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RESUMO
Fernandes-Junior SA. Análise da ativação seletiva de neurônios bulbares em modelo
experimental de Doença de Parkinson: um estudo temporal dos possíveis
mecanismos para restauração da função respiratória. 2019. 123 f. Dissertação
(Doutorado em Farmacologia). São Paulo: Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade
de São Paulo; 2019.
A doença de Parkinson (DP) é uma desordem neurodegenerativa associada à perda de
neurônios dopaminérgicos (DA) na porção compacta da substância negra (SNc). No
entanto, outros neurônios do tronco encefálico também podem estar degenerados. O
objetivo do presente trabalho foi correlacionar as alterações neuroanatômicas e
biomoleculares às alterações respiratórias observadas no modelo experimental para DP.
Ainda, observar se a ativação farmacológica ou optogenética é capaz de restaurar a função
respiratória destes animais. Foram utilizados ratos Wistar adultos e o modelo experimental
foi de injeção bilateral da toxina 6-OHDA nas regiões dos núcleos Caudado e Putâmen
(CPu). Os parâmetros respiratórios foram avaliados por pletismografia, além da análise
eletrofisiológica dos músculos respiratórios. Foram realizadas injeções bilaterais de NMDA
ou unilaterais do promotor viral PRSx8 no RTN a fim de verificar se a ativação destes
neurônios poderia restaurar a função respiratória neste modelo. Os resultados mostraram
que os animais que receberam 6-OHDA, apresentaram redução no número de neurônios em
importantes regiões bulbares associados ao controle da respiração, como o núcleo
retrotrapezóide (RTN). As análises biomoleculares demonstraram haver um remodelamento
proteico na região do RTN após a indução do modelo. Foi possível observar redução na
frequência respiratória (fR) e ventilação (VE) 40 e 60 dias após a lesão. A estimulação
farmacológica no RTN em ratos não anestesiados, promoveu aumento na ventilação. A
estimulação optogenética em animais anestesiados ou não, resultou em respostas maiores
nos animais do grupo experimental. Concluímos que a injeção de 6-OHDA no CPu promove
alterações neuroanatômicas e biomoleculares que precedem as funcionais e que a
estimulação farmacológica e optogenética é capaz de aumentar a ventilação nos animais
submetidos ao modelo experimental para DP. Os resultados obtidos com a combinação de
técnicas de proteômica e optogenética, poderão abrir caminho para futuras linhas de
pesquisa associadas às doenças neurodegenerativas.
Palavras-Chaves:
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ABSTRACT
Fernandes-Junior SA. Analysis of selective activation of medulary neurons in an
experimental model of Parkinson's disease: a temporal study of possible mechanisms
for restoration of respiratory function. 2019. 123 f. Dissertation (PhD in pharmacology).
São Paulo: Institute of Biomedical Sciences, University of São Paulo; 2019.
Parkinson's disease (PD) is a neurodegenerative disorder associated with loss of
dopaminergic neurons (DA) in the compact portion of the substantia nigra (SNc). However,
other brainstem neurons may also be degenerate. The aim of the present study was to
correlate the neuroanatomic and biomolecular changes to the respiratory changes observed
in the experimental model for PD. Also, observe whether the pharmacological or optogenetic
activation is able to restore the respiratory function of these animals. Adult Wistar rats were
used and the experimental model was bilateral injection of the 6-OHDA toxin in the Caudado
and

Putâmen

(CPu)

regions.

The

respiratory

parameters

were

evaluated

by

plethysmography, in addition to the electrophysiological analysis of the respiratory muscles.
Bilateral NMDA or unilateral injections of the PRSx8 viral promoter into the RTN were
performed to verify whether the activation of these neurons could restore respiratory function.
The results showed that animals receiving 6-OHDA showed a reduction in the number of
neurons in important regions associated with respiratory control, such as the retrotrapezoid
nucleus (RTN). The biomolecular analyzes showed a protein remodeling in the region of the
RTN after the induction of the model. Reduction in respiratory rate (fR) and ventilation (VE) 40
and 60 days after injury were observed. Pharmacological stimulation in the RTN in nonanesthetized rats promoted an increase in ventilation. Optogenetic stimulation in
anesthetized or non-anesthetized animals resulted in larger responses in experimental group
animals. We conclude that the 6-OHDA injection in CPu promotes neuroanatomical and
biomolecular alterations that precede the functional alterations and that the pharmacological
and optogenetic stimulation is able to increase the ventilation in the animals submitted to the
experimental model for PD. The results obtained in this work with the combination of
proteomics and optogenetic techniques, can open the way for future lines of research
associated with neurodegenerative diseases.
Keywords: Parkinson's disease. Retrotrapezoid nucleus. Optogenetics. Respiration.
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1 INTRODUÇÃO
1.1 A Doença de Parkinson
O fenômeno do envelhecimento populacional e o maior acesso aos serviços
de saúde a partir do século XX evidenciaram condições patológicas associadas ao
processo senil. Em especial nas últimas duas décadas, após o aperfeiçoamento de
técnicas para diagnóstico, as doenças neurodegenerativas tornaram-se um desafio
para a ciência, tanto pela preocupante incidência quanto pelo grau de morbidade
que elas apresentam. Já no início do século XIX, o médico inglês James Parkinson
descreveu em seu trabalho, intitulado “An essay on the shaking palsy”, os sintomas
de uma alteração neurológica peculiar, caracterizada por tremor e rigidez dos
movimentos (revisado por Blum et al., 2001; Parkinson, 1817). Posteriormente, em
sua homenagem, o neurologista francês Jean-Martin Charcot nomearia este
conjunto de sinais e sintomas como parkinsonismo (revisado por Blum et al., 2001).
Nos dias atuais, a patologia que possui os sintomas primeiramente descritos por
James Parkinson é conhecida como Doença de Parkinson (DP).
De distribuição universal, capaz de atingir pessoas de diferentes níveis
socioeconômicos e de todos os grupos étnicos, a DP pode acarretar relevante
impacto social, assim como graves e irreversíveis consequências para a saúde
(Reeve et al; 2014). De acordo com os mais recentes estudos populacionais
prospectivos, a DP é a mais prevalente desordem do movimento e sua incidência
anual está entre 8 e 18 casos por 100 mil pessoas (de Lau e Breteler, 2006; Lee e
Gilbert, 2016; Lill, 2016). Estima-se que nas 10 nações mais populosas do mundo o
número de casos irá mais que dobrar, passando de 4 milhões de doentes
diagnosticados em 2005 para aproximadamente 9 milhões de indivíduos em 2030
(Dorsey et al., 2007). Um fator que correlaciona a ocorrência da doença com a
progressão de fatores senis é sua rara manifestação antes da quinta década de
vida. Contudo, a DP pode ser observada em 1% da população com idade entre 50 e
55 anos, passando a aproximadamente 4% dos indivíduos com mais de 80 anos
(Hughes et al., 1993; de Lau e Breteler, 2006).
Partindo

do

pressuposto

que

a

DP

é

uma

doença

crônica

e

neurodegenerativa com sintomas que acompanham os pacientes no decurso de
décadas, podemos imaginar que os custos nas esferas governamental, social e
familiar aumentam proporcionalmente à medida que os casos se multiplicam. Por
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essa razão, cresce o interesse de gestores em políticas públicas e da comunidade
científica em reduzir os impactos negativos da DP, tanto por uma questão
humanística, quanto econômica.
Estimativas do custo anual da DP demonstraram que em 2002, somente no
continente Europeu, foi gasto o equivalente a 10.000 euros por paciente (Lindgren et
al., 2005). No Brasil, ainda não existem dados oficiais sobre o impacto
socioeconômico direto e indireto da DP, porém, o custo da doença em todos os
países ocidentais já foi estimado em 25 bilhões de dólares por ano (Scheife et al.,
2000). Enquanto os serviços públicos de saúde arcam com despesas relacionadas
ao tratamento, internação, medicamentos e suporte aos pacientes, setores privados
sofrem com o absenteísmo ao trabalho do paciente ou de seus familiares e
cuidadores. Com o avançar dos sintomas, torna-se inevitável o abandono definitivo
de suas ocupações laborais (Carod-Artal et al., 2007).
Cumpre salientar que a maior expectativa de vida não necessariamente deva
ser acompanhada com o prolongar de sofrimento físico e mental com subsequente
ônus para sociedade. Portanto, enquanto não existirem formas efetivas de cura,
todos os esforços em direção a políticas públicas, sejam no que se refere ao
diagnóstico correto e precoce, ou no investimento em pesquisas de ponta, serão
fundamentais para diminuir os impactos da DP na sociedade como um todo.
1.2 Neuropatologia da Doença de Parkinson
No início da década de 1990, foi apresentado um modelo neuroanatômico
para descrever o que poderia estar ocorrendo na circuitaria do sistema nervoso
central (SNC) durante a evolução do processo neurodegenerativo relacionado à DP.
Neste modelo, ocorreria uma alteração funcional na transmissão entre estruturas
subcorticais e talâmicas que influenciam o controle dos movimentos (Alexander e
Crutcher, 1990). Atualmente, sabe-se que estas estruturas são compostas por um
conjunto de núcleos subcorticais denominados de núcleos da base (NB). Os sinais e
sintomas motores da DP decorrem após uma disfunção em regiões específicas
destes núcleos, com diminuição de neurônios dopaminérgicos ventrolaterais da
parte compacta da substância negra (SNc) no mesencéfalo (Spillantini et al., 1998).
O termo substância negra deriva da presença maciça do pigmento escuro
neuromelanina nesta região. Partindo deste contexto, a dopamina (DA), pertencente
à família das catecolaminas, representa o neurotransmissor chave nesse sistema.
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A primeira etapa na síntese da DA consiste na conversão da tirosina em LDOPA por oxidação. Essa reação é catalisada pela enzima tirosina hidroxilase (TH),
constituindo a etapa que limita a velocidade de produção dopaminérgica. A próxima
e última etapa consiste na conversão da L-DOPA em DA pela enzima aminoácido
aromático descarboxilase (AACD) (Figura 1).
Após a liberação da DA na fenda sináptica, este neurotransmissor poderá se
ligar em receptores específicos (D1, D2, D3, D4, D5) tanto em neurônios pré quanto
pós-sinápticos. As subcategorias de receptores foram propostas levando em conta
suas características funcionais. Todos os receptores dopaminérgicos são acoplados
a proteína G e estão espalhados por uma vasta região cerebral. Os receptores dos
tipos D1 e D5 são excitatórios, pois uma vez ativos, aumentam os níveis de AMPc e
cálcio intracelular, ao passo que os inibitórios (D2, D3 e D4) reduzem esses níveis,
além de hiperpolarizar a célula (Standaert e Galanter, 2012; Mann et al., 2018).

Figura 1: Síntese dos neurotransmissores catecolaminérgicos. A hidroxilase do aminoácido tirosina e a
descarboxilase da L-DOPA são etapas precursoras do neurotransmissor dopamina em neurônios
dopaminérgicos. Já nos demais neurônios catecolaminérgicos, a hidroxilase da dopamina sintetiza a
norepinefrina e sua acetiltrasferase possibilita a síntese de epinefrina. Adaptado de Standaert e Galanter, in:
Golan D, Tashjian AH, Armstrong, EJ. Princípios de farmacologia: a base fisiopatológica da farmacologia, 2012, p
165-185.
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A morte neuronal de origem idiopática dos neurônios dopaminérgicos da SNc
na DP pode chegar a 5% ao ano (Spillantini et al., 1998). Um dos fatores associados
à causa desta redução e descrito como um marcador neuropatológico para a DP, se
acumula ao longo do axônio e no citoplasma na forma de um agregado proteico (αsinucleína) nos neurônios dos NB, mais especificamente os remanescentes da SNc,
conhecido como corpúsculo de Lewy (Braak et al., 2003). Anatomicamente, os NB
são descritos como três categorias estruturais distintas (Figura 2):
Núcleos de entrada (input), compostos pelos núcleos aferentes que incluem o
caudado, putâmen e acumbens, que coletivamente são chamados de estriado;
Núcleos de saída (output), compostos pelo globo pálido interno (GPi), globo pálido
em sua porção ventral (GPv) e a porção reticulada da substância negra (SNr);
Núcleos intrínsecos, compostos pela porção compacta da substância negra (SNc),
porção externa do globo pálido (GPe), pelos núcleos subtalâmicos (NST) e pela área
tegmentar ventral (VTA) (Martin, 1998; Mann et al., 2018).
O estriado recebe projeções excitatórias oriundas de todo o córtex cerebral e
então se projeta para os núcleos de saída (SNr, GPi e GPv) por uma via inibitória. Já
os núcleos de saída se projetam também por uma via inibitória, para núcleos
talâmicos específicos. A porção desta circuitaria que se comunica diretamente por
meio de projeções entre o estriado e os núcleos de saída é conhecida como
projeção direta ou via direta (Alexander et al., 1986). Para ativação desta via,
observa-se que da SNc partem neurônios dopaminérgicos para o estriado. Esta via
direta contém neurônios que expressam predominantemente receptores excitatórios
do tipo D1 (Mann et al., 2018). A ligação da DA nestes receptores, ativa uma
projeção inibitória (GABAérgica) do estriado para os núcleos de saída. Estes núcleos
inibem tonicamente os núcleos talâmicos, portanto, o bloqueio inibitório destes
núcleos irá “desinibir” o tálamo. Como consequência, uma projeção glutamatérgica
partirá dos núcleos talâmicos para o córtex frontal, liberando os movimentos por
meio dos motoneurônios periféricos. A via direta, portanto, estimula o movimento
(Figura 2Aa).
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Figura 2: Modelos esquemáticos dos mecanismos fisiológicos e na DP entre os núcleos da
base, tálamo e córtex cerebral para o controle motor.
Aa) Desinibição talâmica por meio da via direta (setas vermelhas contínuas e curva pontilhada preta) com
liberação dos movimentos após a ativação das projeções nigroestriatais dopaminérgicas pelos receptores D1
(setas pretas tracejadas). Ab) Ativação dos núcleos inibitórios de saída, inibindo os movimentos (via indireta –
setas verdes, curva pontilhada e contínua). B) Na DP ocorre redução progressiva de DA nesta via, aumentando
a atividade das projeções inibitórias ao tálamo, com consequente déficit na função motora. Abreviações: D1=
receptores dopaminérgicos do tipo 1; D2= receptores dopaminérgicos do tipo 2; GABA= neurotransmissor
inibitório ácido gama-aminobutírico; GLUT= neurotransmissor excitatório glutamato; GPe= globo pálido externo;
GPi= globo pálido interno; GPv= globo pálido ventral; MD= região médio-dorsal do tálamo; NST=núcleo
subtalâmico; SNc= substância negra parte compacta; SNr= substância negra parte reticulada; VA= região
ventro-anterior do tálamo; VL= região ventro-lateral do tálamo. Figura adaptada de Martin 1998.
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Existe ainda outra porção desta circuitaria denominada de via indireta,
também responsável pela comunicação entre o estriado e os núcleos de saída,
porém, não diretamente, mas via núcleos intrínsecos. A ativação desta via
promoverá uma desinibição dos núcleos subtalâmicos (NST). Assim, esse núcleo
desinibido envia projeções glutamatérgicas para os núcleos de saída (Alexander et
al., 1986) (Figura 2Ab). A ativação dos núcleos de saída pela via indireta irá inibir
novamente os núcleos talâmicos, reduzindo as projeções glutamatérgicas ao córtex
cerebral e consequentemente para os motoneurônios periféricos. Deste modo, a via
indireta inibe o movimento (Alexander et al., 1986). A dopamina inibe a via indireta e
estimula a via direta, resultando em uma tendenciosidade efetiva que permite o
movimento voluntário. Esse complexo sistema mantém uma retroalimentação em
equilíbrio neste circuito como um todo, entre as vias direta e indireta (Figura 2A, a e
b).
Considerando a importância dos NB para a integração das atividades
somatomotoras, diversas pesquisas demonstraram que qualquer alteração nestas
estruturas poderá ocasionar distúrbios motores (Fearnley and Lees, 1991; Calne,
1994; Mink,1999). Com a morte dos neurônios dopaminérgicos e consequente
redução da oferta de DA neste circuito, haveria aumento na atividade de neurônios
que expressam receptores dopaminérgicos do tipo D2 (inibitórios) no estriado, além
de reforçar a ativação da via indireta com excessiva inibição dos sistemas motores
(Figura 2B, a e b). Segundo Obeso e colaboradores, os sintomas da DP só
aparecem após redução de 40-60% dos neurônios nigrais e de 80% de redução dos
níveis dopaminérgicos no estriado (Obeso et al., 2000).
Nas últimas décadas começaram a ser explorados com mais destaque outros
fatores, além do déficit motor, que impactam negativamente na qualidade de vida
destes pacientes. Na DP também podem estar presentes sintomas não motores,
como disautonomia, disfunção cognitiva, lentidão nos pensamentos, algum grau de
demência e quadro depressivo em aproximadamente 40% dos pacientes
(Cummings, 1992). Mais recentemente, um crescente número de pesquisas busca
compreender as alterações respiratórias envolvidas na DP, porém, focam suas
investigações nas alterações musculares (mecânica respiratória) e principalmente
nos distúrbios respiratórios relacionados ao sono, como a apnéia obstrutiva do sono
(AOS) (Tzelepis et al., 1988; Solomon e Hixon, 1993; Gilman et al; 2003; Bunton,
2005; Mehanna et al; 2010; Troche et al., 2010; Hammer e Barlow, 2010). No
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entanto, ainda são escassos os dados relacionados às alterações respiratórias de
origem central observadas na DP. Cumpre destacar que o decurso final das
patologias degenerativas é acompanhado de deteriorização progressiva da
capacidade funcional geral, agravada pelas complicações respiratórias.

1.3 Modelos experimentais
Com o intuito de compreender melhor as alterações neuroanatômicas e
funcionais que estão associadas à DP, alguns modelos experimentais foram
propostos. Atualmente, existem diversos métodos que promovem a degeneração
dos neurônios dopaminérgicos da SNc. Os modelos mais frequentes são os que
utilizam injeção periférica de 1-metil-4-fenil-1,2,3,6-tetraidrofiridina (MPTP), injeção
central de lipopolissacarídeo (LPS), injeção central de 6-hidroxidopamina (6-OHDA)
(Hald e Lotharius, 2005; McDowell et al., 2012), ou mais recentemente, modelos
utilizando organismos geneticamente modificados (OGM), especialmente em
camundongos (Minakaki et al., 2018; Huang et al., 2018).
O MPTP é uma substância lipossolúvel, desta forma, tem a capacidade de
cruzar a barreira hematoencefálica e penetrar nas células gliais e neurônios
dopaminérgicos. Entretanto, por facilmente sofrer oxidação, o seu produto final
produz degeneração de células por interferência no metabolismo oxidativo, dando
origem a uma elevada toxicidade. E isto tem sido um dos agravantes para a escolha
desse modelo, representando um risco para os próprios pesquisadores (Kumar et
al., 2009; McDowell et al., 2012).
A administração de LPS nos encéfalos de roedores tem sido utilizada para o
entendimento da participação das células gliais no processo neurodegenerativo da
DP (Reale et al., 2009). Por ser uma endotoxina presente na parede celular de
bactérias gram-negativas, é capaz de promover uma potente estimulação de células
do sistema imunológico. Com isso, a infusão intra-nigral dessa toxina induz a
degeneração dopaminérgica em ratos. As consequências relacionadas ao processo
inflamatório poderiam influenciar nas respostas ventilatórias basais, o que dificultaria
as interpretações de protocolos funcionais. Já os modelos geneticamente
modificados possibilitam, por exemplo, avaliar animais knockout ou knockin para
expressão de α - sinucleína. Colônias inteiras de animais são preparadas e suas
respectivas linhagens são avaliadas com uma determinada condição patológica
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desde o nascimento. A engenharia genética apesar de permitir avaliações diretas,
ideais para objetivos mais específicos, não eliminam por completo o viés temporal,
assim como também não garante um fenótipo característico da DP humana (Patil et
al., 2014), por vezes limitando protocolos experimentais que preconizam o
acompanhamento lento, progressivo e/ou com início tardio, peculiares às doenças
neurodegenerativas.
Sendo assim, a técnica eleita para o presente trabalho foi a que induz um
modelo de DP por meio da injeção da toxina 6-OHDA no estriado, o que resulta
numa lesão retrógrada dos neurônios nigro-estriatais (Blum et al., 2001). A 6-OHDA
é uma neurotoxina que possui uma estrutura análoga à das catecolaminas, captada
pelos neurônios catecolaminérgicos por meio de transportadores específicos. Dentro
dos neurônios, a neurotoxina é acumulada como um falso neurotransmissor
(Schwarting e Huston, 1996; Bové et al., 2005). Sendo um composto muito
eletroativo, a 6-OHDA é rapidamente oxidada, levando à produção de vários
compostos neurotóxicos que irão ser responsáveis pela degradação neuronal
progressiva, interferindo nos processos de respiração celular. A administração
sistêmica de 6-OHDA não é capaz de produzir destruição dos neurônios do
mesencéfalo, já que esse composto é incapaz de atravessar a barreira
hematoencefálica (Bové et al., 2005).
Uma vez injetada diretamente nas estruturas encefálicas de interesse, a 6OHDA é capaz de destruir seletivamente neurônios catecolaminérgicos, levando a
uma depleção de dopamina, noradrenalina e adrenalina nas regiões encefálicas que
apresentam imunorreatividade para a enzima TH (Swarting e Huston, 1996; Mann et
al., 2018). Com relação à escolha do sítio de injeção da toxina 6-OHDA, na presente
pesquisa, optamos pela injeção bilateral na região do estriado (núcleos Caudado e
Putamem - CPu) a fim de promover uma lesão retrógrada gradativa e temporal dos
neurônios dopaminérgicos da região da SNc. De acordo com a literatura, a
neurodegeneração observada na SNc, quando a toxina 6-OHDA é aplicada na
região do CPu, inicia-se aproximadamente após vinte dias (Przedborski et al., 1995;
Spillantini et al., 1998). Com isso, buscamos uma maior aproximação ao padrão
clássico da DP, que se caracteriza por uma lenta e progressiva degeneração
bilateral destes neurônios. Outras regiões encefálicas como, por exemplo, a própria
SNc ou o feixe prosencefálico podem ser escolhidas para a realização da injeção de
6-OHDA com o mesmo objetivo de promover a lesão dos neurônios dopaminérgicos
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dessas estruturas. Entretanto, esses dois sítios levam a uma rápida e agressiva
degeneração dos neurônios dopaminérgicos da SNc, com elevada taxa de
mortalidade dos animais (Faull e Laverty, 1969; Zuch et al., 2000).
1.4 Alterações funcionais na DP, resultados prévios obtidos em laboratório e o
controle neural da respiração.
Além dos sintomas motores e déficits cognitivos observados na DP, uma
alteração que acomete um importante e vital sistema do organismo, o respiratório,
vem despertando interesse nas últimas décadas.
Sabe-se que as disfunções respiratórias representam uma das possíveis
manifestações clínicas dos distúrbios neurológicos (Nogues et al, 2002). No entanto,
pouco se sabe a respeito do controle central da respiração frente à DP. Acredita-se
que em patologias neurodegenerativas, diferentes componentes do sistema
respiratório possam ser afetados, como: receptores sensoriais, vias aferentes, interneurônios da região do tronco encefálico e neurônios pré-motores, vias motoras
descendentes, neurônios motores, junções neuromusculares, assim como os
próprios músculos respiratórios, seja os da via respiratória superior ou os associados
à mecânica respiratória (Feldman et al, 1986; Feldman et al, 1988; Richter e Spyer,
2001; Nogues et al, 2002).
Entre os distúrbios respiratórios que afetam os pacientes portadores de
doenças neurodegenerativas talvez o mais crítico clinicamente seja a pausa
temporária da atividade respiratória a qual pode evoluir ou não para uma parada
respiratória definitiva (Nashef et al, 1996; Nogues et al, 2002). Neste sentido, o
aparecimento dos problemas respiratórios pode ser responsável por substancial
mortalidade e morbidade associadas à DP. Clinicamente, é possível observar que o
decurso da DP é acompanhado por um decréscimo proporcional da capacidade
funcional respiratória, obstrução das vias aéreas superiores, diminuição da
complacência da caixa torácica e discinesias musculares (Wermuth et al; 1995). O
conjunto destas alterações pode acarretar dispneia, hipoventilação e atelectasias,
facilitando assim um grave quadro de pneumonia (Wermuth et al; 1995).
De acordo com alguns trabalhos clínicos, também pode ocorrer apnéia
obstrutiva do sono em pacientes com DP, caracterizando uma das principais causas
de elevada morbidade nestes pacientes (Lees et al; 1988, Gjerstad et al; 2007). Já
existem especulações sobre degenerações no SNC, mais o foco dos pesquisadores

32

foi explorar a base neuroquímica da apneia obstrutiva do sono (OSA),
especificamente em circuitarias tálamos-corticais em atrofia de múltiplos sistemas
(MSA) (Gilman et al; 2003), porém, estas afirmações ainda carecem de dados
confirmatórios e complementares.
Trabalho realizado em nosso laboratório com modelo de DP induzido pela
injeção de 6-OHDA no CPu, demonstrou alterações respiratórias basais a partir do
40° dia após a lesão e esse efeito durou pelo menos até o 60° dia (Figura 3). Ao
serem analisados os encéfalos dos animais após 60 dias da lesão, observou-se,
como esperado, uma intensa redução no número de neurônios catecolaminérgicos
da SNc, mas também de regiões bulbares, como o núcleo retrotrapezóide (RTN), o
complexo de Pré-Botzinger (preBotC), núcleo do trato solitário (NTS) e grupamento
respiratório ventrolateral rostral (rVRG) (Figura 3, Tuppy et al; 2015). A função na
respiração de cada uma dessas regiões será explicada mais adiante.

Figura 3: Fotomicrografias com resultados prévios mostrando os efeitos da injeção bilateral de 6-OHDA
(24 µg/µl) ou veículo no CPu.
Imunorreatividade de A e B) neurônios phox2b do RTN; C e D) receptores NK1 de neurônios no pré-Botzinger; E
e F) neurônios catecolaminérgicos da SNc. G) Efeitos da injeção bilateral de 6-OHDA (12 e 24 µg/µl) ou veículo
no CPu na frequência respiratória de animais não-anestesiados. Dados exibidos em média ± SD. Abreviações:
SNr: substância negra parte reticular; SNc: substância negra parte compacta; ml: leminiscu medial; VTA: área
tegmental ventral; VII: núcleo motor do nervo facial; py: trato piramidal; NK1-r: receptor de neuroquinina 1.
*diferença estatística em relação ao veículo (Tuppy et al; 2015).

O controle neural respiratório se faz por um conjunto de estruturas bulbares
interligadas em uma rede neural complexa e altamente precisa, sem a qual a
manutenção da vida não seria possível. No primeiro século da era cristã, o médico
romano Claudio Galeno (129-199), já havia notado que a secção medular paralisaria
os movimentos torácicos. Mas foi em 1811 que o fisiologista francês Julien César
LeGallois demonstrou pela primeira vez em coelhos a existência de uma área
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específica no bulbo que controlava a respiração (LeGallois, 1812). Dados de
inúmeros trabalhos na literatura estabelecem que os neurônios envolvidos no
controle da respiração se localizam na superfície ventrolateral do bulbo (Loeschcke,
1982). O complexo de preBotC é composto por neurônios excitatórios e inibitórios
essenciais para a geração do ritmo respiratório (Guyenet et al., 2002; Stornetta et
al., 2003). Já o rVRG contém neurônios em sua maioria glutamatérgicos pré-motores
excitatórios, controlando a atividade dos músculos inspiratórios (Liu et al., 1990;
Smith et al., 2007). Na porção mais dorsal da coluna respiratória, mais precisamente
no núcleo do trato solitário (NTS), existem neurônios que expressam o fator de
transcrição Phox2b e modulam a respiração por enviar projeções para a coluna
respiratória ventral (Kang et al., 2007; Stornetta et al., 2006). Por fim, na porção mais
rostral da coluna respiratória ventral, existem os neurônios Phox2b na região do
RTN. Esses neurônios estão associados à quimiorrecepção central, são excitatórios,
contêm Neuromedina B e também se projetam para as porções um pouco mais
caudais da coluna respiratória ventral, como preBotC e rVRG (Mulkey et al., 2004;
Takakura et al., 2008; Guyenet, 2015; Takakura et al., 2014).
Como as alterações neuroanatômicas no modelo da DP investigado no
laboratório só foram avaliadas ao final dos 60 dias e as alterações funcionais
apareceram a partir do 40˚ dia após a injeção da toxina, uma das questões a ser
respondida refere-se à relação temporal entre estes achados. Torna-se importante
avaliar se as alterações funcionais que foram observadas ocorrem antes,
simultaneamente ou após o início das alterações neuroanatômicas.
Por fim,

considerando o elevado impacto social e suas drásticas

consequências aos portadores de DP, se faz fundamental investir esforços na
melhor compreensão dos processos neurodegenerativos envolvidos no controle
neural respiratório, assim como, os possíveis mecanismos para restauração da
função respiratória, o que poderia em última análise contribuir para a sobrevida
destes pacientes.
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2 OBJETIVOS GERAIS
Até o presente momento, poucos estudos demonstraram as alterações
respiratórias produzidas por degeneração de estruturas do controle neural em DP,
embora as alterações respiratórias sejam comuns em pacientes que apresentam
essa patologia. Diante disto, torna-se importante investigar o impacto funcional
ventilatório após a indução do modelo experimental da DP. Portanto, os objetivos
gerais deste trabalho preconizam as investigações neuroanatômicas, funcionais,
suas correlações, alterações biomoleculares e os possíveis mecanismos para
restauração respiratória após a indução do modelo.
2.1 Objetivos específicos
1) Avaliar as alterações neuroanatômicas em regiões bulbares envolvidas no
controle neural da respiração após a indução da DP;
2) Correlacionar temporalmente as alterações neuroanatômicas às alterações
respiratórias basais e após a exposição de situações de desafio respiratório em
animais não anestesiados submetidos ao modelo de DP;
3) Investigar a presença de alterações biomoleculares em uma região
quimiossensível (RTN) após a indução do modelo experimental para DP;
4) Avaliar se as estimulações farmacológicas e optogenéticas de neurônios
restantes e/ou não funcionais do RTN são capazes de restaurar a função respiratória
em animais submetidos a este modelo.
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3 MATERIAL E MÉTODOS
3.1 Animais
Em todos os protocolos experimentais foram utilizados ratos albinos da
linhagem Wistar (Rattus novergicus albinus, Rodentia, Mammalia) adultos (N = 136),
com peso variando entre 250 e 300 gramas, provenientes do Biotério de Produção
de Ratos (ICB, Rede USP de Biotérios). Os animais foram mantidos no Biotério do
Departamento de Farmacologia em gaiolas coletivas de polipropileno (máximo 4
animais/caixa), forradas com maravalha e abastecidas com ração (Nuvilab, Quimtia,
Ministério da Agricultura / PR- 04453) e água ad libitum. A higienização e troca das
caixas foram feitas em períodos pré-determinados e por técnicos especializados. A
temperatura do biotério é controlada ao longo do dia entre 22-24°C por um detector
térmico. O ciclo claro-escuro do ambiente foi mantido respeitando a oscilação
circadiana característica da espécie, alterando entre os períodos a cada 12 horas
(luz programada entre 06h 30m e 18h 30m). Os protocolos experimentais realizados
no presente estudo estão de acordo com os Princípios Éticos de Experimentação
Animal adotado pelo Conselho Nacional de Controle de Experimentação Animal
(CONCEA) e foram aprovados pela Comissão de Ética no Uso de Animais (CEUA)
do Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo, registrados sob
nº 104, na folha 23, do livro 03. O protocolo experimental complementar realizado
nos laboratórios da Ohio State University (USA) foi encaminhado ao CEUA-ICB/USP
e aprovado para a adequada inclusão de metodologia adicional. Este protocolo
também foi aprovado pelo IACUC (Institutional Animal Care and Use Committee,
#2012A00000162-R1, Developmental Neuropathology of Neoplastic and Nonneoplastic disorders / Office of Responsible Research Practices, Ohio State
University, Columbus, USA, 10/29/2017).
3.2 Procedimentos cirúrgicos
Foram utilizados métodos assépticos em todos os procedimentos cirúrgicos
para evitar os riscos de infecções. Os animais foram inicialmente anestesiados
intraperitonealmente (i.p.) com cetamina (100 mg/kg) e xilazina (7 mg/kg) e
adaptados a um aparelho estereotáxico Kopf (Modelo 1760). Após uma incisão
longitudinal na pele e no tecido subcutâneo para a exposição da calota craniana, o
lambda e o bregma foram utilizados tanto como referência para nivelamento da
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cabeça dos animais quanto para as coordenadas estereotáxicas. Após as cirurgias,
os animais foram tratados com antibiótico (Ampicilina, 100 mg/Kg, intramuscular
[i.m.]) e analgésico (Ketorolac, 0,6 mg/Kg, subcutâneo [s.c.]). Nos experimentos
realizados em animais anestesiados, a sedação se fez por isoflurano (5%) em 100%
de oxigênio. Posteriormente, os animais foram traqueostomizados para ventilação
mecânica, mantendo-os com 2% de isoflurano diluído em 100% de oxigênio. Outros
procedimentos cirúrgicos complementares foram adotados nesta etapa, como o
afastamento sem secção dos músculos cervicais, vagotomia bilateral, canulação da
artéria e veia femorais, além de incisões longitudinais na região abdominal para o
acoplamento de eletrodos nos músculos diafragma e reto abdominal. Após a
canulação da veia femoral, o anestésico inalatório foi mudado para uretano (1,2-1,4
g/kg) iv.
3.2.1 Lesões químicas da região dos corpos estriados, Caudado e Putâmen
(CPu)
Utilizando o bregma como referência, duas injeções de 6-OHDA por lado no
corpo do estriado foram realizadas seguindo as coordenadas: 1) 2,7 mm lateral a
linha média, 0 mm rostral ao bregma e 4,5 mm ventral à dura-máter e 2) 3,2 mm
lateral à linha média, 0,5 mm rostral a bregma e 4,5 mm ventral à dura-máter. Os
animais do grupo controle foram submetidos aos mesmos procedimentos cirúrgicos,
mas receberam injeções bilaterais de salina com ácido ascórbico a 0,3% à
temperatura ambiente (pH 7,4%).
3.2.2 Implante de cânulas no RTN
Para os experimentos funcionais, além dos procedimentos cirúrgicos já
descritos para a indução do modelo para DP (ver item 3.2.1), foram realizados
procedimentos adicionais, tanto para estimulação farmacológica quanto para
estimulação optogenética, com animais anestesiados ou não anestesiados.
Para a estimulação farmacológica, cinquenta (50) dias após a injeção da 6OHDA ou veículo no CPu, os animais sofreram os procedimentos cirúrgicos para o
implante de cânulas guias bilaterais (15 mm de comprimento) na região do RTN.
Utilizando o lambda como referência, foram determinados os pontos de introdução
das cânulas de aço inoxidável nas cabeças dos ratos. Nestes pontos foi feita uma
trepanação do osso do crânio com uma broca esférica, abrindo um orifício de
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aproximadamente 1,5 mm de diâmetro. As coordenadas utilizadas para o implante
das cânulas foram: 1) 1,8 mm lateral à linha média, 2) 2,7 mm caudal ao lambda e 3)
5,5 mm ventral à dura-máter. As cânulas foram fixadas nas cabeças dos ratos com
parafusos e resina acrílica. O agonista ionotrópico glutamatérgico NMDA (5 pmol/50
nl) ou salina (50 nl) foi injetado no RTN de ratos não anestesiados por meio de uma
agulha injetora (20,5 mm de comprimento) (Figura 4).

Figura 4: Representação esquemática da localização do implante da cânula e das injeções do agonista
ionotrópico glutamatérgico NMDA (N-methyl D-aspartate) no RTN de ratos não anestesiados.
Abreviações: 4V, quarto ventrículo; Sp5, trato espinal do trigêmeo; RPa, núcleo pálido da rafe; VII, núcleo motor
do nervo facial; py, trato piramidal. Escala = 1,0 mm.

Todos os animais receberam o implante de cânulas bilaterais na região do
RTN, a fim de aumentar a chance de acerto em atingirmos essa região. Assim, cada
animal foi testado bilateralmente para os efeitos na respiração após injeções
unilaterais do NMDA e, portanto, considerado apenas os dados referentes a um lado
por animal.
3.2.3 Transfecção viral e implante de cânulas no RTN
Para a estimulação optogenética em outro grupo de animais, trinta (30) dias
após a injeção da 6-OHDA ou veículo no CPu, foram realizados os procedimentos
cirúrgicos para a injeção do constructo viral e fixação da cânula guia. Utilizando o
lambda como referência foi feita uma trepanação do osso do crânio com uma broca
esférica, abrindo um orifício de aproximadamente 1,5 mm de diâmetro. Neste ponto
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foi realizada a introdução de uma pipeta de vidro preenchida com o conteúdo da
carga viral de 1,2 mm de diâmetro interno com 25 µm de diâmetro de abertura na
ponta. O vírus foi injetado na região do RTN por pressão (Picospritzer III, Parker
Hannifin, Cleveland, OH, USA, 20 Psi, por 8 a 12 ms). A quantidade injetada foi de
200 nl de carga viral em dois pontos distintos, separados por 0,2 mm no mesmo
orifício. As coordenadas utilizadas foram: 1) 1,8 mm lateral à linha média, 2) 2,4 e
2,6 mm caudal ao lambda e 3) 8,4 mm ventral à dura-máter.
Após a transfecção viral, utilizando o mesmo orifício foram implantadas as
cânulas guias para a posterior conexão do cabo óptico. Para a fixação das cânulas
guias foram utilizados três parafusos em posição transversa no crânio (dois
parafusos contralateral ao sítio de injeção) e resina acrílica para a modelagem de
um capacete de suporte ao redor da cânula guia. As coordenadas utilizadas para o
implante das cânulas foram: 1) 1,8 mm lateral à linha média, 2) 2,5 mm caudal ao
lambda e 3) 8,0 mm ventral à dura-máter. A estimulação optogenética nos animais
não anestesiados foi efetuada por meio de uma fibra óptica implantada no SNC no
sentido dorso ventral, sendo assim, o acesso da extremidade luminosa da fibra até a
região do RTN foi a partir da face dorsal do bulbo (Figura 5). Após a finalização dos
experimentos, os animais foram sacrificados, perfundidos e os encéfalos retirados
para análise imuno-histoquímica para confirmar a lesão na SNc, nas estruturas
bulbares relacionadas ao controle neural da respiração e confirmar a efetividade da
transfecção viral.
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Figura 5: Representação esquemática da localização do implante da cânula guia e fibra óptica para
estímulo de luz azul no RTN.
A) Implante fixo da cânula para foto-estimulação no RTN em animais não anestesiados por via dorsal e
anestesiados por via ventral. B) Representação esquemática das cânulas guias na região para foto-estimulação.
a e b) Exemplos da região da superfície ventral com o sitio anatômico para foto-estimulação optogenética em
animais não anestesiados e anestesiados, respectivamente. Abreviações: 4V, quarto ventrículo; VII, núcleo
motor do nervo facial; ABD, músculo abdominal; DIA, músculo diafragma; RPa, núcleo pálido da rafe; Sp5, trato
espinal do trigêmeo; py, trato piramidal. Escala em B = 1,0 mm.

3.3 Drogas e vetor viral utilizado
- 6-OHDA (Hydrochloride-H4381– Sigma®, Saint Louis, MO, USA): 24 µg/µl.
As injeções bilaterais (volume de 0,5 µl/injeção) de 6-OHDA ou salina com 0,3% de
ácido ascórbico (controle) no corpo estriado (CPu) foram realizadas utilizando-se
uma seringa de Hamilton de 10 µl. O volume e a velocidade de deslocamento da
droga foram mantidos constantes, assim como o tempo de permanência da seringa
no estriado, padronizados em 180 segundos até completa remoção da injetora do
SNC, evitando assim refluxo de conteúdo por pressão negativa.
- NMDA (N-methyl D-aspartate): agonista ionotrópico glutamatérgico na dose
de 5 pmol/50 nl (Sigma Chemicals Co., 0,1 mM em solução salina estéril, pH 7,4). As
injeções bilaterais de NMDA (50 nl em cada lado) ou salina (controle) no RTN de
ratos conscientes foram realizadas utilizando-se uma seringa de Hamilton de 5 µl
acoplada por tubos de polietileno (PE-10) a uma agulha injetora (calibre 22), 5,5 mm
mais longa do que as cânulas guias (calibre 33). A droga foi dissolvida em salina e
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continha 5% de microesferas de látex fluorescentes (Lumaflor, New City, NY, USA)
para posterior análise histológica.
- PRSx8-ChR2-eYFP lentivírus: um vetor lentiviral (PRSx8) que expressa o
transgene sob o controle de um promotor artificial responsivo para o fator de
transcrição phox2b foi injetado no RTN (Hwang et al., 2001). Quando injetado, o
PRSx8 faz a transdução quase exclusivamente nos neurônios que expressam
Phox2b que, na região, consistem em neurônios catecolaminérgicos do grupamento
C1 e neurônios do núcleo retrotrapezóide (Abbott et al., 2013).
Este constructo viral contém os elementos necessários para a fotoestimulação celular, como um promotor (PRSx8), um fluoróforo e um canal de
rodopsina associado (channel rhodopsin – ChR2), utilizado como um fotorreceptor
sensorial controlados por luz. O componente fluorescente do constructo viral
possibilitou a identificação por análise histológica da efetividade da transfecção viral
(Figura 6).

Figura 6: Representação esquemática de ferramentas optogenéticas para controlar a atividade neuronal.
O canal de rodopsina apresenta uma condutância catiônica intrínseca com disparo dependente do estímulo
luminoso. O promotor associado ao canal permite a despolarização neuronal e o fluoróforo a identificação por
microscopia de fluorescência. Abreviações: PRSx8, promotor viral para o fator de transcrição Phox2b (Phox2bactivated adenoviral promoter); ChR2, canal de rodopsina do tipo 2 (channel rodopsin type 2); eYFP/GFP,
proteína fluorescente amarela (enhanced yellow fluorescent protein) ou proteína fluorescente verde (green
fluorescente protein).

3.4 Medidas da ventilação pulmonar
O protocolo de mensuração da ventilação pulmonar nestes experimentos foi
desenhado para ocorrer em três etapas. Na primeira etapa avaliamos os parâmetros
ventilatórios em condição basal e em hipercapnia nos animais não anestesiados de
diferentes grupos, 30, 40 e 60 dias após a injeção bilateral de 6-OHDA no CPu. A
segunda e terceira etapas foram para avaliar estes parâmetros após estimulação
farmacológica e optogenética, respectivamente, 60 dias após a indução do modelo.
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Na terceira etapa, um protocolo complementar foi adicionado para avaliação de
desafios respiratórios como hipóxia, hipercapnia e estimulação quimiorreflexa
máxima (maximal chemorreflex stimulation, MCS), combinando hipóxia e hipercapnia
simultaneamente.
3.4.1 Pletismografia de corpo inteiro em animais não anestesiados (etapa 1)
Estas avaliações foram por meio de registros automáticos e contínuos (EMKA
Technologies, Falls Church, VA, USA). Este método baseia-se no princípio de que
um animal, dentro de uma câmara, terá seu volume de ar corrente inspirado
aquecido, da temperatura da câmara à temperatura corporal e saturado com vapor
de água. Durante a expiração, o volume de ar corrente é resfriado até a temperatura
da câmara, havendo perda de vapor de água. Essas condições, de aquecimento e
umidificação do ar inspirado bem como de resfriamento e desidratação do ar
expirado, são acompanhadas de mudanças de pressão no interior da câmara de
registro (Menkes e Dubois, 1969).
A câmara de pletismografia utilizada neste protocolo foi uma caixa de acrílico
de 5 litros, onde os animais foram colocados, permitindo sua livre movimentação.
Esta câmara é composta por quatro vias de acesso, sendo duas de entrada e duas
vias de saída. A primeira via de entrada conecta-se com o ventilador (VENT-4C1)
ofertando uma mistura de gás que foi inalado pelo animal durante o experimento em
questão. O fluxo e a pressão de gás são regulados pelo sistema (Flow regulation –
Alicat Scientific) de acordo com o protocolo proposto. A segunda via de entrada
corresponde ao sistema de calibração, a qual, um volume referencial de ar é injetado
na câmara fechada e vazia, por meio de uma seringa de 20 ml (no intervalo de
tempo de 2s). As vias de saída referem-se aos sensores de umidade, temperatura e
ao transdutor diferencial de pressão (DPT Respiratory Flow Head, EMKA
Technologies), conectados a um pré-amplificador e ao software de análise (modelo
EMKA-IOX 2, versão 2.8.0.1.9). Ademais, uma bomba de sucção de ar (VENT-2)
conectada a um dispositivo desumidificador com sílica em seu interior, remove o ar
expirado completando o circuito. Duas variáveis respiratórias foram medidas; a
frequência respiratória (fR) e o volume corrente (VT)1. A ventilação (VE) foi calculada
pelo produto entre fR e VT.
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1 Fórmula de

cálculo para VT:

VT = PT x VK x TC x
PK
TR

___ (PB - PC)________
(PB-PC) – TC x (PB-PR)
Tb
Definição dos símbolos da equação: VT: Volume de ar corrente; VK: Volume de ar injetado na câmara do
animal para calibração; PT: Deflexão de pressão associada com cada volume de ar corrente; PK: Deflexão de
pressão associada ao volume injetado para calibração; Tb: Temperatura corporal (em Kelvin); TC: Temperatura
do ar dentro da câmara do animal; PB: Pressão barométrica; PR: Pressão de vapor de água a temperatura
corporal; PC: Pressão de vapor de água na câmara do animal; TR: Temperatura ambiente.

Foram realizadas medidas da temperatura corporal de cada animal por meio
de termômetro digital clínico (Termo Med Incoterm) antes e após a avaliação
pletismográfica. Os parâmetros respiratórios foram automaticamente calculados,
utilizando a fórmula de Drorbaugh and Fenn (1955) e posteriormente corrigidos pela
massa corporal. Modificações na temperatura, umidade e pressão atmosférica
dentro da câmara de registro foram continuamente registradas e utilizadas para
correção automática do cálculo do VT. A principal vantagem deste método de
pletismografia automática em relação ao método de captação de dados analógico
consiste no fato de que não se faz necessário abrir a câmara entre os registros.
Deste modo, o registro contínuo permite que o microambiente no interior da câmara
seja preservado.
Antes de cada registro a câmara foi ventilada com ar atmosférico (21% de
O2). Após a fase exploratória (45 a 60 minutos), a mensuração das variáveis
respiratórias basal foi efetuada por 15 minutos. Em seguida, os animais foram
submetidos por um período de 10 minutos à hipercapnia (mistura gasosa de 7% de
CO2, balanceada com 21% de O2 e 72% de N2). Ao final desse intervalo, a câmara
foi ventilada com ar atmosférico por 30 minutos e as variáveis respiratórias
mensuradas novamente. Os procedimentos de registros nesse pletismógrafo foram
realizados, em todos os grupos de animais, 1 dia antes, e em diferentes grupos, 30,
40 ou 60 dias após a injeção de veículo ou 6-OHDA no CPu.
Nesta etapa de avaliação ventilatória, no grupo de animais avaliados 60 dias
após a indução do modelo, também foi realizada análise sobre a variabilidade
respiratória. Avaliamos os valores para duração do ciclo (TTOT) durante a
normocapnia (21% O2) pelo método de análise de variabilidade de Poincaré. Este
método consiste em plotar cada intervalo em função do intervalo anterior. Neste
caso, a variabilidade instantânea dos intervalos representa o desvio padrão SD1,
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representado pelo eixo transverso, da elipse formada pelos pontos. Já o eixo
longitudinal, indica a variabilidade de médio e longo prazo dos intervalos, chamado
de desvio padrão SD2.

3.4.2

Pletismografia

em

animais

não

anestesiados

após

estimulação

farmacológica (etapa 2)
Em outro grupo de animais, cinquenta (50) dias após a injeção da 6-OHDA ou
veículo no CPu, foram realizados os procedimentos cirúrgicos para o implante
bilateral de cânulas guias na região do RTN e dez dias após o implante, os animais
foram colocados individualmente na câmara de pletismografia para registro das
variáveis respiratórias, adaptada para estimulação externa e leitura simultânea
(LabChart Reader v8.1.2-2016; ADInstruments). A fR (respirações por minuto) e o VT
(mililitros por kilograma) foram registrados nos animais conscientes, pelo mesmo
princípio de pletismografia de corpo inteiro, porém em uma caixa de acrílico
adaptada para possibilitar o acesso ao animal durante os registros. Após as fases
exploratórias (45 a 60 minutos), a análise da ventilação em condições basais (21%
O2), hipercapnia (7% CO2 por 10 minutos) e após a injeção do NMDA foram
efetuadas. Na primeira parte deste protocolo, após os registros basais, foi injetada
solução salina e os parâmetros respiratórios foram avaliados (controle). Na segunda
metade do protocolo, o agonista glutamatérgico NMDA foi injetado e os parâmetros
respiratórios novamente avaliados. Deste modo, foi possível avaliar o efeito do
NMDA sobre os parâmetros ventilatórios, tanto nos animais controle (veículo) quanto
nos animais lesados (6-OHDA).
A calibração do volume foi realizada antes de cada registro por meio da
injeção de um volume conhecido de ar (1 ml) no interior da câmara. O VT foi
calculado usando a fórmula descrita por Malan (1973) e por estudos prévios
(Biancardi et al., 2008). A VE foi calculada pelo produto do VT e fR, também ajustada
pela pressão barométrica do ambiente e temperatura corporal do animal. Todos os
sinais foram ampliados, filtrados, gravados pelo software LabChart e então
analisados (off-line) pelo software de leitura (LabChart Reader v8.1.2-2016;
ADInstruments). Após a finalização dos experimentos, os animais foram sacrificados,
perfundidos e os encéfalos retirados para análise do sítio de injeção no RTN e
imuno-histoquímica para confirmar a lesão na SNc.

44

3.4.3

Pletismografia

em

animais

não

anestesiados

após

estimulação

optogenética (etapa 3)
Corresponde ao registro dos parâmetros respiratórios em animais não
anestesiados, nas condições basais e após o estímulo de luz (foto-estimulação) na
região do RTN, verificando assim, a ativação dos neurônios Phox2b transfectados
previamente com o constructo viral específico.
Trinta (30) dias após o implante de cânulas guias para a fibra óptica foi
utilizado o sistema de aquisição de dados PowerLab (PowerLab 16/30, ML880;
ADInstruments) para avaliação funcional. A fR e o VT foram registrados nos animais
conscientes, pelo mesmo princípio de pletismografia de corpo inteiro, porém em uma
caixa de acrílico adaptada para possibilitar o acesso ao animal durante os registros.
Todos os sinais foram ampliados, filtrados, gravados pelo software LabChart e então
analisados (off-line) pelo software de leitura (LabChart Reader v8.1.2-2016;
ADInstruments).
O sucesso da optogenética depende de ferramentas ópticas que podem
fornecer luz ao tecido neural de forma precisa, tanto em relação à intensidade
(potência, corrente, forma de onda, brilho) quanto em relação à distância do tecido
alvo. A interação luz - tecidos em optogenética corresponde à interface neural óptica
(ONI, optogenetic neural interface). Estes parâmetros são baseados em princípios
da física, especialmente a óptica, e no presente protocolo, foram titulados
especificamente para estimulação de neurônios em encéfalos de ratos adultos, na
região ventral do bulbo (Tabela 1).
Para o estímulo optogenético, simultaneamente ao registro ventilatório, foi
utilizado um cabo de fibra óptica (200 µm de diâmetro - ThorLabs, Newton, NJ, USA)
conectada a cânula guia fixa (CFM14L10, ThorLabs, USA) previamente implantada
na região do RTN. A ativação desta fibra possibilita a emissão de luz e ativação dos
neurônios Phox2b, aplicando um feixe de laser azul pelo amplificador de potência
(M470F3, ThorLabs) e ajustado pelo controlador óptico (DC2200 High-Power LED
controller, ThorLabs, USA) (Figura 5 e Tabela 1).
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Tabela 1 Parâmetros físicos da interface óptica neural para estímulo de neurônios do RTN
em animais não anestesiados e anestesiados após a indução do modelo experimental para
DP.
Parâmetros Físicos /
Fotônicos

Protocolo

Protocolo

Anestesiado

Não anestesiado

Espectro de Luz

Azul

Azul

Comprimento de onda

473 nm

470 nm

Tipo de emissor de luz

Diodo a Laser (Crystalaser)

LED a Laser (ThorLabs)

Potência

10, 20 e 30 mW

10 mW (1.9 mA) / 12 mW
(2.3 mA), 20 mW (3.9 mA)

Frequência

5, 10 e 20 Hz

10 e 20 Hz

ON: 0.5 - 10 ms

ON: 10 ms

OFF: 10 - 15 ms

OFF: 12 ms

Tipo de pulso

Quadrado

Quadrado

Modo de estímulo

Pulso

Continuo, Pulso e PWM
mode

Tempo de estímulo

10 s – 20 s

20 s - 1 min

Trem de pulso

Corrente máxima total

-

1000 mA (1A)

Corrente máxima de uso
para estímulo

-

100.5 mA

Corrente ótima de uso

-

1.9, 2.3 ou 3.9 mA

Brilho

-

2.3 - 90%

3.5 Histologia
3.5.1 Imuno-histoquímica nos experimentos neuroanatômicos
Ao término dos protocolos funcionais, os animais foram profundamente
anestesiados com pentobarbital de sódio (60 mg/Kg, i.p) e perfundidos através do
ventrículo cardíaco esquerdo com heparina (0,5 ml) e solução tampão (PBS [250 ml,
pH 7,4]), seguido de paraformaldeído (PFA [500 ml, 4% em 0,1 M de fosfato, pH
7,4]). Os encéfalos foram retirados e submersos em fixador (formaldeído, pH 7,4%) e
mantidos no agitador por 4 horas. Para desidratação, os encéfalos foram então
mantidos em solução de sacarose (20% sacarose e 80% de PBS) a 4°C, por no
mínimo 24 horas. Os tecidos encefálicos foram obtidos por meio de cortes em
micrótomo numa espessura de 40 µm e guardados em solução anti-congelante
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(crioprotetora: 20% de glicerol, 30% de etileno glicol em 50 mM de fostato, pH 7,4)
que preserva as qualidades do tecido encefálico para posterior tratamento imunohistoquímico (Schreihofer e Guyenet, 1997). Todos os procedimentos foram
realizados utilizando o método de free-floating de acordo com protocolos descritos e
padronizados previamente (Rosin et al., 2006; Patil et al., 2014).
Para avaliar a extensão e a seletividade da lesão causada pela 6-OHDA, os
cortes da SNc foram selecionados e submetidos à metodologia de imunoperoxidase
com anticorpo específico para detecção da enzima limitante da síntese de dopamina
(tirosina-hidroxilase, TH). Além da SNc, foram processados cortes de regiões
bulbares para imunorreatividade para o fator de transcrição Phox2b no RTN e NTS e
para receptores de substância P do tipo neurocinina-1 (NK1) no preBotC e no rVRG.
Para avaliar a efetividade da transfecção viral, os cortes do RTN foram
selecionados e submetidos à metodologia de fluorescência de tripla marcação com
anticorpo específico para detecção da enzima limitante da síntese de dopamina
(tirosina-hidroxilase, TH), proteína verde GFP (green fluorescent protein) e para o
fator de transcrição Phox2b. Nenhuma marcação foi observada quando anticorpos
primários foram omitidos.
Os cortes encefálicos foram montados em sequência rostro-caudal em
lâminas

gelatinizadas

e

posteriormente,

com

exceção

das

fluorescências,

desidratadas em álcool e cobertas com lamínulas (DPX - Aldrich, Milwaukee, WI,
USA). Os detalhes a respeito dos anticorpos utilizados no presente estudo
encontram-se na tabela 2.
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Tabela 2 Protocolo de imuno-histoquímica: anticorpos primários e secundários
Célula

Região

Neurônios
Catecolaminérgicos
(TH+)

SNc

Neurônios Phox-2b
(Phox-2b+)

NTSc, NTSi,
RTN

Neurônios NK-1r
(NK1+)

preBotC,
rVRG

Transfecção viral
(TH+)

Transfecção viral
(GFP+)

Transfecção viral
(Phox2b+)

RTN

Anticorpo

[ ]

Marca

Primário: 24 h
Mouse α TH

(1:1000)

Chemicon, Temecula
(CA,USA)

Secundário: 24 h
Donkey α Mouse

(1:500)

Jackson I.R
(West Grove, PA, USA)

Primário: 24 h
Rabbit α Phox-2b
Secundário: 24 h
Donkey α Rabbit
Primário: 24 h
Rabbit α NK-1
Secundário: 24 h
Donkey α Rabbit
Primário: 24 h
Mouse α TH
Secundário: 24 h
Donkey α Mouse
Alexa 594
Primário: 24 h
Chicken α GFP
Secundário: 24 h
Donkey α Chicken
Alexa 488
Primário: 24 h
Rabbit α Phox-2b
Secundário: 24 h
Donkey α Rabbit
Alexa 647

J.F. Brunet
(Paris, France)
Jackson I.R
(1:500)
(West Grove, PA, USA)
Sigma-Aldrich, St.
Louis
(1:7500)
(MO, USA)
Jackson I.R
(1:500)
(West Grove, PA, USA)
Chemicon, Temecula
(1:1000)
(CA, USA)
(1:800)

(1:500)

(1:1000)

Jackson I.R
(West Grove, PA, USA)
Aves Labs, Tigard
(Oregon, USA)

(1:500)

Jackson I.R
(West Grove, PA, USA)

(1:400)

J.F. Brunet
(Paris, France)

(1:500)

Jackson I.R
(West Grove, PA, USA)

Foram quantificadas 1 em 6 séries de seções do encéfalo de 40 µm por
animal, totalizando uma distância de 240 µm entre os cortes. Para a localização dos
grupamentos neuronais avaliados neste estudo, foram consideradas como
referência algumas estruturas anatômicas. Para a quantificação dos neurônios da
SNc foram considerados 5 cortes rostrais ao término do núcleo geniculado medial
(Bregma -6,30 mm). Com isso, os cortes analisados correspondem ao intervalo de
Bregma entre -5,34 a -6,30 mm. Para a quantificação dos neurônios da região do
NTS em sua porção intermediária e comissural, foram utilizados 4 cortes caudais ao
fechamento do 4˚ ventrículo (Bregma -13,68 mm). Com isso, os cortes analisados
correspondem ao intervalo de Bregma entre -13,68 a -14,40 mm. Para a
quantificação dos neurônios do RTN, localizados ventralmente à porção caudal do
núcleo motor facial e próximo à superfície ventral do bulbo foram considerados 4
cortes rostrais à porção mais caudal do núcleo facial (Bregma -11,60 mm). Com isso,
os cortes analisados correspondem ao intervalo de Bregma entre -10,88 a -11,60
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mm. Para quantificar a densidade de receptores do tipo NK1 do preBotC e do rVRG
que se localizam ventralmente à porção compacta ou não do núcleo ambíguos,
respectivamente, foram considerados 4 cortes caudais ao surgimento do núcleo
linear (Bregma -12,30 mm). Com isso, os cortes analisados correspondem ao
intervalo de Bregma entre -12,30 a -13,02 mm.
3.5.2 Imuno-histoquímica nos experimentos biomoleculares
Para os experimentos aos quais os tecidos encefálicos foram utilizados para
extração celular e análises biomoleculares, armazenamos os encéfalos e os
identificamos seguindo o padrão internacional para o transporte marítimo e aéreo de
tecidos biológicos do Brasil (USP) para a Universidade do Estado de Ohio (OSU) na
cidade de Columbus, EUA. O transporte foi previamente autorizado e certificado
pelas autoridades competentes (MAPA 0155 / SVA.VCP / 29 de julho de 2017). Ao
chegar ao destino, os encéfalos foram imediatamente cobertos com uma solução
especial para pré-tratamento em altas temperaturas (Optimal Cutting Temperature OCT, Embedding) e armazenados em um freezer a -80 ° C.
Os encéfalos foram cortados por criogenia em 40 μm e 12 μm de espessura
para as análises imuno-histoquímicas das regiões SNc e RTN, respectivamente. Os
tecidos foram então armazenados em solução anticongelante (crioprotetor: 20% de
glicerol, 30% de etilenoglicol em fosfato 50 mM, pH 7,4) que preservou suas
qualidades para tratamento imuno-histoquímico adicional (Schreihofer e Guyenet,
1997). Todos os procedimentos imuno-histoquímicos foram pelo método de freefloating de acordo com os protocolos descritos anteriormente (Rosin et al., 2006;
Patil et al., 2014).
Para a quantificação dos neurônios do SNc, foram quantificadas 1 em cada 6
séries de seções cerebrais de 40 μm por animal, totalizando uma distância de 240
μm entre os cortes. Foram consideradas cinco seções no final do núcleo geniculado
medial (Bregma-6,30 mm), resultando em um intervalo de Bregma entre -5,34 e 6,30 mm para análise. Para a quantificação dos neurônios RTN, localizados
ventralmente na porção caudal do núcleo motor facial e próximo à face ventral da
medula, foram considerados 1 em 10 séries de seções de 12 μm por animal,
resultando em um intervalo de Bregma entre -11,12 a -11,60 mm.
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3.6 Captura de extrato celular e microdissecção a laser
Para obtenção do extrato de tecido biológico na região do RTN foi utilizada a
técnica de microdissecção e sucção por captura a laser (LCM) acoplada a um
microscópio invertido (PalmRobo 4.5 Technologies, Carl Zeiss, MicroImaging GmbH,
Munchen, Alemanha) para posterior análise biomolecular (Roy e Sen, 2013). Este
método oferece uma combinação de corte a laser ultravioleta (UV) e captura de laser
infravermelho (IR). Primeiramente, encapsulamos a região do encéfalo de interesse
em uma solução especial para corte à baixa temperatura (OCT). Os tecidos da
região RTN foram então separados por criogenia a temperatura controlada
(Cryostate, Leica / CM 1800). Para as secções de LCM, foram obtidas 1 em cada 10
séries de secções do RTN de 12 μm por animal, totalizando uma distância de 120
μm entre os cortes. Consideramos os 8 cortes mais rostrais para a porção caudal do
núcleo facial (Bregma -11,60 mm). Assim, as seções analisadas correspondem ao
intervalo de Bregma entre -10,88 e -11,60 mm, cobrindo uma faixa total de 840 μm
entre os Bregmas. As fatias foram então montadas em lâminas especiais de
membrana de naftalato de polietileno (PEN-Membrane Slide 1,0 mm, Carl Zeiss) que
permitem cortar e obter tecidos biológicos sob microscopia eletronicamente
controlada. Posteriormente, a desidratação das lâminas ocorreu por baterias de
álcool (75%, 85%, 90% e 100%) e imediatamente secadas em uma estufa a vácuo
(Dessecador Sanplatec Dry Keeper). Finalmente, após o acoplamento da lâmina ao
microscópio, foi ajustado o foco ao laser UV de nitrogênio frio no traçado
previamente construído em software específico, correspondente à região do RTN. O
corte a laser de cada seção foi então sugado até um micro Eppendorf acoplado na
base do sistema. Em seguida, os tecidos foram submersos em uma solução de
digestão enzimática (surfactante RapiGest™ SF, Water Corporation, Milford, MA,
EUA) e armazenados em freezer a -80 ° C.
3.7 Espectrometria de massa para identificação proteica
Foram realizadas análises em 8 cortes do RTN por animal (DP, n = 04;
Veículo, n= 04). Os tecidos foram analisados sequencialmente por espectrometria de
massa com cromatografia líquida (LC / MS) usando o espectrômetro Orbitrap. As
amostras foram descongeladas e processadas em ondas de ultrassom de baixa
potência por um tempo total de 60s (3s seguidos em on por 3s em off). As amostras
foram então fervidas a 100 ° C durante 5 minutos e arrefecidas até à temperatura
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ambiente. Uma alíquota foi então removida para determinação da concentração de
proteína. O agente redutor ditioteitrol (DTT) foi adicionado a uma concentração final
de 5 mM e aquecido a 60 ˚C por 30 min. Em seguida, adicionou-se o inibidor
irreversível para cisteínas-peptidases (iodoacetamida - IAA) a uma concentração
final de 15 mM e incubou-se à temperatura ambiente, no escuro durante 15 minutos.
As amostras foram digeridas durante a noite com 1:30 tripsina: proteína a 37 ° C. A
digestão foi interrompida pela adição de 0,5% do ácido trifluoroacético (TFA) e
centrifugada a 13.000ºC durante 5 minutos e o sobrenadante removido. As amostras
foram armazenadas a -80 ˚C até a análise. Antes da análise, as amostras foram resuspensas em ácido acético 50 mM. A espectrometria de massa tandem de
cromatografia líquida-nanospray (LC / MS / MS) foi realizada em um espectrômetro
de massa Thermo Scientific orbitrap Fusion equipado com um EASY-Spray™. A
análise foi programada para uma varredura completa gravada entre m / z 400 - 1600
e uma varredura MS / MS para gerar espectros de íons para determinar a sequência
de aminoácidos em varreduras consecutivas a partir dos picos mais abundantes de
espectro nos próximos 3 segundos. A análise dos dados foi realizada utilizando o
Mascot 2.6.0. Os dados foram filtrados para permitir apenas identificações de alta
confiança (1% para False Discovery Rate - FDR). Os resultados foram compilados
em Scaffold, usando um FDR a 1% para proteínas e permitindo a comparação entre
amostras (veículo x grupo experimental para DP – 6OHDA).
3.8 Análises por proteômica de funções moleculares
Para a interpretação final dos dados, foi utilizada uma ferramenta de análise
bioestatística da expressão gênica e proteômica, baseada na Ingenuity Knowledge
Base (Ingenuity Pathway Analysis - IPA®). A análise IPA discerne funções
moleculares e celulares e vias canônicas com base em milhões de achados
relatados na literatura. Este software é atualizado semanalmente e é baseado na
web para análise, integração e interpretação de dados derivados de experimentos
ômicos, como metabolômica, proteômica e experimentos em pequena escala que
geram listas de genes e substâncias químicas.
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3.9 Eletromiografia dos músculos respiratórios e registros ventilatórios em
animais anestesiados
Para o estímulo optogenético em animais anestesiados, simultaneamente ao
registro ventilatório, uma fibra óptica (200 µm de diâmetro - ThorLabs, Newton, NJ,
USA) foi acoplada ao aparelho estereotáxico e encostada diretamente na superfície
ventral do bulbo (RTN). A foto-estimulação, por meio de um feixe laser de luz azul
(CrystaLaser Mode BC-473-050-M; Reno, NV), foi testada em diferentes padrões de
potência, a fim de verificar qual melhor ativaria os neurônios Phox2b (Tabela 1).
Os animais foram anestesiados com isoflurano (5%) em 100% de oxigênio.
Posteriormente, foram traqueostomizados com uma cânula de metal e acoplados à
ventilação mecânica, mantendo-os com 2% de isoflurano diluído em 100% de
oxigênio, frequência respiratória de 60-80 ciclos/s, volume de 1 a 1,2 ml/100g de rato
e com uma pressão positiva no final da expiração (PEEP) de 1 cmH2O durante todos
os procedimentos cirúrgicos. Um acesso ventral com divulsionação (afastamento)
sem secção dos músculos cervicais possibilitou completa visualização da superfície
ventral do bulbo.
Algumas etapas complementares ao protocolo de foto-estimulação foram
adotadas a fim de registrar os parâmetros eletrofisiológicos, descritos a seguir:
 Vagotomia bilateral para evitar influências inibitórias dos receptores de
distensão pulmonar sobre o padrão respiratório.
 Canulação da artéria e veia femorais para registro da pressão arterial pulsátil
(PAP) e administração de anestésicos, respectivamente.
 Remoção de tecidos para divulsionar as estruturas cervicais ventrais para
acesso a porção ventral do RTN (músculo mandibular, parte mastoide dos
músculos esternocefálico, esternohióideo e cleidocefálico, músculo digástrico
e cartilagem tireoidiana, artérias e veias faciais, veia jugular externa e artéria
carótida comum).
 Acoplamento de eletrodos de prata nos músculos diafragma e reto abdominal
para avaliar a atividade inspiratória e expiratória ativa respectivamente, por
meio de duas incisões longitudinais na região abdominal, adotando-se a
costela inferior e a linha média abdominal do animal como referências.
Antes de iniciar os experimentos, a ventilação foi ajustada para níveis de CO2
expirado em 4% (valores basais) (60 a 80 ciclos/s; volume de 1 a 1,2 ml/100 g de
animal). A estimulação dos quimiorreceptores centrais foi realizada aumentando-se
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os valores de CO2 expirado de 4% para 10%. Durante todo o procedimento, os
animais receberam uma sonda retal para monitorização da temperatura corpórea,
mantendo-a em 37 ºC utilizando-se um colchão com resistência interna para
aquecimento. O índice de CO2 expirado pelo animal foi monitorado durante o
experimento por meio de um capnômetro (Columbus Instruments, Ohio, USA)
acoplado ao ventilador. Com o término dos procedimentos cirúrgicos, o anestésico
inalatório isoflurano foi substituído pelo anestésico endovenoso uretano (1,2-1,4
g/kg), mantendo os animais ventilados com 100% de oxigênio.
Todos os sinais foram amplificados em 20K, filtrados de 100 a 3000 Hz e
adquiridos por meio de um conversor analógico digital (CED 1401, Cambridge
Electronic Design, UK) de 8 canais. O sinal foi copiado para um sistema de
aquisição de dados versão 6.16 do Spike 2 software (CED, Cambridge Electronic
Design, UK). As atividades integradas do diafragma (DiaEMG) e do abdominal
(AbdEMG) foram obtidas após retificação e suavização (τ = 0,03) a partir do sinal
original. Os ruídos foram subtraídos antes de se realizar qualquer cálculo, e a
atividade muscular fisiológica (Basal; frequência e amplitude) foi considerada no
momento imediatamente antes de qualquer estímulo realizado. As atividades foram
normalizadas para 100%, e o ∆ da porcentagem foi utilizado para comparar as
alterações promovidas.
3.10 Análises neuroanatômicas, aquisição de imagens e contagem de células
Nos experimentos neuroanatômicos, para localizar os grupamentos neuronais
marcados e quantificar a extensão das lesões, imagens dos cortes encefálicos foram
capturadas por fotomicrografia em microscópio de luz transmitida (NIKON Eclipse E1000), acoplado a uma câmera digital (NIKON DXM – 1200). As imagens obtidas por
fotomicrografia foram editadas pelo programa ImageJ (programa de domínio público
disponibilizado pelo NIH; http//rsb.info.nih.gov/ij/), que permitiu as contagens de
neurônios nas diversas áreas estudadas no trabalho. A quantificação dos neurônios
que expressam o fator de transcrição Phox2b foi por meio da identificação direta do
núcleo celular. Já a quantificação dos receptores para substância P (NK1r) foi por
densitometria de uma área pré-estabelecida, referentes a região do preBotC e do
rVRG.
Já para os experimentos biomoleculares, as imagens das seções encefálicas
foram feitas por microscópio de luz (Microscópio Axio, Imager.M2, HAL 100, Carl
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Zeiss, Gmbh, Göttingen, Alemanha) acoplado a uma câmera digital (Carl Zeiss AXIO
CAm MRC) para localizar os neurônios marcados e quantificar a extensão das
lesões. Essa quantificação seguiu o método de amostragem sistemática, sem viés
de contagem (estereologia). Este método permite a análise de imagens não apenas
em duas dimensões (2D: comprimento e largura), mas também profundidade (3D) e
tempo (4D) (Weibel, 1979; Cruz-Orive, 1997). A técnica de quantificação por
estereologia de fragmentação simultânea de imagens utiliza fórmulas de geometria
probabilística para determinar o volume (μm³), número total de objetos (N),
densidade (%), comprimento (mm / mm³) e área de superfície (mm² / mm³).
Utilizamos a amostragem óptica (Microscópio Axio, Carl Zeiss, Imager.M2, HAL
100), em lentes 4x (baixa ampliação) para delinear a área de análise e 40x (alta
ampliação) para adicionar os marcadores de contagem. Delineamos os grupos de
neurônios baseados na marcação da tirosina hidroxilase (TH+) e o fator de
transcrição Paired-like transcription factor homeobox 2b (phox2b+), com referência
ao atlas anatômico de Paxinos e Watson (1998) e estudos anteriores (Mulkey et al.
2004). Para a quantificação final, foi utilizado o software Stereo Investigator
Neurolucida (versão 2017; MBF Bioscience, Optical Fractionator 3D, Williston,
Vermont, EUA). O número total de neurônios TH e Phox2b positivos (N) foi estimado
em: N = (1 / ssf × 1 / asf × ΣQ−), onde asf = fração amostral da área, ssf = fração
amostral da seção e ΣQ− = soma dos neurônios positivos. A variância amostral
(coeficiente de erro, CE) apresentou valores reduzidos, mostrando que a variação
entre as amostras atendia aos critérios de avaliações estereológicas em tecidos
biológicos. Toda a nomenclatura anatômica foi baseada no atlas de Paxinos e
Watson (1998) e trabalhos anteriores (Mulkey et al., 2004; Gourine et al., 2005;
Takakura et al., 2008; Wenker et al., 2010).
3.11 Análises estatísticas
Para os protocolos I, III e IV, referentes às análises neuroanatômicas,
funcionais e de estimulação neuronal, os dados foram apresentados como média ±
desvio padrão da média (DPM). Para análise estatística foi utilizada análise de
variância (ANOVA) One Way ou para medidas repetidas (ANOVA) com o modelo
linear geral (GLM) seguida pelos pós-testes de Tukey ou Bonferroni, quando
necessário. Para avaliar a correlação do nível de lesão das regiões encefálicas e as
alterações funcionais, utilizamos o teste estatístico de correlações de Pearson (r). O
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nível de significância considerado em todos os testes foi de 5%. Para o protocolo II,
foi utilizado o programa Sigma Stat 3.0 (Jandel Corporation, Point Richmond, CA).
Todos os dados são apresentados como a média ± desvio padrão da média (DPM).
Na análise de espectrometria de massa, a quantificação relativa foi realizada pela
abordagem de contagem espectral (Liu et al., 2004; Colinge et al., 2015) na qual o
número de espectros MS / MS identificados a partir da mesma proteína é usado para
representar abundância proteica. A análise de significância da abundância relativa
de proteína foi determinada pela análise dos dados de contagem espectral usando o
edgeR bioconductor package (Robinson et al., 2010). A contagem espectral dos
peptídeos foi modelada como uma distribuição binomial negativa de Poisson, usado
para moderar a superdispersão através de cada proteína. Uma correção multi-teste
de Benjamini / Hochberg (α = 0,05) foi aplicada aos valores de p finais para controlar
falsos negativos (Benjamini e Hochberg, 1995). Um limiar estatístico de p ≤ 0,05 com
fold-change (FC) ≥ 2 foi considerado significativo para a identificação de genes
diferencialmente expressos entre os grupos que receberam solução salina e 6OHDA. O nível de significância considerado em todos os testes foi de 5%.
4 PROTOCOLOS EXPERIMENTAIS
Com o intuito de responder às questões centrais e atingir os objetivos
traçados nesta tese, o plano de trabalho apoiou-se em quatro protocolos principais.
Todos os protocolos partiram do mesmo modelo experimental, porém, com grupos
distintos de animais, cada qual com técnicas e objetivos específicos peculiares.
4.1 PROTOCOLO I: Análise neuroanatômica e funcional
Avaliar temporalmente as alterações neuroanatômicas de regiões
envolvidas no controle neural respiratório, produzidas pela indução da DP pela
injeção de 6-OHDA no estriado e correlacionar com alterações funcionais.
Objetivos: Experimentos prévios do nosso laboratório mostraram que após
60 dias da lesão da SNc, observou-se redução do número de neurônios em diversas
regiões envolvidas no controle neural da respiração. Entretanto, nesse mesmo
estudo, observou-se uma redução na frequência respiratória já a partir do 40° dia
(Tuppy et al., 2015). Assim, o objetivo do presente protocolo experimental foi avaliar
se as alterações no número de neurônios em regiões críticas para o controle
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respiratório, como no RTN, NTS, preBotC e rVRG ocorrem antes, durante ou após
as alterações funcionais, ou seja, 30, 40 ou 60 dias após a lesão da SNc.
Protocolo experimental: A toxina 6-OHDA (24 µg/µl) ou veículo foi injetado
bilateralmente no corpo do estriado, um dos componentes dos núcleos da base,
especificamente na região dos núcleos Caudado e Putâmen (CPu), para efetuar
uma lesão retrógrada dos neurônios nigro-estriatais (revisado por Blum et al., 2001),
sendo 2 injeções de 0,5 µl por lado em 2 coordenadas distintas. Foram utilizados
diferentes grupos de animais para cada período testado. Um dia antes e 30, 40 ou
60 dias após as injeções bilaterais de 6-OHDA, os animais foram colocados
individualmente em uma câmara de pletismografia de corpo inteiro (EMKA
Technologies, Falls Church, VA, USA). Durante o período inicial, a câmara foi
ventilada com ar atmosférico umedecido (21% O2). Após as fases exploratórias que
variaram entre 45 e 60 minutos, a mensuração da ventilação basal foi efetuada. Em
seguida, os animais foram também submetidos à hipercapnia (mistura gasosa de 7%
CO2, balanceada com 21% O2 e 72% N2) durante 10 minutos. A ventilação dos
animais foi mensurada aos 5 e 10 minutos após o início da hipercapnia. Ao final dos
10 minutos, a câmara foi novamente ventilada com ar atmosférico durante 30
minutos e a ventilação basal mensurada novamente. Logo após os experimentos
funcionais, os animais foram profundamente anestesiados, perfundidos e seus
encéfalos retirados para análise imuno-histoquímica. A extensão da lesão foi
estimada analisando-se a quantidade de neurônios remanescentes na região da
SNc. Foi feita a análise para revelação da imunorreatividade de NK1-r para o
preBotC e na região do rVRG, além do fator de transcrição Phox2b para o RTN e
NTS. Após a realização dos tratamentos imuno-histoquímicos, os cortes foram
montados em lâminas e analisados num microscópio para verificação e
quantificação dos resultados (Figura 7).
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Figura 7: Protocolo experimental para análises neuroanatômicas e funcionais após injeção bilateral de 6hidroxi-dopamina (6-OHDA) ou veículo no estriado (CPu).

4.2 PROTOCOLO II: Análise biomolecular
Investigar as alterações biomoleculares na região do RTN após a
indução do modelo experimental da DP
Objetivos: No modelo de DP induzido pela injeção bilateral de 6-OHDA no
estriado foi possível observar redução dos neurônios marcados positivamente para o
fator de transcrição Phox2b. Deste modo, este protocolo teve como objetivo
investigar a presença de alterações biomoleculares nesta região usando análises de
proteômica de tecidos do RTN após a indução do modelo para DP. As análises
biomoleculares deste protocolo foram realizadas durante o estagio BEPE (FAPESP
2017/11165-1) no Departamento de Patologia e Neurociências da Faculdade de
Medicina, Universidade Estadual de Ohio (OSU), Columbus, Ohio, EUA.
Protocolo experimental: O modelo experimental da DP foi induzido da
mesma forma que descrito no protocolo anterior. Sessenta (60) dias após as
injeções de 6-OHDA, os animais foram profundamente anestesiados, perfundidos e
seus encéfalos removidos para análises moleculares. Foram utilizadas as técnicas
para identificação de sequências proteicas (espectrometria de massa), identificação
de funções moleculares e vias canônicas (proteômica), além de imunohistoquímicas. As seções foram montadas em lâminas e analisadas ao microscópio
para quantificação da lesão e para análise biomolecular (Figura 8).
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Figura 8: Protocolo experimental para análise biomolecular na região RTN após injeção bilateral de 6hidroxi-dopamina (6-OHDA) ou veículo no estriado (CPu).

4.3 PROTOCOLO III: Estimulação farmacológica não seletiva de neurônios
bulbares envolvidos no controle neural da respiração
Avaliar os efeitos da ativação farmacológica não seletiva dos neurônios
do RTN nas respostas respiratórias em ratos não anestesiados e submetidos
ao modelo experimental da DP.
Objetivos: No modelo de DP induzido pela injeção bilateral de 6-OHDA no
estriado, observou-se redução da frequência respiratória e do número de neurônios
Phox2b do RTN. Essa região está intimamente relacionada ao controle da
quimiorrecepção central, da inspiração e expiração (Feldman et al., 2003). Diante
disso, este protocolo teve por objetivo investigar se a estimulação farmacológica não
seletiva dos neurônios Phox2b do RTN seria capaz de restaurar ou melhorar o
padrão respiratório nesse modelo.
Protocolo experimental: O modelo experimental da DP foi induzido da
mesma forma que descrito no protocolo 4.1. Cinquenta (50) dias após a injeção da
6-OHDA ou veículo no CPu, os animais sofreram os procedimentos cirúrgicos para o
implante bilateral de cânulas guias na região do RTN. Sessenta (60) dias após as
injeções de 6-OHDA, os animais foram colocados individualmente em uma câmara
de pletismografia adaptada para estimulação externa à câmara (LabChart Reader
v8.1.2-2016; ADInstruments). Após as fases exploratórias que variaram entre 45 e
60 minutos, a mensuração da ventilação basal foi efetuada (ar atmosférico com 21%
O2). Após um período de estabilização, foram realizadas as injeções bilaterais de
salina ou NMDA (5 pmol/50 nl) no RTN e os parâmetros ventilatórios foram
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novamente registrados. Para finalizar o protocolo, a câmara foi então novamente
ventilada com ar atmosférico durante 30 minutos para mensuração da ventilação
basal final (Figura 9). Após os experimentos de pletismografia, os animais foram
profundamente anestesiados, perfundidos e seus encéfalos retirados para análise
imuno-histoquímica. Os cortes foram montados em lâminas e analisados num
microscópio para verificação e quantificação dos resultados. A extensão da lesão foi
estimada analisando-se a quantidade de neurônios remanescentes na região da
SNc e a efetividade das injeções com NMDA foi confirmada pela observação do sítio
de injeção.

Figura 9: Protocolo experimental para registro de parâmetros ventilatórios em pletismografia após
injeção bilateral de salina e NMDA no RTN.

4.4 PROTOCOLO IV: Estimulação optogenética seletiva de neurônios bulbares
envolvidos no controle neural da respiração
Avaliar se a ativação optogenética seletiva de neurônios restantes do
RTN é capaz de restaurar a deficiência respiratória observada no modelo da DP
induzido pela injeção de 6-OHDA no estriado.
Objetivos: Avaliar em animais não anestesiados e anestesiados se a
estimulação optogenética dos neurônios Phox2b do RTN seria capaz de melhorar os
parâmetros respiratórios basais nestes animais. Neste último protocolo, após a
indução do modelo experimental, foram estimulados os neurônios do RTN de
maneira seletiva, com transfecção de um constructo viral específico para neurônios
Phox2b.
Protocolo experimental para optogenética: Neste mesmo protocolo, antes
das estimulações optogenéticas, decidimos avaliar os parâmetros ventilatórios 60
dias após a indução do modelo, novamente com pletismografia de corpo inteiro
(EMKA Technologies, Falls Church, VA, USA) em condições complementares, com
desafios em hipóxia e desafio de estimulação quimiorreflexa máxima (MCS). Nesta
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etapa, após a fase exploratória, a mensuração das variáveis respiratórias basal foi
efetuada por 30 minutos. Em seguida, os animais foram submetidos por 10 minutos
em hipóxia (mistura gasosa de 8% de O2, balanceada com 92% de N2). Ao final
desse intervalo, a câmara foi ventilada com ar atmosférico por 30 minutos e as
variáveis respiratórias mensuradas novamente (período de recuperação). Logo em
seguida, os animais foram submetidos por um período de 10 minutos em
hipercapnia (mistura gasosa de 7% de CO2, balanceada com 21% de O2 e 72% de
N2) e mais 10 minutos com estimulação máxima (mistura gasosa de 8% de O2,
balanceada com 85% de N2 e 7% de CO2). Por fim, a câmara foi ventilada com ar
atmosférico por 30 minutos encerrando o ciclo (Figura 10).
Para a estimulação optogenética nos animais não anestesiados, previamente
aos procedimentos cirúrgicos, os animais foram submetidos ao registro ventilatório
basal por meio de pletismografia adaptada para estimulação externa à câmara
(LabChart Reader v8.1.2-2016; ADInstruments). O modelo experimental da DP foi
induzido da mesma forma que descrito no protocolo 4.1. Trinta (30) dias após a
injeção da toxina, os animais foram submetidos aos procedimentos cirúrgicos para o
implante de cânulas guias fixas (ThorLabs CFM 14L10, USA) para injeção unilateral
do vírus contendo o promotor PRSx8-ChR2-eYFP/GFP lentivírus na região do RTN.
Sessenta dias após a injeção de 6-OHDA no CPu, os animais receberam a fotoestimulação dos neurônios do RTN e foram feitas medidas dos parâmetros
respiratórios por pletismografia. Após 24 horas aos experimentos com animais livres
de anestesia, os animais foram anestesiados e uma nova estimulação optogenética
dos neurônios do RTN foi realizada. As respostas ventilatórias, no entanto, foram
obtidas por meio de eletromiografia dos músculos diafragma e abdominal (Figura
10). Para a foto-estimulação dos animais não anestesiados, os procedimentos
cirúrgicos para acesso ao RTN foram por via dorsal e fixação de cânula guia
permanente com resina acrílica (detalhes no item 3.4.3). Para a foto-estimulação dos
animais

anestesiados,

foram

adotados

os

procedimentos

eletrofisiologia e acesso ao RTN por abertura ventral.

cirúrgicos

de
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Figura 10: Protocolo experimental para registro de parâmetros ventilatórios e foto-estimulação do RTN
após indução do modelo experimental para DP.

5 RESULTADOS
5.1 PROTOCOLO I: Análise neuroanatômica e funcional
5.1.1 Efeito da injeção bilateral de 6-OHDA no CPu sobre neurônios
catecolaminérgicos da substância negra
Foram utilizados neste protocolo 43 animais. Destes, 13 receberam solução
veículo (salina) e, portanto, foram considerados controles. Sendo assim, 30 animais
receberam injeções bilaterais de 6-OHDA no estriado (CPu), 10 pertencentes ao
grupo analisado 30 dias após a indução do modelo experimental, 8 animais
analisados 40 dias após e 12 animais 60 dias após. Os resultados mostraram que
dos 30 animais que receberam 6-OHDA, 18 apresentaram uma redução maior do
que 70% no número de neurônios catecolaminérgicos da SNc, sendo 5 animais do
grupo 30 dias, 7 do grupo 40 e 6 do grupo 60 dias. Deste modo, estes animais
apresentaram respectivamente redução de 73,4%, 73% e 77,6% dos neurônios
dopaminérgicos da SNc (30 dias, 399 ± 4; 40 dias, 406 ± 17; 60 dias, 336 ± 23; vs.
veículo: 1505 ± 56 neurônios, p < 0,001, Figura 11).
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Figura 11: Fotomicrografias e quantificações da SNc após indução do modelo experimental para DP no
protocolo neuroanatômico.
Animais receberam injeção bilateral de veículo (A) ou 6-OHDA (24 µg/µl) e foram sacrificados 30 (B), 40 (C) ou
60 (D) dias após a injeção da toxina (Bregma - 5,82). E) Número de neurônios imunorreativos para TirosinaHidroxilase (TH) na SNc. Análise de Variância (ANOVA) one-way com post hoc de Tukey. *p < 0,001 em relação
ao grupo veículo. Dados exibidos em média ± SD. Abreviações: SNC, substância negra compacta; SNR,
substância negra reticulada; VTA, área tegmental ventral.
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Como os resultados prévios do laboratório mostraram que as alterações
funcionais respiratórias e a redução de neurônios do RTN, NTS, preBotC e rVRG
ocorrem apenas nos animais com lesão superior a 70% dos neurônios da SNc
(Tuppy et al., 2015), decidimos continuar o protocolo de imuno-histoquímica e
quantificação das outras regiões envolvidas no controle neural respiratório apenas
nos animais em que a lesão atingiu essa extensão.

5.1.2 Efeito da injeção bilateral de 6-OHDA no CPu sobre neurônios Phox2b do
NTS e do RTN
Os resultados mostraram que após 30, 40 e 60 dias da injeção de 6-OHDA no
estriado ocorreu redução de 46% no número de neurônios Phox2b na porção
comissural do NTS (30 dias, 290 ± 92; 40 dias, 301 ± 44; 60 dias, 263 ± 19; vs.
veículo: 531 ± 58 neurônios, p < 0,05, Figura 12). Não houve diferença quando
observado a redução de neurônios na porção comissural do NTS entre os diferentes
grupos que receberam 6-OHDA. Na região intermediária, houve redução de 30% e
51% dos neurônios após 30 e 40 dias, respectivamente, ao passo que após 60 dias
observamos uma redução adicional, ou seja, aproximadamente 56% (30 dias, 955 ±
182; 40 dias, 675 ± 190; 60 dias, 598 ± 97; vs. veículo: 1374 ± 336 neurônios, p <
0,05, Figura 13).
Também foi possível observar redução de 55% de neurônios Phox2b no RTN
em relação ao grupo controle, porém, não entre os grupos que receberam injeções
de 6-OHDA (30 dias, 81 ± 9; 40 dias, 80 ± 11; 60 dias, 74 ± 15; vs. veículo: 172 ± 11
neurônios, p < 0,001, Figura 14).
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Figura 12: Fotomicrografias e quantificações das regiões do NTS comissural após a indução do modelo
experimental.
Animais que receberam injeção bilateral de veículo (A) ou 6-OHDA (24 µg/µl) e foram sacrificados 30 (B), 40 (C)
ou 60 (D) dias após a injeção da toxina (Bregma -14,16). E) Número de neurônios imunorreativos para o fator de
transcrição Phox2b do NTS comissural. Análise de Variância (ANOVA) one-way com post hoc de Tukey. *p <
0,05 em relação ao grupo veículo. Dados exibidos em média ± SD. Abreviações: CC canal central; GR, núcleo
grácil.
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Figura 13: Fotomicrografias e quantificações das regiões do NTS intermediário após a indução do
modelo experimental.
Animais que receberam injeção bilateral de veículo (A) ou 6-OHDA (24 µg/µl) e foram sacrificados 30 (B), 40 (C)
ou 60 (D) dias após a injeção da toxina (Bregma -13,68). E) Número de neurônios imunorreativos para o fator de
transcrição Phox2b do NTS intermediário. Análise de Variância (ANOVA) one-way com post hoc de Tukey. *p <
0,05 em relação ao grupo veículo. # diferença do grupo 30 dias em relação aos 60 dias. Dados exibidos em
média ± SD. Abreviações: AP, área postrema; CC, canal central; ts, trato solitário; XII, nervo hipoglosso.
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Figura 14: Fotomicrografias e quantificações da região do RTN após a indução do modelo experimental.
Animais que receberam injeção bilateral de veículo (A) ou 6-OHDA (24 µg/µl) e foram sacrificados 30 (B), 40 (C)
ou 60 (D) dias após a injeção da toxina (Bregma -11,6). E) Número de neurônios imunorreativos para o fator de
transcrição Phox2b no RTN. Análise de Variância (ANOVA) one-way com post hoc de Tukey. *p < 0,001 em
relação ao grupo veículo. Dados exibidos em média ± SD. Abreviações: Amb, núcleo ambíguos; py, trato
piramidal; VII, núcleo motor do nervo facial.
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5.1.3 Efeito da injeção bilateral de 6-OHDA no CPu sobre a densidade de
receptores NK1 no preBotC e rVRG
Os resultados mostraram que após 40 e 60 dias da injeção de 6-OHDA no
CPu ocorreu redução da densidade de receptores do tipo NK1 do preBotC (40 dias,
7,4 ± 2; 60 dias, 4 ± 0,3; vs. veículo: 16,4 ± 2%, p < 0,05, Figura 15). Também foi
possível observar redução da densidade quando se comparou os resultados entre
os grupos 30 e 60 dias (p= 0,004, Figura 15) e entre 40 e 60 dias (p= 0,008, Figura
15).
Ao se quantificar a densidade de receptores do tipo NK1 no rVRG, observouse redução dos grupos 40 e 60 dias em relação ao grupo controle (40 dias, 5,5 ± 0,8;
60 dias, 4,4 ± 0,5; vs. veículo: 11,4 ± 1,3%, p < 0,001, Figura 16). Quando a
diferença foi comparada entre os grupos que receberam 6-OHDA, a redução foi
significativa entre 30 e 60 dias (p = 0,003, Figura 16).
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Figura 15: Fotomicrografias e quantificações da região do preBotC após a indução do modelo
experimental.
Animais que receberam injeção bilateral de veículo (A) ou 6-OHDA (24 µg/µl) e foram sacrificados 30 (B), 40 (C)
ou 60 (D) dias após a injeção da toxina (Bregma -12,54). E) Densidade total da imunorreatividade de receptores
do tipo NK1 em 2 secções coronais consecutivas de 40 µm cada, separados por 240 µm. Análise de Variância
(ANOVA) one-way com post hoc de Tukey, *p < 0,05 em relação ao grupo veículo. Teste t de Student’s entre os
grupos 6-OHDA. # p < 0,01 em relação ao grupo 30 dias, † p < 0,01 em relação ao grupo 40 dias. Dados exibidos
em média ± SD. Abreviações: Amb, núcleo ambíguos; IO, oliva inferior.
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Figura 16: Fotomicrografias e quantificações da região do rVRG após a indução do modelo experimental.
Animais que receberam injeção bilateral de veículo (A) ou 6-OHDA (24 µg/µl) e foram sacrificados 30 (B), 40 (C)
ou 60 (D) dias após a injeção da toxina (Bregma -13,02). E) Densidade total da imunorreatividade de receptores
do tipo NK1 em 2 secções coronais consecutivas de 40 µm cada, separados por 240 µm. Análise de Variância
(ANOVA) one-way com post hoc de Tukey. *p < 0,001 em relação ao grupo veículo. Teste t de Student’s entre os
grupos 6-OHDA. # diferença em relação ao grupo 30 dias, p=0,003. Dados exibidos em média ± SD.
Abreviações: py, pirâmide; LRN, núcleo reticular lateral.
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5.1.4 Efeito da injeção bilateral de 6-OHDA no CPu na respiração basal de ratos
não anestesiados
Nos mesmos grupos de animais, também realizamos experimentos funcionais
a fim de registrar a respiração em repouso e a resposta ventilatória à hipercapnia
(HCVR). Para as análises funcionais foram avaliados 24 animais, sendo 16 que
receberam 6-OHDA bilateralmente no CPu e apresentaram redução > 70% dos
neurônios da SNc e 8 pertencentes ao grupo controle. Não foram considerados para
análise os dados funcionais de 2 animais dos grupos que receberam 6-OHDA por
problemas técnicos do equipamento de pletismografia durante os registros da
ventilação.
Um dia antes e 30, 40 ou 60 dias após as injeções, os animais foram
colocados individualmente na câmara de pletismografia com ar atmosférico
umedecido (21% O2) para medida dos parâmetros ventilatórios basais. Quarenta
(40) e sessenta (60) dias após a injeção bilateral de 6-OHDA observou-se redução
na frequência respiratória (fR) (40 dias, 88 ± 2; 60 dias, 81 ± 2; vs. veículo 113 ± 2
resp/min, p<0,001, Figura 17A). Também houve redução da fR quando se comparada
entre os grupos 30 e 60 dias (p<0,001, Figura 17A). Da mesma forma, houve
redução na ventilação (VE) após quarenta e sessenta dias (40 dias, 643 ± 29; 60
dias, 377 ± 21; vs. veículo 877 ± 48 ml/kg/min, p<0,05, Figura 17C). Também foi
possível observar redução da VE entre os grupos 30 e 60 dias (p<0,001, Figura 17C)
e entre os 40 e 60 dias (p<0,008, Figura 17C).
Apenas após 60 dias da injeção de 6-OHDA observou-se redução de volume
corrente (VT) (60 dias, 3,2 ± 0,2 vs. veículo 4,9 ± 0,7 ml/kg p < 0,05, Figura 17B).
Houve diferença entre os grupos 30 e 60 dias (p<0,05, Figura 17B) e entre os grupos
40 e 60 dias (p<0,05, Figura 17B).
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Figura 17: Alterações na respiração basal, em hipercapnia e a variabilidade respiratória de animais
submetidos ao modelo experimental para DP.
Alterações em repouso (A-C) e hipercapnia (D-I) da frequência (fR; A, D, G), volume corrente (VT; B, E, H) e
ventilação (VE; C, F, I) em animais que receberam injeção bilateral de veículo ou 30, 40 e 60 dias após a injeção
de 6-OHDA (24 µg/µl) no CPu. Gráficos representativos da plotagem de Poincaré para duração da respiração
(TTOT) versus duração da respiração subsequente (TTOT N+1), durante 120 respirações em condições de
repouso para animais que receberam veículo (J) ou 6-OHDA (24 µg/µl; K). Em condições basais, foram usados
análise de Variância (ANOVA) com medidas repetidas e modelo linear geral (GLM) com testes post hoc de
Bonferroni. Sob hipercapnia (7% CO2), ANOVA one-way seguida pelo teste post hoc de Tukey. Dados exibidos
em média ± SD (* p <0,05, diferente do veículo, # diferença em relação ao grupo 30 dias, † diferença em relação
ao grupo 40 dias).
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5.1.5 Efeito da injeção bilateral de 6-OHDA no CPu nas respostas respiratórias
produzidas pela ativação do quimiorreflexo central em ratos não anestesiados
Nos mesmos grupos de animais descritos acima, 30, 40 e 60 dias após a
injeção bilateral de 6-OHDA foi avaliado se a lesão do CPu reduziria o efeito
estimulatório na ventilação produzido pela ativação dos quimiorreceptores centrais
por uma condição de hipercapnia (7% CO2). Foi possível observar que os aumentos
na fR e VE foram reduzidos no 40° e 60° dia após injeções bilaterais de 6-OHDA no
CPu em animais não anestesiados (fR: 115 ± 4; 120 ± 3 respectivamente vs. veículo
131 ± 2 resp/min e VE: 1138 ± 96; 701 ± 66, respectivamente vs. veículo 1414 ± 102
ml/kg/min, p < 0,05, Figura 17D e 17F). Em relação à fR quando comparada entre os
grupos que receberam 6-OHDA, a redução ocorreu entre 30 e 40 dias e entre 30 e
60 dias (p < 0,05 e p < 0,001, respectivamente, Figura 17D). Já a diferença em
relação à VE ocorreu entre os grupos 30 e 60 e entre 40 e 60 dias (p < 0,05, Figura
17F). Apenas 60 dias após a injeção de 6-OHDA no CPu observou-se redução no
aumento do VT produzido por hipercapnia (4,6 ± 0,4 vs. veículo 10,3 ± 1 ml/kg, p <
0,05, Figura 17E). Quando comparado entre os grupos, a redução do VT foi
observada entre os grupos 30 e 60 e entre 40 e 60 dias (p < 0,05 e p < 0,001,
respectivamente, Figura 17E).
A resposta hipercápnica também foi analisada pela avaliação do delta de
variação em relação ao momento basal. Os resultados mostraram que apenas 60
dias após as injeções de 6-OHDA no CPu houve um aumento no delta da fR (38,7 ±
8,3 vs. veículo 27,6 ± 11,8 resp/min, p <0,05) e uma diminuição no delta do VT (1,4 ±
0,5, vs. veículo 5,3 ± 2,7 ml/kg, p <0,05) que não causou mudanças significativas na
VE (324 ± 146, vs. veículo 537 ± 290, ml/kg/min, p > 0,05) (Figura 17G-I).
Ao avaliarmos os gráficos representativos da variabilidade da duração da
respiração em repouso para animais do grupo controle (veículo) e após 60 dias da
indução do modelo (6-OHDA), observamos que, após injeção bilateral de 6-OHDA,
além da redução de fR, houve aumento na variabilidade do TTOT (6-OHDA: 0,739 ±
0,08 ms vs. veículo: 0,683 ± 0,05 ms; p <0,001, ANOVA one-way). Os parâmetros
SD1 e SD2 foram utilizados para quantificar a distribuição dos pontos. Nenhuma
diferença significativa foi observada para os parâmetros SD1 entre os grupos. No
entanto, observamos que durante a ventilação em repouso o SD2 do grupo 6-OHDA
foi maior (6-OHDA: 108,5 ± 29 vs. veículo: 67,4 ± 11 ms; p <0,001, ANOVA oneway). Deste modo, após a redução de neurônios da SNc e consequente redução de
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neurônios da coluna respiratória foi possível observar um aumento na variabilidade
do TTOT durante a normocapnia (Figura 17 J-K).
5.1.6 Efeito da injeção bilateral de 6-OHDA no CPu e o padrão temporal das
alterações neuroanatômicas e funcionais
Ao observarmos os resultados sob a ótica temporal das alterações, evidenciase o aspecto progressivo da redução dos neurônios após a lesão da SNc. A
porcentagem de redução em estruturas como o NTSc e RTN se mostrou equivalente
a partir do 30° dia após a lesão. Contudo, foi possível observar que em estruturas
relacionadas ao ritmo respiratório (preBotC) assim como as que contêm neurônios
pré-motores excitatórios (rVRG), a redução ocorreu de forma progressiva (Figura
18A). Já em relação às alterações funcionais, pôde-se observar uma redução
progressiva dos parâmetros ventilatórios basais, a partir do 40° dia, tornando-se
mais marcante no 60° dia (Figura 18B-D).

Figura 18: Distribuição temporal comparativa entre as alterações anatomofuncionais em estruturas
relacionadas ao controle neural da respiração.
(A) porcentagem de redução neuronal ou densidade de receptores ao longo do tempo em relação ao controle
(100%). (B, C e D) alterações funcionais da frequência respiratória (fR), volume corrente (VT) e ventilação (VE) em
animais que receberam injeção bilateral de 6-OHDA (24 µg/µl). Análise de Variância (ANOVA) one-way com post
hoc de Tukey. *p < 0,05 em relação ao grupo 30 dias. # diferença em relação ao grupo 40 dias. Dados exibidos
em média ± SD.
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5.1.7 Correlação entre as alterações neuroanatômicas e funcionais após
injeção bilateral de 6-OHDA no CPu
Com o intuito de observar alguma correlação estatística entre a redução dos
neurônios dopaminérgicos da SNc e a consequente redução progressiva dos
neurônios das demais regiões relacionadas ao controle neural da respiração,
utilizamos o teste de correlação de Pearson (r). Foram avaliados os dados dos
mesmos animais do protocolo anterior. Para as análises neuroanatômicas,
correlacionamos a redução nos neurônios SNc produzidos pela injeção de 6-OHDA
com a redução do número de neurônios e densidade de NK1r na coluna respiratória.
Os resultados mostraram correlações positivas entre as reduções de TH-ir
observadas na SNc com as reduções dos neurônios Phox2b no NTSi (r = 0,673, p=
0,001, dados não representados na figura) e RTN (r = 0,852, p= 0,001; Figura 19A),
na densidade de NK1r no preBötC (r = 0,662, p= 0,001; Figura 19B) e rVRG (r =
0,816, p= 0,001, dados não representados na figura). Para as análises funcionais,
correlacionamos as alterações nos parâmetros respiratórios observados em repouso
e as alterações em regiões do tronco encefálico envolvidas no controle da
respiração. Os resultados mostraram que 40 dias após a injeção, as reduções no fR
e VE neste modelo estão positivamente correlacionadas com a redução no número
de neurônios no RTN (fR: r = 0,876, p= 0,022, Figura 19C e VE: r = 0,844, p= 0,035,)
e na densidade NK1r no rVRG (fR: r = 0,831, p= 0,04; VE: r = 0,932, p = 0,07, dados
não representados na figura). Após 60 dias, as reduções no número de neurônios no
NTSi (fR: r = 0,767, p= 0,026; VE: r = 0,856, p= 0,007, dados não representados na
figura) e densidade de NK1r no preBotC (fR: r = 0,839, p= 0,09, Figura 19D; VE: r =
0,951, p= 0,0001) também mostraram uma correlação positiva com as reduções da
fR e VE em repouso.
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FIGURA 19: Correlação entre alterações neuroanatômicas e funcionais observadas em animais
submetidos ao modelo experimental para DP.
(A) correlações neuroanatômicas positivas após redução no número de neurônios na SNc (TH-ir, eixo x) com
redução no número de neurônios do RTN (phox2b-ir, eixo y) e (B) densidade no preBotC (% NK1r-ir, eixo y). (C,
D) correlações funcionais positivas após redução dos neurônios do RTN (phox2b-ir, eixo x) e densidade no
preBotC (% NK1r-ir, eixo x) com a frequência respiratória (fR, eixo y) em condições de repouso. A associação
entre o número de neurônios ou densidade NK1r com o número de neurônios SNc foi calculada entre todos os
grupos (grupo x grupo). A associação entre o número de neurônios ou densidades de NK1r com fR foi calculada
considerando o tempo, 30, 40 ou 60 dias (grupo x tempo).

5.2 PROTOCOLO II: Análise biomolecular
5.2.1 Efeito da injeção bilateral de 6-OHDA no estriado em neurônios
catecolaminérgicos da substância negra
Foram utilizados neste protocolo 16 animais. Destes, 08 receberam solução
salina (veículo) e, portanto, foram considerados controles e 08 receberam injeções
bilaterais de 6-OHDA no estriado (CPu).
No protocolo de análise biomolecular (protocolo II), assim como nos
protocolos de estimulações farmacológica e optogenética (III e IV, respectivamente),
foram adotados critérios de seleção amostral baseados nos resultados obtidos no
protocolo I. Deste modo, somente os animais com redução igual ou superior a 70%
dos neurônios catecolaminérgicos (TH+) da SNc foram analisados, caracterizando o
modelo experimental. As avaliações foram sempre 60 dias após a injeção de 6-
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OHDA e a região selecionada para o foco das análises biomoleculares foi a
superfície ventral do bulbo, correspondente ao RTN.
O número total de neurônios TH+ na SNc foi quantificado por estereologia.
Após 60 dias, observamos que os animais do grupo experimental (n=4)
apresentaram redução de 79,9% no número de neurônios catecolaminérgicos na
SNc em comparação ao grupo controle (6-OHDA: 2638 ± 378, vs. veículo: 13129 ±
1619 neurônios, p <0,001, Figura 20).

Figura 20: Fotomicrografias e quantificações da SNc após a indução do modelo experimental para DP no
protocolo de análises biomoleculares.
Animais que receberam injeção bilateral de veículo (A) ou 6-OHDA (24 μg / μl) (B) no estriado e foram
sacrificados 60 dias após a injeção (Bregma - 5,82 mm). A’ e B’) exemplos de fotomicrografias usadas para
quantificação estereológica. As setas representam exemplos de neurônios TH+. C) Número de neurônios TH+ na
SNc. D) Gráfico ilustrando o número de neurônios TH+, distribuídos por bregmas, partindo de regiões rostrais
para caudais da SNc. Análise de Variância (ANOVA) one-way com post hoc de Tukey. * p <0,05 em relação ao
grupo veículo. Dados obtidos de 4 animais por grupo Dados exibidos em média ± SD. Abreviações: SNc,
substância negra compacta; SNr, substância negra reticulada; VTA, área tegmentar ventral. Barras de escala em
B = 200 µm (aplica-se a A-B); ampliação em B = 100 µm (aplica-se a ampliação em A) e B’= 50 µm (aplica-se a
A’- B’).
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5.2.2 Efeito da injeção bilateral de 6-OHDA no estriado em neurônios Phox2b
do RTN
Neste protocolo também foi possível observar redução de 55,9% no número
de neurônios Phox2b no RTN após a indução do modelo experimental (6-OHDA:
704 ± 159, vs. veículo: 1596 ± 235 neurônios, p <0,05, Figura 21).

Figura 21: Fotomicrografias e quantificações RTN após a indução do modelo experimental para DP no
protocolo de análises biomoleculares.
Animais que receberam injeção bilateral de veículo (A) ou 6-OHDA (24 μg / μl) (B) no estriado e foram
sacrificados 60 dias após a injeção (Bregma - 11,6 mm). A ’e B’) exemplos de fotomicrografias usadas para
quantificação estereológica. As setas representam exemplos de neurônios Phox2b+. C) Número de neurônios
Phox2b+ no RTN. D) Gráfico ilustrando o número de neurônios Phox2b+, distribuídos por bregmas, partindo de
regiões rostrais para caudais do RTN. Análise de Variância (ANOVA) one-way com post hoc de Tukey. * p <0,05
em relação ao grupo veículo. Dados obtidos de 3 animais por grupo. Dados exibidos em média ± SD.
Abreviações: Amb, núcleo ambíguo; py, trato piramidal; VII, núcleo motor do nervo facial. Barras de escala em B
= 200 µm (aplica-se a A-B); ampliação em B = 100 µm (aplica-se a ampliação em A) e B’= 50 µm (aplica-se a A’B’).

77

Para determinar uma estimativa mais fidedigna, métodos criteriosos de
extração numérica dos neurônios fotografados foram adotados. O número de
amostras avaliadas não poderia apresentar uma diferença significativa entre os
animais do mesmo grupo e o coeficiente de erro (CE) amostral não poderia ser
superior a 0,5 (CE <0,5). Estes parâmetros foram contemplados, como descritos na
tabela 3.
Tabela 3 Cálculo para estimativa de neurônios TH e Phox2b positivos.
Animal
No

Região

ΣQ-

CE

SCT (µm)

ODH-GZ
(µm)

2009

Sítios
de
análises
146

0,137

40

20

CFA
(XY)
(µm²)
2500

6-OHDA

#1

SNc

TH+

#2

SNc

3470

162

0,117

40

20

2500

neurônios #3

SNc

3090

217

0,125

40

20

2500

#4

SNc

1985

218

0,156

40

20

2500

Veículo

#5

SNc

13031

258

0,058

40

20

2500

TH+

#6

SNc

14951

321

0,066

40

20

2500

neurônios #7

SNc

8616

341

0,073

40

20

2500

#8

SNc

15920

325

0,060

40

20

2500

Animal
No

Região

ΣQ-

CE

SCT (µm)

ODH-GZ
(µm)

#1

RTN

732

Sítios
de
análises
240

0,111

12

5

CFA
(XY)
(µm²)
2500

#2

RTN

966

230

0,133

12

5

2500

neurônios #3

RTN

414

270

0,490

12

5

2500

Veículo

#4

RTN

1410

256

0,236

12

5

2500

Phox2b+

#5

RTN

1314

260

0,200

12

5

2500

neurônios #6

RTN

2064

359

0,186

12

5

2500

6-OHDA
Phox2b+

TH+;

Abreviações: ΣQ - = soma neurônios
CE= Coeficiente de erro; SCT= Espessura de corte da
sessão; ODH-GZ= Zona (altura) do dissector óptico; CFA (XY) = Área considerada para contagem
(XY).

5.2.3 Proteômica e espectrometria de massa para análise biomolecular na
região do RTN após a indução do modelo de DP
Neste protocolo, as áreas e o extrato tecidual obtidos para análise
biomolecular foram semelhantes nos dois grupos, sem diferença estatística, critério
fundamental para análises de sequenciamento proteico, proteômica e amostragem
molecular em tecidos de animais pertencentes a grupos experimentais distintos
(Figura 22 e tabela 3).
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Figura 22: Fotomicrografia do RTN na área de captura do extrato de célula para análise biomolecular, 60
dias após a injeção de 6-OHDA ou veículo no CPu.
(A) representa a área de incisão do laser (traço preto) e (A’) os cortes para obtenção do tecido (quadrados
verdes). A’’) as regiões de coleta do tecido biológico. (B) representação anatômica da área de microdissecção.
(C) Média das áreas analisadas na região do RTN. Análise de Variância (ANOVA) one-way (p = 0,06). Dados
exibidos em média ± SD. Abreviações: py, pirâmide; RPa, núcleo pálido da rafe; RTN, núcleo retrotrapezóide,
VII, núcleo facial, Sp5, trato espinal do nervo trigêmeo. Barras de escala em A = 300 µm (aplica-se a A’-A’’) e B =
1,0 mm.

Os resultados obtidos por espectrometria de massa e proteômica neste
protocolo demonstraram um remodelamento proteico na região do RTN após
injeções bilaterais de 6-OHDA no CPu, sugerindo que o modelo experimental para
DP pode alterar o padrão biomolecular em áreas críticas para o controle neural
respiratório. Algumas moléculas associadas à regulação de transcrição, fatores de
crescimento, assim como receptores nucleares estavam inibidos nos animais do
grupo 6-OHDA. Em contraste, quinases mediadas em resposta ao estresse estavam
ativadas nesses animais (Tabela 4).
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Tabela 4 Estado previsto de moléculas do grupo experimental (6-OHDA) em relação
ao grupo controle (veículo).
Gene (símbolo)

Tipo (s)

Estado

z-score

Valor de p

ADORA2A

Receptor de

Inibido

-3,317

0,000000211

Quinase

Inibido

-2,804

0,000000389

Receptor nuclear

Inibido

-3,064

0,000513

Inibido

-2,232

0,00126

Inibido

-2,025

0,00147

Inibido

-2,132

0,0021

proteina-G
INSR
PPARA

ligante-dependente
SRF

Regulador de
transcrição

PPARGC1A

Regulador de
transcrição

ESR1

Receptor nuclear
ligante-dependente

RAF1

Quinase

Inibido

-2

0,00244

IL5

Citocina

Inibido

-2,333

0,00389

IGF1

Fator de

Inibido

-2,847

0,00596

Inibido

-2

0,00891

Inibido

-2,172

0,0104

Inibido

-2,121

0,0296

crescimento
PPARD

Receptor nuclear
ligante-dependente

AGT

Fator de
crescimento

TCF7L2

Regulador de
transcrição

EGFR

Quinase

Inibido

-2,232

0,0306

ERN1

Quinase

Inibido

-2

0,0462

RB1

Regulador de

Inibido

-2,138

0,0624

Inibido

-3,913

0,000000211

Ativado

3,79

1,31e-19

transcrição
NFE2L2

Regulador de
transcrição

RICTOR

Quinase mediada
em resposta ao
estresse

MAP4K4

Quinase

Ativado

2,813

0,000047

mir-1

Micro-RNA

Ativado

2,433

0,000197

PRKAA2

Quinase

Ativado

2,449

0,00127

miR-1-3p

Micro-RNA

Ativado

2,787

0,00136

DNMT3B

Enzima

Ativado

2

0,00299

PD98059

Inibidor de quinase

Ativado

2,074

0,003

DNMT3A

Enzima

Ativado

2

0,0114

mir-122

Micro-RNA

Ativado

2

0,0159

PRKAA1

Quinase

Ativado

2

0,0226
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Para melhor compreensão da possível associação entre as alterações
biomoleculares com aspectos funcionais de cada proteína, utilizamos o software de
integração e interpretação de bioestatística da Ingenuity Pathway Analysis (IPA®).
Observamos que, nos animais submetidos ao modelo, algumas moléculas da região
RTN tiveram sua expressão em regulação positiva e outras em regulação negativa,
evidenciado pela expressão diferencial de cada gene (FC= fold change) (Tabela 5).
Tabela 5 Lista de moléculas em up () ou down-regulation () do grupo
experimental (6-OHDA) em relação ao grupo controle (veículo).
Gene (símbolo)

Expressão
diferencial (FC)
em up-regulação

Gene (símbolo)

Expressão
diferencial (FC)
em downregulação

Dnah5

 5,270

MYH9

 -53,410

RNH1

 5,020

CAMK2D

 -35,030

TPP2

 3,140

RAB3C

 -34,580

KRT73

 3,000

RAB6A

 -33,800

KRT75

 2,920

Tpm2

 -21,740

ARL8B

 2,710

PPP1R7

 -18,490

PSMC2

 2,630

GLTP

 -17,220

GNB5

 2,440

TPD52L2

 -17,130

RTN1

 2,120

FTL

 -15,100

CAMK2a

 2,001

ATP5J2

 -14,990

Como podemos observar, moléculas como a Dnah5 (gene necessário para a
integridade estrutural e funcional dos cílios das células ependimárias que revestem
os ventrículos cerebrais), RNH1 (regulador negativo de cascatas de sinalização que
medeiam a ativação de MAP quinases via AKAP13) e TPP2 (componente da
cascata proteolítica que estimula a adipogênese) estavam com a expressão gênica
diferencial (FC) em regulação ascendente (up-regulation). O cenário oposto foi
observado em moléculas como MYH9, CAMK2D e RAB3C, cujo FC estava em
regulação descendente (down-regulation) (Tabela 5). As proteínas que estavam
mais alteradas, ou seja, significativamente desreguladas quanto a sua função em
relação ao grupo controle, são apresentados quanto sua localização e função na
tabela 6.
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Tabela 6 Lista das principais proteínas alteradas em relação ao grupo controle e
suas funções. As proteínas são classificadas pelos nomes dos genes.
Gene
(símbolo)

Funções sumarizadas

Local

Myh9

Miosina celular com papel na citocinese e no formato

FC
Veículo
x
6-OHDA

Valor
de p

Citoesqueleto

5,74

0,00034

Transporte de proteínas. Regulador do tráfego de

Complexo

5,08

0,00135

membrana do aparelho de Golgi em direção ao retículo

Golgi
5,13

0,00179

1,12

0,00191

3,12

0,00268

celular. Durante a proliferação celular, desempenha um
papel importante na reorganização do citoesqueleto, na
formação de contatos focais nas margens, mas não na
parte central das células em expansão.

Rab6a

endoplasmático (RE).

Camk2d

Proteína quinase dependente de cálcio / calmodulina
envolvida na regulação da homeostase de

Ca2+

e do

acoplamento excitação-contração por direcionamento

Membrana
plasmática e
núcleo

de canais iônicos, transportadores e proteínas
acessórias envolvidas na liberação de Ca2+ do retículo
sarcoplasmático (RS), captação de Ca2+ no RS e
transporte do canal para Na+ e K+.

Gpi

Glucose-6-phosphate isomerase. Enzima glicolítica. Em

Região

mamíferos pode funcionar como uma citocina

extracelular ou

secretada por tumor e um fator angiogênico (AMF) que

citoplasma

estimula a motilidade das células endoteliais. Também
é um fator neurotrófico (neuroleucina) para neurônios
espinhais e sensoriais.

Camk2a

Quinase proeminente no sistema nervoso central que

Membrana

pode atuar na potencialização de longo prazo e na

plasmática,

liberação de neurotransmissores. Membro do complexo

membrana

de sinalização do receptor para NMDA (NMDAR) em

celular pré-

sinapses excitatórias, pode regular a potenciação do

sináptica

receptor glutamatérgico do tipo AMPA (AMPAR)
dependente de NMDAR e plasticidade sináptica. Fator
de transcrição de fosforilatos FOXO3.

Ppp1r7

Subunidade Reguladora da Proteína Fosfatase 1

Núcleo

4,21

0,00665

Atp5j2

A ATP sintase da membrana mitocondrial (ou complexo

Mitocôndria

3,91

0,00831

Proteína de ligação a GTP que funciona como um

Complexo de

1,96

0,00888

ativador alostérico da subunidade catalítica da toxina

Golgi

V) produz ATP a partir de ADP na presença de um
gradiente de prótons através da membrana que é
gerada por complexos de transporte de elétrons da
cadeia respiratória.

Arf3

da cólera, uma ADP-ribosiltransferase. Envolvido no
tráfego de proteínas.
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Calmodulina que medeia o controle de um grande

Calm1

Citoesqueleto

0,86

0,00947

Citoplasma

4,11

0,01054

número de enzimas, canais iônicos, aquaporinas e
outras proteínas por meio da ligação de cálcio.
Envolvida em uma via genética que regula o ciclo
centrossoma e progressão por meio de citocinese.
Inativa a inativação dependente de cálcio. Regula
positivamente a atividade do canal de potássio ativada
por cálcio.
Acelera a transferência intermembrana de vários

GLTP

glicolipídeos. Catalisa a transferência de
glicoesfingolipídeos entre membranas, mas não
catalisa a transferência de fosfolipídeos. Pode estar
envolvido na translocação intracelular de
glicosilceramidas.

Tpd52l2

Proteína associada ao fator de crescimento tumoral

Citoplasma

4,1

0,01187

Sh3gl2

Função catalítica. Fosfatase que atua em vários

Citosol e

1,14

0,01291

fosfoinositídeos, incluindo fosfatidilinositol 4-fosfato,

membrane

fosfatidilinositol (4,5) -bisfosfato e fosfatidilinositol

plasmática

(3,4,5) -trifosfato (por similaridade). Tem um papel na
endocitose mediada por clatrina.

Para mostrar a significância das mudanças nas taxas de FC, foi utilizado o
gráfico Volcano plot, que facilita a visualização direta de cada proteína, assim como
o efeito estimado em função do grau de confiança estatística. Os resultados obtidos
demonstraram que há uma diferença na intensidade normalizada entre os dois
grupos de animais (veículo x 6-OHDA) (Figura 23).
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Figura 23: Volcano Plot demonstrando a magnitude e significância das comparações de proteínas entre
os grupos 6-OHDA vs Veículo.
O eixo vertical indica o log10 (valor p) e o eixo horizontal indica log2 fold change (FC). O quadrado vermelho
indica os pontos que exibem alterações (FC) de grande magnitude (eixo x), bem como significância estatística
alta (-log10 do valor p, eixo y). A linha vermelha tracejada mostra onde o valor de p é = 0,05. Os pontos acima da
linha têm um p <0,05 e pontos abaixo da linha o p> 0,05. Análise de Variância (ANOVA) de duas vias (two-way).

Pode se observar nessa figura, genes que estão altamente desregulados
quanto à sua expressão estão mais à esquerda e à direita, ou seja, mais afastados
do zero (centro do vulcão). Mudanças na FC altamente significativas aparecem mais
altas na trama. Uma combinação das duas situações anteriores são aqueles genes
que estão estatisticamente alterados (n = 13), destacados no interior do quadro
vermelho (Figura 23) e sumarizados quanto suas funções na tabela 6.
Finalmente, para resumir os resultados deste protocolo, demonstramos uma
reorganização dessas alterações biomoleculares de acordo com suas funções no
contexto biológico (Figura 24). Os resultados proteômicos com a caracterização
funcional de genes expressos estão apresentados nos gráficos abaixo e agrupados
de acordo com as mudanças nos sistemas fisiológicos, probabilidade de
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associações com patologias, funções moleculares e celulares e a sua via canônica
(Figura 24).

Figura 24: Funções biológicas dos genes e o padrão de remodelagem proteica no RTN após injeção
bilateral de veículo ou 6-OHDA no CPu.
Mudanças no número de moléculas na região RTN em: A) sistema fisiológico, B) patologias e distúrbios, C)
funções moleculares e celulares e D) sobreposição (overlap) de moléculas em vias canônicas.
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5.3 PROTOCOLO III: Estimulação farmacológica não seletiva de neurônios
bulbares envolvidos no controle neural da respiração
5.3.1 Efeitos da injeção de NMDA no RTN nas respostas respiratórias em ratos
não anestesiados
Considerando os resultados obtidos nos protocolos anteriores, especialmente
em relação aos déficits ventilatórios nos animais do grupo 60 dias e as alterações
biomoleculares na região do RTN, o objetivo seguinte foi investigar se a estimulação
farmacológica não seletiva dos neurônios Phox2b restantes do RTN seria capaz de
restaurar ou melhorar o padrão respiratório nesse modelo. Neste protocolo, 50 dias
após a injeção bilateral de 6-OHDA no CPu, 56 animais foram submetidos a uma
nova cirurgia para implante de cânulas fixas no RTN, sendo 29 controles (veículo) e
27 do modelo experimental para DP (6-OHDA). Não foi possível avaliar o registro
funcional de 13 animas (09 destes por óbito durante o segundo procedimento
cirúrgico e 04 por intercorrências durante o registro na pletismografia). Dos animais
restantes, 10 foram positivos para as injeções no RTN, sendo 3 do grupo controle
(veículo) e 7 do grupo experimental (6-OHDA).
Sessenta dias após a indução do modelo, as avaliações imuno-histoquímicas
revelaram redução de 73,4% de neurônios catecolaminérgicos na SNc (368 ± 29 vs.
veículo: 1386 ± 82 neurônios, p < 0,001), validando o modelo experimental (Figura
25).
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Figura 25: Fotomicrografias e quantificações da SNc após a indução do modelo experimental para DP no
protocolo de análises ventilatórias após a estimulação farmacológica do RTN.
Animais que receberam injeção bilateral de veículo (A) ou 6-OHDA (24 μg / μl) (B) no estriado no protocolo de
estimulação farmacológica e foram sacrificados 60 dias após a injeção (Bregma - 5,08). As setas indicam
exemplos de neurônios TH+. C) Número de neurônios imunorreativos para TH na SNc. Teste estatístico de
normalidade (Shapiro-Wilk) e teste t de Student’s entre os grupos. *p < 0,001 em relação ao grupo veículo.
Dados exibidos em média ± SD. Abreviações: SNC, substância negra compacta; SNR, substância negra
reticulada; VTA, área tegmental ventral.

A figura seguinte ilustra o local típico das injeções do agonista glutamatérgico
NMDA no RTN (Figura 26 H-I). O centro das injeções estava localizado 250 µm
abaixo do núcleo motor do facial e 200 µm rostrais em relação à porção caudal
desse mesmo núcleo. Essa região contém grande concentração de neurônios
quimiossensíveis do RTN (Takakura e cols., 2006; 2008). O corante (microesferas
de látex) utilizado para marcar os sítios de injeção espalhou aproximadamente 380
µm no sentido rostro-caudal a partir do centro da injeção (Figura 26 H-I). Deste
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modo, somente os animais com a localização das injeções positivas no RTN,
confirmados pela análise histológica, foram incluídos nesta etapa do estudo.
O registro dos parâmetros ventilatórios mostrou que os animais que
receberam a injeção de 6-OHDA no CPu apresentaram redução da fR (81,3 ± 7,6
resp/min, vs, veículo: 115,6 ± 12 resp/min, p<0,05), VT (3,2 ± 0,2 vs. veículo 4,9 ± 0,7
ml/kg, p < 0,05) e VE (243,9 ± 31, vs. veículo 581,4 ± 77,6 ml/kg/min, p<0,05) basal,
como já descrito na literatura e apresentado nos dados obtidos no protocolo I. Estes
resultados confirmam o déficit ventilatório associado a este modelo experimental. A
estimulação farmacológica dos neurônios do RTN (NMDA: 5 pmol/50 nl) em ratos
não anestesiados do grupo controle, promoveu, aumento na fR (155,1 ± 12, vs.
basal 115,6 ± 12 resp/min, p<0,05) e na VE (984,8 ± 199, vs. basal 581,4 ± 77,6
ml/kg/min, p<0,05) (Figura 26 A-B e D). Já no grupo 6-OHDA, foi possível observar
aumento na fR (149,2 ± 12,5, vs. basal 81,3 ± 7,6 resp/min, p<0,05), no VT (5,9 ± 0,7,
vs. basal 3,0 ± 0,08 ml/kg, p<0,05) e na VE (1028,1 ± 191, vs. basal 243,9 ± 31
ml/kg/min, p<0,05) (Figura 26 A-D).
Ao compararmos os dois grupos, podemos observar que os valores obtidos
nas respostas respiratórias induzidas por injeção de NMDA foram semelhantes.
Entretanto, ao analisarmos o delta dos valores após a injeção de NMDA no RTN
com o respectivo valor basal, fica claro que os animais do grupo experimental (6OHDA) apresentaram maior resposta de fR (6-OHDA: ∆= +67,6 ± 25, vs. veículo: ∆=
+39,4 ± 6 resp/min, p<0,05) e VT (6-OHDA: ∆= +3,7 ± 0,6, vs. veículo: ∆= +1,3 ± 0,5
ml/kg, p<0,05) (Figura 26 E-F).
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Figura 26: Efeitos na ventilação após a estimulação farmacológica em neurônios glutamatérgicos do
RTN.
Típico registro mostrando o aumento no fluxo respiratório em (A) e alterações em (B) da frequência respiratória
(fR), (C) volume corrente (VT) e (D) ventilação (VE) produzidas 60 dias após a injeção bilateral de 6-OHDA (24
µg/µl) no CPu com ativação não seletiva do agonista glutamatérgico NMDA no RTN. (E, F, G) Delta de variação
nas respostas ventilatórias após ativação por NMDA entre os grupos veículo e 6-OHDA. Em (H), fotomicrografia
mostrando o local da injeção de NMDA no RTN de um animal do grupo 6-OHDA e (I), representação
esquemática da localização anatômica das injeções nos animais dos grupos veículo (∆, n=3) e 6-OHDA (●, n=7)
em um corte 11,36 mm caudal ao bregma. Análise de Variância para medidas repetidas (ANOVA) com post hoc
de Tukey e teste t-Student. *p< 0,05 em relação ao momento basal do grupo veículo; # p< 0,05 em relação ao
momento basal do grupo 6-OHDA; † p< 0,05 em relação ao momento NMDA do grupo veículo. Abreviações: py,
trato piramidal; Sp5, trato espinal do trigêmeo; RPa, núcleo pálido da rafe; VII, núcleo motor do nervo facial.
Escalas em H = 0,5 mm e I = 1,0 mm.
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5.4 PROTOCOLO IV: Estimulação optogenética seletiva de neurônios bulbares
envolvidos no controle neural da respiração
Neste protocolo todos os animais foram estimulados por luz (foto-estimulação)
e suas variáveis ventilatórias foram avaliadas tanto em condições livres de
anestesia, com movimentos espontâneos em pletismografia, quanto após sedação
profunda.
Assim como nos protocolos anteriores, a caracterização do modelo
experimental, com verificação da redução de neurônios catecolaminérgicos da SNc
e redução dos neurônios Phox2b no RTN foram os primeiros passos antes das
análises da foto-estimulação, descritos nos itens a seguir.
5.4.1 Efeito da injeção bilateral de 6-OHDA no estriado em neurônios
catecolaminérgicos da substância negra e Phox2b do RTN.
Sessenta dias após a indução do modelo, as avaliações imuno-histoquímicas
revelaram redução de 73% de neurônios catecolaminérgicos na SNc (433 ± 20 vs.
veículo: 1601 ± 27 neurônios, p < 0,001), validando o modelo experimental (Figura
27 A-B e E) e redução de 58% no número de neurônios imunorreativos para Phox2b
no RTN (6-OHDA: 74 ± 18, vs. veículo: 176 ± 9 neurônios, p <0,001, Figura 27 C-D e
F).
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Figura 27: Fotomicrografias e quantificações da SNc e RTN após a indução do modelo experimental para
DP no protocolo de análises ventilatórias após a estimulação optogenética seletiva para
neurônios Phox2b do RTN.
Animais que receberam injeção bilateral de veículo (A e C) ou 6-OHDA (24 µg/µl) (B e D) e foram sacrificados 60
dias após a injeção (SNc: bregmas - 5,28 e RTN: bregma -11,6). As setas indicam exemplos de neurônios TH+ e
Phox2b+. E e F) Número de neurônios imunorreativos para TH na SNc e Phox2b no RTN. Análise de Variância
(ANOVA) one-way com post hoc de Tukey. *p < 0,001 em relação ao grupo veículo. Dados exibidos em média ±
SD. Abreviações: Amb, núcleo ambíguos; SNC, substância negra compacta; SNR, substância negra reticulada;
VTA, área tegmental ventral.py, trato piramidal; VII, núcleo motor do nervo facial.
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5.4.2 Alterações funcionais basais, em hipóxia e hipercapnia observadas após
a injeção bilateral de 6-OHDA no CPu.
Nas etapas de avaliações funcionais, um dia antes e 60 dias após a indução
do modelo, acrescentamos desafios respiratórios em 14 animais, 08 que receberam
injeções bilaterais de 6-OHDA e 6 animais controles.
Com o intuito de observar com mais detalhes as oscilações pontuais entre os
grupos, comparamos as respostas ventilatórias a cada minuto em todos os
protocolos. Foi possível confirmar a redução na resposta respiratória (VT e VE) nos
animais submetidos ao modelo experimental (6-OHDA) em todos os 10 minutos de
cada protocolo. Porém, quando observamos a fR, verificamos que a redução em
condições basais ocorreu somente no terceiro minuto (81 ± 6, vs. veículo 104 ± 9
resp/min p<0,017) e no último minuto (82 ± 5, vs. veículo 103 ± 6 ml/kg, p<0,028)
(Figura 28 A-C).
Em condições de hipóxia, foram observadas as maiores diferenças na fR nos
primeiros minutos após o início do protocolo, especialmente no terceiro minuto (118
± 5, vs. veículo 143 ± 9 resp/min, p<0,010), porém, nos minutos seguintes esta
diferença estava reduzida. Em hipercapnia, somente foi observado diferença após o
sexto minuto (132 ± 4, vs. veículo 157 ± 5 resp/min, p<0,012), que se manteve até o
final do protocolo. Quando os animais foram submetidos à estimulação máxima, com
a mistura gasosa de 7% CO2 e 8% O2, só não houve diferença em dois minutos na
metade do protocolo, porém, no penúltimo minuto, foi possível observar a diferença
máxima entre os grupos (136 ± 4, vs. veículo 162 ± 3 resp/min, p<0,009) (Figura 28
A-C).
Além das avaliações a cada minuto, comparamos as respostas ventilatórias
em médias gerais. Da mesma forma que os dados funcionais obtidos no protocolo I,
em condições basais, a injeção de 6-OHDA ocasionou redução média na fR (83 ± 7,
vs. veículo 100 ± 6 resp/min, p<0,01), no VT (3,8 ± 0,5, vs. veículo 7,9 ± 0,8 ml/kg,
p<0,001) e na VE (331 ± 68, vs. veículo 811 ± 98 ml/kg/min, p<0,001) (Figura 28 DF). Quando os animais foram submetidos à condição de hipóxia, também
observamos redução média no aumento da fR (119 ± 5, vs. veículo 140 ± 8 resp/min,
p<0,001), VT (5 ± 0,7, vs. veículo 8 ± 0,8 ml/kg, p<0,001) e da VE (617 ± 16, vs.
veículo 1771 ± 63, ml/kg/min, p<0,001) (Figura 28 D-F). Quando os animais foram
submetidos ao protocolo de hipercapnia, foi observado um aumento menor na fR,
(133 ± 1,3, vs. veículo 150 ± 3 resp/min, p<0,001), VT (5 ± 0,1, vs. veículo 12 ± 0,3
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ml/kg, p<0,001) e VE (904 ± 22, vs. veículo 1786 ± 78 ml/kg, p<0,001). Da mesma
forma, a resposta ventilatória frente a estimulação quimiorreflexa máxima também
apresentou um aumento médio reduzido na fR (139 ± 1, vs. veículo 160 ± 0,7
resp/min, p<0,001), VT (7 ± 0,1, vs. veículo 14 ± 0,1 ml/kg, p<0,001) e VE (1031 ± 36,
vs. veículo 2377 ± 81 ml/kg, p<0,001) nos animais submetidos ao modelo
experimental da DP (Figura 28 D-F).

Figura 28: Registros das alterações ventilatórias em pletismografia após a indução do modelo
experimental para DP.
(A) Alterações a cada minuto em frequência respiratória (fR), (B) volume corrente (VT) e (C) ventilação (VE)
basais, induzidas por hipóxia, hipercapnia ou estimulação quimiorreflexa máxima produzidas 60 dias após a
injeção bilateral de 6-OHDA (24 µg/µl) ou veículo no CPu. (D-F) Alterações médias na ventilação para os
mesmos parâmetros de A-C. Para as análises minuto à minuto: Análise de Variância (ANOVA) Two-way com
medidas repetidas e post hoc de Bonferroni. * p <0,05 em relação ao grupo veículo. Para análises médias dos
grupos: Análise de Variância (ANOVA) one-way com post hoc de Tukey. Dados exibidos em média ± SD.
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5.4.3 Efeitos sobre a ventilação induzidos pela ativação seletiva por
optogenética dos neurônios Phox2b do RTN em animais não anestesiados
Nesta etapa, 15 animais foram submetidos ao protocolo de foto-estimulação
optogenética, sendo 08 animais que receberam injeções bilaterais de 6-OHDA no
CPu e 7 que receberam solução veículo. A figura seguinte ilustra o local típico de
transfecção do vetor viral PRSx8-ChR2-eYPF na região do RTN, com tripla
marcação para neurônios Phox2b, para uma variante da proteína fluorescente eYPF
(GFP

-

green

fluorescent

protein)

e

para

neurônios

catecolaminérgicos

imunorreativos para tirosina hidroxilase (TH) (Figura 29, A-D). O componente
fluorescente (GFP) do vetor viral possibilitou a identificação por análise histológica
da efetividade da transfecção. A marcação para Phox2b indicou a localização dos
neurônios que foram ou não transfectados e os neurônios TH+ foram utilizado como
controle, pois neurônios Phox2b no RTN não são positivos para TH. Neste protocolo,
não se observou espalhamento significativo do conteúdo viral, ficando circunscrito
aos neurônios transfectados, identificados em um ou dois bregmas no sentido rostrocaudal (Figura 29A).
Confirmamos, no intervalo entre 11,36 mm e 11,6 mm caudal ao bregma, uma
redução dos neurônios da região do RTN nos animais submetidos ao modelo
experimental (25 ± 2, vs. veículo 54 ± 10 neurônios, p<0,01) (Figura 29 E). Em
relação à quantidade de neurônios transfectados nessa região, observamos uma
média equivalente entre os grupos (9 ± 2, vs. veículo 10 ± 1, p=0,6). No entanto,
como a quantidade de neurônios Phox2b nos animais do grupo experimental foi
significativamente menor, a proporção de neurônios transfectados nesse grupo foi
maior, sendo o equivalente a 37%, contra 21% no grupo controle (Figura 29 E).
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Figura 29: Fotomicrografias da região do RTN com micro-injeção unilateral do vetor viral
(PRSx8+ChR2+eYPF).
(A) Tripla marcação de neurônios transfectados pelo vetor viral (GFP-verde) em (B), neurônios imunorreativos
para o fator de transcrição Phox2b (Phox2b-azul) e (C), neurônios imunorreativos para tirosina hidroxilase (THvermelho). As setas indicam o local de um neurônio transfectado, duplamente marcado para Phox2b+ e GFP+ e
ausência de marcação para TH+. Análise de Variância (ANOVA) one-way com post hoc de Tukey. * p <0,05 em
relação ao grupo veículo. Dados exibidos em média ± SD. Abreviações: py, trato piramidal; VII, núcleo motor do
nervo facial. Escalas em A=1 mm e D = 250 µm para B-D.

Para a estimulação optogenética nos animais não anestesiados, foi utilizado
neste protocolo um sistema de registro ventilatório simultâneo por pletismografia. A
ação do laser (foto-estimulação) promoveu a ativação seletiva dos canais de
rodopsina (ChR2), consequentemente, alteração no padrão ventilatório em
condições basais. Para verificar qual padrão de estímulo apresentaria a melhor
resposta nestas condições, foi necessário a titulação de frequências, potências e
correntes da intensidade luminosa (Tabela 1).

95

Nos animais não anestesiados, a foto-estimulação do RTN com luz azul no
comprimento de 470 nanômetro (nm), com potências de 10 miliwatts (mW)
equivalente a uma corrente elétrica de 1,9 miliampere (mA) ou 12 mW (2,3 mA) não
alteraram a ventilação em nenhum animal, tanto no modo de luz contínua quanto na
forma de pulsos alternados. Sendo assim, classificamos esses valores como
“estímulos sub-máximos” para esses animais. No entanto, quando aumentamos a
potência para 20 mW, equivalente a uma corrente elétrica de 3,9 mA, com pulsos
alternados de 20 segundos (10 ms/ligado e 10 ms/desligado), alguns animais
apresentaram alterações na resposta ventilatória (Figura 30 A-D).
A medida que aumentamos a potência para 30 mW, e consequentemente a
corrente, os efeitos foram diminuindo e o fluxo ventilatório deixou de aumentar.
Deste modo, potências acima de 20 mW classificamos nesse protocolo como
“estímulos supra-máximos”. Foi possível perceber uma relação entre potência e
frequencia de estímulo com efeito na ventilação. Por esse motivo, os procedimentos
de foto-estimulação subsequentes foram realizados com potencias de 20 mW e 20
Hz de frequência em todos os animais não anestesiados, valores considerados
ótimos para estimulação ventilatória neste protocolo.
Após a padronização das potências comparamos o traçado respiratório médio
no momento em que estimulamos com laser a região do RTN em ambos os grupos.
Nesta etapa, 01 animal do grupo controle apresentou deslocamento lateral do
capacete de fixação da cânula de fibra óptica, não sendo possível finalizar os
experimentos. Dos 06 animais estimulados do grupo controle, 01 não apresentou
transfecção. Assim, foi possível observar em 5 animais um aumento médio no VT de
33% durante o momento da foto-estimulação (ON) quando se comparado ao
momento basal, com o laser desligado (OFF) (OFF: 3,6 ± 1,1 vs. ON: 5,4 ± 1,7
ml/kg, p<0,05), na VE de 38% (OFF: 294 ± 11 vs. ON: 477 ± 166 ml/kg/min, p<0,05)
(Figura 30 C-D). Já nos 08 animais estimulados do grupo 6-OHDA, 2 apresentaram
transfecção abaixo de 10%. Assim, foi possível observar em 6 animais um aumento
médio na fR de 18% (OFF: 88 ± 12, vs. ON: 111 ± 22 resp/min, p<0,05) e na VE de
23,5% (OFF: 371 ± 85, vs. ON: 494 ± 92 ml/kg/min, p<0,05) (Figura 30 B, D e G).
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Figura 30: Efeito da Ativação optogenética dos neurônios Phox2b do RTN em animais não anestesiados.
(A) Registro representativo do fluxo respiratório (ml) antes e após a foto-estimulação. Comparações médias entre
(B) frequência respiratória (fR), (C) volume corrente (VT) e (D) ventilação (VE) em momentos antes do estímulo
óptico e durante a foto-estimulação (ON, pulsos de 10-12 ms por 20s) nos animais que receberam injeção
unilateral do vetor viral (200 nl) no RTN. (E) Delta de variação nas respostas ventilatórias após a fotoestimulação entre os grupos veículo e 6-OHDA. (F-G) Relação entre a porcentagem de lesão e de neurônios
transfectados no RTN com o efeito da foto-estimulação sobre a VE. Análise de Variância (ANOVA) one-way com
post hoc de Tukey. * p <0,05 em relação ao grupo veículo no momento basal. # p< 0,05 em relação ao grupo 6OHDA no momento basal. Dados exibidos em média ± SD.

Nestes animais, que estavam livres de anestesia, não foi possível observar
uma relação direta entre a redução dos neurônios Phox2b no RTN e as respostas a
foto-estimulação sobre a frequência respiratória. No entanto, importante destacar
que a maior resposta foi observada no animal que apresentou lesão inferior a 40%
dos neurônios Phox2b no RTN (Figura 30 F). Ainda, nos animais submetidos ao
modelo experimental para DP, verificamos maiores respostas na VE associadas com
maiores porcentagens de neurônios transfectados (Figura 30 G).

97

5.4.4 Efeitos sobre a ventilação induzidos pela ativação seletiva por
optogenética dos neurônios Phox2b do RTN em animais anestesiados
Um dia após a foto-estimulação em pletismografia, os animais foram
submetidos ao protocolo de estimulação optogenética simultânea aos registros
eletrofisiológicos dos músculos respiratórios enquanto anestesiados. Nestes animais
também observamos uma redução da fR basal em animais do grupo 6-OHDA (30,3
± 2 vs. veículo: 36,8 ± 5 bpm, p<0,05, Figura 31 A e B) e ambos os grupos não
apresentavam expiração ativa (Figura 31 A).
Com relação à foto-estimulação, não observamos diferenças significativas
com potencias de 10 e 20 mW em relação ao momento basal, antes da fotoestimulação ou como esperado, quando a estimulação foi contralateral. Nos
resultados obtidos com potencias maiores (30 mW e 20 Hz) verificou-se respostas
mais evidentes do efeito da foto-estimulação. No grupo de animais que recebeu a 6OHDA, a foto-estimulação promoveu aumento na frequência (42,5 ± 4 vs. basal: 30,5
± 2 bpm, p<0,05) e amplitude (0,22 ± 0,04, vs. basal: 0,17 ± 0,04 mV, p<0,05) do
músculo diafragma (Figura 31 B e C).
Por fim, ao avaliarmos os efeitos da foto-estimulação sobre o padrão de
disparos dos músculos abdominais, também observamos aumentos significativos
quando se comparados os mesmos animais antes e durante pulsos de luz em 30
mW (20 Hz). Observamos que a foto-estimulação foi capaz de gerar expiração ativa
em ambos os grupos, gerando freqüência (veículo: 28,7 ± 8 e 6-OHDA: 27,5 ± 8
bpm) e amplitude (veículo: 0,06 ± 0,02 e 6-OHDA: 0,05 ± 0,03 mV) Figura 31 D e E)
na atividade do músculo abdominal. Monitoramos a pressão arterial (PA) dos
animais ao longo dos experimentos e verificamos que a foto-estimulação não
produziu alterações destes valores em nenhum dos grupos analisados.
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Figura 31: Efeito da ativação optogenética dos neurônios Phox2b do RTN em animais anestesiados.
(A) típico registro da atividade dos músculos Diafragma e Abdominal antes e durante o protocolo de fotoestimulação (30 mW). Em (B-C) alterações na frequência (fR) e amplitude (AMP) do músculo Diafragma e (F-G) do
músculo abdominal (30 mW) dos animais que receberam injeção unilateral do vetor viral (200 nl) no RTN.
Relação entre a porcentagem de lesão (H) e de neurônios transfectados (I) no RTN e o efeito da fotoestimulação na fR (resp/min). Análise de Variância (ANOVA) one-way com post hoc de Tukey. * p <0,05 em
relação ao grupo veículo no momento basal. # p< 0,05 em relação ao grupo 6-OHDA no momento basal. Dados
exibidos em média ± SD. Abreviações: Abd, musculo abdominal; EMG, eletromiografia; mV, milivolts.

Da mesma forma que no protocolo de foto-estimulação em animais não
anestesiados, nesta etapa correlacionamos porcentagem de redução de neurônios
Phox2b no RTN com os efeitos da foto-estimulação nos animais do grupo
experimental para DP. Interessante observar que nestas condições foi possível
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observar que as melhores respostas na fR ocorreram nos animais com menos de
60% de lesão no RTN (Figura 31 H). Do mesmo modo, a maior porcentagem de
neurônios transfectados foi associado com as maiores respostas na fR durante a
foto-estimulação, especialmente nos animais submetidos ao modelo experimental
para DP (Figura 31 I).

6 DISCUSSÃO
6.1 Alterações neuroanatômicas e funcionais em um modelo experimental de
DP
Os resultados neuroanatômicos obtidos no primeiro protocolo deste trabalho
mostraram que no modelo experimental para doença de Parkinson (DP) ocorrem
alterações em regiões bulbares críticas para o controle neural da respiração. A partir
de 30 dias após a injeção bilateral da toxina 6-OHDA no CPu, observa-se redução
do número de neurônios no RTN assim como nas regiões comissural e intermediária
do NTS. A partir de 40 dias, observamos também uma redução na densidade de
receptores do tipo NK1 na região do preBotC e rVRG. Também observamos
alterações funcionais, que se iniciam após 40 dias. Uma característica peculiar
nessas alterações foi o padrão progressivo entre as alterações neuroanatômicas e
funcionais nos animais submetidos ao modelo para a DP. Todas essas regiões que
apresentaram degenerações observadas no presente trabalho, independente do
período apresentado, são responsáveis pela geração da atividade basal da
respiração, coordenando a atividade de neurônios motores inspiratórios e
expiratórios (Richter, 1982; Feldman e Ellemberger, 1988; Richter, 2001; Smith et
al., 2007), além de estarem envolvidas também com respostas respiratórias
desencadeadas pela ativação do quimiorreflexo central e periférico, modulando a
atividade dos neurônios respiratórios da ponte e do grupamento respiratório ventral
(GRV) (Bianchi et al., 1995., Braccialli et al., 2008).
O aumento preocupante da incidência e o grau de morbidade que
acompanham a DP estão paulatinamente alavancando as pesquisas sobre os
complexos mecanismos envolvidos nesta patologia. Se considerarmos que a DP é
uma doença crônica com sintomas que acompanham os pacientes no decurso de
décadas, não devemos desprezar os custos advindos desta doença. O presente
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trabalho demonstrou em um modelo experimental que áreas responsáveis pelo
controle respiratório sofrem alterações que interferem na ventilação basal e durante
desafios respiratórios. Sob a ótica translacional, pacientes com DP apresentam
estes comprometimentos no curso final da doença, porém, ainda são escassos os
dados que vinculam o controle neural a estas alterações.
Um estudo conduzido por Budzinska e Andrzejewski também relatou déficits
respiratórios em um modelo de DP com a administração de 6-OHDA em ratos
(Budzinska e Andrzejewski, 2014), apesar de ter utilizado um modelo experimental
com injeção unilateral de 6-OHDA no estriado de animais anestesiados e ventilados
artificialmente. Em humanos, quase 90% dos casos são caracterizados por múltiplos
sintomas debilitantes que ocorrem antes, simultaneamente ou após o aparecimento
dos clássicos sintomas motores, como distúrbios do sono, déficits cognitivos e
psiquiátricos além de disfunções sensoriais e autônomas (Cummings, 1992; Bassetti
2011; Chaudhuri et al., 2011). Estes sintomas não motores podem exercer impacto
negativo ainda maior sobre a qualidade de vida dos pacientes quando se comparado
aos aspectos motores da DP (Martinez-Martin, 2011). Apesar de muitos estudos
também relatarem que pacientes com DP apresentam déficit nas funções dos
músculos respiratórios (Tzelepis et al., 1988; Solomon e Hixon, 1993; Bunton, 2005;
Troche et al., 2010; Hammer e Barlow, 2010), Seccombe e colaboradores (2011)
sugerem que as alterações respiratórias observadas podem estar associadas a uma
disfunção de neurônios respiratórios do bulbo, na região do GRV. Estes autores
observaram em pacientes com DP algum grau de fraqueza em músculos
respiratórios, porém, insuficiente para causar qualquer restrição importante. Além
disso, houve um déficit de 47% na resposta à hipercapnia, mas não em condições
de hipóxia, sugerindo uma alteração no controle respiratório central (Seccombe et
al., 2011).
Cumpre ressaltar ainda que a observação clínica de indivíduos que
apresentam DP revela disfunções respiratórias, normalmente caracterizadas como
uma consequência do déficit motor, peculiar à doença (Idiaquez et al., 2007; Reyes
et al., 2013). No presente trabalho, no entanto, foi possível verificar que 30 dias após
a indução do modelo experimental, já ocorrem alterações na citoarquitetura neuronal
em regiões cruciais para o controle neural da respiração, como RTN e NTS, mas em
outras regiões as alterações se iniciam após 40 dias, como no preBotC e rVRG. A
partir do 40° dia, alterações ventilatórias começaram a se apresentar de forma
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progressiva até o 60° dia. Estes resultados se apresentam como relevantes à
medida que, atualmente, são escassos os dados na literatura que correlacionam
doenças neurodegenerativas e alterações em estruturas do SNC que controlam a
respiração, independentemente das alterações motoras periféricas.
Dentre estas estruturas, o preBotC é descrito como um grupo de
interneurônios essenciais para a geração do ritmo respiratório. É formado por uma
população heterogênea de neurônios, especialmente glutamatérgicos e grande parte
é imunorreativo para receptores do tipo NK1 e somatostatina (Guyenet et al., 2002;
Stornetta et al., 2003), porém, não são aminérgicos ou colinérgicos (Wang et al.,
2001). A periodicidade do ritmo gerado por esta estrutura é regulada por diversos
moduladores como a serotonina, substância P, noradrenalina e adenosina (Doi e
Ramirez, 2008; Ramirez et al., 2012). O ritmo é ainda regulado por neurônios
inibitórios (GABAérgicos e/ou glicinérgicos) localizados no interior do próprio
preBotC e na região um pouco mais rostral, o Botzinger (Smith et al., 1991; Ramirez
et al., 2012). No presente estudo, houve redução da densidade de receptores do tipo
NK1 no preBotC após a lesão bilateral dos neurônios da SNc em 59% e 76,5% após
40 e 60 dias, respectivamente. Já o rVRG contém neurônios em sua maioria
glutamatérgicos pré-motores excitatórios, que se projetam para a região cervical da
medula espinhal, controlando a atividade dos músculos inspiratórios (Liu et al., 1990;
Smith et al., 2007). Foi possível observar em nosso estudo que, após 40 e 60 dias,
houve redução da densidade de receptores do tipo NK1 nesta região em 52% e
62%, respectivamente.
Na coluna respiratória dorsal, existe uma população de neurônios no núcleo
do trato solitário (NTS) que expressam o fator de transcrição Phox2b e
presumivelmente modulam a respiração e a regulação autônoma (Kang et al., 2007;
Stornetta et al., 2006). Além disso, o bloqueio farmacológico do NTS atenua as
respostas cardiovasculares e ventilatórias ativadas por quimiorreceptores (Berger e
Cooney, 1982; Favero et al., 2011; Nattie e Li, 2008). Estes dados confirmados na
literatura sobre o NTS referem-se às condições fisiológicas, contudo, no presente
trabalho nós verificamos que no modelo experimental para DP, existem reduções no
número de neurônios que expressam Phox2b no NTS que pode estar correlacionado
com diminuição autônoma e da função respiratória (Fernandes-Junior et al., 2018;
Falquetto et al., 2017; Oliveira et al., 2017; et al., 2015). Um significante número de
pacientes com DP apresentam hipotensão ortostática, sugerindo uma disautonomia
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cardiovascular (Goldstein, 2003). Um dos mecanismos patofisiológicos subjacentes
às anormalidades autônomas cardiovasculares na DP é a falha no barorreflexo
arterial devido à diminuição das funções simpáticas e parassimpáticas. A diminuição
de neurônios bulbares pode contribuir para tais disfunções em pacientes com DP
(Benarroch, Schmeichel e Parisi, 2000; Falquetto et al., 2017).
Outro dado interessante observado no presente trabalho foi a redução
significativa de neurônios que também expressam o fator de transcrição Phox2b na
região do RTN. Este núcleo é constituído por uma coluna de aproximadamente 2100
neurônios no rato, os quais se estendem desde a extremidade medial do corpo
trapezoide até a região caudal do núcleo motor do facial (Takakura et al., 2008).
Corroborando os dados da literatura, quando quantificamos os neurônios Phox2b do
RTN por meio da técnica de estereologia, nos animais que receberam solução
veículo no CPu, verificamos um número médio similar, de 1596 neurônios. No
presente trabalho, adicionamos informações referentes a quantidade de neurônios
por sessão, no intervalo entre 11,6 e 11,12 mm caudal ao bregma. Descrevemos
pela primeira vez esta estimativa comparando os animais controle com os
submetidos ao modelo experimental para DP, na qual verificamos que a maior parte
dos neurônios estão concentrados em 11,36 mm caudal ao bregma e que 60 dias
após a injeção bilateral de 6-OHDA no CPu, este número reduz 55,9% por bregma.
Quando observamos a redução média de neurônios considerando todos os bregmas
em diferentes períodos após a injeção de 6-OHDA, foi possível observar redução de
53%, 53,5% e 57% dos neurônios desta região, 30, 40 e 60 dias, respectivamente.
Uma sub-população de neurônios no RTN são classificados como
quimiorreceptores respiratórios centrais e há evidências crescentes da diversidade
bioquímica entre essas células (Shi et al., 2017). Nessa camada marginal da
superfície ventral do bulbo apresentam-se neurônios que estão associados à
quimiorrecepção central, modulando a atividade dos neurônios do GRV por meio de
mecanismos sensíveis a pressão parcial de CO2 (PaCO2) no sangue arterial e
acidificação do fluido extracelular (Mulkey et al., 2004; Takakura et al., 2008;
Guyenet, 2015; Takakura et al., 2014). Além da presença de neurônios Phox2b, os
neurônios do RTN também são identificados fenotipicamente pela presença de
marcadores glutamatérgicos como o transportador vesicular do tipo 2 (VGLUT2),
enquanto que uma parcela expressam o neuropeptídeo Galanina (Stornetta et al.,
2009). Ainda, cerca de 75% dos neurônios da região do RTN e grupamento
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neuromedina B (NMB). Estes neurônios exibem propriedades quimiorreceptoras,
pois são ativados por hipercapnia, mas não por hipóxia. O restante (25%)
apresentam altos níveis de NMB e não expressam a proteína Fos em condições de
hipercapnia, não sendo, portanto, associados a quimiorrecepção central (Shi et al.,
2017).
Já está bem descrito na literatura que o RTN estabelece conexões
bidirecionais com o GRV e recebe informações dos corpúsculos carotídeos via
projeções do NTS (Stornetta et al., 2006). Ainda, a maior parte das áreas que
enviam projeções para o RTN contém neurônios que são ativos em situações de
hipercapnia (Rosin et al., 2006).
Em relação às alterações funcionais, 40 e 60 dias após a degeneração dos
neurônios dopaminérgicos da SNc foi possível observar neste protocolo um padrão
ventilatório marcantemente reduzido em comparação à respiração eupneica normal.
A frequência respiratória (fR) e a ventilação (VE) reduziram significativamente já a
partir do 40° dia, tornando-se ainda mais evidente no 60° dia. Também verificamos
um delta de variação aumentado em relação a fR e uma redução na resposta do VT
frente a hipercapnia o que não alterou a VE nestas condições, provavelmente por um
mecanismo compensatório (Fernandes-Junior et al., 2018). Contudo, ficou evidente
em nossos resultados que o déficit respiratório em condições de repouso e após
altos níveis de CO2 estava correlacionado com a redução de neurônios Phox2b e
receptores NK1 da coluna respiratória, especialmente na região do RTN, preBotC e
rVRG.
Um estudo prévio do nosso laboratório, realizado por Tuppy e colaboradores
foi um dos primeiros trabalhos a demonstrar que lesões bilaterais de neurônios da
SNc altera o padrão respiratório em ratos conscientes (Tuppy et al., 2015). Ao
avaliarem animais submetidos ao mesmo protocolo experimental de indução de DP
por 6-OHDA do presente estudo, verificaram redução do efeito estimulatório na
ventilação produzido por hipercapnia (7% CO2) e redução de neurônios do GRV,
especialmente no RTN, preBotC e rVRG. Quando os animais foram submetidos à
hipóxia, avaliando somente as médias gerais produzidas nos 2 minutos do meio e
finais do estímulo, estes autores não observaram alterações ventilatórias (Tuppy et
al., 2015).
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No segundo protocolo de avaliações funcionais do presente trabalho,
acrescentamos o desafio ventilatório em hipóxia, porém, diferentemente do trabalho
anterior (Tuppy et al., 2015), não avaliamos os valores somente em médias gerais
por protocolo, mas a cada segundo (média/minuto) durante todo o estímulo. De
acordo com trabalhos descritos na literatura, a resposta ventilatória à hipóxia (HVR)
é uma complexa interação entre diversos mecanismos distintos cujas variações
dependem do padrão de estímulo, duração e intensidade da exposição à queda de
O2. Estímulos agudos, intermitentes ou prolongados podem aumentar ou reduzir a
ventilação após um pico de resposta inicial (Pamenter e Powell, 2016). Em episódios
prolongados, a ventilação apresenta um padrão bifásico peculiar, deste modo, as
avaliações em médias gerais não seriam capazes de detectar estas alterações. Nos
primeiros minutos após a redução de O2 os animais apresentam um aumento
considerável na ventilação, especialmente por uma resposta reflexa a ativação de
receptores periféricos carotídeos (Blain et al, 2010). Durante um curto período, a
diminuição da pressão parcial de O2 (PaO2) é detectada pelos corpúsculos
carotídeos mediado pelo efeito excitatório do influxo de íons sódio (Na+) e cálcio
(Ca+), que induz a despolarização das células do corpúsculo, levando a geração do
potencial de ação (Blain et al, 2010; Pamenter e Powell, 2016). No entanto, após
esse período, existe uma resposta secundária com progressiva redução na
ventilação, por vezes, se aproximando dos valores basais. Este padrão bifásico
tentamos reproduzir entre os grupos deste trabalho, a fim de verificar se esta
resposta típica estaria alterada nos animais com DP.
Foi possível confirmar a redução na resposta respiratória (VT e VE) nos
animais submetidos ao modelo experimental (6-OHDA) em todos os 10 minutos de
cada protocolo. Em condições de hipóxia, foram observadas as maiores diferenças
nos primeiros minutos após o início do protocolo, porém, nos minutos seguintes esta
diferença estava reduzida, confirmando um padrão secundário, como descrito na
literatura.
Em hipercapnia, a diferença começou a ser observada após o sexto minuto e
se manteve até o final do protocolo. Quando os animais foram submetidos à
estimulação máxima, no penúltimo minuto foi possível observar a maior diferença
entre os grupos. Mesmos nessas condições extremas, os animais submetidos ao
modelo de DP, apresentaram déficit ventilatório quando comparado aos animais

105

controles e o padrão bifásico da ventilação em condições de hipóxia se apresentou
menos evidente.
Interessante destacar que nosso trabalho descreveu pela primeira vez um
aumento na variabilidade da frequência respiratória durante a normocapnia em
animais submetidos ao modelo para DP. Ainda, demonstramos por meio de um
arcabouço estatístico, haver uma correlação positiva entre alterações neurais de
regiões anatomicamente distantes, como a SNc no mesencéfalo e estruturas
bulbares. Do mesmo modo, demonstramos haver correlação positiva entre estas
alterações neuroanatômicas com alterações funcionais, suportando a hipótese de
que os déficits respiratórios associados à DP também podem estar correlacionados
à mudança na citoarquitetura de regiões bulbares envolvidas na atividade
respiratória (Fernandes-Junior et al., 2018).
6.2 Alterações biomoleculares na região do RTN em um modelo experimental
de DP
Após observarmos o conjunto de dados obtidos nos protocolos anteriores,
verificamos que as alterações funcionais mais evidentes foram após 60 dias à
indução do modelo experimental para DP. Ainda, a redução de neurônios Phox2b no
RTN já estava presente 30 dias após. Considerando esta região como importante
para a quimiorrecepção central, sua múltipla conectividade com os demais grupos
respiratórios e que uma alteração neuronal poderia comprometer o padrão
respiratório, decidimos avaliar com mais detalhes essa região nas etapas
subsequentes do trabalho.
Para verificar se existe alguma alteração biomolecular na região do RTN,
foram utilizadas análises de espectrometria de massa e proteômica em cortes
encefálicos destes animais. A técnica de proteômica é utilizada para identificar
proteínas expressas por um genoma em um determinado tempo/espaço com o
principal objetivo de elucidar os produtos gênicos em nível proteico (Katagiri et al.,
2010). A maioria das funções biológicas controladas pelo cérebro e seus distúrbios
relacionados estão intimamente associados com ativação ou inibição de genes e
transcrição de proteínas. Neste sentido, a neuro-proteômica tem sido aplicada em
sofisticadas análises encefálicas, a fim de mapear e facilitar a compreensão de
processos neurodegenerativos (Ross-Macdonald et al., 1999; Katagiri et al., 2010).
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No presente trabalho, comparamos a massa tecidual de extratos celulares
capturados por extração à Laser da região do RTN. A caracterização do modelo
experimental foi confirmada, observando redução superior a 70% dos neurônios
catecolaminérgicos da SNc e 56% de redução dos neurônios Phox2b no RTN. Ao
analisarmos o extrato celular desta região, verificamos que algumas moléculas
associadas à regulação de transcrição, fatores de crescimento, assim como
receptores nucleares estavam inibidos nos animais do grupo 6-OHDA. Enquanto que
quinases mediadas em resposta ao estresse estavam ativadas nesses animais,
sugerindo que o modelo experimental para DP pode alterar o padrão biomolecular
em áreas críticas para o controle neural respiratório.
A principal variável de análise desse protocolo baseou-se na expressão
gênica diferencial (Fold Change - FC). A FC é frequentemente utilizada quando se
analisam múltiplas medidas de um sistema biológico em situações experimentais
distintas. Pode ser definida como a razão entre duas quantidades, neste caso, de
genes obtidos por espectrometria (Vaes, Khan e Mombaerts, 2014). Descreve o
quanto uma determinada quantidade muda entre uma medida original (genes dos
animais controle) e uma medida subsequente (genes dos animais submetidos ao
modelo para DP).
As mudanças nas taxas de FC, assim como o efeito estimado em função do
grau de confiança estatística, nos possibilitaram elencar uma lista dos 13 principais
genes alterados neste protocolo, demonstrando uma diferença na intensidade
normalizada entre os dois grupos de animais (veículo x 6-OHDA). Dentre os
principais genes, destacamos os que apresentaram as maiores alterações.
Verificamos que o gene RNH1 que regula negativamente cascatas de sinalização
que medeiam a ativação de MAP quinases e o TPP2, componente da cascata
proteolítica que estimula a adipogênese (Zhu et al., 2014), estavam com a FC em
regulação ascendente. Este tipo de regulação demonstra, em última análise, que
existe um mecanismo de controle celular, numa tentativa de aumentar algum
componente, como RNA ou proteína, descrito, portanto, como up-regulation. O
mecanismo oposto é descrito como down-regulation (Vaes, Khan e Mombaerts,
2014). As quinases são enzimas que catalisam a fosforilação de proteínas por meio
da transferência de um grupo fosfato de ATP, para resíduos de tirosina, treonina e
serina. A MAP quinase é uma fosfatase ativada por mitógeno. A desregulação
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destas enzimas está associada, no SNC, a alteração na proliferação celular,
metabolismo do glicogênio e na neurotransmissão (Bright e Mochly-Rosen, 2005).
Neste protocolo, também observamos que moléculas como a Dnah5, gene
necessário para a integridade estrutural e funcional dos cílios das células
ependimárias que revestem os ventrículos cerebrais, também estavam com a FC em
up-regulation. Da mesma forma, a quinase CAMK2a, proeminente no sistema
nervoso central atuando na potencialização de longo prazo e na liberação de
neurotransmissores, também estava em up-regulation. Esta enzima pertence ao
complexo de sinalização do receptor para NMDA (rNMDA) em sinapses excitatórias
e pode regular a potenciação do receptor glutamatérgico do tipo AMPA (AMPAR)
dependente de rNMDA e plasticidade sináptica (Kury et al., 2017; Akita et al., 2018).
No sentido oposto, moléculas como MYH9 e CAMK2D, a FC estava em downregulation. O gene MYH9 é uma miosina celular com papel na citocinese e no
formato celular. Durante a proliferação celular, desempenha um papel importante na
reorganização do citoesqueleto (Zhang et al., 2012). Já a proteína CAMK2D, está
envolvida na regulação da homeostase de Ca2+ (Kury et al., 2017).
Em

suma,

neste

trabalho,

acrescentamos avaliações

biomoleculares

demonstrando uma reorganização proteica na região do RTN nos animais
submetidos ao modelo experimental para DP, o que abre caminho para novas
investigações que associam estas alterações e sua relevância de acordo com suas
funções no contexto biológico, especialmente sobre o controle neural respiratório.
Acreditamos que estes dados com este modelo experimental ainda deverão ser
explorados na literatura.
6.3 Estimulação não seletiva (farmacológica) e seletiva (optogenética) da
região do RTN após a injeção bilateral de 6-OHDA no CPu
Considerando os déficits ventilatórios nos animais do grupo 60 dias e as
alterações biomoleculares na região do RTN, o passo seguinte foi investigar se a
estimulação farmacológica e optogenética dos neurônios Phox2b desta região seria
capaz de restaurar ou melhorar o padrão respiratório nesse modelo. A ativação
farmacológica neste trabalho, por meio de um agonista glutamatérgico (NMDA, 5
pmol/50 nl) se deu por ativação de neurônios que expressam o fator de transcrição
Phox2b em toda região do RTN, o que eventualmente poderia incluir outros
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neurônios que também se encontram nessa região. Por este motivo, consideramos
este protocolo como de ativação não seletiva, caracterizando um passo precedente
à estimulação seletiva optogenética. Neste protocolo, tentamos diminuir o efeito
somatório da ativação dos neurônios Phox2b no RTN e a outros neurônios,
considerando o local e a dose das injeções. Foi possível ajustar o centro das
injeções para 250 µm abaixo do núcleo motor do facial e 200 µm rostral em relação
à porção caudal desse mesmo núcleo. O corante utilizado para marcar os sítios de
injeção espalhou aproximadamente 380 µm no sentido rostro-caudal a partir do
centro da injeção.
Durante o desenvolvimento do SNC, os receptores NMDA (rNMDA) atuam
nos processos de regulação e controle da estrutura e função das sinapses e
posteriormente, atuam na indução e manutenção da plasticidade e desenvolvimento
das sinapses, além de serem decisivos para o aprendizado e para a formação e
consolidação da memória. Outras funções atribuídas aos rNMDA estão relacionadas
à cognição, atenção, humor, ansiedade e em processos básicos, como a atividade
locomotora e a respiração (Gonda, 2012; Yao e Zhou, 2017). Sua ativação
excessiva ou a não ativação é proposta para contribuir para a gênese ou progressão
de várias doenças cerebrais, incluindo acidente vascular encefálico (AVE),
esquizofrenia, depressão e doença de Alzheimer. Dados sobre a DP são escassos e
os esforços anteriores no sentido de investigar o efeito da estimulação destes
receptores nestas condições patológicas foram limitados (Yao e Zhou, 2017).
Torna-se importante destacar novamente que no protocolo de avaliações
biomoleculares da região do RTN deste trabalho, foi possível observar que a
quinase CAMK2a, enzima pertencente ao complexo de sinalização do rNMDA,
estava em up-regulation nos animais submetidos ao modelo experimental para DP.
Este perfil biomolecular pode sugerir um processo compensatório da maquinaria
intracelular nesta região, na tentativa de ajustar as respostas deste receptor. Neste
trabalho, a estimulação farmacológica destes receptores em ratos não anestesiados
do grupo controle, promoveu aumento, como esperado, na fR e na VE. Já no grupo
6-OHDA, foi possível observar maior magnitude de aumento na fR, no VT e na VE,
considerando que a ventilação basal estava reduzida neste ultimo grupo em relação
ao grupo controle. Foi possível observar que ambos os grupos atingiram respostas
respiratórias semelhantes após a injeção de NMDA. Cumpre destacar, contudo, que
o delta dos valores basais após a estimulação farmacológica no RTN dos animais do
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grupo experimental para DP apresentaram maiores respostas, tanto na fR quanto no
V T.
No último protocolo, passamos a adotar a técnica de optogenética seletiva
para estimular os neurônios do RTN. Em 2005, um grupo de pesquisadores da
Universidade de Stanford (EUA), liderado pelos cientistas Karl Deisseroth, Peter
Hegemann e Ed Boyden, designou o termo “optogenética” para a técnica que
possibilita o controle de neurônios por meio de foto-estimulação, combinando
métodos da física ótica, genética e bioengenharia (Josselyn, 2018). Um editorial
publicado em janeiro de 2011 na revista Nature Methods, classificou esta técnica
como “a ferramenta do ano” e “a nova tecnologia que revolucionou o campo da
neurociência” (Nature Methods, 2011). Nas últimas décadas, uma série de
descobertas científicas examinando como ativar canais de rodopsinas por estimulo
luminoso com precisão, possibilitou a utilização de uma ferramenta experimental que
poderia ser usada para controlar a atividade de células selecionadas dentro de
sistemas complexos, como os circuitos neuronais do cérebro (Josselyn, 2018). Os
canais de rodopsina são uma sub-família de proteínas que atuam como
fotorreceptores sensoriais. Extraídos de algas verdes unicelulares, quando
expressos em células de outros organismos, permitem que a luz controle a
excitabilidade elétrica, acidez intracelular, o influxo de cálcio e outros processos
celulares. Os canais de rodopsina do tipo 1 (ChR1) e 2 (ChR2) foram as primeiras
variantes utilizadas para a construção biogenética de vetores virais em optogenética
(Josselyn, 2018). No presente trabalho, utilizamos um constructo viral formado pelo
promotor para neurônios Phox2b (PRSx8) acoplado ao canal ChR2.
Nesta etapa do presente trabalho, 15 animais foram submetidos ao protocolo
de foto-estimulação por optogenética, sendo 08 animais que receberam injeções
bilaterais de 6-OHDA no CPu e 7 que receberam solução veículo. Por meio de
injeções unilaterais do vetor viral no RTN em ambos os grupos, estimulamos esta
região em animais anestesiados, assim como, nas condições fisiológicas livres de
anestesia. O primeiro desafio foi padronizar o método de foto-estimulação, visto que
os resultados obtidos por estimulação optogenética dependem de diversos fatores,
como intensidade de luz, potência, luminância e frequência, além da efetividade da
carga viral que se acopla nos neurônios de interesse. A foto-estimulação dos
neurônios transfectados seguiu o padrão metodológico como descrito anteriormente
(Abbott et al., 2014). Antes da estimulação, a emissão de cada fibra óptica foi
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mensurada com um medidor de luz, e a intensidade do laser foi ajustada para
fornecer uma potência inicial de 1,9 mW. A partir deste valor, a potência e frequência
foram ajustadas continuamente até que um resultado ótimo sobre a ventilação fosse
alcançado. Outros trabalhos que usaram técnicas de optogenética para estimular
neurônios, conseguiram resultados significantes com potências próximas de 9 mW
(Guyenet et al., 2015), enquanto outros só observaram com 20 mW (Deisseroth,
2006). Ainda, de acordo com as primeiras pesquisas de padronização em protocolos
de optogenética, Deisseroht e colaboradores apontam que o sucesso desta técnica
depende, em última análise, da perfeita interação entre os efeitos óticos e a
superfície tecidual que a incidência luminosa atinge, considerando distância,
potência, espessura do tecido e a área (mm2) foto-estimulada. Essa interação é
denominada de optical neural interface (ONI) (Deisseroth, 2006). No presente
trabalho, as melhores respostas ocorreram quando utilizamos uma carga viral de
200 nl por injeção a 8,4 mm ventral à dura-máter. Enquanto que a distância da fibra
óptica foi 0,4 mm acima do sítio de injeção, em ângulo reto.
A foto-estimulação do RTN com luz azul no comprimento de 470 nanômetro
(nm), com potências de 10 mW, equivalente a uma corrente elétrica de 1,9 mA ou 12
mW (2,3 mA) não foi suficiente para alterar a ventilação. No entanto, quando
aumentamos a potência para 20 mW (3,9 mA), com pulsos alternados de 20
segundos (10ms/ligado e 10ms/desligado) e frequência de 20 Hz, observamos
aumento de fluxo, frequência ou amplitude respiratória. Um dado interessante
observado foi que o aumento da potência acima de 20 mW, e consequentemente da
corrente, anularam os efeitos ventilatórios nos animais não anestesiados. Já com os
animais anestesiados, os efeitos foram mais evidentes com 30 mW. Um trabalho
publicado em 2015 com camundongos conscientes submetidos à estimulação
optogenética na região do RTN e grupamento C1, demonstrou um aumento
progressivo na fR, com 5 Hz, 10 Hz e no máximo à 15 Hz, com 9 mW de potência.
Respostas similares foram descritas quando os neurônios do grupamento C1 foram
deletados (Guyenet et al., 2015).
No presente trabalho, nos animais não anestesiados foi possível observar um
aumento médio no VT de 33% no grupo controle durante o momento da fotoestimulação (ON) quando se comparado ao momento basal, com o laser desligado
(OFF). Também observamos aumento na VE de 38%. Já nos animais estimulados do
grupo 6-OHDA, foi possível observar um aumento médio na fR de 22% e na VE de
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23%. Deste modo, observamos que a foto-estimulação optogenética dos neurônios
na região do RTN promoveu uma alteração no padrão ventilatório em ambos os
grupos, com aumento mais evidente no VT dos animais do grupo controle e da fR dos
animais submetidos ao modelo experimental para DP.
Quando observamos os efeitos da foto-estimulação em animais anestesiados,
por meio de registro de atividade muscular dos músculos abdominal e diafragma,
verificamos diferentes padrões de respostas com potências e fotoperíodos distintos,
evidenciando um fator dependente entre dose e intensidade de luz. Diferentemente
dos animais livres de anestesia, nos resultados obtidos com potências maiores (de
20 até 30 mW), verificou-se respostas tanto na fR quanto na amplitude registrados no
músculo diafragma apenas nos animais do grupo 6-OHDA. Neste protocolo,
observamos um nível de transfecção superior nos animais do grupo 6-OHDA (37%)
em relação ao grupo controle (21%). Esta diferença poderia explicar parcialmente as
menores respostas à foto-estimulação observadas nos animais controle.
Importante destacar que nos últimos anos, as pesquisas envolvendo
optogenética foram paulatinamente padronizadas quanto aos métodos de fotoestimulação. Porém, os protocolos ainda apresentam características metodológicas
variadas, tanto em relação aos parâmetros utilizados para otimizar o efeito da fotoestimulação (potência e frequência do estímuo) quanto para os procedimentos
cirúrgicos (distância e ângulo da fibra óptica em relação a célula alvo ou o padrão da
injeção do vetor viral). Ainda, trabalhos recentes demonstraram resultados distintos
quanto ao fenótipo e a proporção de neurônios efetivamente transfectados, assim
como a magnitude da resposta à foto-estimulação (Abbott et al., 2013; Aravanis et
al., 2007; Burke et al., 2015a; Burke et al., 2015b; Sparta et al., 2012; Wenker et al.,
2017).
No presente trabalho, observamos que nos animais anestesiados, a
porcentagem de lesão dos neurônios Phox2b do RTN influenciou o padrão de
reposta à ativação seletiva após a foto-estimulação, pois as melhores respostas na
frequência de disparo do músculo diafragma ocorreram nos animais com menos de
60% de lesão no RTN.
Em relação a porcentagem de neurônios transfectados e o efeito da fotoestimulação sobre a ventilação, Abbott e colaboradores, estimularam por
optogenética neurônios glutamatérgicos do RTN e verificaram uma magnitude de
transfecção variada entre 5,4 a 26,7% dos neuronios Phox2b (média de 13,8% do
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total). Estes autores verificaram um aumento de 57% da fR em ratos anestesiados e
28% nos animais livres de anestesia (Abbott et al., 2011). No presente trabalho,
aumentos na ventilação foram observados com 21% de neurônios transfectados do
grupo controle e 37% nos animais que receberam 6-OHDA.
Outro trabalho realizado em 2017 analisou o efeito da foto-estimulação de
neurônios da região do RTN e do grupamento C1 em ratos anestesiados ou não
sobre a pressão arterial e a ventilação. Os autores observaram um padrão de
transfecção variável de até 61% do total de neurônios do grupamento C1, sendo
somente 23% imunorreativos para TH. Neste caso, os efeitos da foto-estimulação
foram mais evidentes em animais não anestesiados, especialmente durante a
hipóxia (Wenker et al., 2017). Já Burke e colaboradores, utilizando o mesmo vetor
viral do presente trabalho, observaram em ratos anestesiados, em fases distintas do
sono, uma correlação positiva entre o delta da VE com o número de neurônios
transfectados (ChR2+). No entanto, destacam que a transfecção de somente 11,5%
do total de neurônios Phox2b do RTN foi suficiente para aumentar significativamente
a VE, o equivalente a exposição à 4% de CO2 (Burke et al., 2015a). Assim como no
presente trabalho, estes autores conseguiram as melhores respostas com potência
superior a 20 mW e 20 Hz de frequência (Burke et al., 2015a).
Por fim, nos animais anestesiados deste protocolo, com 30 mW de potência,
também observamos um aumento no padrão de disparos dos músculos abdominais.
Estes músculos estão associados a um processo de expiração ativa, sendo
acionados somente em condições de maior demanda metabólica. Neste sentido, não
podemos descartar a participação do pFRG, que anatomicamente está intimamente
relacionado ao RTN, porém, exercendo funções distintas. Dados na literatura
sugerem que o pRFG recebe projeções excitatórias dos neurônios Phox2b do RTN e
participa do processo de expiração ativa modulando a respiração por meio de
projeções excitatórias ao grupamento respiratório ventral caudal (cVRG), que por
sua vez ativariam os músculos expiratórios (Silva et al., 2016; Zoccal et al., 2018).
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7 CONCLUSÃO
Os dados obtidos neste trabalho forneceram a primeira evidência de que em
animais submetidos ao modelo experimental para Doença de Parkinson, as
alterações neuroanatômicas precederam as alterações funcionais. A redução de
neurônios da SNc foi correlacionada às reduções de estruturas bulbares críticas
para o controle neural da respiração. O comprometimento da atividade respiratória
observada neste modelo poderá servir de parâmetro translacional à medida que
demonstra um déficit na resposta ventilatória, que em pacientes com DP, pode
representar um dos fatores de risco associados ao decurso final da doença.
Ainda, a observação neste modelo de que mesmo com redução no número de
neurônios que expressão o fator de transcrição Phox2b no RTN e existindo uma
assinatura biomolecular que demonstra um processo de remodelamento proteico, a
estimulação farmacológica e a foto-estimulação desta região foi capaz de promover
um aumento na resposta ventilatória. Deste modo, a combinação de técnicas
específicas de proteômica e optogenética, apresentou resultados que acreditamos
abrir um promissor caminho para futuras linhas de pesquisa associadas às doenças
neurodegenerativas.
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