascular recordings in vivo

We evaluated baseline MAP, systolic arterial pressure (SAP), diastolic

arterial pressure (DAP) and HR in control (n = 17) and SH mice

(n = 13). SH mice presented no significant changes in MAP (109 ± 7

vs. 106 ± 10 mmHg; P = 0.4426), SAP (125 ± 4 vs. 122 ± 13 mmHg;

P = 0.29) and DAP (93 ± 10 vs. 91 ± 10 mmHg; P = 0.6422) in

comparison with controls (Figures 1 and 2a–c). However, SHmice pre-

sented a significant decrease in baseline HR (510 ± 81 vs. 633 ± 66

beatsmin–1;P=0.002) in comparisonwith the control group (Figures 1

and 2d).

We also evaluated the respiratory frequency (fR), tidal volume (VT)

and ventilation (V̇E) in control (n = 17) and SH behaving mice (n = 14).

SH mice presented significant increase in fR (277 ± 31 vs. 203 ± 25

breaths min–1; P < 0.0001), VT (14 ± 2 vs. 12 ± 2 ml kg–1; P = 0.0019)

and V̇E (3927 ± 613 vs. 2390 ± 427 ml kg–1 min–1; P < 0.0001) in

comparison with the control group (Figures 1 and 3a–c).

3.2 Cardiovascular responses to chemoreflex
activation in vivo

We performed peripheral chemoreflex activation with KCN

(0.16 mg/kg; i.v.) and evaluated the increase in MAP (ΔMAP) and

the bradycardic response (ΔHR) of control (n= 11) and SHmice (n= 8).

Representative tracings of changes in PAP, MAP and HR in response

to chemoreflex activation in control and SH mice are presented in the

Figure 4a. Mice from control and SH groups presented similar changes

in pressor responses (27 ± 8 vs. 22 ± 8 mmHg; P = 0.3007; Figure 4b),

but the magnitude of bradycardic response was greater (P = 0.02)

in SH than in control mice (−329 ± 36 vs. −210 ± 30 beats min–1;

P= 0.02; Figure 4c).
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F IGURE 1 Representative traces from the
cardiovascular and respiratory recordings of a
control and a SHmouse. The figure shows
pulsatile arterial pressure (PAP), mean arterial
pressure (MAP), heart rate (HR) and
respiration (inspiration)

3.3 Baseline respiratory, cardiovascular and
autonomic parameters in in situ preparations

Figure 5 illustrates representative tracings of baseline HR, respiratory

and autonomic activities in in situ preparations of one control and one

SH mouse representative of their respective groups. Baseline HR of

control (n = 12) and SH (n = 10) groups was not statistically different

(369 ± 55 vs. 410.7 ± 63 beats min–1; P = 0.1364; Figures 5a, b

and 6a). The pattern of PN discharge was similar in control and

SH mice (Figure 5a, b). The pattern of cVN activity in the control

group presented an inspiratory component (simultaneous with PN

discharge) and a Post-I component (Figure 5a). SH mice presented a

similar pattern of cVN activity, but the duration of Post-I phase was

significantly longer than in the control group (Figures 5b and 6e).

The peak in tSN activity occurred during Post-I in both control and

SH mice (Figure 5a, b). AbN activity in control mice (Figure 5a) pre-

sented very small variations during the respiratory cycle, while SH

mice presented active expiration characterized by ramping bursts

of discharge late in E2 (late-E events), indicated by arrows in

Figure 5b.

3.4 Respiratory parameters in in situ preparations

The frequency of baseline PN bursts was significantly reduced in SH

mice (n = 11; 0.69 ± 0.18 vs. 1.10 ± 0.46 Hz; P = 0.0017) compared

with the controls (n = 23; Figures 5a, b and 6b). The incidence of late-

E events in AbN activity in the SH group (n = 10) was significantly

increased in relation to the control (n = 20) group (83.3 ± 24.4 vs.

24.3± 36.1%; P< 0.0001; Figures 5a, b and 6c).

Although the time of expiration (Exp) was longer than the time of

inspiration (Insp) in both control (n = 22; 0.67 ± 0.32 vs. 0.25 ± 0.08

s; P < 0.0001; Figures 5a and 6d) and SH groups (n = 11; 1.13 ± 0.55

vs. 0.30 ± 0.16 s; P < 0.0001; Figures 5b and 6d), the duration of

Post-I was significantly increased in SH mice (n = 11; 0.78 ± 0.41 vs.

0.35 ± 0.19 s; P < 0.0001; Figures 5b and 6e) compared with controls

(n = 22). The duration of E2 (0.34 ± 0.16 vs. 0.29 ± 0.18 s; P > 0.9999;

Figure 6e) was not different between groups. The duration of Pre-I

was significantly increased in SH mice (0.26 ± 0.12 vs. 0.08 ± 0.02s;

P=0.0432; Figure6e). Theoverall timeof expiration in SHmice (n=11)

was longer than in controls (n = 22, 1.13 ± 0.55 vs. 0.67 ± 0.32 s;

P = 0.0010; Figures 5b and 6d) due to the observed increase in Post-

I duration (0.78± 0.41 vs. 0.35± 0.19 s; P< 0.0001; Figure 6e), as well

as in Pre-I duration.

3.5 Baseline vagal and sympathetic activities in in
situ preparations

Baseline cVN activity during Post-I was significantly increased in SH

mice (n = 11) compared to controls (n = 21; 53.4 ± 10.3 vs. 33.1 ± 7.0

%; P < 0.0001; Figures 5b and 7a). Baseline cVN activity during Insp

(26.4±4.4 vs. 32.5±8.4%;P=0.0904; Figure 7a) andE2 (21.0±3.9 vs.

25.1±6.9%;P=0.4596; Figure 7a)were not different between groups.

On the other hand, baseline tSN activity in the SH group (n = 10)

was significantly reduced in E2 in comparison with the control group

(n = 16; 19.0 ± 12.9 vs. 39.7 ± 16.8%; P = 0.0041; Figure 7b). Base-

line tSN activity during Insp (28.6± 11.4 vs. 40.8± 14.5%; P= 0.1870;

Figure 7b) and Post-I (37.9 ± 14.5 vs. 51.7 ± 15.6%; P = 0.1072;

Figure 7b) were not different between groups.
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F IGURE 2 Baseline cardiovascular parameters of control and SH
mice. Average values of mean arterial pressure (MAP, a), systolic
arterial pressure (SAP, b), diastolic arterial pressure (DAP, c) and heart
rate (HR, d) of control (n= 17) and SH (n= 13) mice. #P< 0.05,
unpaired t-test

3.6 Bradycardic and sympathoexcitatory
responses to chemoreflex activation in in situ
preparations

The magnitudes of bradycardic responses to chemoreflex activation

in SH group (n = 10) were not statistically different in relation to

control group (n = 12; −195 ± 134 vs. −267 ± 110 bpm; P = 0.1898;

Figure 8a). The magnitudes of changes in tSN activity in response to

chemoreflex activation in SH mice (n = 9) were also not statistically

different compared with controls (n = 15; 26.0 ± 8.1 vs. 31.5 ± 7.7%;

P= 0.1189; Figure 8b).

4 DISCUSSION

The pattern of cardiovascular changes in mice submitted to hypoxia

described in several previous studies is quite variable probably due

to the different experimental protocols of hypoxia and approaches

used for cardiovascular recordings (Allwood et al., 2018; Barrett et al.,

2019; Campen et al., 2004, 2005; Chu et al., 2015; Dematteis et al.,

2008; Ishiguro et al., 2006; Lin et al., 2007; Pan et al., 2016; Pearson

et al., 2007; Peng et al., 2006; Schwenke et al., 2006; Takahashi

et al., 2018; Zhang et al., 2015). Regarding short-term SH, findings

are also different with some studies showing increases in HR and

MAP followed by bradycardia and hypotension (Barrett et al., 2019;

Ishiguro et al., 2006; Pearson et al., 2007; Schwenke et al., 2006),

while other studies documented an immediate hypotensive response

without major changes in HR (Campen et al., 2004, 2005).

In addition to distinct hypoxia protocols, the diversity of

experimental approaches used to record cardiovascular parameters

of behaving mice is an important issue to be highlighted. Our

experience in catheterizing the carotid artery for recording MAP

presented several limitations for mice, including their poor surgical

recovery, probably due to impairment of cerebral blood flow after

catheterization of one carotid artery. Also, the isolation of one

carotid common artery by the catheter blunted, at least in part,

the baroreceptors and the chemoreceptors located in the carotid

bifurcation. A reduction in cerebral blood flow combined with the

partial removal of baro- and chemoreceptors may contribute to the

poor recovery ofmice after surgery. To avoid these potential problems,

in the present study we catheterized the femoral artery and recorded

cardiovascular variables 4 days after the surgery, when mice were

fully recovered from the anaesthesia and surgical procedures, as

recommended by Janssen and Smits (2002).

Using this approach in behaving mice, we show that SH produced a

significant decrease in baseline HR and no significant changes in base-

line MAP. The observed reduction of approximately 20% in baseline

HR in SH mice may impact cardiac output and baseline MAP. As to

cardiovascular responses to chemoreflex activation, the data show a

significant increase in the magnitude of bradycardic responses in SH

mice, which is consistentwith an expected increase in parasympathetic

tone to the heart. However, no significant change was observed in the

magnitude of pressor responses to chemoreflex activation, indicating

that the sympathoexcitatory component of the chemoreflex was not

affected by SH. These findings in behaving mice suggest that this

experimental protocol of SH induces autonomic imbalance favouring

the parasympathetic component to the heart, which may contribute to

preventing the development of hypertension in SHmice.

Previous studies from our laboratory using juvenile rats

demonstrated that SH triggers changes in the sympathetic–respiratory

coupling, leading to sympathetic overactivity and consequently hyper-

tension (Accorsi-Mendonça et al., 2015; Machado et al., 2017; Moraes

et al., 2014). In the present study, we show that behavingmice after SH

protocol, differently from rats, presented a pattern of cardiovascular

responses characterized by normal baselineMAP and enhancement of

parasympathetic tone to the heart, indicated by a significant reduction

in baseline HR and an increase in the magnitude of bradycardic

response to chemoreflex activation. In order to produce a better

characterization of the autonomic and respiratory coupling in mice

after SH,we performed a careful evaluation of the autonomic (cVNand

tSN) and respiratory (PN and AbN) nerve activities of SH and control

mice in the in situ preparation.

In the in situ preparation, baseline HR of control and SH groups did

not differ, although HR was significantly reduced in behaving SH mice.

It is important to note that baseline HR in both control and SH mice

was much higher in vivo than in the in situ condition. This difference is

probably related to HR in the in situ preparation being intrinsic, since
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F IGURE 3 Respiratory parameters of
control and SHmice. Average values of
respiratory frequency (fR, a), tidal volume (VT,
b) and pulmonary ventilation (V̇E, c) of control
(n= 17) and SH (n= 14) mice. #P< 0.05,
unpaired t-test

F IGURE 4 Cardiovascular responses to chemoreflex activation in control and SHmice. (a) Representative traces showing changes in pulsatile
arterial pressure (PAP), mean arterial pressure (MAP) and heart rate (HR) in response to chemoreflex activation with KCN (0.16mg/kg, i.v.; dashed
line) of a control and a SHmouse. (b, c) Increase inmean arterial pressure (ΔMAP, b) and fall in heart rate (ΔHR, c) in response to chemoreflex
activation with KCN (0.16mg/kg; i.v.) in control (n= 11) and SH (n= 8) mice. #P< 0.05, unpaired t-test

perfusion pressure is low enough to maintain arterial baroreceptors

unloaded. This indicates that intrinsic HR is not affected by SH. This

discrepancy in HR levels in in vivo and in situ conditions also suggests

that there is a predominance of the sympathetic drive to heart in

behaving control mice, which may explain their higher baseline HR

levels comparedwith SHmice. In behaving SHmice, baselineHR seems

to be lower not only due to a reduction in sympathetic, but mainly due

to an increase in parasympathetic tone to the heart. This important

change characterizes an autonomic imbalance to the heart in response

to SH and may explain why the magnitude of bradycardic response to

chemoreflex activation in vivo was greater than in in situ preparations

after SH.

With respect to respiratory parameters recorded in behaving

animals, we observed that mice submitted to SH present significant

increase in respiratory frequency, tidal volume and pulmonary

ventilation. These changes observed in mice are similar to those

observed in juvenile rats submitted to SH (Bazilio et al., 2020; da

Silva et al., 2019). These findings are also in agreement with previous

studies showing similar increase in all ventilatory parameters (fR,

VT and V̇E) in response to hypoxic challenges in mice (Cramer et al.,

2015; Giannakopoulou et al., 2019; Han et al., 2001; Lee & Liao, 2018;

Tankersley et al., 2000). We suggest that the observed increase in

ventilatory parameters in behaving SH mice is driven by peripheral

chemoreceptors activation in order to bring the low PaO2
back to
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F IGURE 5 Tracings of baseline heart rate, autonomic and respiratory recordings in in situ preparations representative of control and SHmice.
Tracings from representatives in situ preparations of a control (a) and a SH (b) mouse showing baseline heart rate (HR), and raw and integrated (∫)
activities of thoracic sympathetic nerve (tSN), abdominal nerve (AbN) and phrenic nerve (PN). The dashed black linemarks the beginning of the
Pre-I phase, which ends at PN burst onset. Insp, inspiratory; Post-I, stage 1 expiration; E2, stage 2 expiration. Black arrows indicate late-E events in
AbN activity

F IGURE 6 Baseline heart rate and
respiratory parameters in in situ preparations
of control and SHmice. (a) Baseline heart rate
(HR) of control (n= 12) and SH (n= 10) mice.
(b) Frequency of phrenic nerve discharge
(PND) of control (n= 23) and SH (n= 11) mice.
(c) Incidence of late-E events in abdominal
nerve activity of control (n= 20) and SH
(n= 10) mice. (d, e) Duration of the phases of
the respiratory cycle of control (n= 22) and SH
(n= 11) mice. Insp, inspiratory; Exp, total
expiration; Post-I, stage 1 expiration; E2, stage
2 expiration; Pre-I, Pre-inspiration. *Different
within the same group. #Different from control
group (P< 0.05). Unpaired t-test (a–c) and
one-way ANOVA to compare phases in the
same group and two-way ANOVA to compare
the differences between the groups (d, e)

normal level. The recordings of the respiratory nerves in the in situ

preparation showed a significant reduction in the baseline frequency

of the PNdischarge in SHmice, which is different in relation to the high

respiratory frequency observed in vivo.We suggest that this difference

is linked to the lack of sensory feedback from pulmonary stretch

receptors (Hering–Breuer reflex) as a consequence of the removal of

the lungs in the in situ preparation. The integrity of this reflex prevents

excessive pulmonary expansion,modulating the duration of inspiratory

activity and controlling inspiratory–expiratory phase transition (Kubin

et al., 2006;Mörschel &Dutschmann, 2009).
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F IGURE 7 Baseline cervical vagus and thoracic sympathetic nerve
activities during the respiratory cycle in in situ preparations of control
and SHmice. Baseline cervical vagus nerve activity (% cVN, control
(n= 21) and SH (n= 11) mice) (a) and baseline thoracic sympathetic
nerve activity (% tSNA, control (n= 16) and SH (n= 10) mice) (b)
during inspiration (Insp), post-inspiration (Post-I) and final expiration
(E2) in SH and control mice. *Different within the same group.
#Different from control group (P< 0.05), one-way ANOVA to compare
phases in the same group and two-way ANOVA to compare the
differences between the groups

As to respiratory pattern, previous studies documented that in situ

preparations of mice exhibit (a) higher frequency of PN discharge

than those in rats, (b) a ramping inspiratory PN activity (Insp), (c) a

biphasic pattern of cVN activity characterized by an increase during

Insp and Post-I followed by a reduction and inactivity during E2,

and (d) occurrence of a Pre-I phase, corresponding to the period

between the beginning of cVN incrementing activity and PN burst

onset (Paton, 1996a, b; Paton & Butcher,1998; Stettner et al., 2007,

2008; Smith et al., 2007). These studies demonstrated a regular three-

phase eupnoeic respiratory motor pattern in in situ preparations of

mice. The respiratory pattern recorded in the present study in adult

control mice is in agreement with those studies showing a breathing

pattern composed of Pre-I, Insp, Post-I and E2 (Paton, 1996a, b;

Paton & Richter, 1995). In the present study, recordings of respiratory

nerves showed that the most remarkable changes induced by SHwere

a significant reduction in baseline PN discharge frequency and an

increase in the time of expiration due to longer Post-I and Pre-I phases.

F IGURE 8 Bradycardic and sympathetic responses to
chemoreflex activation in in situ preparations of control and SHmice.
(a) Changes in heart rate (ΔHR) of control (n= 12) and SH (n= 10)
mice. (b) Thoracic sympathetic nerve activity (tSNA,Δ%) of control
(n= 15) and SH (n= 9) mice in response to chemoreflex activation
(compared using unpaired t-test)

For this reason, respiratory cycles in SH mice were much longer than

in control mice. Considering the significant increase in cVN activity

observed during Post-I in SH mice, we suggest that changes in the

vagal component controlling the upper airways may contribute to the

extendedexpiration. In this context, itwas alsoobserved that therewas

a significant increase in the incidenceof late-E events inAbN inSHmice

in relation to controls. The increased incidence of late-E events may

be related to augmented tidal volume due to recruitment of expiratory

reserve volume, in an attempt to increase gas exchange efficiency, a

possibility previously observed in situations of hypoxia or hypercapnia

in rats (Abdala et al., 2009; Flor et al., 2018; Moraes et al., 2013, 2014;

Zoccal &Machado, 2010; Zoccal et al., 2008, 2009).

The cVN and tSN activities were also evaluated during the

longer expiration to explore possible changes in sympathetic/

parasympathetic–respiratory coupling, whichmight affect the baseline

cardiovascular parameters observed in behaving SHmice. The pattern

of cVN activity of control mice included an inspiratory component,

simultaneous to PN discharge, and a Post-I component (Smith et al.,

2007; Stettner et al., 2007, 2008), but Post-I was significantly longer in

SHmice than in controls, indicating an increase in vagal activity during

this phase of the respiratory cycle. Considering that cVN activity is

also controlling upper airway resistance, we suggest that longer Post-I
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simultaneously with augmented cVN activity increases upper airway

resistance to expiratory airflow in order to facilitate gas exchange and

make this process more efficient under SH condition (Dutschmann

& Paton, 2002; Kubin et al., 2006; Mörschel and Dutschmann, 2009;

Shiba et al. 1999; Smith et al., 2007). Moreover, this facilitatory

mechanism of gas exchange is also observed in the increase in Pre-I

duration, which is correlated with exaggerated pre-inspiratory glottal

abduction in situations of respiratory challenges and is recruited with

the purpose of promoting more efficient air outflow during active

expiration (Late-E events), thereby increasing time for pulmonary gas

exchange (Abdala et al., 2009; Moraes and Machado, 2015; Moraes

et al., 2014).

In relation to tSN activity, both control and SH mice presented

rhythmicity with a peak during Post-I and low tonic levels during mid-

and late-expiration. This activity in mice follows the same pattern

described in rats, in which sympathetic activity showed rhythmicity

with a peak during late inspiration or early expiration (Haselton &

Guyenet, 1989; Machado et al., 2017; Malpas, 1998; Zoccal et al.,

2008). In SH-submitted rats, there was also observed active expiration

and late-E bursts in AbN activity, which occur simultaneously to

additional peaks in tSN activity late in E2 (Accorsi-Mendonça et al.,

2015; Flor et al., 2018;Machado et al., 2017; Zoccal &Machado, 2010,

2011; Moraes et al., 2012a, b, 2014, 2016; Zoccal et al., 2008, 2009).

In the present study, we show that the baseline tSN activity in SHmice

was reduced during E2, with no alterations during Insp and Post-I.

It is important to highlight the major differences observed in the

autonomic–respiratory coupling in rats compared to mice submitted

to SH. In rats, we have described an important change in sympathetic–

respiratory coupling, with emergence of late-E bursts in AbN activity

corresponding to active expiration and resulting in sympathetic over-

activity and hypertension (Accorsi-Mendonça et al., 2015; Moraes

et al., 2014). In mice, however, we show that the high incidence of AbN

late-E events is accompanied by a reduction in sympathetic activity

and a large increase in parasympathetic activity. While in rats the

active expiration is driven by the parafacial respiratory group (pFRG)

with a consequent increase in the sympathetic activity (Machado

et al., 2017; Pisanski & Pagliardini, 2018), in mice we suggest that

the active expiration, which is not followed by an increase in the

sympathetic activity, is mediated differentially by pFRG or by another

group of neurons in the brainstem; in both cases the modulation

of active expiration does not imply an increase in the sympathetic

activity. However, these possibilities still require further investigation.

We are also considering the possibility that the major respiratory

changes in SH mice induce an autonomic imbalance in favour of

the parasympathetic component, which may contribute to preventing

major changes in baseline MAP. On the other hand, in SH rats, the

changes in the respiratory pattern are associated with sympathetic

overactivity and consequent increase in baseline MAP. Our data show

that mice submitted to SH present a clear reduction in the tSN during

E2,whichmay also contribute to preventing the development of hyper-

tension in these animals. With respect to the observed increase in the

cVNactivity during Post-I, it is in our view indicative of increased nerve

activity to the muscle involved in the glottal adduction (Moraes and

Machado, 2015).Whether or not the increase in the cVN activity in SH

mice represents an increase in the parasympathetic tone to the heart,

whichmay correlate with the observed reduction in the baseline HR, is

a matter for further investigation.

Our findings indicate that SH mice are a very interesting model

for a better understanding of how changes in the respiratory pattern

can modulate parasympathetic and sympathetic branches of the auto-

nomic nervous system and contribute to the maintenance of arterial

blood pressure within a normal range under the sustained hypoxic

challenge.
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