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RESUMO PARTE 1
OLIVEIRA-SANTOS, L. M. Quimiossensibilidade central e ritmicidade respiratória na
Doença de Parkinson. 2019. f.143. Tese (Doutorado em Farmacologia) – Instituto de
Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo, São Paulo.
A Doença de Parkinson (DP) é caracterizada pela perda progressiva dos neurônios
dopaminérgicos da Substância Negra porção compacta (SNpc). Estudos mostram
redução de neurônios PHOX2B do núcleo retrotrapezóide (RTN) associada a um
prejuízo da respiração em repouso e da resposta respiratória induzida por hipercapnia
40 dias após a indução da DP por injeção de 6-OHDA no estriado de ratos. No entanto,
a deficiência respiratória induzida por hipercapnia foi restaurada 60 dias após a injeção
de 6-OHDA. Nossa hipótese é que outros neurônios quimiossensíveis presentes no
Sistema Nervoso Central (SNC) poderiam ser responsáveis pela restauração da
quimiossensibilidade central nesse modelo de DP. Dessa forma, nosso objetivo foi
investigar se os neurônios noradrenérgicos do Locus Coeruleus (LC), serotoninérgicos
da porção pálida da rafe (RPa) ou orexinérgicos do hipotálamo lateral/região
perifornicial (HL/PeF) seriam responsáveis por essa restauração nesse modelo. Em
ratos, foi avaliada a ventilação (VE) em repouso, frente à hipercapnia (7% CO2) e
hipóxia (8%O2) por até 60 dias após a indução do modelo de DP. Os animais foram
subdividos em grupos que receberam veículo ou 6-OHDA no estriado e, além disso,
também receberam veículo ou toxinas específicas para degenerar os neurônios do LC,
da RPa ou do hipotálamo lateral/área perifornicial (HL/PeF). A 6-OHDA levou à redução
de 86% dos neurônios da SNpc e as toxinas promoveram redução de 83% dos
neurônios do LC, 90% dos neurônios da RPa e 78% dos neurônios do HL/PeF. Os
resultados mostraram que nos animais com lesão da SNpc e do LC (n = 6) não houve
recuperação da resposta ventilatória à hipercapnia, enquanto no grupo de animais com
lesão da SNpc e da RPa (n = 8), a recuperação da resposta aos 60 dias permaneceu
intacta; com relação aos animais com lesão da SNpc e HL/PeF (n = 6), observou-se
uma recuperação da resposta à hipercapnia somente durante a fase escura e enquanto
os animais estavam dormindo. Fizemos também experimentos para observarmos a
ativação neuronal desses grupamentos durante hipercapnia e os dados mostraram
redução do número de neurônios ativados por hipercania no RTN, e aumento no LC.
Nossos dados sugerem que no modelo animal de DP pode ocorrer um processo de
neuroplasticidade e os neurônios noradrenérgicos do LC são os principais candidatos a
assumirem a função quimiossensível.
Palavras-chave: quimiossensível, bulbo, adrenalina, orexina, serotonina.

ABSTRACT PART 1

OLIVEIRA-SANTOS, L. M. Central chemosensitivity and respiratory rhythm in
Parkinson’s disease. 2019. f.143. Thesis (Ph.D. in Pharmacology) – Institute of
Biomedical Science, University of São Paulo.
Parkinson’s disease (PD) is characterized by progressive loss of the dopaminergic
neurons of Substantia nigra pars compacta (SNpc). Studies have shown a reduction of
PHOX2B neurons in the retrotrapezoid nucleus (RTN), associated with impaired
breathing at rest and respiratory response induced by hypercapnia, 40 days after the
induction of PD by 6-OHDA injection in the rat striatum. However, this functional
deficiency was restored 60 days after 6-OHDA injection. Our hypothesis is that other
chemosensitive neurons located in the central nervous system (CNS) could be
responsible for restoration of the central chemosensitivity in this PD model. Our aim was
to investigate the role of noradrenergic neurons from Locus Coeruleus (LC),
serotoninergic neurons from raphe pallidus (RPa) or orexinergic neurons from lateral
hypothalamus/ perfornical area (HL/PeF) on the chemosensibility restauration in our PD
model. The resting ventilation (VE), hypercapnia (7% CO 2) and hypoxia (8% O2)
challenges were evaluated at 60 days after PD induction. The animals were subdivided
into groups that received 6-OHDA or vehicle into the striatum and subdivided into
groups that received 6-OHDA into the LC, saporin Anti-SERT-SAP into the RPa,
saporin Anti-Orexin into the HL/PeF or vehicle. In this model, a reduction of 86% of the
SNpc neurons was observed. The toxins promoted reduction in the LC (83%), RPa
(90%) and HL/PeF (78%) neurons. We observed that the animals with SNpc and LC (n
= 6) lesion had a 46% reduction in the ventilatory response to hypercapnia, whereas
animals with SNpc and RPa lesion (n = 8) did not change the response to hypercapnia.
Animals with SNpc and HL/PeF lesions (n = 6) had a reduction in response to
hypercapnia at the dark phase in asleep (25%) condition. In addition, we performed
experiments to evaluate the central chemoreflex activation in PD or control animals. We
also observed reduction in the number of hypercapnia-activated neurons in the RTN
and increase in LC. Our data suggest that in the animal model of PD occurs a
neuroplasticity process by noradrenergic neurons from LC, that are the main candidates
to assume the chemosensitive function.
Keywords: chemosensitive, medulla, adrenaline, orexin, serotonin.

RESUMO PARTE 2
OLIVEIRA-SANTOS, L. M. Quimiossensibilidade central e ritmicidade respiratória na
Doença de Parkinson. 2019. f.143. Tese (Doutorado em Farmacologia) – Instituto de
Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo, São Paulo.

A DP é um distúrbio neurodegenerativo conhecido por sua perda progressiva de
neurônios dopaminérgicos na SNpc. Muito menos conhecido, ainda que clinicamente
muito importante, são os efeitos prejudiciais na respiração associados à DP. Estudos
utilizando o modelo de 6-OHDA em ratos revelaram reduções da frequência respiratória
(fR) e imunorreatividade para NK1r no complexo pre-Bötzinger (preBötC) e PHOX2B no
RTN. Para desvendar os mecanismos que fundamentam os distúrbios respiratórios na
DP, usamos uma abordagem transgênica para estimular especificamente diferentes
populações neurais excitatórias (Dbx1-ERT2-Cre e Vglut2-Cre) e inibitórias (Vgat-Cre)
no preBötC e dos neurônios quimiossensíveis (PHOX2B-Cre) no RTN. Camundongos
Cre homozigotos foram cruzados com camundongos homozigotos Ai6 (ZsGreen) ou
Ai32 (ChR2). Produtos desses cruzamentos, camundongos adultos receberam injeções
bilaterais de veículo ou 6-OHDA (10 µg/µL) no estriado (CPu) para induzir DP; e
camundongos cre-Ai32 receberam canulação de fibra ótica no preBötC ou no RTN. 10
dias depois, a pletismografia de corpo inteiro foi usada para medir a ventilação em
repouso e durante a foto-estimulação optogenética do preBötC ou no RTN em
camundongos não anestesiados. Como esperado, a f R em repouso foi reduzido em
24,9% nos camundongos com DP. A foto-estimulação de neurônios Dbx1 ou Vglut 2
durante a fase inspiratória aumentou a f R em 17 ou 30%, respectivamente, apenas nos
animais com DP. Nenhuma alteração foi provocada pela foto-estimulação durante a
expiração. A foto-estimulação de neurônios Vgat no preBötC durante a inspiração
aumentou a fR em 21% apenas em camundongos controle. Além disso, a fotoestimulação dos neurônios PHOX2B de animais com DP promoveu aumento da f R na
fase inspiratória (62%), expiratória (31,6%) e por 1s continuamente (60,9%). A
histologia confirmou que as injeções de 6-OHDA reduziram o número de neurônios
catecolaminérgicos na SNpc em 69%. O número de neurônios Dbx1 e Vglut2 no
preBötC também foi reduzido em 41,6 e 28,6%, respectivamente (p < 0,05), enquanto o
número de neurônios Vgat não se alterou. Também foi observado redução de 38,3%
dos neurônios PHOX2B em animais com DP. Em conclusão, nosso estudo revela que
no modelo de 6-OHDA de DP, há redução específica no número de neurônios
excitatórios no preBötC, que inclui neurônios Dbx1 ritmogênicos e glutamatérgicos, e
dos neurônios PHOX2B do RTN. Fotoestimulando especificamente esses neurônios
pôde-se restaurar a respiração neste modelo murino de DP.
Palavras-chave: Ritmo respiratório, padrão respiratório, respiração, controle neural.

ABSTRACT PART 2

OLIVEIRA-SANTOS, L. M. Central chemossensitivity and respiratory rhythm in
Parkinson’s disease. 2019. f.143. Thesis (Ph.D. in Pharmacology) – Institute of
Biomedical Science, University of São Paulo.
PD is a neurodegenerative disorder well known for its progressive loss of dopaminergic
neurons in the SNpc. Much less known, yet clinically very important, are the detrimental
effects on breathing associated with this disease. Studies in the 6-OHDA rat model of
PD revealed reductions of respiratory frequency (f R) and NK1r-immunoreactivity in the
pre-Bötzinger complex (preBötC), a medullary region critical for generating inspiration.
To unravel mechanisms that underlie breathing disturbances in PD, we used a
transgenic approach to specifically label or stimulate different excitatory (Dbx1ERT2Cre, Vglut2-Cre) and inhibitory (Vgat-Cre) neural populations in the preBötC.
Homozygous Cre mice were bred with homozygous Ai6 (ZsGreen) or Ai32 (ChR2)
mice. Adult offspring then received bilateral injections of vehicle or 6-OHDA (10 µg/µl)
into the striatum (CPu) to induce PD; and Ai32 mice also received preBötC fiber optic
cannulation. 10 days later, whole body plethysmography was used to measure
ventilation at rest and during optogenetic photo-stimulation of the preBötC and RTN in
unanaesthetized and unrestrained mice. As expected, f R at rest was reduced by 24.9%
in PD mice. Dbx1 photo-stimulation during the inspiratory phase did not affect the
rhythm in control animals, but increased fR by 17% in PD animals. Similarly, Vglut2
photo-stimulation in control animals did not change the rhythm, but increased f R by 30%
in PD animals. No changes were elicited by photo-stimulation during expiration. Photostimulation of preBötC inhibitory Vgat neurons during inspiration increased f R by 21%,
but only in vehicle-injected mice; no changes were observed in PD mice. Also, the
PHOX2B photo-stimulation increased the fR at inspiratory (62%), expiratory phase
(31.6%) and for 1s (60.9%). Histology confirmed that 6-OHDA injections reduced the
number of catecholaminergic neurons in the SNpc by 69%. Surprisingly, the number of
Dbx1 and Vglut2 neurons in the preBötC and the adjacent ventral respiratory column
(VRC) were also reduced by 41.6 e 28.6%,, respectively (p<0.05), whereas the number
of Vgat neurons did not change. The number of PHOX2B neurons in the RTN were also
reduced by 38.3% in PD-induced mice. In conclusion, our study reveals that the 6OHDA model of PD is associated with a specific reduction in the number of
chemosensitive neurons within the RTN and excitatory neurons within the preBötC,
which includes rhythmogenic Dbx1 neurons. Photo-stimulating specifically these
neurons can restore breathing in this PD mouse model.

Keywords: Respiratory rhythm, respiratory pattern, breathing, neural control.

LISTA DE ILUSTRAÇÕES
Figura 1. Núcleos respiratórios que participam da respiração. ................................................28
Figura 2. Representação esquemática dos compartimentos que compõem as conexões do
tronco encefálico envolvido na geração do ritmo respiratório. .................................................29
Figura 3. Distúrbios respiratórios associados à DP. ................................................................30
Figura 4. Representação esquemática dos grupamentos que compõem os microcircuitos
envolvidos na quimiorrecepção central. ..................................................................................34
Figura 5. Protocolo experimental para investigarmos se o modelo da DP induzido pela injeção
de 6-OHDA no CPu promove alterações neuroanatômicas em regiões ativadas por
hipercapnia: RTN, LC, RPa e HL/PeF. ....................................................................................44
Figura 6. Protocolo experimental para investigarmos se os neurônios orexinérgicos do HL/PeF
e serotoninérgicos da rafe que se projetam para o RTN estão degenerados no modelo da DP
induzido pela injeção de 6-OHDA no CPu. .............................................................................45
Figura 7. Protocolo experimental para investigarmos se a integridade dos grupamentos de
neurônios serotoninérgicos da RPa é importante para a manutenção da função respiratória
em animais com a injeção de 6-OHDA no CPu.......................................................................46
Figura 8. Protocolo experimental para investigarmos se a integridade dos grupamentos de
neurônios noradrenérgicos do LC é importante para a manutenção da função respiratória em
animais com a injeção de 6-OHDA no CPu. ...........................................................................47
Figura 9. Protocolo experimental para investigarmos se a integridade dos grupamentos de
neurônios orexinérgicos do HL/PeF é importante para a manutenção da função respiratória
em animais com a injeção de 6-OHDA no CPu.......................................................................48
Figura 10. Neurônios da SNpc e expressão da proteína fos induzida por hipercapnia no RTN e
LC de ratos que receberam injeção bilateral de veículo ou 6-OHDA no CPu. .........................51
Figura 11. Expressão da proteína fos induzida por hipercapnia na RPa, ROb e RMg de ratos
que receberam injeção bilateral de veículo ou 6-OHDA no CPu. ............................................52
Figura 12. Redução do número de neurônios da SNpc e na RPa após injeção bilateral de
veículo ou 6-OHDA no CPu e salina ou Anti-SERT-SAP na RPa de ratos. .............................55
Figura 13. A restauração da resposta ventilatória à hipercapnia em ratos com injeção bilateral
de veículo ou 6-OHDA no CPu não depende dos neurônios serotoninérgicos da RPa. ..........58
Figura 14. A resposta respiratória à hipóxia em ratos com injeção bilateral de veículo ou 6OHDA no CPu não é prejudicada após deleção dos neurônios serotoninérgicos da RPa. ......60
Figura 15. Redução no número de neurônios da SNpc e no LC após injeção bilateral de
veículo ou 6-OHDA no CPu e no LC de ratos. ........................................................................62
Figura 16. A restauração da resposta ventilatória à hipercapnia em ratos com injeção bilateral
de veículo ou 6-OHDA no CPu depende dos neurônios noradrenérgicos do LC.....................66
Figura 17. A resposta respiratória à hipóxia em ratos com injeção bilateral de veículo ou 6OHDA no CPu não é prejudicada após a deleção dos neurônios noradrenérgicos do LC. .....67
Figura 18. Expressão da proteína fos induzida por hipercapnia no HL/PeF de ratos que
receberam injeção bilateral de veículo ou 6-OHDA no CPu. ...................................................69

Figura 19. Redução no número de neurônios da SNpc e no HL/PeF após injeção bilateral de
veículo ou 6-OHDA no CPu e IgG-SAP ou saporina Anti-Orexina-B no HL/PeF. ....................71
Figura 20. Representação do ciclo sono-vigília dos animais após injeção bilateral de veículo
ou 6-OHDA no CPu e IgG-SAP ou saporina Anti-Orexina-B no HL/PeF. ................................73
Figura 21. A resposta ventilatória à hipercapnia em ratos com injeção bilateral de veículo ou
6-OHDA no CPu e lesão dos neurônios orexinérgicos do HL/PeF na fase clara não é
prejudicada. ............................................................................................................................74
Figura 22. A resposta ventilatória à hipercapnia em ratos com injeção bilateral de veículo ou
6-OHDA no CPu e lesão dos neurônios orexinérgicos do HL/PeF na fase escura é
prejudicada. ............................................................................................................................76
Figura 23. Evidências de que a projeção serotonérgica da RPa para o RTN é degenerada na
DP. .........................................................................................................................................78
Figura 24. Distribuição rostro-caudal do número de neurônios serotoninérgicos da RPa que se
projetam para o RTN. .............................................................................................................79
Figura 25. Evidências de que a projeção orexinérgica do HL/PeF para o RTN é degenerada
na DP. ....................................................................................................................................80
Figura 26. Provável mecanismo de neuroplasticidade da quimiossensibilidade central na DP.
...............................................................................................................................................90
Figura 27. Modelo de interações dos neurônios inibitórios e excitatórios do preBötC. ............93
Figura 28. Esquema evidenciando os cruzamentos utilizados no presente estudo. ................99
Figura 29. Protocolo experimental para investigarmos quais grupamentos neuronais são
degenerados em animais com a injeção de 6-OHDA no CPu. ..............................................104
Figura 30. Protocolo experimental para investigarmos se a estimulação optogenética dos
neurônios Dbx1+, glutamatérgicos (Vglut+) e GABAérgicos (Vgat+) do preBötC em diferentes
fases do ciclo respiratório é capaz de restabelecer a ventilação de camundongos submetidos
à injeção de 6-OHDA no CPu. ..............................................................................................105
Figura 31. Protocolo experimental para investigarmos se a estimulação optogenética dos
neurônios PHOX2B do RTN em diferentes fases do ciclo respiratório é capaz de restabelecer
a ventilação de camundongos submetidos à injeção de 6-OHDA no CPu. ...........................106
Figura 32. Alterações anatômicas e ventilatórias no modelo de DP em camundongos. ........108
Figura 33. Redução dos neurônios Dbx1 no bulbo após injeção bilateral de 6-OHDA ou
veículo no CPu. ....................................................................................................................111
Figura 34. Redução dos neurônios Vgat+, Vglut2+/TH- e Vglut2+/TH+ na coluna respiratória
ventral após injeção bilateral de 6-OHDA ou veículo no CPu................................................112
Figura 35. Não há redução de neurônios FOXP2 no KF e há redução de neurônios Chat + no
PiCo após injeção bilateral de 6-OHDA no CPu....................................................................113
Figura 36. A estimulação optogenética bilateralmente das células Vgat+ aumenta a frequência
respiratória somente em camundongos controle, mas não em camundongos induzidos à DP.
.............................................................................................................................................115

Figura 37. A ativação optogenética unilateral das células Vglut2+ do preBötC aumenta a
frequência respiratória em camundongos induzidos à DP. ...................................................116
Figura 38. Ativação optogenética das células Dbx1+ unilateralmente do preBötC é capaz de
aumentar a frequência respiratória em camundongos controle e induzidos à DP. ................118
Figura 39. Trajetos das cânulas utilizadas em nosso estudo. ...............................................119
Figura 40. Redução de neurônios PHOX2B no RTN após injeção bilateral de 6-OHDA no
CPu. .....................................................................................................................................120
Figura 41. Ativação optogenética das células PHOX2B+ unilateralmente no RTN é capaz de
aumentar a fR em camundongos controle e induzidos à DP. .................................................121
Figura 42. Trajeto das cânulas utilizadas em nosso estudo. .................................................122
Figura 43. Ativação optogenética das células cre- unilateralmente do preBötC não gera
alteração da ventilação em camundongos controle e induzidos à DP. ..................................123
Figura 44. Trajeto das cânulas utilizadas em nosso estudo. .................................................124
Figura 45. Modelo de interações dos neurônios inibitórios e excitatórios do preBötC, do PiCo e
do RTN na DP. .....................................................................................................................132

TABELAS
Tabela 1. Descrição dos anticorpos primários e secundários, o alvo e as regiões investigadas
no presente estudo utilizando-se a técnica de imunoperoxidase. ...........................................42
Tabela 2. Descrição dos anticorpos primários e secundários, o alvo e as regiões investigadas
no presente estudo utilizando-se a técnica de imunofluorescência. ........................................42
Tabela 3. Descrição dos anticorpos primários e secundários, o alvo e as regiões investigadas
no presente estudo utilizando-se a técnica de imunofluorescência. ......................................102

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

6-OHDA

6-Hidroxidopamina

Amb

Núcleo ambíguos

Anti-Orexina-B-SAP

Neurotoxina Saporina conjugada a anti-Orexina-B

Anti-SERT-SAP

Neurotoxina Saporina conjugada a anti-SERT

Aug-E

Augmenting-Expiration

BötC

Complexo de Bötzinger

CO2

Dióxido de Carbono

CPu

Caudato-Putámen

CRD

Coluna respiratória dorsal

CRV

Coluna respiratória ventral

cVRG

Grupamento respiratório ventral caudal

Dbx1

Developing brain homeobox protein 1

DP

Doença de Parkinson

E

Expiração

fR

Frequência respiratória

HL/PeF

Hipotálamo lateral/ área perifornicial

I

Inspiração

IO

Olivas inferiores

LC

Locus coeruleus

LPS

Lipopolissacarídeo

MN

Motoneurônios

MPTP

1-metil-4-fenil-1,2,3,6-tetraidropiridina

NK1

Neurocinina 1

NTS

Núcleo do trato solitário

PBS

Solução tampão fosfato

PC

Peso corpóreo

pFRG

Grupamento respiratório parafacial

PHOX2B

Paired-like homeobox 2b

PiCo

Complexo Pós-inspiratório

PPy

Rafe parapiramidal

preBötC

Complexo de pre-Bötzinger

pre-I

pre-inspiration

Pré-MN

Pré-motoneurônios

Py

Pirâmides

RMg

Rafe magnus

ROb

Rafe obscurus

RPa

Rafe palidus

RTN

Núcleo retrotrapezóide

rVRG

Grupamento respiratório ventral rostral

SN

Substancia negra

SNC

Sistema nervoso central

SNpc

Sustancia negra parte compacta

Sp5

Núcleo do trigêmeo

VE

Ventilação

VII

Núcleo facial

VT

Volume corrente

XII

Hipoglosso

SUMÁRIO

PARTE 1 ............................................................................................................................................ 24
1 INTRODUÇÃO .............................................................................................................................. 25
1.1 A doença de Parkinson .......................................................................................................... 25
1.2 Modelo animal de Doença de Parkinson ........................................................................... 26
1.3 Mecanismos neurais de controle da respiração e seu comprometimento na
Doença de Parkinson .................................................................................................................... 27
1.4 Conexões entre a SNpc e grupamentos neuronais quimiossensíveis ..................... 31
2 OBJETIVOS................................................................................................................................... 35
3 MATERIAIS E MÉTODOS .......................................................................................................... 36
3.1 Animais ..................................................................................................................................... 36
3.2 Experimentos funcionais...................................................................................................... 36
3.2.1 Procedimentos cirúrgicos ...................................................................................................... 36
3.2.2 Drogas utilizadas .................................................................................................................... 37
3.2.3 Registros de EEG/EMG ......................................................................................................... 38
3.2.4 Ventilação Pulmonar .............................................................................................................. 39
3.3 Experimentos neuroanatômicos ........................................................................................ 40
3.3.1 Protocolo de ativação neuronal por hipercapnia ............................................................... 40
3.3.2 Injeção do traçador retrógrado ............................................................................................. 40
3.4 Histologia .................................................................................................................................. 41
3.5 Análise estatística .................................................................................................................. 43
4 PROTOCOLOS EXPERIMENTAIS ........................................................................................... 44
4.1 Investigar se o modelo da DP induzido pela injeção de 6-OHDA no CPu promove
alterações neuroanatômicas em regiões ativadas por hipercapnia: RTN, LC, RPa e
HL/PeF. .............................................................................................................................................. 44
4.2 Investigar se os neurônios orexinérgicos do HL/PeF e serotoninérgicos da rafe se
projetam para o RTN e estão reduzidos no modelo da DP induzido pela injeção de 6OHDA no CPu .................................................................................................................................. 45
4.3 Investigar se a integridade dos grupamentos de neurônios serotoninérgicos da
RPa é importante para a manutenção da função respiratória em animais com a
injeção de 6-OHDA no CPu. ......................................................................................................... 46
4.4 Investigar se a integridade dos grupamentos de neurônios noradrenérgicos do
LC é importante para a manutenção da função respiratória em animais com a injeção
de 6-OHDA no CPu. ....................................................................................................................... 47
4.5 Investigar se a integridade dos grupamentos de neurônios orexinérgicos é
importante para a manutenção da função respiratória em animais com a injeção de 6OHDA no CPu. ................................................................................................................................. 48
5 RESULTADOS .............................................................................................................................. 49

5.1 Envolvimento do sistema serotoninérgico e noradrenérgico no controle
respiratório em modelo animal de Doença de Parkinson ................................................... 49
5.1.1 Aumento do número de neurônios catecolaminérgicos do locus coeruleus ativados
por hipercapnia no modelo animal de DP .................................................................................... 49
5.1.2 A seletividade da lesão dos neurônios serotoninérgicos da RPa após injeção de 6OHDA no CPu e saporina Anti-SERT na RPa ............................................................................. 53
5.1.3 A lesão dupla da SNpc e da RPa não foi capaz de impedir o retorno da resposta à
hipercapnia após 60 dias no modelo animal de DP .................................................................... 56
5.1.4 A lesão dupla da SNpc e da RPa prejudicou a resposta à hipóxia após 60 dias no
modelo animal de DP....................................................................................................................... 59
5.1.5 A seletividade da lesão dos neurônios catecolaminérgicos da SNpc e do LC após
injeção de 6-OHDA no CPu e no LC ............................................................................................. 61
5.1.6 A lesão dupla da SNpc e do LC é capaz de impedir o retorno da resposta à
hipercapnia após 60 dias no modelo animal de DP .................................................................... 63
5.1.7 A lesão dupla da SNpc e do LC não promove prejuízos na resposta à hipóxia após 60
dias no modelo animal de DP......................................................................................................... 66
5.2 Envolvimento do sistema orexinérgico no ciclo sono-vigília e no controle
respiratório no modelo animal de DP ....................................................................................... 68
5.2.1 Redução dos neurônios orexinérgicos do HL/PeF no modelo animal de DP ............... 68
5.2.2 A seletividade da lesão dos neurônios orexinérgicos do HL/PeF após injeção de
saporina Anti-Orexin-B no HL/PeF ................................................................................................ 69
5.2.3 A lesão dupla da SNpc e do HL/PeF não altera a resposta à hipercapnia durante a
fase clara após 60 dias no modelo animal de DP ....................................................................... 72
5.2.3 A lesão dupla da SNpc e do HL/PeF é capaz de impedir o retorno da resposta à
hipercapnia na fase escura após 60 dias no modelo animal de DP ........................................ 75
5.2.4 Redução promovida pela DP dos neurônios orexinérgicos e serotoninérgicos que se
projetam para o RTN ....................................................................................................................... 77
6 DISCUSSÃO .................................................................................................................................. 81
6.1 Limitações das técnicas ........................................................................................................ 81
6.2 A quimiossensibilidade central, RTN e seu comprometimento na DP ..................... 83
6.3 A importância da rafe na respiração e seu envolvimento com a DP ......................... 84
6.4 A importância da orexina proveniente do HL/PeF na respiração e com o ciclo
sono-vigília e seu envolvimento com a DP ............................................................................. 86
6.5 A importância do LC na respiração e seu envolvimento com a DP ........................... 87
6.6 Importância da quimiossensibilidade central para os distúrbios do sono
relacionados à DP .......................................................................................................................... 89
7 CONCLUSÃO ................................................................................................................................ 90
PARTE 2 ............................................................................................................................................ 91
8 INTRODUÇÃO .............................................................................................................................. 92
8.1 Complexo de pre-Bötzinger e núcleo retrotrapezóide: a origem do ritmo
inspiratório e expiratório e seu comprometimento na DP .................................................. 92

8.2 Possível comprometimento de regiões com atividade pré- e pós-inspiratórias na
DP 95
9 OBJETIVOS................................................................................................................................... 97
10 MÉTODOS ................................................................................................................................... 98
10.1 Animais .................................................................................................................................... 98
10.2 Experimentos funcionais e anatômicos .......................................................................... 99
10.2.1 Procedimentos cirúrgicos .................................................................................................... 99
10.2.2 Ventilação pulmonar .......................................................................................................... 100
10.4 Histologia............................................................................................................................... 101
10.5 Contagem de células, imagem e análise de dados .................................................... 102
10.6 Análises estatísticas........................................................................................................... 103
11 PROTOCOLOS EXPERIMENTAIS ....................................................................................... 104
11.1 Investigar os grupamentos neurais envolvidos com a respiração do SNC que
são degenerados na DP.............................................................................................................. 104
11.2 Investigar se a foto-estimulação de específicas populações de neurônios do
preBötC é capaz de reverter a ventilação em animais induzidos à DP ......................... 105
11.3 Investigar se a foto-estimulação de neurônios PHOX2B do RTN é capaz de
reverter a ventilação em animais induzidos à DP ............................................................... 106
12 RESULTADOS .......................................................................................................................... 107
12.1 Comprometimento neuroanatômico e fisiológico em camundongos induzidos à
DP 107
12.2 Estimulação optogenética em camundongos controles e induzidos à DP ......... 114
12.3 A foto-estimulação dos neurônios PHOX2B em animais controles e induzidos à
DP 119
12.4 A foto-estimulação dos neurônios cre- não altera a ventilação em animais
controle e induzidos à DP .......................................................................................................... 122
13 DISCUSSÃO ............................................................................................................................. 125
13.1 Controle neural da respiração em animais sadios e com doença de Parkinson125
13.2 A inibição na geração da atividade rítmica em camundongos controle e DP .... 128
13.3 Triplo oscilador respiratório: Comprometimento na Doença de Parkinson ....... 129
14 CONCLUSÃO ........................................................................................................................... 132
REFERÊNCIAS*............................................................................................................................. 133

24

PARTE 1

Mecanismos aminérgicos e orexinérgicos no controle
respiratório em modelo animal de Doença de
Parkinson
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1 INTRODUÇÃO

1.1 A doença de Parkinson

A doença de Parkinson (DP) atinge cerca de 4 milhões de pessoas no mundo,
com estimativas desse número dobrar até 2040. É uma doença neurodegenerativa
progressiva e crônica que acomete principalmente indivíduos idosos, sem distinção de
gênero, etnia e classe social e é responsável por 40 a 70% dos transtornos do
movimento em seres humanos (Blandini et al., 2008; Seidel et al., 2015; Trotti and
Bliwise, 2014).
Apesar de sua descrição há 2 séculos, a etiologia da DP ainda é desconhecida.
Trata-se de uma doença complexa, multifatorial e muitos estudos têm evidenciado que
os sintomas característicos da doença surgem em decorrência da perda progressiva
dos neurônios dopaminérgicos da parte compacta da substância negra (SNpc). Os
sintomas motores ocorrem quando há grande perda dos neurônios dessa região.
Clinicamente, pacientes com DP apresentam alguns dos quatro sinais cardinais: tremor
de repouso, rigidez, lentidão dos movimentos e alteração do equilíbrio (Connolly and
Lang, 2014; Howell and Schenck, 2015; Löffler et al., 2015).
A substância negra (SN), localizada na parte mais ventral do segmento
mesencefálico está interconectada por meio de sinapses com outros grupos de
neurônios que também constituem os núcleos da base (Howell and Schenck, 2015).
Estes são conjuntos de corpos neuronais localizados no interior do hemisfério cerebral,
cujos principais componentes são: a própria SN, o núcleo caudado, o putâmen, o globo
pálido e o núcleo subtalâmico. O corpo estriado, constituído pelo núcleo caudado, o
putâmen e o globo pálido, estão intimamente interconectados entre si participando do
controle da postura e do movimento (Connolly and Lang, 2014; Seidel et al., 2015).
A dopamina produzida na SNpc ativa receptores dopaminérgicos do tipo D1 e D2
no corpo estriado. A ativação de neurônios estriatais por meio de receptores D1 leva a
ativação da via direta. Nesta via, os neurônios estriatais projetam-se diretamente ao
segmento interno do globo pálido, que inibe tonicamente o tálamo, que por sua vez,
envia projeções excitatórias ao córtex, que é responsável por iniciar o movimento. A
ativação da via direta desinibe o tálamo, promovendo a facilitação do movimento. Por
outro lado, a ativação de receptores D2 no estriado desencadeiam a via indireta. Esta
via é constituída por projeções estritais para o segmento externo do globo pálido, que
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inibe neurônios no núcleo subtalâmico, que se projetam ativando o segmento interno
do globo pálido. A ativação desta via desinibe os neurônios do núcleo subtalâmico, que
por sua vez estimulam o segmento interno do globo pálido a inibir o tálamo;
promovendo a inibição do movimento. Com a baixa concentração de dopamina na DP,
a via direta apresenta redução de sua atividade e a via direta apresenta-se hiperativa,
dificultando a geração e controle dos movimentos (Schwarting and Huston, 1996;
Spillantini et al., 1998).
O diagnóstico clínico da DP é baseado nos sintomas motores, contudo, alguns
sintomas não motores surgem em decorrência da deposição intracitoplasmática da
proteína α-sinucleína, além de outras proteínas, formando inclusões ou agregados
denominados corpos de Lewy, nos neurônios sobreviventes (Benarroch et al., 2003;
Blandini et al., 2008; García-lorenzo et al., 2013; Rioux et al., 1993).
Recentemente, observações clínicas vêm demonstrando que a patogenia da DP
não é estritamente motora, alguns sintomas não motores surgem no decorrer da
doença em decorrência de lesões de núcleos específicos do sistema nervoso central
(SNC). Dentro desses sintomas incluem: demência, distúrbios do sono, hipotensão
ortostática, depressão e deficiências sensoriais (Fulceri et al., 2006; Löffler et al., 2015;
Maeda et al., 2006; McDowell and Chesselet, 2012; Seidel et al., 2015). Entretanto,
essas disfunções se tornam evidentes quando há degeneração de 70 a 80% dos
terminais dopaminérgicos, sugerindo que há um mecanismo compensatório nos
estágios iniciais da doença (McDowell and Chesselet, 2012).

1.2 Modelo animal de Doença de Parkinson

Os modelos animais têm sido fundamentais para o estudo da DP, pois são
utilizados como instrumentos para mimetizar de forma limitada a fisiopatologia da
doença, ou seja, a lesão dos neurônios dopaminérgicos da SNpc. Os mais utilizados
para mimetizar a DP são: injeção periférica de 1-metil-4-fenil-1,2,3,6-tetraidropiridina
(MPTP), injeções centrais de lipopolissacarídeo (LPS) ou 6-hidroxidopamina (6-OHDA),
sendo este último, o mais utilizado por apresentar sintomas bem semelhantes à DP em
humanos como: distúrbios neuropsiquiátricos como a depressão e ansiedade,
hiperalgesia, prejuízo no ciclo circadiano e perda de memória (McDowell and
Chesselet, 2012).

27

Na parte 1 da presente tese, optamos por reproduzir o modelo de injeção de 6OHDA no caudado-putâmen (CPu) de ratos. Essa toxina é capaz de destruir
retrograda,

gradativa

e

seletivamente

neurônios

dopaminérgicos

da

SNpc,

comprometendo a sinalização dopaminérgica, além de promover uma ampla resposta
inflamatória (Blandini et al., 2008; Blandini et al., 2007). Estudos da literatura e do
nosso grupo de pesquisa comprovaram a redução significativa de neurônios
dopaminérgicos na SN, que apresentam imunorreatividade para a enzima tirosinahidroxilase (TH) após a injeção bilateral da 6-OHDA no CPu (Chao et al., 2012;
Falquetto et al., 2017; Guimarães et al., 2013; Pinto et al., 2014; Schwarting and
Huston, 1996; Spillantini et al., 1998; Tuppy et al., 2015), comprovando então que o
modelo escolhido é capaz de reproduzir os aspectos fisiopatológicos da neuropatia em
estudo.

1.3 Mecanismos neurais de controle da respiração e seu comprometimento na
Doença de Parkinson

O padrão respiratório é coordenado pelo SNC, que controla ativamente os
músculos envolvidos na respiração. Assim, a respiração é controlada por grupamentos
neuronais complexos localizados no tronco encefálico, mais precisamente na coluna
respiratória ventral (CRV) (Abdala et al., 2009a; Smith et al., 2009). Nesta coluna se
encontra o principal grupamento de neurônios responsáveis pela geração do ritmo
inspiratório, o Complexo de pré-Bötzinger (preBötC) (Connelly et al., 1992; Stornetta et
al., 2003; Tan et al., 2010). Também na CRV, porém caudal em relação ao preBötC,
se encontra o grupamento respiratório ventral rostral (rVRG), que é um grupamento de
neurônios pré-motores inspiratórios, que recebem aferências do preBötC e se projetam
aos neurônios motores que originam o nervo frênico e inervam o diafragma, principal
músculo inspiratório (Figura 1) (Abdala et al., 2009a; Tan et al., 2010).
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Figura 1. Núcleos respiratórios que participam da respiração.
A) Esquema evidenciando a localização no SNC dos núcleos envolvidos com a respiração e as regiões
que são comprometidas na DP. B) Resumo das principais características dos núcleos localizados na
região ventral do bulbo: RTN, núcleo retrotrapezóide; pFRG, grupamento respiratório parafacial; PiCo,
complexo pós-inspiratório; BötC, complexo de Bötzinger; preBötC, complexo de pre-Bötzinger; rVRG,
grupamento respiratório ventral rostral; cVRG, grupamento respiratório ventral caudal; VII, núcleo do
nervo facial; Amb, núcleo ambíguos; MN, motoneurônios (Anderson et al., 2016; Marina et al., 2010;
Smith et al., 2013; Takakura et al., 2006).

Sabe-se que a integridade dos neurônios que compõe a CRV é essencial para a
manutenção do ritmo e padrão respiratório. Como podemos observar na figura 2, esses
neurônios são conectados entre si e compõem uma rede neural estabilizada,
necessária e suficiente para a geração da respiração. Esta geração da respiração é
desempenhada por neurônios com atividade pré-inspiratória, conhecidos como
neurônios pre-I, sendo estes, os neurônios excitatórios do preBötC. Além disso, é bem
descrito que a inibição proveniente de neurônios com atividade expiratória (neurônios
Aug-E) do Complexo de Bötzinger (BötC), uma região localizada rostral ao preBötC e
envolvida na expiração passiva, e também do próprio preBötC, são importantíssimos
para ditar o ritmo respiratório (Figura 2).
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Recentes estudos têm mostrado o envolvimento de uma outra região na geração
do padrão respiratório, intitulada Complexo Pós-inspiratório (PiCo). O PiCo se integra
funcionalmente à CRV e participa da atividade pós-inspiratória.
Além dessas regiões envolvidas na geração e no padrão respiratório, outras
regiões que se comunicam com a CRV participam ativamente da resposta respiratória
envolvida na quimiossensibilidade central. Dentre essas áreas, podemos citar: áreas
mesencefálicas, corticais e pontinas, o núcleo do trato solitário (NTS) que faz parte da
coluna respiratória dorsal (CRD), o núcleo retrotrapezóide (RTN) e os núcleos da rafe.

Figura 2. Representação esquemática dos compartimentos que compõem as conexões
do tronco encefálico envolvido na geração do ritmo respiratório.
Abreviações: CRV, Coluna respiratória ventral; BötC, Complexo de Bötzinger; preBötC, Complexo de
pre-Bötzinger; cVRG, Grupamento respiratório ventral caudal; rVRG, Grupamento respiratório ventral
rostral; NTS, Núcleo do trato solitário; CRD, Coluna respiratória dorsal; PiCo, Complexo pós-inspiratório;
RTN/pFRG, Núcleo retrotrapezóide/Grupamento respiratório parafacial; Mn, Motoneurônios; E,
expiração; I, inspiração (Anderson et al., 2016; Smith et al., 2013).

Estudos neuroanatômicos mostraram que estes núcleos envolvidos no controle
da respiração são afetados durante a DP. Observou-se no modelo animal de DP
induzido por 6-OHDA e em humanos, que ocorre diminuição da densidade de
imunorreatividade para o receptor de neurocinina 1 (NK1) na região do preBötC e no
rVRG (Benarroch et al., 2003; Rioux and Joyce, 1993; Tuppy et al., 2015). Foi
observado também, que os animais que receberam injeções no estriado de 6-OHDA
apresentavam diminuição na frequência respiratória em repouso, e quando foi feito o
estímulo de hipercapnia, estes mesmos animais apresentavam respostas ventilatórias
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reduzidas 40 e 50 dias após a injeção de 6-OHDA no estriado. Sugerindo-se que estas
alterações neurais mencionadas levaram ao comprometimento das variáveis
respiratórias (Figura 3) (Tuppy et al., 2015).

Figura 3. Distúrbios respiratórios associados à DP.
Fotomicrografias mostrando a imunorreatividade para NK1r no preBötC e PHOX2B no RTN de ratos que
receberam injeção bilateral de A e C) veículo ou B e D) 6-OHDA (24 µg/µl) no CPu. Gráficos mostrando a
redução da expressão de E) NK1r no preBötC e F) PHOX2B no RTN. G) Registros da ventilação basal
exemplificando as alterações após 60 dias da injeção de veículo ou 6-OHDA no CPu. Variações
observadas na H) frequência respiratória (fR) e I) na ventilação (VE) após as injeções de veículo ou 6OHDA no CPu em repouso (barras escuras) e frente ao estímulo hipercápnico (barras claras).
Abreviações: Sp5, núcleo espinal do trigêmeo; Amb, núcleo ambíguos; IO, olivas inferiores; py:
pirâmides; CPu, Caudato-Putámen (Tuppy et al., 2015; modificada).

No entanto, 60 dias após a injeção de 6-OHDA no estriado, foi observado que a
resposta à hipercapnia foi restaurada (Figura 3H-I), o que nos levou a acreditar que
alguma região do SNC passou a assumir a função de quimiorreceptor central neste
modelo, uma vez que há a degeneração dos neurônios PHOX2B da região do RTN.
Assim, acreditamos que outras regiões que possuem neurônios quimiossensíveis e que
estão envolvidos no controle da respiração como o locus coeruleus (LC), a porção
pálida da rafe (RPa) e o hipotálamo lateral/área perifornicial (HL/PeF) devam ser
investigados nesse modelo com o objetivo de observarmos se estes neurônios também
poderiam estar afetados pela injeção de 6-OHDA no CPu e, caso estejam, qual seria o
envolvimento da alteração nessas regiões para a respiração e quimiossensibilidade
central neste modelo animal de DP (Kalaitzakis et al., 2013; Politis and Niccolini, 2015;
Thannickal et al., 2007; Vazey and Aston-Jones, 2012; Wienecke et al., 2012).
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1.4 Conexões entre a SNpc e grupamentos neuronais quimiossensíveis

Atualmente, a literatura mostra que além do RTN, diversos núcleos no SNC
podem estar envolvidos na quimiorrecepção central. Exemplos são os neurônios
noradrenérgicos do LC (Biancardi et al., 2008; Gargaglioni et al., 2010), neurônios
serotoninérgicos da rafe (Hawkins et al., 2015; Iceman et al., 2013) e neurônios
orexinérgicos do HL/PeF (Dias et al., 2010; Guyenet, 2014; Lazarenko et al., 2011).
Dessa forma, por termos observado no nosso modelo experimental da DP induzido
pela injeção de 6-OHDA no CPu uma redução na resposta respiratória induzida por
hipercapnia nos tempos de 40 e 50 dias após a lesão e uma recuperação dessa
resposta aos 60 dias, torna-se importante investigarmos se alguma dessas regiões
também poderia estar prejudicada nesse modelo, o que explicaria essa perda
momentânea da quimiorrecepção central. Além disso, caso não haja prejuízo de
alguma dessas regiões no nosso modelo experimental, é bem possível que essas
regiões possam passar a desempenhar a função de quimiorreceptor central, o que
justificaria a recuperação dessa resposta em estados mais avançados do modelo.
O

LC,

também

chamado

de

grupamento

A6,

é

responsável

por

aproximadamente 50% de todas as projeções catecolaminérgicas existentes em todo o
encéfalo. Esses neurônios se projetam para áreas corticais, subcorticais, do bulbo e
medula espinal (Biancardi et al., 2008; Guyenet et al., 1993). Além de diversas outras
funções, esses neurônios são caracterizados por possuírem atividade quimiossensível,
pois seus neurônios são ativados por hipóxia, hipercapnia e são ativados mediante
acidificação in vitro (Biancardi et al., 2008; Gargaglioni et al., 2010). Recentemente foi
demonstrado que a lesão dos neurônios noradrenérgicos do LC promoveu um menor
aumento no volume corrente (VT) durante a hipercapnia. Além disso, esses neurônios
também podem estar envolvidos na regulação do ciclo sono-vigília por meio de
conexões ascendentes no SNC (Biancardi et al., 2008; Biancardi et al., 2010; GarcíaLorenzo et al., 2013; Taxini et al., 2013). Estudos eletrofisiológicos mostraram que a
ativação dos neurônios noradrenérgicos do LC promove a ativação de receptores
adrenérgicos α-1 localizados no preBötC, e essa ativação leva ao aumento da fR
(Viemari et al., 2013; Viemari et al., 2011). Há evidências em humanos com DP que
não só a SNpc é degenerada, mas também existe degeneração dos neurônios do LC
que podem acontecer até mesmo antes da lesão da SNpc (Espay et al., 2014; German
et al., 1992; Zarow et al., 2003). Entretanto, no modelo animal que utilizamos no nosso
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laboratório, induzido pela injeção bilateral de 6-OHDA no CPu, isso não ocorre; os
neurônios noradrenérgicos do LC permanecem intactos (Tuppy et al., 2015). Assim,
acreditamos que nesse modelo experimental, o LC (que não está com número de
neurônios reduzidos) seria um dos candidatos a assumir a função de quimiorreceptor
central após a redução do número de neurônios do RTN, sendo o responsável pela
recuperação da resposta à hipercapnia 60 dias após a lesão dos neurônios da SNpc.
A participação dos neurônios serotoninérgicos na cognição, emoção, sono,
controle motor e respiração já está bem descrita na literatura. Os núcleos da rafe são
as principais fontes de serotonina para todo o SNC. Esses neurônios serotoninérgicos
estão conectados com o NTS, hipoglosso (XII), RTN, grupamentos pontinos e a própria
SNpc, além de outras regiões envolvidas no controle neural da respiração (Connelly et
al., 1989). A função deste neurotransmissor ainda é pouco conhecido; o que se sabe
até hoje é que os neurônios serotoninérgicos da rafe, principalmente os dos núcleos
pálido (RPa) e obscuro (ROb), são ativados por hipóxia, respondem à acidificação in
vitro e a ativação de receptores 5-HT em grupamentos envolvidos com a respiração,
como no preBötC e no RTN, promove o aumento das variáveis respiratórias (da Silva et
al., 2013; Doi and Ramirez, 2008; Hawkins et al., 2015; Hawryluk et al., 2012; Horiuchi
et al., 2008; Hosford et al., 2014; Iceman and Harris, 2014; Politis and Niccolini, 2015).
Além desse envolvimento no controle respiratório, estudos utilizando modelos animais
e tecidos post-mortem de pacientes com a DP têm sugerido que a comunicação
serotoninérgica também pode estar prejudicada nessa patologia, uma vez que se
observa redução do número de terminais serotoninérgicos no estriado (da Silva et al.,
2013; Nattie et al., 2004). Outros achados mostram que os corpos de Lewy,
característicos na DP, se sobrepõem à porção caudal dos neurônios serotoninérgicos
da rafe, o que compromete a liberação do neurotransmissor por esses neurônios
(Seidel et al., 2015; Spillantini et al., 1998); e isso causaria um prejuízo na
comunicação serotoninérgica existente nas regiões envolvidas com o ajuste dos
movimentos em pacientes com DP, contribuindo para os sintomas motores
característicos da doença (Cheshire et al., 2015; Politis and Niccolini, 2015). Assim,
pelo fato de os núcleos da rafe estarem envolvidos no controle da respiração, poderem
estar prejudicados no modelo da DP e a correlação entre essas duas funções nunca
terem sido estudadas anteriormente, a presente tese buscou investigar se possíveis
prejuízos na sinalização serotoninérgica podem levar a alterações respiratórias,
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principalmente as observadas durante a ativação do quimiorreflexo central nesse
modelo.
Por fim, um outro neurotransmissor que também é estudado no controle neural
da respiração, principalmente pelo seu envolvimento na quimiorrecepção central, é a
orexina. Ela é um neuropeptídeo hormonal excitatório da família das hipocretinas,
produzida a partir do seu precursor, a preprorexina, e tem como função a participação
na promoção do estado de vigília, modulando de maneira integrada o ciclo circadiano,
o sono e o metabolismo (Horvath et al., 1999; Lazarenko et al., 2011). Os neurônios
orexinérgicos estão localizados na área hipotalâmica HL/PeF e estimulam diferentes
regiões do SNC importantes para a vigília, incluindo os sistemas dopaminérgico,
noradrenérgico e colinérgico (Lazarenko et al., 2011; Li and Nattie, 2010; Li et al., 2013;
Maeda et al., 2006; Tao et al., 2006). Estudos neuroanatômicos mostraram a existência
de varicosidades orexinérgicas na CRV, no LC, na SNpc, no NTS e próximo dos
neurônios PHOX2B do RTN; o estímulo dos receptores orexinérgicos (Orx-r) no RTN,
no preBötC e no Kolliker-Fuse (KF) promovem aumento da fR (Peyron et al., 1998),
enquanto o antagonismo desses receptores no RTN ou a deleção gênica dos neurônios
orexinérgicos leva à atenuação da resposta respiratória induzida pela ativação do
quimiorreflexo central, apenas durante o estado do sono (Dias et al., 2010; Horvath et
al., 1999; Lazarenko et al., 2011; Tao et al., 2006). Estudos com tecidos post-mortem
de pacientes com DP mostraram diminuição de aproximadamente 60% dos neurônios
orexinérgicos do HL, e sua perda foi associada à hipotensão ortostática, síndrome
narcoléptica e aumento de episódios de apneia obstrutiva do sono observadas na DP
(Gerashchenko et al., 2001a; Gerashchenko et al., 2001b; Maeda et al., 2006;
Thannickal et al., 2007; Wienecke et al., 2012). Estes sintomas presentes em pacientes
com DP podem estar associados à neurodegeneração dos neurônios orexinérgicos,
que estão envolvidos com ajustes cardiovasculares e modulação do ciclo sono-vigília
(Maeda et al., 2006; Wienecke et al., 2012). A perda neuronal dessa população de
neurônios em seres humanos pode também estar relacionada ao aumento da
sonolência, queixa bastante comum em pacientes com DP (Bridoux et al., 2013;
Wienecke et al., 2012). Entretanto, no modelo experimental de DP que usamos no
laboratório,

até

o

presente

momento,

não

há

nenhuma

comprovação

de

neurodegeneração nessa população de neurônios e qual seria a sua participação na
modulação da atividade respiratória na DP.
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Resumindo, a Figura 4 mostra algumas das projeções entre a SNpc e os núcleos
quimiossensíveis já descritos. Fica claro que existe uma intensa integração entre os
diversos núcleos envolvidos na quimiorrecepção central e a SNpc; também já foi
mostrado que pacientes com a DP, além de apresentarem redução no número de
neurônios da SNpc, também apresentam redução no número de neurônios de todos
esses núcleos quimiossensíveis citados anteriormente. Entretanto, no modelo
experimental da DP utilizado no nosso laboratório, a integridade da maioria desses
núcleos ainda não foi estudada, com exceção do RTN e LC; além disso, também não
existe nenhum estudo que correlacione alterações funcionais respiratórias com a
integridade ou não desses núcleos num modelo de DP. Assim, a hipótese da presente
tese é que no modelo de DP induzido pela injeção bilateral de 6-OHDA no CPu existam
alterações neuroanatômicas em alguns grupos específicos de neurônios envolvidos na
quimiorrecepção central que justifiquem a perda da quimiossensibilidade nesses
animais; entretanto, a integridade de outros grupos será responsável pela recuperação
da resposta respiratória a longo prazo.

Figura 4. Representação esquemática dos grupamentos que compõem os microcircuitos
envolvidos na quimiorrecepção central.
Abreviações: CPu, Caudato-Putámen; HL/PeF, hipotálamo lateral/área perifornicial; SNpc, parte
compacta da substância negra; LC: locus coeruleus; RTN/pFRG, núcleo retrotrapezóide/grupamento
respiratório parafacial; PiCo, complexo pós-inspiratório; BötC, complexo de Bötzinger; preBötC,
complexo de pre-Bötzinger; rVRG, grupamento respiratório ventral rostral; cVRG, grupamento
respiratório ventral caudal; Amb, núcleo ambíguos; VII, núcleo do nervo facial; MN, motoneurônios.
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2 OBJETIVOS

Recentemente,

tem

aumentado

o

interesse

sobre

os

mecanismos

fisiopatológicos na DP e o seu comprometimento no controle neural da respiração.
Sabe-se que o sistema aminérgico está envolvido no controle da respiração e da
quimiorrecepção central, além de ser bem descrita a conexão com a SNpc (Horvath et
al., 1999; Peyron et al., 1998; Thannickal et al., 2007). Este fato pode estar associado
aos comprometimentos respiratórios observados na DP. Entretanto, nenhum trabalho
até o presente momento buscou avaliar o efeito do sistema aminérgico e orexinérgico
na atividade respiratória em um modelo animal da DP. Diante disso, o principal objetivo
desta etapa do trabalho é avaliar se essa patologia pode modificar essa rede neuronal,
e se existir alguma modificação, se ela é responsável pelas alterações respiratórias
basais e durante a hipercapnia observadas em ratos.

Objetivos específicos:

1. Investigar se o modelo da DP induzido pela injeção de 6-OHDA no CPu promove
alterações neuroanatômicas em regiões ativadas por hipercapnia: RTN, LC, RPa e
HL/PeF;

2. Investigar se a integridade dos grupamentos de neurônios catecolaminérgicos do LC,
serotoninérgicos da RPa ou orexinérgicos do HL/PeF é importante para a manutenção
da função respiratória basal, durante a hipercapnia e durante a hipóxia em animais com
a injeção de 6-OHDA no CPu.
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3 MATERIAIS E MÉTODOS

3.1

Animais

Foram utilizados ratos Wistar adultos (N = 97), com peso entre 300 e 350
gramas, oriundos do Biotério de Produção de Ratos SPF di Instituto de Ciências
Biomédicas da Universidade de São Paulo (ICB, Rede USP de Biotérios). Os animais
foram mantidos no Biotério do Departamento de Farmacologia (Unidade I) em caixas
com no máximo 4 ratos/caixa, com acesso a água e ração ad libitum, com ciclo claroescuro mantido de 12 horas, iniciando às 18 horas e 30 minutos. Os protocolos
experimentais 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 65, na folha 33,
do livro 03 e nº 20/2016.

3.2 Experimentos funcionais

3.2.1 Procedimentos cirúrgicos
Em todos os procedimentos cirúrgicos foram utilizados métodos assépticos para
evitar os riscos de infecções. Os animais foram anestesiados intraperitonealmente (ip)
com cetamina (100 mg/kg) e xilasina (7 mg/kg) e adaptados a um aparelho
estereotáxico Kopf (Modelo 1760). Foi feita uma incisão longitudinal na pele e no tecido
subcutâneo para a exposição da calota craniana; o lâmbda e o bregma foram utilizados
como referência para nivelamento da cabeça dos animais. A lesão das regiões foi
realizada pela injeção de toxinas seletivas. As toxinas utilizadas foram 6-OHDA (toxina
seletiva para neurônios catecolaminérgicos), utilizada para promover a lesão retrógrada
dos neurônios da SNpc e lesão dos neurônios do LC, saporina conjugada a anti-SERT
(toxina seletiva para neurônios serotoninérgicos), utilizada para promover a lesão dos
neurônios serotoninérgicos da RPa ou saporina conjugada a anti-Orexina-B (toxina
seletiva para neurônios orexinérgicos), utilizada para promover a lesão dos neurônios
orexinérgicos do HL/PeF.
- Lesão da SNpc: foram realizadas injeções bilaterais de 6-OHDA (6-OHDA
Hydrochloride, Sigma, Saint Louis, MO, USA, 24 µg/µl) ou salina + 0,3% de ácido
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ascórbico (veículo) no corpo estriado (CPu) utilizando-se uma seringa Hamilton de 10
μl. O volume das injeções da toxina foi de 0,5 µl/injeção (2 injeções de cada lado), com
as seguintes coordenadas: 1) ± 2,7 mm lateral à 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 ao
bregma e 4,5 mm ventral à dura-máter. Após a cirurgia encefálica, os ratos receberam
uma injeção intramuscular (0,2 ml/rato) de Pentabiótico Veterinário - Pequeno Porte
(Fort Dodge Saúde Animal Ltda) e uma injeção subcutânea do analgésico/antiinflamatório Ketoflex (cetoprofeno 1%, 0,2 ml/animal) e foram colocados em caixas com
no máximo 4 animais por caixa com água e ração ad libitum e mantidos em salas com
temperatura, umidade e luminosidade controladas, onde permaneceram por um
período de 60 dias para avaliação da ventilação.
- Lesão do LC, da RPa e do HL/PeF: vinte e cinco dias após a injeção de veículo
ou 6-OHDA no CPu, diferentes grupos de animais receberam injeções bilaterais de 6OHDA (24 µg/µl) ou veículo na região do LC, saporina conjugada a anti-SERT (AntiSERT-SAP; AdvancedTargeting Systems, San Diego, CA;0,247 µg/nl) ou salina
(controle) na região da RPa e saporina conjugada a anti-Orexina-B (Anti-Orexina-BSAP; Advanced Targeting Systems, San Diego, CA; 100 ng/µl) ou IgG-SAP (controle)
na região do HL/PeF. As injeções foram realizadas sob pressão com nitrogênio,
utilizando-se pipetas de vidro (diâmetro interno 25 µm, SutterInstrumentCo, CA)
acopladas ao aparelho PicoSpritzer II (General Valve Corporation, NJ) e os parâmetros
utilizados para atingir as regiões desejadas foram:
1)

LC: 6,5 mm ventral à superfície dorsal do encéfalo, 0,6 mm lateral à linha média

e 0,9 mm caudal ao lambda;
2)

RPa: 8,8 mm ventral à superfície dorsal do encéfalo, 0,0 mm lateral à linha

média e 10,8 mm caudal ao bregma.
3)

HL/PeF: 7,5 mm ventral à superfície dorsal do encéfalo, 1,5 mm lateral à linha

média e 3,0 mm caudal ao bregma.
Os animais permaneceram em recuperação por um período de 2 semanas para
continuação dos experimentos funcionais.

3.2.2 Drogas utilizadas
As drogas utilizadas foram:
- 6-OHDA (24 μg/μl; Hydrochloride, Sigma, Saint Louis, MO, USA) toxina que não cruza
a barreira hemato-encefálica e deve ser administrada estereotaxicamente no próprio
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CPu bilateralmente para efetuar uma lesão retrógrada dos neurônios nigro-estriatais ou
diretamente no LC para promover a lesão dos neurônios noradrenérgicos (Biancardi et
al., 2008; Tuppy et al., 2015). A 6-OHDA foi dissolvida em salina + 0,3% de ácido
ascórbico para diminuir a oxidação da droga.
- Neurotoxina Saporina conjugada a anti-SERT (Anti-SERT-SAP; AdvancedTargeting
Systems, San Diego, CA, USA;0,247 µg/nl) que é uma toxina que se liga ao quarto
domínio extracelular do transportador de serotonina na célula e promove a morte
seletiva dos neurônios serotoninérgicos (da Silva et al., 2011).
- Neurotoxina Saporina conjugada a anti-Orexina-B (Anti-Orexin-B-SAP; Advanced
Targeting Systems, San Diego, CA, USA; 100 ng/µl) que é uma toxina proteica de
inativação ribossomal que se liga aos receptores orexinérgicos e promove a morte
seletiva dos neurônios que expressam esse receptor (Gerashchenko et al., 2001b).
As doses utilizadas no presente estudo foram baseadas em estudos prévios da
literatura que também utilizaram as mesmas toxinas (Biancardi et al., 2008; da Silva et
al., 2011; da Silva et al., 2013; Dias et al., 2007; Falquetto et al., 2017; Gerashchenko
et al., 2001a; Gerashchenko et al., 2001b; Taxini et al., 2011; Tuppy et al., 2015).

3.2.3 Registros de EEG/EMG
Os animais foram anestesiados aos 50 dias, acoplados ao aparelho
estereotáxico

e

foi

realizado

o

implante

de

eletrodos

para

registro

do

eletroencefalograma (EEG) no osso da cabeça (posicionado entre o hipocampo e o
córtex) e eletromiograma (EMG) no músculo do pescoço. Os animais foram colocados
em caixas separadas para se recuperarem por no mínimo 7 dias e aclimatizados à
caixa e ao cabo conector por 3 dias. Os registros de EEG e EMG foram realizados
dentro da caixa pletismográfica com uma válvula giratória que permitia livre movimento
(Air Precision, Le Pressis Robinson). O registro de EEG e EMG foi amplificado 10.000x
(CyberAmp 380, AxonInstruments, California, USA), filtrado (EEG: 1-40 Hz e EMG: 10300 Hz), adquiridos a 1 kHz/canal com um digitalizador (micro1401, CED, Cambridge,
UK) e software Spike 2 7.07 (CED). O registro de EEG/EMG foi classificado em:
acordado, sono não-REM (NREM) e sono REM, de acordo com critérios préestabelecidos durante as fases clara e escura (Okamoto et al., 2002; Tobler et al.,
1997).
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3.2.4 Ventilação Pulmonar
A ventilação do animal foi obtida por pletismografia de corpo inteiro (EMKA
Technologies). Este método é baseado no princípio de que um animal, dentro de uma
câmara vedada e constantemente ventilada, em que a temperatura e umidade dentro e
fora da câmara são mantidas estáveis (±0,5°C e ±10%, respectivamente), com
transdutores diferenciais de pressão que registram pequenas mudanças de pressão,
terá seu volume de ar corrente inspirado aquecido da temperatura da câmara à
temperatura corporal e saturado com vapor de água. A câmara de pletismografia foi
ventilada continuamente com 1-2 l/min de ar (21% de O2 equilibrado com N2). A
frequência respiratória (fR, respirações/min) foi dada pelo aparelho e o volume corrente
(VT, ml/kg) foi calculado pela área sob a curva durante o período inspiratório, baseado
na calibração do aparelho em que ondas são geradas pela injeção de 20 ml de ar seco
na câmara [expresso em ml por 100 g de peso corpóreo (PC) do animal]. Os valores
foram adquiridos pelo software spike v7.3 (CED) e utilizados para calcular a ventilação
por minuto (VE = fR x VT), sendo expresso em ml/100 g de PC/min. Todos os animais
submetidos à análise funcional de ventilação foram aclimatizados por pelo menos 60
minutos na câmara, a temperatura retal medida antes e após os experimentos e o peso
corporal medido semanalmente até o fim de todo protocolo experimental.
No grupo experimental em que foi avaliado o EEG/EMG, a ventilação dos
animais foi obtida por pletismografia de corpo inteiro conforme já descrito acima,
entretanto, utilizando o programa

Powerlab 16/30 (ML880/P; ADInstruments). O

aparelho foi calibrado a partir da injeção de 1 ml de ar seco na câmara. As medidas de
fR e VT foram obtidas no ar ambiente e após um período de 40 minutos de hipercapnia
aproximadamente e em até 1 minuto após o fechamento da caixa pletismográfica. Os
valores foram adquiridos pelo software Powerlab8 (LabChart; ADInstruments) e
utilizados para calcular a ventilação por minuto (VE = fR x VT), sendo expresso em
ml/100 g de PC/min. Todos os animais submetidos à análise funcional de ventilação
foram aclimatizados por pelo menos 5 horas na câmara de pletismografia no dia do
experimento.
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3.3 Experimentos neuroanatômicos

3.3.1 Protocolo de ativação neuronal por hipercapnia
Em diferentes grupos de animais, 40 e 60 dias após a injeção de veículo ou 6OHDA no CPu, os animais foram expostos por 3 horas a uma mistura de gases
(Hipercapnia: 7% CO2, 21% O2, balanceado com N2) em uma câmara de pletismografia
de corpo inteiro, a qual consiste em uma caixa de acrílico de 5 litros. Nesse ambiente,
temos um fluxo de gás de 1 l/min e o animal pôde mover-se livremente.
O c-fos é um gene que, uma vez ativado pela presença de um estímulo, tem
como função geral regular a transcrição de outros genes, por meio da codificação de
fatores de transcrição, podendo alterar a expressão fenotípica da célula. O produto do
c-fos induzido pelo estímulo extracelular é a proteína fos. Assim, quando ativado, o cfos leva a um pico de expressão do RNAm cerca de 30 minutos após o início do
estímulo, gerando a tradução da proteína fos, que atinge seus níveis máximos entre 60
e 90 minutos após o início do estímulo e persistindo por 2 a 5 horas (Carnicella et al.,
2006). Por isso, a proteína fos tem sido comumente utilizada como um marcador de
atividade neuronal (Canteras et al., 1997; Cezario et al., 2008) e nesse caso, foi
utilizada para identificar neurônios que foram ativados por hipercapnia (7% CO2, 21%
O2, balanceado com N2 por 3 horas) nas regiões do RTN, LC, RPa e HL/PeF.

3.3.2 Injeção do traçador retrógrado
Em todos os procedimentos cirúrgicos foram utilizados métodos assépticos e
anestésicos já descritos no item 3.2.1. Trinta ou cinquenta dias após a injeção de
veículo ou 6-OHDA bilateralmente no CPu, os animais foram posicionados em um
aparelho estereotáxico (Kopf 1760) e receberam injeções sob pressão com nitrogênio
durante 8-15 ms, utilizando-se micropipetas de vidro com a ponta de diâmetro de 20
µm (Sutter Instrument Co, CA) acopladas ao aparelho PicoSpritzer II (General Valve
Corporation, NJ), do traçador retrógrado Fluorogold (2% FG em salina estéril; 30 nl;
Fluorochrome, Inc., Englewood, CO) unilateralmente na região do RTN, a fim de
marcar retrogradamente os neurônios dos grupamentos de neurônios quimiossensíveis
que inervam o RTN.
Após a cirurgia encefálica, os ratos receberam uma injeção intramuscular (0,2
ml/rato) de Pentabiótico Veterinário - Pequeno Porte (Fort Dodge Saúde Animal Ltda) e
uma injeção subcutânea do analgésico/anti-inflamatório Ketoflex (cetoprofeno 1%, 0,2
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ml/rato). Todos os animais que receberam injeções de traçadores sobreviveram por 10
dias após a cirurgia, totalizando 40 ou 60 dias após as injeções de 6-OHDA no
estriado. Após este intervalo, os animais foram ortoeutanasiados.

3.4 Histologia

Ao término dos experimentos, os animais foram profundamente anestesiados
com pentobarbital de sódio (60 mg/kg, ip.) e perfundidos através do ventrículo cardíaco
esquerdo com PBS (Tampão fosfato, pH 7,4) seguido de paraformaldeído (4% em 0,1
M de fosfato, pH 7,4). Os encéfalos foram retirados e guardados nesse fixador por 4
horas a 4°C e transferidos para uma solução desidratante por 8 horas (sacarose 20%).
Os encéfalos foram cortados em micrótomo numa espessura de 40 µm e guardados
em solução anti-congelante (crioprotetora: 20% de glicerol, 30% de etilenoglicol em
50mM de fosfato, pH 7,4) que preserva as qualidades do tecido encefálico para
posterior análise do sítio de injeção (Schreihofer and Guyenet, 1997).
Tirosina-hidroxilase (TH) é uma enzima limitante da síntese de todas as
catecolaminas. Assim, a imunorreatividade para TH na SNpc e no LC foi detectada
utilizando-se o anticorpo primário anti-TH obtido em camundongo (1:1.000; Chemicon,
Temecula, CA, USA) e seguido pelo anticorpo secundário anti-camundongo obtido em
burro (1:500; Jackson ImmunoResearchLaboratories, Inc., PA, USA) (Tabela 1)
seguido de extravidina (Sigma- Aldrich, St. Louis, MO, USA; 1:1.500) por 4 horas.
Neurônios serotoninérgicos da RPa foram identificados com um anticorpo monoclonal
anti-triptofano-hidroxilase (enzima limitante da síntese de serotonina) obtido em ovelha
(1:2.000; Sigma, Saint Louis, MO, USA) e seguido pelo anticorpo secundário antiovelha obtido em burro (1:500; Jackson ImmunoResearchLaboratories, Inc., PA, USA)
(Tabela 1) seguido de extravidina (Sigma- Aldrich, St. Louis, MO, USA; 1:1.500) por 4
horas. Neurônios orexinérgicos do HL/PeF foram identificados com um anticorpo
monoclonal anti-orexina-B obtido em burro (1:5.000; Sigma, Saint Louis, MO, USA) e
seguido pelo anticorpo secundário anti-burro obtido em cabra (1:500; Jackson
ImmunoResearchLaboratories, Inc., PA, USA) (Tabela 1) seguido de extravidina
(Sigma- Aldrich, St. Louis, MO, USA; 1:1.500) por 4 horas. A imunorreatividade para
fos, um marcador de atividade neuronal, foi detectada utilizando o anticorpo primário
anti-fos obtido em coelho (1:10.000; Santa Cruz Biotechnology, Santa Cruz, CA, USA)
e seguido pelo anticorpo secundário anti-coelho obtido em burro (1:500; Jackson
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ImmunoResearchLaboratories, Inc., PA, USA) (Tabela 1) seguido de extravidina
(Sigma- Aldrich, St. Louis, MO, USA; 1:1.500) por 4 horas. A reação de peroxidase foi
realizada utilizando glicose oxidase sendo: 3,30-diaminobenzidina tetrahidroclorido
(DAB; 1%) como cromógeno para TH, TrOH e Orexin-B e níquel-sulfato (0,5%) como
cromógeno para fos e Orexin-B.

Anticorpo primário

Anticorpo secundário

Camundongo Anti-TH Burro Anti-camundongo

Proteína alvo

Regiões

Tirosina hidroxilase

C1, LC, SNpc

biotinilado
Ovelha Anti-TrOH

Burro Anti-ovelha biotinilado

Triptofano hidroxilase RPa, ROb, RMg

Burro Anti-Orexina-B

Cabra Anti-burro biotinilado

Orexina-B

HL/PeF

Coelho Anti-fos

Burro Anti-coelho biotinilado

fos

RTN, LC, RPa, ROb,
RMg, HL/PeF

Tabela 1. Descrição dos anticorpos primários e secundários, o alvo e as regiões
investigadas no presente estudo utilizando-se a técnica de imunoperoxidase utilizados
na parte 1 da presente tese.

Também foi realizado o protocolo de imunofluorescência para detecção dos
neurônios serotoninérgicos da RPa e orexinérgicos do HL/PeF. Para isso, foi utilizado
um anticorpo monoclonal anti-triptofano-hidroxilase obtido em ovelha (1:2.000; Sigma,
Saint Louis, MO, USA), seguido pelo anticorpo secundário anti-ovelha obtido em burro
Alexa488 (1:200; Jackson ImmunoResearchLaboratories, Inc., PA, USA) por 2 horas
(Tabela 2) e um anticorpo monoclonal anti-orexina-B obtido em burro (1:5.000; Sigma,
Saint Louis, MO, USA), e seguido pelo anticorpo secundário anti-burro obtido em cabra
Alexa488 (1:200; Jackson ImmunoResearchLaboratories, Inc., PA, USA) por 2 horas
(Tabela 2).

Anticorpo primário

Anticorpo secundário

Neurônios alvo

Regiões

Ovelha Anti-TrOH

Burro Anti-ovelha Alexa488 Triptofano hidroxilase RPa, ROb, RMg

Burro Anti-Orexina-B

Cabra Anti-burro Alexa488 Orexina-B

HL/PeF

Tabela 2. Descrição dos anticorpos primários e secundários, o alvo e as regiões
investigadas no presente estudo utilizando-se a técnica de imunofluorescência
utilizados na parte 1 da presente tese.
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Finalmente, os cortes encefálicos foram montados em sequência rostro-caudal
em lâminas e analisados num microscópio (ZeissAxioskop 2, Oberkochen, Germany)
para conferir o tratamento imuno-histoquímico. Foram quantificadas 1 em 6 séries (40
µm de espessura) de seções do encéfalo por rato. Os neurônios analisados foram das
seguintes regiões: RPa (6 cortes, Bregma: -12,0 a -10,8 mm) que está localizada na
porção ventromedial do bulbo; PPy (11 cortes, Bregma: -12,8 a -10,4 mm) também
localizada na porção ventromedial do bulbo; RMg (5 cortes, Bregma: -11,36 a -10,4
mm) localizada na porção ventromedial do bulbo acima da RPa; ROb (6 cortes,
Bregma: -12,8 a -11,6 mm) localizada na porção medial do bulbo; LC (6 cortes,
Bregma: -10,76 a -9,56 mm) localizado bilateralmente na ponte dorsal próximo ao
quarto ventrículo; HL/PeF (11 cortes, Bregma: -3,72 a -1,32 mm) que está localizado
bilateralmente próximo ao fórnix, lateral ao terceiro ventrículo; RTN (6 cortes, Bregma: 11,8 a -10,6 mm) localizado no quadrante ventrolateral do bulbo, abaixo do núcleo
facial, lateral às pirâmides e medial em relação ao trigêmeo; C1 (11 cortes, Bregma: 11,6 a -14,96 mm) localizado no quadrante ventrolateral do bulbo; e SNpc (5 cortes,
Bregma: -6,04 a -5,08 mm) localizado no quadrante ventral do mesencéfalo e lateral a
área tegmental ventral.
Toda a nomenclatura anatômica foi baseada no atlas de Paxinos & Watson
(1998) e em estudos anteriores (Biancardi et al., 2010; Falquetto et al., 2017;
Gerashchenko et al., 2001a; Moreira et al., 2006; Paxinos and Watson, 1998; Takakura
et al., 2006; Tuppy et al., 2015; Weston et al., 2003).

3.5 Análise estatística

A análise estatística foi realizada utilizando-se o programa SigmaPlot (versão
11.0, SanDiego, CA, USA). Os dados foram tabelados e representados em gráficos
como média ± erro padrão da média. Para análise estatística foi utilizada a análise de
variância (ANOVA) de uma ou duas vias, quando apropriado, seguido pelo teste de
Newman-Keuls. O índice de significância foi fixado em p < 0,05.
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4 PROTOCOLOS EXPERIMENTAIS

4.1 Investigar se o modelo da DP induzido pela injeção de 6-OHDA no CPu
promove alterações neuroanatômicas em regiões ativadas por hipercapnia: RTN,
LC, RPa e HL/PeF.

Objetivo: O objetivo deste protocolo foi confirmar se após 40 ou 60 dias da
injeção de 6-OHDA no CPu observa-se redução do número de neurônios do RTN
ativados por hipercapnia e investigar se outras regiões envolvidas na quimiorrecepção
central, como LC, RPa e HL/PeF podem contribuir também para essa redução na
resposta respiratória à ativação do quimiorreflexo central ou para a recuperação na
resposta à hipercapnia aos 60 dias.
Protocolo experimental: Os animais foram anestesiados com cetamina e xilasina
e foi feita administração de veículo ou 6-OHDA no CPu a fim de promover a lesão
retrógrada dos neurônios da SNpc. Após 40 ou 60 dias, os animais foram expostos à
hipercapnia (7% CO2) por 3 horas a fim de ativar os neurônios quimiossensíveis. Todos
os grupos de animais foram submetidos à hipercapnia na presença de luz ambiente.
Um grupo experimental adicional de animais controle e induzidos à DP foi submetido à
hipercapnia na ausência de luz ambiente (escuro por 3 horas) a fim de ativar os
neurônios

quimiossensíveis

orexinérgicos

do

HL/PeF.

Os

animais

foram

ortoeutanasiados, perfundidos e os seus encéfalos retirados para tratamento de imunohistoquímica para revelação da TH na SNpc e no LC, TrOH na RPa e Orexina-B no
HL/PeF, sendo duplamente revelados com a proteína fos pelo mesmo tratamento
imuno-histoquímico (Figura 5).

Figura 5. Protocolo experimental para investigarmos se o modelo da DP induzido pela
injeção de 6-OHDA no CPu promove alterações neuroanatômicas em regiões ativadas
por hipercapnia: RTN, LC, RPa e HL/PeF.
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4.2 Investigar se os neurônios orexinérgicos do HL/PeF e serotoninérgicos da
rafe se projetam para o RTN e estão reduzidos no modelo da DP induzido pela
injeção de 6-OHDA no CPu

Objetivo: Verificar se após 40 e 60 dias da injeção de 6-OHDA no CPu, observase alteração do número de neurônios orexinérgicos do HL/PeF e serotoninérgicos da
rafe que se projetam para o RTN.
Protocolo experimental: os animais foram anestesiados com cetamina e xilasina
e feita a administração de veículo ou 6-OHDA no CPu a fim de promover a lesão dos
neurônios da SNpc. Após 30 ou 50 dias, os animais receberam a injeção do traçador
retrógrado Fluorogold (FG - 2%) por meio de uma pipeta de vidro (diâmetro da ponta de
aproximadamente 20 µm) acoplada a um aparelho de injeção sob pressão com
nitrogênio na região do RTN. Dez dias após, os animais foram ortoeutanasiados,
perfundidos e os seus encéfalos retirados para tratamento de imuno-histoquímica para
revelação da TH na SNpc, TrOH na rafe e orexina no HL/PeF e checar a colocalização
desses neurônios com o traçador FG em todas as regiões (Figura 6).

Figura 6. Protocolo experimental para investigarmos se os neurônios orexinérgicos do
HL/PeF e serotoninérgicos da rafe que se projetam para o RTN estão degenerados no
modelo da DP induzido pela injeção de 6-OHDA no CPu.
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4.3 Investigar se a integridade dos grupamentos de neurônios serotoninérgicos
da RPa é importante para a manutenção da função respiratória em animais com a
injeção de 6-OHDA no CPu.

Objetivo: Investigar a função dos neurônios serotoninérgicos da RPa nas
alterações respiratórias observadas em animais submetidos à injeção de 6-OHDA no
CPu.
Protocolo experimental: Os animais foram anestesiados com cetamina e xilasina
e foi feita administração de veículo ou 6-OHDA no CPu a fim de promover a lesão
retrógrada dos neurônios da SNpc. Após 25 dias, os animais foram submetidos a um
novo procedimento cirúrgico para promover a lesão seletiva dos neurônios
serotoninérgicos da RPa por meio da injeção de saporina Anti-SERT-SAP ou salina
(controle) na RPa.
Um dia antes, 40, 50 e 60 dias após a injeção de veículo ou 6-OHDA no CPu, os
animais foram colocados individualmente na câmara de pletismografia para registro das
variáveis respiratórias (VE, fR e VT). Foram avaliadas medidas dos parâmetros
respiratórios basais e mediante a ativação dos quimiorreceptores centrais (hipercapnia:
7% CO2, 21% O2, balanceado com N2, durante 10 minutos) e ativação dos
quimiorreceptores periféricos (hipóxia: 8% O2, balanceado com N2, durante 10
minutos). Ao final dos experimentos, os animais foram ortoeutanasiados, perfundidos e
os encéfalos retirados para os procedimentos imuno-histoquímicos para quantificação
da extensão das lesões promovidas (Figura 7).

Figura 7. Protocolo experimental para investigarmos se a integridade dos grupamentos
de neurônios serotoninérgicos da RPa é importante para a manutenção da função
respiratória em animais com a injeção de 6-OHDA no CPu.
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4.4 Investigar se a integridade dos grupamentos de neurônios noradrenérgicos
do LC é importante para a manutenção da função respiratória em animais com a
injeção de 6-OHDA no CPu.

Objetivo: Investigar a função dos neurônios noradrenérgicos do LC nas
alterações respiratórias observadas em animais submetidos à injeção de 6-OHDA no
CPu.
Protocolo experimental: Os animais foram anestesiados com cetamina e xilasina
e foi feita administração de veículo ou 6-OHDA no CPu a fim de promover a lesão
retrógrada dos neurônios da SNpc. Após 25 dias, os animais foram submetidos a um
novo procedimento cirúrgico para promover a lesão seletiva dos neurônios
catecolaminérgicos no LC por meio da injeção de 6-OHDA ou veículo bilateralmente no
LC.
Um dia antes, 40, 50 e 60 dias após a injeção de veículo ou 6-OHDA no CPu, os
animais foram colocados individualmente na câmara de pletismografia para registro das
variáveis respiratórias (VE, fR e VT). Foram avaliadas medidas dos parâmetros
respiratórios basais e mediante a ativação dos quimiorreceptores centrais (hipercapnia:
7% CO2, 21% O2, balanceado com N2, durante 10 minutos) e ativação dos
quimiorreceptores periféricos (hipóxia: 8% O2, balanceado com N2, durante 10
minutos). Ao final dos experimentos, os animais foram ortoeutanasiados, perfundidos e
os encéfalos retirados para os procedimentos imuno-histoquímicos para quantificação
da extensão das lesões realizadas (Figura 8).

Figura 8. Protocolo experimental para investigarmos se a integridade dos grupamentos
de neurônios noradrenérgicos do LC é importante para a manutenção da função
respiratória em animais com a injeção de 6-OHDA no CPu.
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4.5 Investigar se a integridade dos grupamentos de neurônios orexinérgicos é
importante para a manutenção da função respiratória em animais com a injeção
de 6-OHDA no CPu.

Objetivo: Investigar a função dos neurônios orexinérgicos nas alterações
respiratórias e do ciclo sono-vigília observadas em animais submetidos à injeção de 6OHDA no CPu.
Protocolo experimental: Os animais foram anestesiados com cetamina e xilasina
e foi feita administração de veículo ou 6-OHDA no CPu a fim de promover a lesão
retrógrada dos neurônios da SNpc. Após 25 dias, os animais foram submetidos a um
novo procedimento cirúrgico para promover a lesão seletiva dos neurônios
orexinérgicos que expressam os receptores orexinérgicos do tipo B do HL/PeF por
meio da injeção de saporina Anti-Orexin-B-SAP ou IgG-SAP (controle) no HL/PeF. Aos
50 dias, foram implantados eletrodos de EEG e EMG para monitoramento do ciclo-sono
vigília durante os registros da ventilação aos 60 dias.
Os animais foram colocados individualmente na câmara de pletismografia para
aclimatizarem por pelo menos 3 dias. Após esse período, foi realizado registro das
variáveis respiratórias (VE, fR e VT) durante a vigília e sono do animal, na fase clara e
escura. Foram avaliadas medidas dos parâmetros respiratórios basais e mediante a
ativação dos quimiorreceptores centrais (hipercapnia: 7% CO 2, 21% O2, balanceado
com N2, durante 40 minutos). Ao final dos experimentos, os animais foram
ortoeutanasiados, perfundidos e os encéfalos retirados para os procedimentos imunohistoquímicos para quantificação da extensão das lesões realizadas (Figura 9).

Figura 9. Protocolo experimental para investigarmos se a integridade dos grupamentos
de neurônios orexinérgicos do HL/PeF é importante para a manutenção da função
respiratória em animais com a injeção de 6-OHDA no CPu.
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5 RESULTADOS

5.1 Envolvimento do sistema serotoninérgico e noradrenérgico no controle
respiratório em modelo animal de Doença de Parkinson

5.1.1 Aumento do número de neurônios catecolaminérgicos do locus coeruleus
ativados por hipercapnia no modelo animal de DP
A primeira série de experimentos foi feita para observarmos se no modelo de DP
induzido pela injeção bilateral de 6-OHDA observamos alteração no número de
neurônios ativados por hipercapnia em importantes regiões candidatas a terem os
quimiorreceptores centrais: RTN, LC e rafe bulbar (Oliveira et al., 2017a; Oliveira et al.,
2017c). As figuras 10A-C estão ilustrando a imunorreatividade para TH na SNpc
provocada pela injeção de veículo ou 6-OHDA (24 µg/µl) no CPu após 40 ou 60 dias (n
= 4/grupo). Os nossos resultados demonstraram que 40 e 60 dias após os animais
terem recebido injeção de 6-OHDA bilateralmente no CPu, apresentaram 128 ± 10 e
116 ± 13 neurônios TH+, respectivamente, vs. 938 ± 15 neurônios TH+ (p < 0,001) do
grupo que recebeu injeção de veículo (Figura 10J).
Antes da ortoeutanásia, estes animais foram expostos à hipercapnia por 3 horas
e a imunorreatividade da proteína fos foi detectada na região do RTN, do LC e da RPa.
Os nossos resultados mostraram que na região do RTN dos animais que receberam
injeção de 6-OHDA bilateralmente no CPu (Figura 10D-F), houve uma redução no
número de neurônios que expressam a proteína fos 40 dias (38 ± 3 neurônios fos +/TH-;
p < 0,001) e 60 dias (10 ± 2 neurônios fos +/TH-; p < 0,001), comparado ao grupo que
recebeu injeção de veículo no CPu (117 ± 4 neurônios fos +/TH-) como representado no
gráfico da figura 10K. Por outro lado, observamos que na região do LC (Figura 10G-I)
dos animais que receberam injeção de 6-OHDA bilateralmente no CPu, houve aumento
no número de neurônios que expressam a proteína fos 40 dias (46 ± 4 neurônios
fos+/TH+; p < 0,001) e 60 dias (121 ± 6 neurônios fos +/TH+; p < 0,001) como
representado na figura 10L, comparado ao grupo que recebeu injeção de veículo no
CPu (1 ± 1 neurônios fos+/TH+).
Foram quantificados também os neurônios da RPa, da ROb e da RMg que
coexpressam fos e TrOH dos animais que receberam injeção de veículo ou 6-OHDA
bilateralmente no CPu (Figura 11). Observamos que não há alteração no número de
neurônios da RPa que expressam a proteína fos 40 dias (40 ± 2 neurônios fos+/TrOH+;
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p = 0,631) e 60 dias (38 ± 3 neurônios fos +/TrOH+; p = 0,2), comparado ao grupo que
recebeu injeção de veículo no CPu (41 ± 1 neurônios fos +/TrOH+) como representado
no gráfico da figura 11A-C e 11JL. Por outro lado, observamos que praticamente não
há redução de neurônios da ROb e da RMg que expressam TrOH, e que também não
há expressão da proteína fos após o estímulo de hipercapnia por 3 horas no grupo
controle e no grupo que recebeu injeção de veículo no CPu como representado no
gráfico da figura 11D-I, 11M-R.
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Figura 10. Neurônios da SNpc e expressão da proteína fos induzida por hipercapnia no
RTN e LC de ratos que receberam injeção bilateral de veículo ou 6-OHDA no CPu.
A-C) Fotomicrografias mostrando a imunorreatividade para TH na SNpc de ratos que receberam injeção
bilateral de veículo (A) ou 6-OHDA (24 µg/µl) no CPu e foram analisados 40 (B) e 60 dias (C) após a
injeção. D-F) Fotomicrografias mostrando a imunoreatividade para fos e TH na região do RTN (D-F) e do
LC (G-I) de animais que receberam injeção de veículo (D e G) ou 6-OHDA no CPu e foram analisados 40
(E e H) e 60 dias (F e I) após a injeção. Número de neurônios TH + da SNpc (J), fos+/TH- do RTN (K) e
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fos+/TH+ do LC (L) após a injeção de veículo ou 6-OHDA no CPu. (*Diferente do veículo, p < 0,001;
Análise de variância de duas vias seguido pelo teste de Newman-Keuls). Abreviações: SNR, substância
negra reticular; SNpc, substância negra compacta; ml, leminiscu medial; VTA, área tegmental ventral.
Escalas: A = 250 µm para A-C, D = 100 µm para D-F, D’ = 50 µm para D’-F’ e G = 50 µm para G-I.

Figura 11. Expressão da proteína fos induzida por hipercapnia na RPa, ROb e RMg de
ratos que receberam injeção bilateral de veículo ou 6-OHDA no CPu.
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A-C) Fotomicrografias mostrando a imunorreatividade para TrOH na RPa de ratos que receberam
injeção bilateral de veículo (A) ou 6-OHDA (24 µg/µl) no CPu e foram analisados 40 (B) e 60 dias (C)
após a injeção. D-F) Fotomicrografias mostrando a imunoreatividade para fos e TrOH na região da ROb
(D-F) de animais que receberam injeção de veículo (D) ou 6-OHDA no CPu e foram analisados 40 (D) e
60 dias (F) após a injeção. G-I) Fotomicrografias mostrando a imunoreatividade para fos e TrOH na
região da RMg (D-F) de animais que receberam injeção de veículo (G) ou 6-OHDA no CPu e foram
analisados 40 (H) e 60 dias (I) após a injeção. Número de neurônios TrOH+ da RPa (J-L), da ROb (M-O)
e da RMg (P-R) após a injeção de veículo ou 6-OHDA no CPu. (*Diferente do veículo, p < 0,05; Análise
de variância de duas vias seguido pelo teste de Newman-Keuls). Abreviações: IO, olivas inferiores; py,
pirâmides. Escalas: A = 50 µm para A-C, D = 200 µm para D-F e G = 200 µm para G-I.

5.1.2 A seletividade da lesão dos neurônios serotoninérgicos da RPa após injeção de
6-OHDA no CPu e saporina Anti-SERT na RPa
Apesar de não termos observado aumento na expressão de fos na região da
RPa após a exposição à hipercapnia nos animais que receberam a 6-OHDA descritos
no protocolo anterior, na próxima série de experimentos decidimos investigar de
maneira funcional se a ativação neuronal na RPa de animais que receberam injeção de
6-OHDA (24 µg/µl) no CPu poderia compensar a degeneração promovida no RTN
neste modelo. Para isso, foram realizadas injeções bilaterais de 6-OHDA ou veículo no
CPu, o que promove a degeneração retrógrada dos neurônios catecolaminérgicos da
SNpc, e foi realizada posterior injeção de saporina conjugada a Anti-SERT (Anti-SERTSAP) ou salina na RPa destes mesmos animais, promovendo uma degeneração dos
neurônios da RPa. A respiração desses animais foi avaliada por meio de pletismografia
de corpo inteiro antes e após esses procedimentos cirúrgicos (Oliveira et al., 2017a). A
figura 12 representa a imunorreatividade para TH na SNpc e TrOH na RPa promovida
pela injeção de 6-OHDA ou veículo no CPu e saporina Anti-SERT ou salina na RPa
após 60 dias (n = 6-8/grupo).
Os nossos resultados mostraram que os animais apresentaram redução de 89%
do número de neurônios da SNpc após terem recebido injeção bilateral de 6-OHDA no
CPu [6-OHDA (CPu) + salina (RPa): 89 ± 8 neurônios TH+; 6-OHDA (CPu) + AntiSERT-SAP (RPa): 42 ± 7 neurônios TH+] comparado aos grupos que receberam
veículo no CPu [Veículo (CPu) + salina (RPa): 862 ± 53 neurônios TH+; Veículo (CPu) +
Anti-SERT-SAP (RPa): 845 ± 27 neurônios TH+] (Figura 12A-D e 12M; p < 0,05).
Nestes mesmos animais, foi quantificada a lesão promovida pela injeção de saporina
Anti-SERT na RPa e os resultados mostraram que os animais apresentaram redução
de 88% no número de neurônios da RPa após terem recebido injeção de saporina AntiSERT nessa região [Veículo (CPu) + Anti-SERT-SAP (RPa): 3 ± 1 neurônios TrOH+; 6-
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OHDA (CPu) + Anti-SERT-SAP (RPa): 2 ± 1 neurônios TrOH+] comparado aos grupos
que receberam salina na RPa [Veículo (CPu) + salina (RPa): 23 ± 2 neurônios TrOH+;
6-OHDA (CPu) + salina (RPa): 22 ± 1 neurônios TrOH+] (Figura 12E-H e 12N; p <
0,05).
Uma das limitações da técnica de microinjeções é o espalhamento da droga no
encéfalo e para discriminarmos isto, foram quantificadas outras regiões que também
expressam TrOH na tentativa de comprovarmos que as lesões promovidas pela injeção
de saporina Anti-SERT teriam sido restritas para a região da RPa. Foram quantificados
também os neurônios imunorreativos para TrOH da rafe parapiramidal (PPy) e rafe
obscurus (ROb) localizados muito próximos à RPa, no quadrante ventromedial do
bulbo. Foi observado então que houve redução de apenas 24% no número de
neurônios imunorreativos para TrOH na PPy [Veículo (CPu) + Anti-SERT-SAP (RPa):
100 ± 8 neurônios TrOH+; 6-OHDA (CPu) + Anti-SERT-SAP (RPa): 98 ± 5 neurônios
TrOH+] comparado aos grupos que receberam salina na RPa [Veículo (CPu) + salina
(RPa): 129 ± 7 neurônios TrOH+; 6-OHDA (CPu) + salina (RPa): 128 ± 8 neurônios
TrOH+] (Figura 12I-L e 12O; p < 0,05). Além disso, a RMg também envolvida com o
quimiorreflexo, apresentou redução de 45% dos neurônios serotoninérgicos após a
injeção de saporina Anti-SERT na RPa [Veículo (CPu) + Anti-SERT-SAP (RPa): 46 ± 7
neurônios TrOH+; 6-OHDA (CPu) + Anti-SERT-SAP (RPa): 37 ± 8 neurônios TrOH+]
comparado aos grupos que receberam salina na RPa [Veículo (CPu) + salina (RPa): 75
± 8 neurônios TrOH+; 6-OHDA (CPu) + salina (RPa): 72 ± 5 neurônios TrOH+] (Figura
12E-H e 12Q; p > 0,05).

Já outra porção da rafe também importante para a

quimiorrecepção, a ROb, não foi afetada pela injeção de saporina Anti-SERT na RPa
[Veículo (CPu) + Anti-SERT-SAP (RPa): 65 ± 8 neurônios TrOH+; 6-OHDA (CPu) +
Anti-SERT-SAP (RPa): 61 ± 7 neurônios TrOH+] comparado aos grupos que receberam
salina na RPa [Veículo (CPu) + salina (RPa): 73 ± 6 neurônios TrOH+; 6-OHDA (CPu) +
salina (RPa): 70 ± 8 neurônios TrOH+] (Figura 12I-L e 12P; p > 0,05). Esses últimos
dados mostram que apesar de termos atingido também a RMg e uma pequena parcela
da PPy com as nossas injeções, atingimos o nosso objetivo de promovermos a lesão
principalmente dos neurônios serotoninérgicos da RPa.
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Figura 12. Redução do número de neurônios da SNpc e na RPa após injeção bilateral de
veículo ou 6-OHDA no CPu e salina ou Anti-SERT-SAP na RPa de ratos.
Fotomicrografias representando o número de neurônios catecolaminérgicos da SNpc após injeção de
veículo (A-B) ou 6-OHDA (24 µg/µl) no CPu (C-D). Fotomicrografias representando o número de
neurônios serotoninérgicos da RPa e RMg após injeção de salina (E e G) e Anti-SERT-SAP (F e H) e
fotomicrografias representando o número de neurônios serotoninérgicos da ROb e PPy (I-L) e após
injeção de veículo ou 6-OHDA no CPu e Anti-SERT-SAP na RPa. Gráficos mostrando a redução de
neurônios M) TH+ na SNpc após injeção de veículo ou 6-OHDA no CPu e a redução de neurônios TrOH+
na N) RPa, O) PPy, P) ROb e Q) RMg após injeção de salina ou Anti-SERT-SAP na RPa. (*Diferente do
veículo (CPu) + salina (RPa), p < 0,05; Análise de variância de duas vias seguido pelo teste de NewmanKeuls). Abreviações: SNR, substância negra reticular; SNpc, substância negra compacta; ml, leminiscu
medial; VTA, área tegmental ventral; py, pirâmides; IO, olivas inferiores. Escalas: A = 250 µm para A-D,
E = 100 µm para E-H e I = 250 µm para I-L.
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5.1.3 A lesão dupla da SNpc e da RPa não foi capaz de impedir o retorno da resposta à
hipercapnia após 60 dias no modelo animal de DP
Na figura 13A é possível observar registros representativos dos animais que
receberam injeções bilaterais de 6-OHDA ou veículo no CPu e Anti-SERT-SAP ou
salina na RPa e que foram submetidos à pletismografia de corpo inteiro 60 dias após a
indução do modelo da DP, sendo avaliados os parâmetros respiratórios (VE; VT; fR; TI,
tempo inspiratório e TE, tempo expiratório) durante o repouso e durante hipercapnia
(7% CO2).
Neste grupo de animais, como mostrado no gráfico da figura 13B, a injeção
bilateral de 6-OHDA no CPu foi capaz de reduzir a VE basal a partir de 40 dias após a
injeção [valores de 40 dias: 6-OHDA (CPu) + salina (RPa): 364 ± 13 ml/Kg/min (n = 6);
6-OHDA (CPu) + Anti-SERT-SAP (RPa): 389 ± 25 ml/Kg/min (n = 8)] comparado aos
grupos que receberam veículo no CPu [Veículo (CPu) + salina (RPa): 538 ± 42
ml/Kg/min (n = 6)] (Figura 13A e 13B; p< 0,05). Curiosamente, somente aos 60 dias
observamos que o grupo que teve lesão da RPa apenas, também apresentou redução
da VE em repouso [Veículo (CPu) + Anti-SERT-SAP (RPa): 423 ± 14 ml/Kg/min (n = 8)]
comparado aos valores do grupo Veículo (CPu) + salina (RPa) (538 ± 42 ml/Kg/min, n =
6). A VE é produto da fR e VT e como podemos observar na figura 13A e 13D, tanto a fR
quanto o VT do grupo que recebeu veículo no CPu e Anti-SERT-SAP na RPa
apresentaram uma leve redução, porém, não foi significativa. No entanto, o produto
destas duas variáveis (fR x VT) que é denominado VE, mostrou-se prejudicado.
Como já era esperado, a diminuição da VE nos grupos que receberam injeção de
6-OHDA no CPu foi devida à redução da fR, já demonstrado por estudos prévios do
nosso laboratório neste modelo animal de 6-OHDA (Tuppy et al., 2015). Com isso,
comprovamos mais uma vez pelos nossos resultados que no modelo animal de 6OHDA há redução da fR em repouso [6-OHDA (CPu) + salina (RPa): 63± 2
respirações/minuto (bpm) (n = 6); 6-OHDA (CPu) + Anti-SERT-SAP(RPa): 69 ± 3 bpm
(n = 8)] comparado aos grupos que receberam veículo no CPu [Veículo (CPu) + salina
(RPa): 100 ± 3 bpm (n = 6); Veículo (CPu) + Anti-SERT-SAP (RPa): 87 ± 2 bpm (n = 8)]
(Figura 13A e 13D; p < 0,05). Por outro lado, o VT desses grupos de animais não foi
alterado (Figura 13A e 13C).
Submetemos esses animais à hipercapnia (7% CO2) para investigarmos se após
a lesão dos neurônios serotoninérgicos da RPa, o retorno da resposta à hipercapnia
ainda estaria presente após 60 dias da injeção bilateral de 6-OHDA no CPu. Num
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primeiro momento, observamos que a resposta ventilatória foi prejudicada apenas no
grupo que teve lesão dos neurônios catecolaminérgicos da SNpc aos 50 dias [6-OHDA
(CPu) + salina (RPa): 1.039 ± 63 ml/Kg/min; 6-OHDA (CPu) + Anti-SERT-SAP (RPa):
1.022 ± 81 ml/Kg/min] comparado aos demais grupos [Veículo (CPu) + salina (RPa):
1.153± 62 ml/Kg/min; Veículo (CPu) + Anti-SERT-SAP (RPa): 984± 39 ml/Kg/min] (p <
0,05).
Observamos que a resposta da fR à hipercapnia foi prejudicada após 40 e 50
dias da injeção de 6-OHDA no CPu [50 dias: 6-OHDA (CPu) + salina (RPa): 118 ± 3
bpm; 6-OHDA (CPu) + Anti-SERT-SAP (RPa): 123 ± 6 bpm] comparado ao grupo
controle que recebeu injeção de veículo no CPu [Veículo (CPu) + salina (RPa): 132 ± 3
bpm] (p < 0,05), não havendo diferença estatística do grupo que teve apenas a rafe
lesada [Veículo (CPu) + Anti-SERT-SAP (RPa): 118 ± 3 bpm] (Figuras 13A e 13D; p >
0,05). Desta maneira, comprovamos que em algum período ao longo do
desenvolvimento da patologia, ocorrem prejuízos na quimiossensibilidade central.
Entretanto, essa resposta à hipercapnia retorna após 60 dias da injeção de 6-OHDA no
CPu, mesmo após lesarmos uma importante região quimiossenssível como a RPa.
Com este resultado mostramos que grupamentos neuronais quimiossensíveis
dos animais que tiveram tanto a SNpc quanto o RPa lesados continuam sendo ativados
mesmo após a injeção de 6-OHDA no CPu e de saporina na rafe. Dessa forma, os
parâmetros respiratórios desses animais, principalmente a fR, continuam sendo
recrutados após 60 dias.
Foram avaliados também o tempo inspiratório e expiratório desses grupos de
animais aos 60 dias após a injeção bilateral de 6-OHDA no CPu, e como podemos
observar na figura 13A e 13E-F, o TI em repouso e durante o estímulo de hipercapnia
não foi alterado dentro dos grupos avaliados. No entanto, é possível observar que o TE
dos animais que receberam injeção bilateral de 6-OHDA em repouso [6-OHDA (CPu) +
salina (RPa): 450 ± 19 ms; 6-OHDA (CPu) + Anti-SERT-SAP (RPa): 457 ± 12 ms] foi
maior comparado aos grupos que receberam veículo no CPu [Veículo (CPu) + salina
(RPa): 374 ± 15 ms; Veículo (CPu) + Anti-SERT-SAP (RPa): 381 ± 17 ms] (Figura 13F;
p < 0,05).
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Figura 13. A restauração da resposta ventilatória à hipercapnia em ratos com injeção
bilateral de veículo ou 6-OHDA no CPu não depende dos neurônios serotoninérgicos da
RPa.
A) Registros da ventilação exemplificando as alterações na respiração após 60 dias da injeção de
veículo ou 6-OHDA (24 µg/µl) no CPu seguido da injeção de salina ou Anti-SERT-SAP na RPa.
Variações observadas na B) VE, C) VT e D) fR após as injeções de veículo ou 6-OHDA no CPu e salina
ou Anti-SERT-SAP na RPa em repouso (barras escuras) e frente ao estímulo hipercápnico (barras
claras). Alterações observadas no E) TI e F) TE após injeção de veículo ou 6-OHDA no CPu seguido de
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injeção de salina ou Anti-SERT-SAP na RPa durante o repouso e hipercapnia. (*Diferente do veículo
(CPu) + salina (RPa), p < 0,05; Análise de variância de duas vias seguido pelo teste de Newman-Keuls).

5.1.4 A lesão dupla da SNpc e da RPa prejudicou a resposta à hipóxia após 60 dias no
modelo animal de DP
Os mesmos animais do protocolo anterior foram expostos também ao protocolo
de hipóxia (8% O2) após terem recebido injeções bilaterais de 6-OHDA ou veículo no
CPu e Anti-SERT-SAP ou salina na RPa e submetidos à pletismografia de corpo
inteiro, um dia antes e 40, 50 e 60 dias após a injeção, sendo avaliados os parâmetros
respiratórios já descritos anteriormente (VE; VT; fR; TI e TE) durante o repouso e durante
hipóxia (8% O2).
Assim como mostrado na figura 14A e 14C-D, e já descrito anteriormente, neste
modelo animal de DP, observamos redução da fR em repouso no modelo de DP.
Observamos também um prejuízo na resposta à hipóxia na fR aos 50 dias no grupo de
animais que recebeu a injeção de 6-OHDA bilateralmente no estriado [6-OHDA (CPu) +
salina (RPa): 114 ± 3 bpm vs. Veículo (CPu) + salina (RPa): 127 ± 5 bpm] (p < 0,05).
Da mesma maneira, nossos resultados mostram um prejuízo na resposta
ventilatória à hipóxia no grupo de animais que recebeu a injeção de 6-OHDA
bilateralmente no estriado e tiveram lesão da rafe aos 40 dias [6-OHDA (CPu) + AntiSERT-SAP (RPa): 772 ± 37 ml/Kg/min] comparado ao grupo controle [Veículo (CPu) +
salina (RPa): 919 ± 67 ml/Kg/min] e aos 60 dias dias [6-OHDA (CPu) + Anti-SERT-SAP
(RPa): 712 ± 50 ml/Kg/min] comparado ao grupo controle [Veículo (CPu) + salina
(RPa): 954 ± 28 ml/Kg/min] (Figura 14B; p < 0,05).
Como mostrado na figura 14E e 14F, podemos observar que durante à hipóxia,
não há alterações estatisticamente significativas no tempo inspiratório e expiratório dos
animais avaliados (p > 0,05).
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Figura 14. A resposta respiratória à hipóxia em ratos com injeção bilateral de veículo ou
6-OHDA no CPu não é prejudicada após deleção dos neurônios serotoninérgicos da RPa.
A) Registros da ventilação exemplificando as alterações na respiração após 60 dias da injeção de
veículo ou 6-OHDA (24 µg/µl) no CPu seguida da injeção de salina ou Anti-SERT-SAP na RPa.
Variações observadas na B) ventilação (VE), C) volume corrente (VT) e D) frequência respiratória (fR)
após as injeções de veículo ou 6-OHDA (24 µg/µl) no CPu e salina ou Anti-SERT-SAP na RPa em
repouso (barras escuras) e frente ao estímulo hipóxico (barras claras). Alterações observadas no E) TI e
F) TE após injeção de veículo ou 6-OHDA no CPu seguido de injeção de salina ou Anti-SERT-SAP na
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RPa durante o repouso e hipóxia. (*Diferente do veículo (CPu) + salina (RPa), p < 0,05; Análise de
variância de duas vias seguido pelo teste de Newman-Keuls).

5.1.5 A seletividade da lesão dos neurônios catecolaminérgicos da SNpc e do LC após
injeção de 6-OHDA no CPu e no LC
Como no primeiro protocolo, foi possível observarmos o aumento na expressão
da proteína fos no LC de animais que receberam a injeção de 6-OHDA, a próxima série
de experimentos foi realizada para investigarmos de maneira funcional se a ativação
neuronal no LC dos animais que receberam injeção de 6-OHDA (24 µg/µl) no CPu
poderia compensar a degeneração promovida no RTN neste modelo. Para isso, foram
realizadas injeções bilaterais de 6-OHDA ou veículo no CPu, o que promove a
degeneração retrógrada dos neurônios catecolaminérgicos da SNpc, e foi realizada
posterior injeção de 6-OHDA ou veículo no LC destes mesmos animais, promovendo
uma degeneração dos neurônios do LC. A respiração desses animais foi avaliada por
meio de pletismografia de corpo inteiro antes e após esses procedimentos cirúrgicos
(Oliveira et al., 2017b).
A figura 15A representa a imunorreatividade para TH na SNpc e no LC
promovida pela injeção de 6-OHDA ou veículo no CPu e no LC após 60 dias (n =
6/grupo). Os nossos resultados mostraram que os animais apresentaram redução no
número de neurônios da SNpc de 86% após terem recebido injeção bilateral de 6OHDA no CPu [6-OHDA (CPu) + Veículo (LC): 123 ± 22 neurônios TH+; 6-OHDA (CPu)
+ 6-OHDA (LC): 86 ± 12 neurônios TH+] comparado aos grupos que receberam veículo
no CPu [Veículo (CPu) + Veículo (LC): 916 ± 68 neurônios TH +; Veículo (CPu) + 6OHDA (LC): 822 ± 32 neurônios TH+] (Figura 15A-D e 15M; p < 0,05). Nestes mesmos
animais, foi quantificada a lesão promovida pela injeção de 6-OHDA no LC e os
resultados mostraram que os animais apresentaram redução no número de neurônios
noradrenérgicos do LC de 83% após terem recebido injeção bilateral de 6-OHDA nessa
região [Veículo (CPu) + 6-OHDA (LC): 38 ± 4 neurônios TH+; 6-OHDA (CPu) + 6-OHDA
(LC): 38 ± 6 neurônios TH+] comparado aos grupos que receberam veículo no LC
[Veículo (CPu) + Veículo (LC): 225 ± 12 neurônios TH +; 6-OHDA (CPu) + Veículo (LC):
212 ± 15 neurônios TH+] (Figura 15E-H e 15N; p < 0,05).
Para comprovarmos que as lesões promovidas pela injeção bilateral no CPu e
no LC foram restritas a essas regiões, foi quantificado também os neurônios
imunorreativos para TH do grupamento catecolaminérgico C1, localizado no quadrante
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ventrolateral do bulbo. Foi observado então que não houve redução do número de
neurônios imunorreativos para TH nos grupos estudados [Veículo (CPu) + Veículo
(LC): 163 ± 23 neurônios TH+; Veículo (CPu) + 6-OHDA (LC): 168 ± 10 neurônios TH+;
6-OHDA (CPu) + Veículo (LC): 156 ± 17 neurônios TH+; 6-OHDA (CPu) + 6-OHDA
(LC): 156 ± 12 neurônios TH+] (Figura 15I-L e 15O; p > 0,05).

Figura 15. Redução no número de neurônios da SNpc e no LC após injeção bilateral de
veículo ou 6-OHDA no CPu e no LC de ratos.
A) Fotomicrografias representando o número de neurônios catecolaminérgicos da SNpc após injeção de
veículo (A-B) ou 6-OHDA (24 µg/µl) no CPu (C-D); Fotomicrografias representando o número de
neurônios catecolaminérgicos do LC após injeção de veículo (E e G) e 6-OHDA (F e H) e
fotomicrografias representando o número de neurônios catecolaminérgicos do C1 (I-L) após injeção de
veículo ou 6-OHDA no CPu e no LC. Gráficos mostrando a redução de neurônios TH+ na SNpc (M), no
LC (N) e no C1 (O) após injeção de veículo ou 6-OHDA no CPu e no LC. (*Diferente do veículo (CPu) +
veículo (LC), p < 0,05; Análise de variância de duas vias seguido pelo teste de Newman-Keuls).
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Abreviações: SNR, substância negra reticular; SNpc, substância negra compacta; ml, leminiscu medial;
VTA, área tegmental ventral; 4V, quarto ventrículo; VS, superfície ventral. Escalas: A = 250 µm para A-D,
E = 100 µm para E-H e I = 100 µm para I-L.

5.1.6 A lesão dupla da SNpc e do LC é capaz de impedir o retorno da resposta à
hipercapnia após 60 dias no modelo animal de DP
Na figura 16A é possível observar registros representativos dos animais que
receberam injeções bilaterais de 6-OHDA ou veículo no CPu e no LC e que foram
submetidos à pletismografia de corpo inteiro 60 dias após a injeção, sendo avaliados os
parâmetros respiratórios (VE; VT; fR; TI e TE) durante o repouso e durante hipercapnia
(7% CO2).
Nestes grupos de animais, como mostrado no gráfico da figura 16B, a injeção
bilateral de 6-OHDA foi capaz de reduzir a VE em repouso a partir de 40 dias após a
injeção de 6-OHDA no CPu [valores de 40 dias: 6-OHDA (CPu) + Veículo (LC): 399 ±
11 ml/Kg/min; 6-OHDA (CPu) + 6-OHDA (LC): 390 ± 26 ml/Kg/min] comparado aos
grupos que receberam veículo no CPu [Veículo (CPu) + Veículo (LC): 611 ± 51
ml/Kg/min; Veículo (CPu) + 6-OHDA (LC): 498 ± 35 ml/Kg/min] (p < 0,05). Perdurando
a redução da VE em repouso até 60 dias após a injeção de 6-OHDA no CPu [valores de
60 dias: 6-OHDA (CPu) + Veículo (LC): 391 ± 17 ml/Kg/min; 6-OHDA (CPu) + 6-OHDA
(LC): 424 ± 38 ml/Kg/min] comparado aos grupos que receberam veículo no CPu
[Veículo (CPu) + Veículo (LC): 667 ± 70 ml/Kg/min; Veículo (CPu) + 6-OHDA (LC): 582
± 49 ml/Kg/min] (p < 0,05). Como já era esperada, a diminuição da VE nesses grupos
foi devido à redução da fR, uma vez que estudos prévios mostraram que há redução da
fR em repouso no modelo animal de 6-OHDA (Tuppy et al., 2015). Com isso,
comprovamos mais uma vez pelos nossos resultados que no modelo animal de 6OHDA há redução da fR em repouso [6-OHDA (CPu) + Veículo (LC): 66 ± 3 bpm; 6OHDA (CPu) + 6-OHDA (LC): 64 ± 3 bpm] comparado aos grupos que receberam
veículo no CPu [Veículo (CPu) + Veículo (LC): 92 ± 5 bpm; Veículo (CPu) + 6-OHDA
(LC): 87± 4 bpm] (Figura 16D; p < 0,05). Corroborando com resultados prévios do
laboratório, o VT basal dos diferentes grupos de animais não foi alterado (Figura 16C).
Para investigarmos se o LC poderia assumir a função de quimiorreceptor central
do sistema nervoso central que antes era desempenhado pelo RTN, submetemos os 4
grupos de animais à hipercapnia (7% CO2). Num primeiro momento, observamos que a
resposta ventilatória foi prejudicada no grupo sem lesão da SNpc e que possuía
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apenas a lesão do LC [Veículo (CPu) + 6-OHDA (LC): 940 ± 57 ml/Kg/min] comparado
ao grupo controle [Veículo (CPu) + Veículo (LC): 1.185 ± 48 ml/Kg/min] como já é bem
descrito na literatura (Biancardi et al., 2008; Gargaglioni et al., 2010). Este prejuízo da
resposta ventilatória é devido à diminuição do VT dos animais apenas com lesão do LC
[Veículo (CPu) + 6-OHDA (LC): 7,7 ± 0,3 ml/Kg] comparado ao grupo controle [Veículo
(CPu) + Veículo (LC): 9,2 ± 0,4 ml/Kg] (p < 0,05).
Observamos que a resposta da fR à hipercapnia foi prejudicada após 50 dias da
injeção de 6-OHDA no CPu [6-OHDA (CPu) + 6-OHDA (LC): 85 ± 2bpm; 6-OHDA
(CPu) + veículo (LC): 118 ± 3 bpm; Veículo (CPu) + 6-OHDA (LC): 115 ± 2 bpm]
comparado ao grupo controle [Veículo (CPu) + Veículo (LC): 132 ± 3 bpm] (p < 0,05)
(Figuras 16A e 16D; p > 0,05). Desta maneira, comprovamos que em algum período ao
longo do desenvolvimento da patologia, ocorrem prejuízos na quimiossensibilidade
central. Entretanto, essa resposta à hipercapnia retorna após 60 dias da injeção de 6OHDA no estriado apenas em animais sem a lesão do LC [6-OHDA (CPu) + 6-OHDA
(LC): 87 ± 3 bpm] comparado aos demais grupos [Veículo (CPu) + Veículo (LC): 128 ±
3 bpm; Veículo (CPu) + 6-OHDA (LC): 121 ± 4 bpm; 6-OHDA (CPu) + Veículo (LC): 132
± 5 bpm] (Figura 16D; p < 0,05). E com essa redução da fR, consequentemente, houve
um prejuízo na VE dos animais duplamente lesados [6-OHDA (CPu) + 6-OHDA (LC):
674 ± 40 ml/Kg/min] comparado aos grupos que receberam veículo no LC [Veículo
(CPu) + Veículo (LC): 1.185 ± 49 ml/Kg/min; 6-OHDA (CPu) + Veículo (LC): 1.257 ± 80
ml/Kg/min] (p < 0,05). Com esse último resultado, mostramos que os animais que
tiveram tanto a SNpc quanto o LC lesados, não respondem à hipercapnia, sugerindo
que neste modelo animal de DP, mesmo com a degeneração dos neurônios
quimiossensíveis do RTN, um outro conjunto de neurônios quimiossensível é ativado e
assume a função de quimiorreceptor central.
Foram avaliados também o TI e TE desses grupos de animais aos 60 dias após a
injeção bilateral de 6-OHDA no CPu, e como podemos observar na figura 16A e 16E, o
TI em repouso e durante os estímulos de hipercapnia não foi alterado dentro dos
grupos avaliados.
Por outro lado, assim como no primeiro estudo funcional, é possível observar
que o TE dos animais que receberam injeção bilateral de 6-OHDA em repouso [6OHDA (CPu) + Veículo (LC): 444 ± 19 ms; 6-OHDA (CPu) + 6-OHDA (LC): 436 ±
12 ms] foi maior comparado aos grupos que receberam veículo no CPu [Veículo
(CPu) + Veículo (LC): 377 ± 14 ms; Veículo (CPu) + 6-OHDA (LC): 364 ± 17 ms]
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(Figura 16E e 16F; p < 0,05). Da mesma forma, observamos que durante o
estímulo de hipercapnia, o grupo que teve tanto a SNpc quanto o LC lesados, teve
um prolongamento no TE [6-OHDA (CPu) + 6-OHDA (LC): 316 ± 16 ms] comparado
aos demais grupos [6-OHDA (CPu) + Veículo (LC): 442 ± 11 ms; Veículo (CPu) +
Veículo (LC): 228 ± 14 ms; Veículo (CPu) + 6-OHDA (LC): 227 ± 15 ms] (Figura
16A e 16F; p < 0,05).

66
Figura 16. A restauração da resposta ventilatória à hipercapnia em ratos com injeção
bilateral de veículo ou 6-OHDA no CPu depende dos neurônios noradrenérgicos do LC.
A) Registros da VE exemplificando as alterações na respiração após 60 dias da injeção de veículo ou 6OHDA (24 µg/µl) no CPu seguido de injeção de veículo ou 6-OHDA no LC. Variações observadas na B)
VE, C) VT e D) fR após a injeção de salina ou 6-OHDAno CPu e no LC durante o repouso (barras escuras)
e frente ao estímulo hipercápnico (barras claras). Alterações observadas no E) TI e F) TE após injeção de
veículo ou 6-OHDA no CPu seguido de injeção de veículo ou 6-OHDA no LC durante o repouso e
hipercapnia. (*Diferente do veículo (CPu) + veículo (LC), p < 0,05; Análise de variância de duas vias
seguido pelo teste de Newman-Keuls).

5.1.7 A lesão dupla da SNpc e do LC não promove prejuízos na resposta à hipóxia
após 60 dias no modelo animal de DP
Os mesmos animais do protocolo anterior foram expostos também ao protocolo
de hipóxia (8% O2) após terem recebido injeções bilaterais de 6-OHDA ou veículo no
CPu e no LC e submetidos à pletismografia de corpo inteiro, um dia antes e 40, 50 e 60
dias após a injeção, sendo avaliados os parâmetros respiratórios já descritos
anteriormente (VE; VT; fR; TI e TE) durante o repouso e durante a hipóxia (8% O2)
(Figura 17).
Assim como mostrado na figura 17, e já descrito anteriormente neste modelo
animal de DP, não observamos alteração dos parâmetros respiratórios (VT e fR) durante
a hipóxia em todos os grupos analisados nos períodos de 40 e 50 dias após a lesão
(Tuppy et al., 2015). Entretanto, como é possível observar na figura 17D, após 60 dias
das injeções bilaterais de 6-OHDA no CPu seguida pela lesão bilateral do LC, há um
prejuízo da fR frente ao estímulo hipóxico [6-OHDA (CPu) + 6-OHDA (LC): 115 ± 3 bpm]
comparado aos demais grupos [6-OHDA (CPu) + Veículo (LC): 133 ± 4 bpm; Veículo
(CPu) + Veículo (LC): 129 ± 3 bpm; Veículo (CPu) + 6-OHDA (LC): 131 ± 4 bpm]
(Figura 17A e 17D; p < 0,05).
Observamos também que durante a hipóxia, os grupos que receberam injeção
bilateral de 6-OHDA teve um prolongamento no TE [6-OHDA (CPu) + Veículo (LC): 283
± 13 ms; 6-OHDA (CPu) + 6-OHDA (LC): 287 ± 15 ms] comparado aos grupos que
receberam veículo no CPu [Veículo (CPu) + Veículo (LC): 227 ± 15 ms; Veículo (CPu)
+ 6-OHDA (LC): 244 ± 13 ms] (Figura 17A e 17F; p < 0,05).
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Figura 17. A resposta respiratória à hipóxia em ratos com injeção bilateral de veículo ou
6-OHDA no CPu não é prejudicada após a deleção dos neurônios noradrenérgicos do
LC.
A) Registros da VE exemplificando as alterações na respiração após 60 dias da injeção de veículo ou 6OHDA (24 µg/µl) no CPu seguida da injeção de veículo ou 6-OHDA no LC. Variações observadas na B)
VE, C) VT e D) fR após a injeção de veículo ou 6-OHDA no CPu e no LC durante o repouso (barras
escuras) e frente ao estímulo hipóxico (barras claras). Alterações observadas no E) TI e F) TE após
injeção de veículo ou 6-OHDA no CPu seguido de injeção de veículo ou 6-OHDA no LC durante o
repouso e hipóxia. (*Diferente do veículo (CPu) + veículo (LC), p < 0,05; Análise de variância de duas
vias seguido pelo teste de Newman-Keuls).
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5.2 Envolvimento do sistema orexinérgico no ciclo sono-vigília e no controle
respiratório no modelo animal de DP

5.2.1 Redução dos neurônios orexinérgicos do HL/PeF no modelo animal de DP
A próxima série de experimentos foi feita para observarmos se no modelo de DP
induzido pela injeção bilateral de 6-OHDA existe alteração no número de neurônios
orexinérgicos do HL/PeF e na expressão da proteína fos frente ao estímulo de
hipercapnia. Foram utilizados cortes do encéfalo dos mesmos ratos utilizados no tópico
5.1.1, que receberam injeções bilaterais de veículo ou 6-OHDA no estriado, e após 40
ou 60 dias, os animais foram expostos à hipercapnia por 3 horas antes da eutanásia.
Além disso, a imunorreatividade da proteína fos foi detectada nos neurônios que
expressam orexina no HL/PeF (Oliveira et al., 2018).
Os nossos experimentos foram realizados durante a fase clara, ou seja, no
período do dia em que os neurônios orexinérgicos não estão ativados, e com isso nós
não observamos neurônios orexinérgicos ativados pelo estímulo hipercápnico. No
entanto, foi realizado o mesmo estímulo mas durante a fase escura em outro grupo de
animais 40 ou 60 dias após a injeção de veículo ou 6-OHDA no estriado que
apresentou a lesão dos neurônios da SNpc de 84% (145 ± 15 e 156 ± 18 neurônios
TH+, respectivamente, vs. 975 ± 18 neurônios TH+; p < 0,001). Foi quantificado o
número de neurônios orexinérgicos ativados por hipercapnia durante a fase escura,
mas diferente do esperado, observamos que não há diferença entre os grupos de
animais com DP e o controle (40 dias: 77 ± 4 e 60 dias: 79 ± 3, vs. veículo: 73 ± 12
neurônios, p > 0,05; Figura 18).
Curiosamente, a indução da DP promoveu redução de 25% no número de
neurônios orexinérgicos do HL/PeF 40 dias (310 ± 9 neurônios orexin-B+/fos-; p < 0,05)
e redução de 37% aos 60 dias (258 ± 15 neurônios orexin-B+/fos-; p < 0,05),
comparado ao grupo que recebeu injeção de veículo no CPu (412 ± 13 neurônios
orexin-B+/fos-) como representado no gráfico da figura 18D-F.
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Figura 18. Expressão da proteína fos induzida por hipercapnia no HL/PeF de ratos que
receberam injeção bilateral de veículo ou 6-OHDA no CPu.
A-C) Fotomicrografias mostrando a imunorreatividade para Orexina-B no HL/PeF de ratos que
receberam injeção bilateral de veículo (A) ou 6-OHDA (24 µg/µl) no CPu e foram analisados 40 (B) e 60
dias (C) após a injeção. Distribuição rostro-caudal do número de neurônios Orexina-B+/fos+ após a
injeção de D) veículo ou 6-OHDA no CPu E) 40 dias ou F) 60 dias. (*Diferente do veículo, p < 0,05;
Análise de variância de duas vias seguido pelo teste de Newman-Keuls). Abreviações: 3V, terceiro
ventrículo; f, fórnix; opt, trato óptico. Escalas: A = 200 µm para A-C e A’ = 50 µm para A’-C’.

5.2.2 A seletividade da lesão dos neurônios orexinérgicos do HL/PeF após injeção de
saporina Anti-Orexin-B no HL/PeF
Os próximos experimentos foram realizados para evidenciarmos o envolvimento
dos neurônios orexinérgicos do HL/PeF no controle da VE em animais com DP, levando
em consideração o ciclo sono-vigília. Para isso, foram realizadas injeções bilaterais de
6-OHDA ou veículo no CPu, o que promove a degeneração retrógrada dos neurônios
catecolaminérgicos da SNpc, e foi realizada posterior injeção de uma toxina que
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promove a morte seletiva dos neurônios que produzem a orexina-B (saporina AntiOrexina-B; Anti-orexina-B-SAP) destes mesmos animais ou IgG-SAP como controle
(Oliveira et al., 2018).
A figura 19 representa a imunorreatividade para TH na SNpc e orexina no
HL/PeF após injeção de 6-OHDA ou veículo no CPu e Anti-Orexina-B-SAP ou IgG-SAP
no HL/PeF após 60 dias (n = 6/grupo). Os nossos resultados mostraram que os
animais apresentaram redução dos neurônios da SNpc de 78% após terem recebido
injeção bilateral de 6-OHDA no CPu [6-OHDA (CPu) + IgG-SAP (HL/PeF): 190 ± 9
neurônios TH+; 6-OHDA (CPu) + Anti-Orexina-B-SAP (HL/PeF): 165 ± 21 neurônios
TH+] comparado aos grupos que receberam veículo no CPu [Veículo (CPu) + IgG-SAP
(HL/PeF): 960 ± 36 neurônios TH+; Veículo (CPu) + Anti-Orexina-B-SAP (HL/PeF): 929
± 30 neurônios TH+] (Figura 19A-D e 19I; p < 0,05). Nestes mesmos animais, foi
quantificada a lesão promovida pela injeção da saporina Anti-Orexina-B no HL/PeF e
os resultados mostraram que os animais apresentaram redução do número de
neurônios orexinérgicos do HL/PeF de 82% após terem recebido injeção bilateral de 6OHDA nessa região [Veículo (CPu) + Anti-Orexina-B-SAP (HL/PeF): 79± 8 neurônios
orexin-B+; 6-OHDA (CPu) + Anti-Orexina-B-SAP (HL/PeF): 76 ± 10 neurônios orexin-B+]
comparado aos grupos que receberam IgG-SAP no HL/PeF [Veículo (CPu) + IgG-SAP
(HL/PeF): 427 ± 14 neurônios orexin-B+]. Curiosamente, os animais com DP e que
receberam injeção de IgG-SAP no HL/PeF também apresentaram redução do número
de neurônios orexinérgicos [6-OHDA (CPu) + IgG-SAP (HL/PeF): 314 ± 21 neurônios
orexin-B+] (Figura 19E-H e 19J ; p < 0,05).
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Figura 19. Redução no número de neurônios da SNpc e no HL/PeF após injeção bilateral
de veículo ou 6-OHDA no CPu e IgG-SAP ou saporina Anti-Orexina-B no HL/PeF.
A) Fotomicrografias representando o número de neurônios catecolaminérgicos da SNpc após injeção de
veículo (A-B) ou 6-OHDA (24 µg/µl) no CPu (C-D); Fotomicrografias representando o número de
neurônios orexinérgicos do HL/PeF após injeção de IgG-SAP (E e G) e saporina Anti-Orexina-B no
HL/PeF (F e H). I) Gráficos mostrando a redução no número de neurônios TH+ na SNpc após injeção de
veículo ou 6-OHDA no CPu. J) Gráficos mostrando a redução de neurônios Orexina-B+ no HL/PeF após
injeção de IgG-SAP ou saporina Anti-Orexina-B no HL/PeF. (*Diferente do veículo (CPu) + salina
(HL/PeF), p < 0,05; Análise de variância de duas vias seguido pelo teste de Newman-Keuls).
Abreviações: SNR, substância negra reticular; SNpc, substância negra compacta; ml, leminiscu medial;
VTA, área tegmental ventral; f, fórnix; 3V, terceiro ventrículo; opt, trato óptico. Escalas: A = 250 µm para
A-D e E = 100 µm para E-H
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5.2.3 A lesão dupla da SNpc e do HL/PeF não altera a resposta à hipercapnia durante
a fase clara após 60 dias no modelo animal de DP
É bem descrito que a ventilação em repouso e a regulação do quimiorreflexo
central e periférico são diferentes durante alguns estágios do sono e na vigília. É
possível que os mecanismos relacionados ao sono e a vigília podem interferir
ativamente na sensibilização dos níveis de gases sistêmicos. Neste protocolo,
investigamos a possível participação da orexina nos processos de quimiorrecepção e
da ventilação em repouso durante o sono e a vigília durante a fase clara e escura. Para
isso, optamos por registrar o EEG/EMG deste grupo experimental, caracterizando
desta maneira, por meio de sinais elétricos encefálicos e musculares, os estágios de
vigília e do sono. Sabendo que os neurônios que produzem esse peptídeo apresentam
flutuações na sua atividade ao longo do ciclo claro-escuro e que também ocorre
mudanças nos níveis circulantes desse peptídeo mediante os padrões de sono e vigília,
optamos por investigar a ventilação desses animais registrando o EEG/EMG para
distinguirmos uma possível modulação desse peptídeo nas respostas observadas
durante a fase clara e escura levando em consideração os estágios de vigília dos
animais.
A respiração desses animais foi avaliada por meio de pletismografia de corpo
inteiro 10 dias após o implante do eletrodo para registro do EEG/EMG, o que
corresponde a 60 dias após a indução da DP. Assim, no dia do registro, os animais
foram aclimatizados na caixa de pletismografia por 1 hora e foram registrados o
EEG/EMG por 2 horas aproximadamente na fase clara e escura. Na figura 20A é
possível observar registros representativos dos animais na vigília, e durante o sono
NREM e REM. Como representado na figura 20, quantificamos o tempo em que os
animais permaneciam em cada estado (Vigília, NREM e REM). Foi observado na fase
clara que os animais ficaram aproximadamente 45% do tempo em vigília, 50% em sono
não-REM e 5% em sono REM, enquanto que na fase escura, os animais
permaneceram 68% do tempo em vigília, 28% em sono não-REM e 4% em sono REM.
Entretanto, não observamos alterações no tempo de permanência em cada estado
dentre os grupos.
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Figura 20. Representação do ciclo sono-vigília dos animais após injeção bilateral de
veículo ou 6-OHDA no CPu e IgG-SAP ou saporina Anti-Orexina-B no HL/PeF.
A) Registros representativos dos períodos em que os animais permaneceram em vigília ou sono NREM e
REM durante a fase clara. B) Gráficos mostrando o tempo em que os animais permaneciam em cada
fase do ciclo sono-vigília após injeção de veículo ou 6-OHDA no CPu e IgG-SAP ou saporina AntiOrexina-B no HL/PeF durante a fase clara (B) e a fase escura (C) (Análise de variância de duas vias
seguido pelo teste de Newman-Keuls).

Como observado na figura 21, os animais que receberam injeções bilaterais de
6-OHDA ou veículo no CPu e saporina Anti-Orexina-B ou IgG-SAP no HL/PeF foram
submetidos à pletismografia de corpo inteiro 60 dias após a injeção, sendo avaliados os
parâmetros respiratórios (VE; VT e fR) durante o repouso e durante hipercapnia (7%
CO2). Estes mesmo animais tiveram registrados o EEG/EMG juntamente com o registro
da VE e foi levado em consideração o ciclo sono-vigília (Vigília/Sono) em que o animal
estava no momento do registro.
Na figura 21A é possível observar registros representativos da VE dos animais na
vigília e durante o sono durante a fase clara. Os dados da presente tese evidenciam
que os animais não apresentaram alterações nos parâmetros ventilatórios enquanto
estavam na vigília durante a fase clara. No entanto, durante o sono, os animais com DP
apresentaram redução da fR [6-OHDA (CPu) + IgG-SAP (HL/PeF): 56 ± 2 bpm; 6-OHDA
(CPu) + Anti-Orexina-B-SAP (HL/PeF): 57 ± 2 bpm] comparado aos grupos que
receberam veículo no CPu [Veículo (CPu) + IgG-SAP (HL/PeF): 66 ± 1 bpm; Veículo
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(CPu) + Anti-Orexina-B-SAP (HL/PeF): 67 ± 3 bpm] (Figura 21F; p < 0,05).
Esperávamos que a ausência dos neurônios orexinérgicos do HL/PeF nos animais com
DP poderia comprometer ainda mais a VE em repouso e também durante o estímulo
hipercápnico durante a fase clara principalmente enquanto o animal estivesse
dormindo. No entanto, como observado na figura 21, os parâmetros ventilatórios não
foram diferentes estatisticamente entre os grupos.

Figura 21. A resposta ventilatória à hipercapnia em ratos com injeção bilateral de veículo
ou 6-OHDA no CPu e lesão dos neurônios orexinérgicos do HL/PeF na fase clara não é
prejudicada.
A) Registros da ventilação exemplificando as alterações na respiração após 60 dias da injeção de
veículo ou 6-OHDA (24 µg/µl) no CPu seguido de injeção de IgG-SAP ou Saporina Anti-Orexina-B no
HL/PeF na fase clara, durante a vigília e sono. Variações observadas durante a vigília no B) VT, C) fR e
D) VE e durante o sono no E) VT, F) fR e G) VE após a injeção de salina ou 6-OHDA no CPu e injeção de
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IgG-SAP ou Saporina Anti-Orexina-B no HL/PeF durante o repouso (barras escuras) e frente ao estímulo
hipercápnico (barras claras). (*Diferente do veículo (CPu) + IgG-SAP (HL/PeF), p < 0,05; Análise de
variância de duas vias seguido pelo teste de Newman-Keuls).

5.2.3 A lesão dupla da SNpc e do HL/PeF é capaz de impedir o retorno da resposta à
hipercapnia na fase escura após 60 dias no modelo animal de DP
Os parâmetros respiratórios dos animais com DP e submetidos à lesão dos
neurônios orexinérgicos do HL/PeF também foram avaliados durante a fase escura,
representado pela figura 22. Acreditávamos que a fR dos animais com DP também
poderia estar reduzida na fase escura. Entretanto, não pudemos constatar alterações
na VE desses animais em repouso na fase escura.
Estudos na literatura descrevem a participação dos neurônios orexinérgicos na
resposta à hipercapnia durante a fase escura (Adamantidis et al., 2007; Bridoux et al.,
2013; Burdakov et al., 2013; Dias et al., 2009; Sakurai, 2002; Vassalli and Franken,
2017). Corroborando com os dados já existentes, é possível observar nos dados do
presente trabalho que durante a vigília, os animais com DP e depleção dos neurônios
orexinérgicos apresentaram atenuação da resposta à hipercapnia na fR [6-OHDA (CPu)
+ Anti-Orexina-B-SAP (HL/PeF): 119 ± 6 bpm] comparado aos demais grupos [Veículo
(CPu) + IgG-SAP (HL/PeF): 152 ± 3 bpm; Veículo (CPu) + Anti-Orexina-B-SAP
(HL/PeF): 137 ± 2 bpm; 6-OHDA (CPu) + IgG-SAP (HL/PeF): 145 ± 4 bpm] (Figura
22C; p < 0,05). Concomitantemente, há uma atenuação da resposta ventilatória
durante a vigília desses animais (6-OHDA (CPu) + Anti-Orexina-B-SAP (HL/PeF): 1.173
± 77 ml/Kg/min) comparado aos demais grupos [Veículo (CPu) + IgG-SAP (HL/PeF):
1.399 ± 65 ml/Kg/min; Veículo (CPu) + Anti-Orexina-B-SAP (HL/PeF): 1.269 ± 88
ml/Kg/min; 6-OHDA (CPu) + IgG-SAP (HL/PeF): 1.421 ± 92 ml/Kg/min] (Figura 22D; p <
0,05).
Por outro lado, durante o sono na fase escura, os animais com DP e depleção
dos neurônios orexinérgicos apresentaram atenuação da resposta ventilatória à
hipercania (VE) [6-OHDA (CPu) + Anti-Orexina-B-SAP (HL/PeF): 1.187 ± 44 ml/Kg/min]
comparado aos demais grupos [Veículo (CPu) + IgG-SAP (HL/PeF): 1.584 ± 75
ml/Kg/min; Veículo (CPu) + Anti-Orexina-B-SAP (HL/PeF): 1401 ± 126 ml/Kg/min; 6OHDA (CPu) + IgG-SAP (HL/PeF): 1.635 ± 95 ml/Kg/min] (Figura 22G; p < 0,05).
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Figura 22. A resposta ventilatória à hipercapnia em ratos com injeção bilateral de veículo
ou 6-OHDA no CPu e lesão dos neurônios orexinérgicos do HL/PeF na fase escura é
prejudicada.
A) Registros da VE exemplificando as alterações na respiração após 60 dias da injeção de veículo ou 6OHDA (24 µg/µl) no CPu seguido de injeção de IgG-SAP ou saporina Anti-Orexina-B no HL/PeF na fase
escura, durante a vigília e sono. Variações observadas durante a vigília no B) V T, C) fR e D) VE e durante
o sono no E) VT, F) fR e G) VE após a injeção de salina ou 6-OHDA no CPu e injeção de IgG-SAP ou
Saporina Anti-Orexina-B no HL/PeF durante o repouso (barras escuras) e frente ao estímulo
hipercápnico (barras claras). (*Diferente do veículo (CPu) + IgG-SAP (HL/PeF), p < 0,05; Análise de
variância de duas vias seguido pelo teste de Newman-Keuls).
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5.2.4 Redução promovida pela DP dos neurônios orexinérgicos e serotoninérgicos que
se projetam para o RTN
Para investigar as projeções de importantes regiões que desempenham função
na quimiossensibilidade central, sua integração com a região do RTN e uma possível
degeneração das vias que conectam essas regiões, foi feito um estudo neuroanatômico
utilizando um traçador retrógrado (FG) em animais sadios e com DP. Os animais
receberam injeções de veículo ou 6-OHDA no estriado e após 30 ou 50 dias,
receberam injeção de FG no RTN unilateralmente. Após 10 dias da injeção do traçador,
os animais foram ortoeutanasiados e seus encéfalos processados para análises
histológicas (Oliveira et al., 2018; Oliveira et al., 2017a).
Como observado na figura 23A-B, a injeção do FG desses animais se espalhou
aproximadamente 240 µm no sentido rostro-caudal e 400 µm lateralmente atingindo
provavelmente os neurônios quimiossensíveis da região de interesse. No presente
estudo, foi detectada por imuno-histoquímica a enzima triptofano hidroxilase que é uma
enzima importante para a biossíntese de serotonina, para investigarmos se os
neurônios serotoninérgicos se projetam para o RTN e foram investigadas as diversas
subdivisões da rafe: RPa, PPy, ROb e RMg. Não observamos projeções de neurônios
das regiões PPy, ROb e RMg para o RTN. Com relação à RPa, foram observados
poucos neurônios marcados com FG na região da RPa e que expressavam TrOH.
Observamos 1,3 ± 0,4 neurônios serotoninérgicos que se projetam para o RTN em
animais controle. Enquanto que os animais com PD após 40 e 60 dias não
apresentaram neurônios duplamente marcados na RPa (Figura 23 e 24).
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Figura 23. Evidências de que a projeção serotonérgica da RPa para o RTN é degenerada
na DP.
A) Fotomicrografia de um sítio de injeção do traçador retrógrado (FG) no RTN. B) Desenhos
esquemáticos de 3 casos por grupo (Controle, PD 40 e 60 dias) das injeções utilizadas no estudo.
(Bregma -11,6 a 11,1 mm de acordo com Paxinos e Watson, 1998). Fotomicrografias mostrando 1)
sobreposição, 2) TrOH (Alexa 488), e 3) FG em animais C) controle ou PD D) 40 dias e E) 60 dias.
Abreviações: VII, núcleo motor do facial; py, pirâmides; Sp5, trato espinal do trigêmio; RPa, rafe palidus.
Escalas: A e B = 1 mm; C1, D1, e E1 = 100 µm (Para C1–C3, D1–D3, E1–E3), aumento em C1= 25 mm
(para aumentos localizados em C1–C3).
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Figura 24. Distribuição rostro-caudal do número de neurônios serotoninérgicos da RPa
que se projetam para o RTN.
Número de neurônios TrOH+ e FG+ na A-C) RPa, D-F) ROb e G-I) RMg após a injeção de veículo (A, D e
G) ou 6-OHDA no CPu aos 40 dias (B, E e H) e 60 dias (C, F e I) (Análise de variância de duas vias
seguido pelo teste de Newman-Keuls).

Nos mesmos animais, foi realizado imuno-histoquímica para detecção da
orexina-B nos neurônios do HL/PeF e assim, dessa maneira, caracterizarmos qual a
real comunicação desses neurônios com o RTN e se essa via foi degenerada na DP.
Foi observada redução dos neurônios orexinérgicos em animais com DP (40 dias: 348
± 22 neurônios e 60 dias: 254 ± 7 neurônios) comparado ao grupo controle (418 ± 10
neurônios; p < 0,05; Figura 25). Além disso, pudemos observar que o número de
neurônios orexinérgicos que se projeta à região do RTN também foi reduzida nos
animais após 60 dias da injeção de 6-OHDA no estriado (34 ± 2 neurônios vs. controle:
43 ± 9 neurônios) (Figura 25).
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Figura 25. Evidências de que a projeção orexinérgica do HL/PeF para o RTN é
degenerada na DP.
Fotomicrografias mostrando 1) sobreposição, 2) Orexina (Alexa 488), e 3) FG em animais A) controle ou
PD B) 40 dias e C) 60 dias. Distribuição rostro-caudal dos neurônios Orexin-B+ e FG+ no D) grupo veículo
ou 6-OHDA no CPu aos E) 40 dias e F) 60 dias. Abreviações: f, fórnix; 3V, terceiro ventrículo; opt, trato
óptico. Escalas: A = 1 mm (Para A-C); A1, B1, e C1 = 100 µm (Para A1–A3, B1–B3, C1–C3) (Análise de
variância de duas vias seguido pelo teste de Newman-Keuls).
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6 DISCUSSÃO

O presente trabalho demonstrou por meio de experimentos funcionais que a
resposta ventilatória à hipercapnia em ratos não anestesiados após 60 dias da indução
do modelo animal de 6-OHDA, provavelmente seja restaurada pelos neurônios
noradrenérgicos do LC, uma vez que a resposta à hipercapnia não se restaura com a
lesão destes neurônios em animais que receberam injeções bilaterais de 6-OHDA no
CPu. O presente trabalho também mostra que os neurônios serotoninérgicos da RPa
não participam dessa restauração e podemos sugerir também que os neurônios
orexinérgicos do HL/PeF podem participar da restauração da resposta quimiorreflexa
durante a fase escura apenas, no mesmo modelo animal de DP. Os resultados obtidos
pela expressão de proteína fos no RTN, LC, RPa e HL/PeF ajudam a comprovar esses
resultados, uma vez que 40 e 60 dias após a injeção bilateral de 6-OHDA no CPu, o
número de neurônios imunorreativos para a proteína fos reduz no RTN, aumenta no LC
e não se altera na RPa e no HL/PeF (fase escura), e não se apresenta no HL/PeF (fase
clara). Além disso, podemos sugerir que a comunicação entre os neurônios
orexinérgicos do HL/PeF e o RTN pode estar comprometida neste modelo animal.

6.1 Limitações das técnicas

As injeções de fármacos e toxinas no SNC são bastante utilizadas e nos
proporcionam, numa primeira abordagem experimental, investigar como neurônios com
fenótipos característicos atuam no controle neural cardiorrespiratório. Entretanto,
apesar de termos administrado a 6-OHDA no LC e a saporina Anti-SERT na RPa, é
possível aferir um possível espalhamento das mesmas substâncias no SNC. Para
descartar possíveis influências nos nossos resultados e estabelecer a seletividade da
nossa lesão, foram quantificadas outras áreas encefálicas que apresentam o mesmo
fenótipo da área alvo das toxinas. No grupo de animais que recebeu 6-OHDA no LC, foi
investigado e quantificado o número de neurônios do grupamento C1, um importante
grupo de neurônios catecolaminérgicos localizado no quadrante ventrolateral do bulbo
e que está envolvido no controle da pressão arterial (Guyenet, 2006). Desta maneira,
as nossas quantificações evidenciaram que as injeções bilaterais de 6-OHDA no LC
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não promoveram redução dos neurônios catecolaminérgicos do C1, comprovando a
seletividade da lesão no sítio de injeção escolhido nestes animais.
Por outro lado, no grupo de animais que recebeu injeção de saporina Anti-SERT
na RPa, foram quantificados o número de neurônios na PPy, um importante
grupamento serotoninérgico localizado bilateralmente no quadrante ventral do bulbo,
dorsolateral às pirâmides e envolvido no controle da respiração, quimiorrecepção
central e termorregulação (da Silva et al., 2013). Observamos que a injeção de
saporina Anti-SERT na RPa, além de promover redução de neurônios dessa região,
promoveu redução dos neurônios serotoninérgicos da PPy, sem afetar a quantidade de
neurônios da ROb. Acreditamos que a lesão de parte dos neurônios serotoninérgicos
da PPy pode não ter influenciado nos nossos resultados funcionais por pelo menos 3
razões: a) a lesão observada na PPy foi de apenas 24%, uma porcentagem baixa,
comparada à observada na RPa; b) o grupo que recebeu a toxina não apresentou
alterações funcionais e, por fim, c) não encontramos no presente trabalho, neurônios
serotoninérgicos da PPy ativados por hipercapnia. Observamos também que existem
evidências de que o aumento nos níveis de CO2 inspirado pelo animal promove inibição
dos neurônios serotoninérgicos dessa região (Ribas-Salgueiro et al., 2005; Takakura
and Moreira, 2013). Portanto, apesar de não se saber a real participação dos neurônios
serotoninérgicos da PPy na respiração, os dados existentes na literatura não nos dão
indícios de que a depleção de parte destes neurônios poderiam influenciar os nossos
resultados funcionais (Okada et al., 2009; Ribas-Salgueiro et al., 2005; Takakura and
Moreira, 2013).
Da mesma maneira, os estudos que investigam a participação da orexina em
diversas respostas fisiológicas apresentam algumas limitações. Para minimizar a
possível influência das flutuações ao longo do dia no nível da atividade dos neurônios
orexinérgicos (Gerashchenko et al., 2001b), fizemos os registros fisiológicos no mesmo
horário para todos os animais. Gostaríamos também de ter realizado avaliações dos
parâmetros respiratórios ao longo do tempo assim como nos demais protocolos, ou
seja, antes e aos 40 dias também, além de apenas com 60 dias. No entanto, os
eletrodos utilizados para registro do EEG/EMG fundamentais para diferenciar o estado
de sono-vigília do animal se mantinham implantados na cabeça do animal por no
máximo 15 dias, o que impossibilitou tal análise.
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6.2 A quimiossensibilidade central, RTN e seu comprometimento na DP

Uma importante função do SNC é a regulação de funções respiratórias e
cardiovasculares pelo mecanismo de quimiorrecepção. Os quimiorreceptores estão
localizados no corpúsculo carotídeo (quimiorreceptores periféricos) e no SNC
(quimiorreceptores

centrais)

(Loeschcke,

1982;

Takakura

et

al.,

2006).

A

quimiorrecepção central é um mecanismo pelo qual grupamentos neurais altamente
especializados detectam alterações na pressão parcial de CO 2 e pH e promovem
alterações respiratórias com o intuito de regular a homeostase do organismo (Guyenet
et al., 2008). Dentro dessas regiões quimiossensíveis, podemos destacar o RTN, a
rafe, os neurônios orexinérgicos do HL/PeF e o LC.
O RTN é o principal grupamento de neurônios quimiossensíveis do SNC,
responsáveis por detectar alterações na pressão parcial de CO 2 (Takakura et al., 2014;
Takakura et al., 2006; Takakura et al., 2008). Este grupamento está localizado
estrategicamente na superfície ventral do bulbo e se comunica com toda a CRV
modulando a atividade da mesma (Takakura et al., 2006; Tuppy et al., 2015). Esses
neurônios expressam o fator de transcrição PHOX2B e apresentam RNAm para o
transportador vesicular de glutamato do tipo 2, caracterizando-os como neurônios
glutamatérgicos, e apresentam ausência de marcadores para tirosina-hidroxilase (TH-)
e colina acetiltransferase (ChAT-) (Kang et al., 2007; Takakura et al., 2014; Takakura et
al., 2006; Takakura et al., 2008). São altamente sensíveis ao aumento na pressão
parcial de CO2 (pCO2) (hipercapnia) e queda no pH in vivo e in vitro (Smith et al., 2013;
Takakura et al., 2006). Nestas condições, são ativados levando ao aumento rápido da
atividade respiratória para restabelecer a homeostase (Guyenet et al., 2005; Mulkey et
al., 2007; Nattie and Li, 2002; Stornetta et al., 2006).
Estudos prévios do nosso laboratório mostraram que no modelo animal de DP
induzido pela injeção bilateral de 6-OHDA no estriado houve degeneração maciça dos
neurônios que expressam o fator de transcrição PHOX2B do RTN (Tuppy et al., 2015).
Foi demonstrado também que neste modelo animal, houve diminuição na fR em
repouso, e quando foi feito o estímulo por hipercapnia (aumento nos níveis de CO2),
estes mesmos animais apresentavam respostas ventilatórias reduzidas 40 e 50 dias
após a injeção de 6-OHDA no CPu (Fernandes-Junior et al., 2018; Tuppy et al., 2015).
Assim, Fernandes-Júnior e cols. mostraram uma correlação positiva entre as alterações
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neurais e o comprometimento das variáveis funcionais respiratórias (Fernandes-Junior
et al., 2018; Tuppy et al., 2015).
No entanto, 60 dias após a indução deste modelo, foi observado que a resposta
à hipercapnia foi restaurada, o que nos levou a acreditar que alguma região do SNC
passou a assumir a função de quimiorreceptor central neste modelo, uma vez que há a
degeneração dos neurônios PHOX2B da região do RTN (Tuppy et al., 2015). Os dados
do presente trabalho em que avaliamos a expressão de proteína fos ativada por
hipercapnia mostrou que, de fato, no modelo animal da DP existe uma redução do
número de neurônios ativados por hipercapnia no RTN. Assim, decidimos investigar a
participação de outras regiões quimiossensíveis como a rafe, o HL/PeF e o LC nessa
restauração.

6.3 A importância da rafe na respiração e seu envolvimento com a DP

A modulação da serotonina sobre a função respiratória ainda é pouco conhecida,
o que se sabe é que os neurônios da rafe se projetam e modulam a atividade de todo o
SNC. É comprovada a participação dos neurônios serotoninérgicos na cognição,
emoção, sono, controle motor, da temperatura e respiração. Estudos recentes
evidenciam a função deste neurotransmissor modulando a atividade do preBötC,
agindo como estabilizador do ritmo respiratório. Além disso, a serotonina também está
envolvida com a situação de “gasping”, um mecanismo de defesa do organismo que
pode ser caracterizado como o ato de ofegar (Doi and Ramirez, 2008; Tryba et al.,
2008).
Os neurônios serotoninérgicos da rafe estão conectados com diversas regiões
envolvidas no controle respiratório como o NTS, preBötC, hipoglosso (XII), RTN e
grupamentos pontinos. Além dessas regiões, os neurônios serotoninérgicos também
podem estar conectados a outros grupamentos neuronais como os neurônios
dopaminérgicos da SNpc, que apresentam-se degenerados na DP (Connelly et al.,
1989).
Com relação ao seu envolvimento na quimiorrecepção central, sabe-se que os
neurônios serotoninérgicos da rafe apresentam características como: a) detecção de
alterações na pressão parcial de CO2 e resposta à acidificação do meio in vitro
aumentando sua frequência de disparos, b) animais geneticamente modificados com
depleção da serotonina tem uma resposta ventilatória à hipercapnia prejudicada e c)
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inibição farmacológica ou lesão neurotóxica específica dessa região promove uma
redução da resposta ventilatória (Hawryluk et al., 2012; Nattie and Li, 2012; Nattie et
al., 2004; Takakura et al., 2013).
Além do seu envolvimento com a quimiorrecepção central, estudos anteriores
utilizando modelos animais e tecidos post-mortem de pacientes portadores da DP têm
sugerido que a comunicação serotoninérgica pode estar prejudicada nessa patologia,
uma vez que se observa redução do número de terminais serotoninérgicos no CPu (da
Silva et al., 2013; Nattie et al., 2004). Outros achados mostram que os corpos de Lewy,
característicos da DP, se sobrepõem à porção caudal dos neurônios serotoninérgicos
da rafe o que compromete a liberação do neurotransmissor por esses neurônios (Seidel
et al., 2015; Spillantini et al., 1998). Este prejuízo na comunicação serotoninérgica com
núcleos envolvidos com o ajuste dos movimentos durante a DP contribui para os
sintomas motores característicos da doença (Cheshire et al., 2015; Politis and Niccolini,
2015).
No presente trabalho, investigamos qual seria de fato a participação funcional da
rafe na quimiorrecepção central no modelo animal de DP. Num primeiro momento,
observamos que a lesão seletiva da RPa em animais com indução da DP não
modificou as alterações respiratórias induzidas por hipercapnia num animal que tivesse
os neurônios da RPa depletados. Esses dados comprovam que, apesar de indícios do
envolvimento dos neurônios da rafe na quimiorrecepção central, no modelo utilizado
neste estudo, esses neurônios não assumem a função quimiossensível após a
depleção dos neurônios PHOX2B do RTN e a atividade deles não é importante para a
resposta respiratória induzida por hipercapnia.
Para confirmarmos esses dados, realizamos também experimentos em que
verificamos a expressão da proteína fos nessa região e os resultados mostraram que
durante a hipercapnia não ocorre alteração no número de neurônios da rafe que são
ativados após a indução do modelo da DP. Investigamos uma possível expressão de
fos em outras subdivisões da rafe: RMg, ROb e PPy, já que dados na literatura
mostraram que essas estruturas são também importantes para a quimiorrecepção
central e para a termorregulação (da Silva et al., 2011; Dias et al., 2007). Foi descrito
que durante um estímulo de hipercapnia hiperóxica (15% CO2 + 60% O2) em ratos,
houve a expressão da proteína fos em todo o SNC (Teppema et al., 1997), inclusive em
diferentes sub-regiões da rafe. No entanto, acreditamos que as condições em que foi
detectado a expressão de fos neste trabalho, podem ter desencadeado um mecanismo

86

que não está ligado diretamente à detecção do CO2, mas de um mecanismo
secundário ainda não esclarecido, visto que a concentração de CO2 utilizada foi mais
que o dobro da utilizada no presente estudo. Desta maneira, diferentemente deste
trabalho, nós não observamos expressão de fos em nenhuma sub-região da rafe.

6.4 A importância da orexina proveniente do HL/PeF na respiração e com o ciclo
sono-vigília e seu envolvimento com a DP

Recentemente descoberta, poucos estudos evidenciam a função da orexina no
controle neural da respiração e com a modulação do ciclo sono-vigília (Gerashchenko
et al., 2001b). Estes neurônios hipotalâmicos localizados unicamente na área
perifornicial se estendem lateralmente até uma porção lateral do hipotálamo, são mais
ativados no início da fase escura para os roedores e estão conectados com
praticamente todos os grupos de neurônios que possuem envolvimento autônomo, com
o controle neural da respiração e com a modulação do ciclo sono-vigília, além de
também se comunicarem com regiões que são afetadas no decorrer da DP
(Bochorishvili et al., 2014; Darwinkel et al., 2014; Lazarenko et al., 2011; Li and Nattie,
2010; Peyron et al., 1998).
A distribuição dos receptores orexinérgicos (Orxr-1 e Orxr-2, com maior
afinidade para orexina-A e -B, respectivamente) no SNC é desigual. Foi descrito que
grupamentos catecolaminérgicos como o A5 e o A6 apresentam apenas receptores
orexinérgicos 1 e que outros núcleos envolvidos com o controle neural da respiração
como o Kölliker-fuse, o hipoglosso (XII) e o RTN possuem em sua maioria expressão
de receptores orexinérgicos do tipo 2 (Darwinkel et al., 2014; Dias et al., 2010). Os
demais grupamentos envolvidos com o controle autônomo e da respiração possuem
expressão de ambos os receptores.
Estudos prévios da literatura, utilizando animais anestesiados e preparações in
vitro evidenciam que grupamentos como o preBötC, o Kölliker-fuse, o hipoglosso e o
RTN são ativados mediante ativação orexinérgica A e B, promovendo aumento nas
variáveis respiratórias (Bochorishvili et al., 2014; Dias et al., 2009; Lazarenko et al.,
2011). No presente trabalho, a deleção dos neurônios que produzem a orexina do
HL/PeF não foi capaz de promover alteração no padrão respiratório de animais não
anestesiados em repouso.
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Sabe-se que os períodos de sono em roedores e outros mamíferos são mais
fragmentados do que em seres humanos saudáveis. Estudos recentes mostraram que
camundongos knockout para orexina não apresentaram alterações na fragmentação do
sono, no entanto, os animais permaneciam maior tempo dormindo durante a fase
escura (Gerashchenko et al., 2001a; Gerashchenko et al., 2001b). Em uma abordagem
diferente, depletamos os neurônios orexinérgicos de ratos e avaliamos o tempo em que
eles permaneciam em cada fase do ciclo sono-vigília (acordado, sono REM e NREM).
Diferentemente dos resultados encontrados na literatura, não observamos alterações
significativas no tempo em que os animais permaneciam em cada fase do ciclo sonovigília. Esta discrepância com a literatura, provavelmente se dá devido ao tempo de
registro do EEG/EMG dos animais, em que nos nossos experimentos foram de 5 horas,
enquanto que os estudos prévios da literatura registram os animais por pelo menos 48
horas ininterruptas (Gerashchenko et al., 2001a; Gerashchenko et al., 2001b).
As respostas ventilatórias mediante ativação do quimiorreflexo central e
periférico também estão diretamente relacionadas ao estado de vigilância do indivíduo.
Investigando a função orexinérgica na modulação do quimiorreflexo, é bem descrito
que a deleção gênica dos neurônios orexinérgicos é capaz de promover atenuação do
quimiorreflexo central durante a fase escura (Dias et al., 2010; Horvath et al., 1999;
Lazarenko et al., 2011; Tao et al., 2006). Sabemos também que a resposta à
hipercapnia em animais com DP é restaurada após 60 dias de indução da patologia
(Tuppy et al., 2015). Nos dados do presente trabalho, observamos atenuação da
resposta ao quimiorreflexo central apenas no grupo de animais com DP e depleção dos
neurônios orexinérgicos durante a fase escura após 60 dias. Este achado, sugere um
envolvimento da modulação orexinérgica na DP e que os neurônios orexinérgicos
podem participar da restauração do quimiorreflexo central no modelo de DP induzido
por 6-OHDA apenas durante a fase escura.

6.5 A importância do LC na respiração e seu envolvimento com a DP

O envolvimento da transmissão catecolaminérgica no controle neural da
respiração é amplamente investigado e discutido. Sabe-se que o LC, localizado
adjacente ao quarto ventrículo, é a fonte de aproximadamente 50% de toda a
noradrenalina do SNC. Sua participação na quimiorrecepção já foi comprovada por
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experimentos que mostram que seus neurônios respondem à hipóxia, à hipercapnia e
mediante acidificação do meio (Biancardi et al., 2008; Gargaglioni et al., 2010).
Recentemente foi demonstrado que a lesão dos neurônios do LC foi capaz de
promover redução do VT frente ao estímulo hipercápnico e que esses neurônios
também participam da regulação do ciclo sono-vigília por meio de conexões
ascendentes no SNC (Biancardi et al., 2008; Biancardi et al., 2010; García-Lorenzo et
al., 2013; Taxini et al., 2013).
Acredita-se que este grupamento, quando estimulado, libera quantidades
significativas de noradrenalina em grupamentos da CRV, mais precisamente no
preBötC, aumentando a frequência de despolarização dos neurônios dessa região por
meio de ativação de receptores adrenérgicos do tipo α-1 (Viemari, 2008; Viemari et al.,
2004).
Para confirmarmos o envolvimento do LC na quimiossensibilidade central e a
sua participação na DP, fizemos análises funcionais de ratos com indução da DP que
sofreram também a lesão bilateral dos neurônios noradrenérgicos do LC (Oliveira et al.,
2017b). Como foi descrito nos nossos resultados, foi possível observar que após 60
dias da indução da DP, os animais apresentavam redução da fR em repouso, assim
como os dados já descritos deste modelo animal (Tuppy et al., 2015) e apresentaram
também um prejuízo sustentado da resposta à hipercapnia. Ou seja, após a indução da
DP e a subsequente degeneração dos neurônios PHOX2B do RTN, a resposta à
hipercapnia é restaurada somente naqueles animais com o LC preservado.
Confirmando essa participação dos neurônios do LC na resposta à hipercapnia, os
nossos resultados que mostram a ativação neuronal desses neurônios por hipercapnia
evidenciaram que, nos animais que possuem a DP, ocorre o aumento significativo de
expressão da proteína fos na região do LC (Oliveira et al., 2017b).
Desta forma, acreditamos que, por um mecanismo de neuroplasticidade durante
a DP, o grupamento noradrenérgico LC assume a função quimiossensível e pode
modular os parâmetros respiratórios, função antes atribuída ao RTN (Oliveira et al.,
2017b).
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6.6 Importância da quimiossensibilidade central para os distúrbios do sono
relacionados à DP

Durante muitos anos, o estudo da sintomatologia da DP focou nos aspectos
motores da doença. O que se sabe hoje em dia é que as manifestações não motoras
da DP podem, em alguns casos, conduzir a uma maior incapacidade física do paciente,
tendem a não responder a tratamentos farmacológicos e podem, muitas vezes, ser a
causa do óbito dos mesmos (Schrempf et al., 2014).
Um importante sintoma não motor da DP que vem sendo estudado são as
apneias do sono. A apneia do sono é um distúrbio comum caracterizado como a
cessação da respiração por 10 ou mais segundos, e que causa em nível sistêmico:
hipóxia e hipercapnia, esforço respiratório decorrente dessas alterações na pressão
parcial de gases, fragmentação do sono, além de problemas cardiovasculares (Blain et
al., 2010; Ferreira et al., 2015).
A apneia possui duas origens:
- apneia obstrutiva: o fluxo aéreo é impedido pelo colapso das vias aéreas
superiores, apesar dos esforços repetidos para restabelecer a respiração;
- apneia central: a ventilação cessa porque o sistema nervoso central é incapaz
de ativar os músculos envolvidos com a respiração (Dempsey et al., 2012; Dempsey et
al., 2010; Ferreira et al., 2015).
De qualquer forma, para ambos os tipos de apneias, é fundamental que os
quimiorreceptores centrais estejam funcionando adequadamente, pois alterações na
pressão parcial de gases, como o CO2 vão ocorrer, e os quimiorreceptores centrais são
os primeiros a detectar essas alterações e promover ajustes respiratórios,
restabelecendo a função respiratória durante a apneia. É descrito que a apneia
obstrutiva causa ativação de neurônios localizados no NTS e no bulbo ventrolateral,
assim como foi observado num importante centro de controle da resistência das vias
aéreas denominado de complexo Kölliker-Fuse (Damasceno et al., 2014b; Ferreira et
al., 2015). Entretanto, novos estudos têm demonstrado que na DP, estes grupamentos
essenciais para o restabelecimento da função respiratória durante a apneia estão
degenerados, e com isso, em um evento de apneia do sono em um indivíduo com DP,
a respiração pode muitas vezes não ser restaurada e ser fatal.
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7 CONCLUSÃO

Apesar de muitos avanços terem sido feitos para esclarecer mecanismos
fisiopatológicos da DP e o comprometimento cardiorrespiratório, os nossos dados
esclarecem possíveis mecanismos neuroplásticos que podem proteger o organismo de
indivíduos afetados pela patologia frente à possíveis distúrbios respiratórios. Podemos
concluir que no nosso modelo de DP, a quimiossensibilidade central é prejudicada em
decorrência da redução dos neurônios quimiossensíveis (PHOX2B+) do RTN; nessa
situação, constatamos que o HL/PeF está envolvido em partes com a modulação
quimiossensível na DP e que o LC é o principal candidato do SNC que sofre um
processo

de

neuroplasticidade

e

assume

a

função

quimiossensível

antes

desempenhada pelo RTN neste modelo animal de DP (Figura 26).

Figura 26. Provável mecanismo de neuroplasticidade da quimiossensibilidade central na
DP.
Neste esquema, estamos propondo que por um mecanismo de neuroplasticidade durante a DP, o
grupamento orexinérgico no HL/PeF possui envolvimento com a modulação do quimiorreflexo central
durante o sono e em vigília durante a fase escura uma vez que a depleção desses neurônios reduz a
resposta ventilatória à hipercapnia; propomos também que o grupamento noradrenérgico LC assume a
função quimiossensível e pode modular os parâmetros respiratórios, função antes atribuída ao RTN,
também devido à uma reduzida resposta à hipercapnia na ausência dos neurônios do LC em animais
com DP.
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PARTE 2

Estimulação optogenética dos neurônios do
complexo de pre-Bötzinger e do núcleo
retrotrapezóide e o controle da respiração em um
modelo murino da Doença de Parkinson
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8 INTRODUÇÃO

O padrão respiratório é coordenado pelo SNC, que controla ativamente os
músculos envolvidos na respiração. Assim, a respiração é controlada por grupamentos
neuronais complexos localizados no tronco encefálico, mais precisamente na coluna
respiratória ventral (CRV). Nesta coluna se encontra o principal grupamento de
neurônios responsáveis pela geração do ritmo inspiratório, o Complexo de préBötzinger (preBötC) (Connelly et al., 1992; Stornetta et al., 2003; Tan et al., 2010).
Também na CRV, porém caudal em relação ao preBötC, se encontra o grupamento
respiratório ventral rostral (rVRG), que é um grupamento de neurônios pré-motores
inspiratórios, que recebem informações do preBötC e se projetam aos neurônios
motores que originam o nervo frênico e inervam o diafragma, principal músculo
inspiratório (Abdala et al., 2009b; Tan et al., 2010) (Figura 1, 2 e 27).

8.1 Complexo de pre-Bötzinger e núcleo retrotrapezóide: a origem do ritmo
inspiratório e expiratório e seu comprometimento na DP

Sabe-se que os neurônios excitatórios do preBötC são necessários e suficientes
para gerar o ritmo e modular o padrão respiratório. Além disso, diversos estudos vêm
demonstrando a função da inibição na modulação dessas duas características
intrínsecas do preBötC (Baertsch et al., 2018; Del Negro et al., 2010; Harris et al., 2017;
Janczewski et al., 2013; Pace et al., 2007). No esquema da figura 27, podemos
observar como os neurônios inibitórios (inspiratórios e expiratórios) do preBötC se
interconectam e se conectam com os neurônios excitatórios que são responsáveis pela
geração do ritmo respiratório.
Quarenta por cento dos neurônios na região do preBötC são inibitórios com
características inspiratórias e expiratórias rítmicas. Acredita-se que os neurônios
inibitórios expiratórios mantêm uma inibição durante a fase expiratória sobre os
neurônios excitatórios (Dbx1, developing brain homeobox 1; e/ou Vglut2) e estão
envolvidos com o período refratário de geração de potenciais de ação pelas células
ritmogênicas do preBötC (Baertsch et al., 2018; Tan et al., 2008; Tan et al., 2012).
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Figura 27. Modelo de interações dos neurônios inibitórios e excitatórios do preBötC.
Esquema evidenciando as interações intrínsecas inibitórias e excitatórias na região do preBötC.
Abreviações: preBötC, complexo de pre-Bötzinger; Amb, núcleo ambíguos; MN, motoneurônios; IO:
plivas inferiores; py, pirâmides; Sp5, núcleo espinal do trigêmeo; Li, núcleo lineares.

Ademais, o núcleo retrotrapezóide (RTN) é um dos principais grupamentos de
interneurônios com características quimiossensíveis no SNC. Esses neurônios
expressam o fator de transcrição Phox2b e apresentam RNAm para o transportador
vesicular de glutamato do tipo 2, caracterizando-os como neurônios glutamatérgicos, e
não sintetizam tirosina-hidroxilase (TH-) e colina acetiltransferase (ChAT-) (Kang et al.,
2007; Takakura et al., 2014; Takakura et al., 2006; Takakura et al., 2008). São
altamente sensíveis ao aumento na pressão parcial de CO 2 (pCO2) (hipercapnia) e
queda no pH in vivo e in vitro (Smith et al., 2013; Takakura et al., 2006). Nestas
condições, são ativados levando ao aumento rápido da atividade respiratória para
restabelecer a homeostase (Guyenet et al., 2005; Mulkey et al., 2007; Nattie and Li,
2002; Stornetta et al., 2006) (Parte 1, Figura 1 e 2).
A integridade dos neurônios envolvidos no controle neural da respiração é
essencial para a vida. Estes neurônios podem estar afetados em sua quantidade,
estrutura e função durante o progresso de patologias que afetam o SNC, como
doenças

neurodegenerativas.

Nessas

situações,

sintomas

dependentes

da

neurodegeneração se desenvolvem e podem ser a causa da morte destes pacientes
(Chaudhuri et al., 2011; Del Tredici and Braak, 2012; Guedes et al., 2012; Torsney and
Forsyth, 2017).
Estudos clínicos têm caracterizado diferentes deficiências respiratórias, como
dispneia, deficiências na contratilidade da musculatura respiratória e coordenação da
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musculatura torácica, disfunção da ritmicidade, bem como sonolência diurna devido à
hipóxia noturna em pacientes com Doença de Parkinson (DP) (Baille et al., 2016;
Owolabi et al., 2016; Stocchi et al., 1998).
Além disso, estudos experimentais confirmaram que, em um modelo
experimental de DP induzido por injeção bilateral de 6-hidroxidopamina (6-OHDA) em
ratos (Figura 3), há uma redução maciça de neurônios catecolaminérgicos na
substância negra compacta (SNpc) (Blandini et al., 2008; Oliveira et al., 2017b;
Schwarting and Huston, 1996; Tuppy et al., 2015) e uma redução maciça de receptores
de neurocinina do tipo 1 (NK1-r) no preBötC. Todos esses achados, associados à
bradipneia em repouso (Oliveira et al., 2017b; Tuppy et al., 2015). No mesmo modelo,
foi descrito que os neurônios quimiossensíveis que expressam o fator de transcrição
PHOX2B são degenerados no núcleo retrotrapezóide (RTN) em comparação aos
animais controle (Fernandes-Junior et al., 2018; Tuppy et al., 2015). Esses estudos
anteriores sugerem que a degeneração neural de específicas regiões que controlam a
respiração no SNC, resultou em distúrbios respiratórios nesses animais, como
bradipneia em repouso e resposta ventilatória à hipercapnia prejudicada (Oliveira et al.,
2017b; Tuppy et al., 2015).
Ainda não se sabia se os neurônios localizados na CRV sofrem um processo de
degeneração na DP e qual o seu envolvimento na geração do ritmo e na modulação do
padrão respiratório destes mesmos neurônios remanescentes na CRV. Um dos
objetivos do presente trabalho foi justamente investigar fenotipicamente as diferentes
populações de neurônios que podem estar degeneradas na região do preBötC. Além
disso, uma nova abordagem que objetiva ativar neurônios com fenótipos específicos no
SNC de animais, a foto-estimulação optogenética, vêm sendo utilizada para desvendar
a fisiopatologia de algumas patologias de cunho neural. No presente estudo, usamos
essa abordagem para entender melhor os mecanismos subjacentes à redução da fR em
animais induzidos à DP e para desvendar especificamente como as diferentes
populações de neurônios do preBötC ou do RTN podem restaurar a ventilação em uma
situação de neurodegeneração promovida pela DP em camundongos.
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8.2 Possível comprometimento de regiões com atividade pré- e pós-inspiratórias
na DP

Diversos grupos de neurônios participam na modulação do ciclo respiratório. A
fase pré-inspiratória é importante para a abertura das vias aéreas e concomitante
entrada de ar aos pulmões, enquanto que a pós-inspiratória é importante para
manutenção do tônus de músculos localizados nas vias aéreas, mantendo a pressão
intrapulmonar adequada para a efetiva troca gasosa nos alvéolos pulmonares (Shao
and Feldman, 1997; Smith et al., 2013). Esta fase do ciclo respiratório é modulado por
outros grupos de neurônios especializados como o Kolliker-Fuse (KF) e o Complexo
pós-inspiratório (PiCo) (Anderson et al., 2016; Damasceno et al., 2014a; Geerling et al.,
2017).
Os neurônios do grupamento KF, sobrepostos rostralmente ao grupamento
noradrenérgico A7 na ponte, estão envolvidos com a pré- e pós-inspiração,
participando de atividades fisiológicas como a tosse, deglutição, reflexos protetivos das
vias aéreas, quimiossensibilidade central e periférica, durante o exercício e a
vocalização (Damasceno et al., 2014a, 2014b; Fenik et al., 2008; Geerling et al., 2017;
Stanić et al., 2018). Fisiologicamente, a participação dos neurônios desta região no
controle neural da respiração é correlacionada com a transição da fase expiratória para
a inspiratória, e desta para a pós-inspiratória. Sabe-se também que esta região é
composta por neurônios glutamatérgicos localizados em sua maioria na porção rostral
deste núcleo e neurônios GABAérgicos encontrados na porção caudal (Geerling et al.,
2017; Silva et al., 2016; Stanić et al., 2018). Além disso, a região do KF expressa a
proteína FOXP2 (Forkhead box protein 2), tanto em neurônios glutamatérgicos, quanto
GABAérgicos. Esta proteína funciona como um fator de transcrição importante para a
plasticidade neural em todo o SNC (Stanić et al., 2018) e os neurônios do KF que
apresentam essa proteína são importantes para o desenvolvimento da fala e da
linguagem (Geerling et al., 2017; Stanić et al., 2018).
Recentemente foi descoberta uma outra região localizada bilateralmente na
porção ventromedial do bulbo envolvida com a fase pós-inspiratória, o PiCo (Anderson
et al., 2016). Acredita-se que ela seja uma região excitatória, composta por neurônios
colinérgicos e localizados medial ao núcleo ambíguo (Figura 2).
Assim, mais recentemente a geração da respiração tem sido atribuída ao
acoplamento entre as três diferentes regiões envolvidas com o controle da respiração
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no bulbo: o preBötC, o RTN e o PiCo, sendo chamado de triplo oscilador respiratório
(Anderson et al., 2016).
Diante disso, na segunda parte desta tese, além de buscarmos investigar a
função do preBötC e do RTN no modelo experimental da DP, também investigamos se
essas 2 regiões envolvidas no controle da atividade pós-inspiratória, KF e PiCo,
estariam também degeneradas, uma vez que pacientes com DP em estado avançado
da DP têm dificuldade de deglutição, tosse e fala (Harmell et al., 2016).
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9 OBJETIVOS

A busca pelo melhor entendimento da fisiopatologia da DP é necessário para o
desenvolvimento de terapias efetivas voltadas à melhor qualidade de vida de pacientes
com a doença. Diversos estudos mostram prejuízos respiratórios que são presentes em
pacientes com DP. No entanto, os mecanismos responsáveis pela adequada geração e
manutenção do ritmo respiratório, função única e exclusivamente feita pelo preBötC,
ainda não são compreendidos até o presente momento. Diante disso, o principal
objetivo desta etapa do trabalho é investigar especificamente as consequências da DP
em diferentes populações de neurônios localizados na região do preBötC e como a
ativação seletiva destes neurônios é capaz de modificar o ritmo e padrão respiratório
durante a DP.

Objetivos específicos:
1. Comprovar os prejuízos respiratórios, já observados em ratos, em um modelo murino
de DP induzido por injeção bilateral de 6-OHDA;

2. Investigar se existe prejuízo nas populações de neurônios em diversos grupamentos
neuronais na ponte e no bulbo, que estão envolvidos com o controle neural da
respiração em camundongos com a injeção de 6-OHDA no CPu;

3. Investigar os efeitos promovidos pela estimulação optogenética de diferentes
populações de neurônios localizados na região do preBötC (neurônios Dbx1 +,
glutamatérgicos e GABAérgicos) na ventilação de camundongos com injeção bilateral
de 6-OHDA no CPu;

4. Investigar os efeitos promovidos pela estimulação optogenética de neurônios
PHOX2B na região do RTN na ventilação de camundongos com injeção bilateral de 6OHDA no CPu.
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10 MÉTODOS

10.1 Animais

Os experimentos foram realizadas em 132 camundongos C57/Bl6 adultos
pesando entre 25-30 g no momento da indução do modelo de DP. Os animais tiveram
livre acesso à água e comida e foram alojados no biotério do Seattle Children’s
Research Institute (SCRI) com temperatura controlada (22 ± 1 °C) e com ciclo
claro/escuro de 12:12 h. Todos os procedimentos experimentais e cirúrgicos foram
conduzidos de acordo com os regulamentos adotados pelos respectivos Institutos
Nacionais de Saúde e pelas diretrizes definidas pelo comitê de cuidados e uso de
animais do Seattle Children’s Research Institute (SCRI) (número do protocolo: 18819) e
pelo comitê de cuidados e uso de animais do Instituto de Ciências Biomédicas da
Universidade de São Paulo (número de protocolo: 58/2017).
Foram utilizados camundongos Dbx1CreERT2

(+/-)

doados pelo Dr. Del Negro

(College of William & Mary, VA); Vgat-ires-cre(+/+) (Número de estoque: 028863),
Vglut2-ires-cre(+/+) (Número de estoque: 016962), Chat-ires-cre(+/+) (Número de estoque:
006410), PHOX2B-cre(+/-) (Número de estoque: 025436) e FOXP2-ires-cre(+/+) (Número
de estoque: 030541) obtidos do The Jackson Laboratory. As linhagens de matrizes
homozigotos Dbx1CreERT2(+/+) e PHOX2B-cre(+/+) foram geradas no SCRI. Para os
experimentos neuroanatômicos, as fêmeas cre(+/+) (Dbx1CreERT2(+/+), Vgat-ires-cre(+/+),
Vglut2-ires-cre(+/+) e Chat-ires-cre(+/+)) foram cruzadas com machos que expressam a
proteína fluorescente verde (ZsGreen1) dependente de cre (Ai6) inseridos no locus
ROSA26 (Número de estoque: 007906) e fêmeas FOXP2-ires-cre(+/+) foram cruzadas
com machos que expressam uma proteína fluorescente vermelha (tdTomato) também
dependente de cre (Ai14) inseridas no locus ROSA26 (Número de estoque: 007908);
ambos provenientes do The Jackson Laboratory.
Para os experimentos funcionais, as fêmeas cre(+/+) (Dbx1CreERT2(+/+), Vgat-irescre(+/+), Vglut2-ires-cre(+/+) e PHOX2B-cre(+/+), ou seja, que expressam a enzima cre
recombinase, que tem por função catalisar a quebra sítio-específica do DNA
flanqueado por sequências LoxP foram cruzadas com machos homozigotos que
expressam um gene de parada de transcrição (STOP-códon) flanqueado por LoxP e o
canal de rodopsina 2 fundida a um repórter EYFP (Ai32, proteína amarela fluorescente)
que está inserido no locus ROSA26. Neste cruzamento, a cre recombinase tem por
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função remover o STOP-códon flanqueado pelas LoxP, permitindo a transcrição do
canal de rodopsina. Os animais homozigotos Ai32 foram doados pelo Dr. Hongkui Zeng
(Allen Brain Institute, WA) (Figura 28). As fêmeas Dbx1CreERT2(+/+) foram monitorizadas
diariamente e o plug vaginal foi verificado; As fêmeas receberam injeção de tamoxifeno
(24 mg/kg intraperitoneal; ip; Sigma-Aldrich) no dia embrionário (E) 10,5. Os filhotes
nasceram tipicamente após 20 dias de gestação por meio de uma cesariana realizada
após o deslocamento cervical da fêmea prenhe. Todas as linhagens utilizadas em
nosso estudo já foram descritas na literatura e são utilizadas para diversas abordagens
optogenéticas. As ninhadas obtidas dos cruzamentos foram separadas e usadas
aleatoriamente.

Figura 28. Esquema evidenciando os cruzamentos utilizados no presente estudo.
Neste esquema, é possível observar no quadro de leitura de expressão gênica que, após a
recombinação desempenhada pela cre recombinase e remoção do STOP códon flanqueado pelas LoxP,
a expressão do repórter é possível e o animal passa a expressar o canal de rodopsina do tipo 2 apenas
nas células de interesse.

10.2 Experimentos funcionais e anatômicos

10.2.1 Procedimentos cirúrgicos
As injeções de 6-Hidroxidopamina (6-OHDA; Sigma, Saint Louis, MO, EUA) ou
veículo (1 μg de ácido ascórbico em 1 μL de solução salina a 0,9%) foram realizadas
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enquanto os camundongos se encontravam sedados com inalação de isoflurano 2%
diluído em 100% de oxigênio. A cirurgia foi realizada em assepsia. Para os
procedimentos cirúrgicos, os animais foram fixados a um estereotáxico robótico
(Neurostar, Alemanha) e as coordenadas neuroanatômicas foram realizadas com base
na sutura do Bregma. Foi realizada uma abertura na calota craniana do animal e uma
injeção de 6-OHDA (10 µg/µL; 0,5 µL; bilateralmente) foi realizada na região do
caudado-putâmen (CPu) usando as seguintes coordenadas: 1) 0,4 mm caudal ao
Bregma; 1,9 mm lateral à linha média e 3 mm abaixo da superfície do crânio. As
coordenadas e a dose de 6-OHDA utilizada no presente estudo foram selecionadas
com base na literatura e em experimentos anteriores (Ashrafi et al., 2017; Goes et al.,
2018; Zhang et al., 2015). Todas as injeções foram realizadas por meio de uma agulha
com a ponta externa acoplada a uma seringa de Hamilton de 10 µl.
Os camundongos receberam o implante de uma cânula unilateral de 220 μm em
direção à região do preBötC ou do RTN utilizando-se um ângulo de 15 graus. Os
animais Vgat-cre; Ai32 receberam o implante de cânulas bilaterais de 125 μm em
direção ao preBötC. Foram utilizadas as seguintes coordenadas para a canulação do
preBötC: 6,7 mm caudal ao Bregma, 1,2 mm lateral à linha média e 4,8 mm abaixo da
superfície do crânio; e para a canulação do RTN foram utilizadas as seguintes
coordenadas: 6,3 mm caudal ao Bregma, 1,6 mm lateral à linha média e 5,2 mm abaixo
da superfície do crânio.
Após todas as cirurgias, os animais foram tratados com o carpofren (5
mg/kg/dia). Os animais foram mantidos no biotério por aproximadamente 10 dias e não
foram observadas alterações comportamentais induzidas pela toxina injetada.

10.2.2 Ventilação pulmonar
As medidas de frequência respiratória (fR, respirações/min (bpm)), volume
corrente (VT), tempo inspiratório (TI) e tempo expiratório (TE) foram registradas por
pletismografia de corpo inteiro (Buxco, Sharon, Connecticut, CT, EUA). Foi utilizada
uma câmara de 300 ml ventilada continuamente com uma mistura de 79% de N2 e 21%
de O2 a uma taxa de 180-200 ml/min. A calibração do aparelho foi realizada após os
experimentos, injetando um volume conhecido de ar (1 ml) no interior da câmara.
Durantes os experimentos, o influxo e o efluxo de ar foram mantidos e as oscilações de
pressão foram adquiridas por um transdutor de pressão. Os registros foram adquiridos
e computadorizados pelo programa Clampex 10.7 e posteriormente os mesmos
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registros foram analisados e interpretados pelo programa Clampfit 10.7. Todos os
experimentos foram realizados à temperatura ambiente (21-23 °C). Os camundongos
foram anestesiados com isoflurano rapidamente (30 s), conectados à fibra ótica que
estava conectada a um laser azul (447 nm; DPSS). Os animais tiveram livre movimento
na câmara de pletismografia e foram mantidos por pelo menos 2 horas antes dos
estímulos de optogenética em ar ambiente (21% O2, 79% de N2 e <0,5% de CO2).
Dois diferentes protocolos de foto-estimulação foram usados: a) para investigar a
estimulação dependente de fase, foi utilizado um limiar para caracterizar os momentos
de inspiração e expiração, ou seja, o software Clampex detecta os momentos em que a
respiração do animal encontra-se na fase inspiratória ou expiratória a partir de um
limiar manualmente ajustado e dessa maneira, controla o gerador de luz e b) Para a
estimulação contínua, a ventilação foi registrada por 30 s com um intervalo de 1 s para
o estímulo de luz.
Um estudo anterior do nosso laboratório observou efeitos inespecíficos
promovidos pelo laser em potências maiores que 8 mW em camundongos cre -. Desta
maneira, a foto-estimulação utilizada no presente trabalho foi realizada utilizando-se
potências entre 7 e 8 mW. Após os experimentos, os camundongos foram perfundidos
com paraformaldeído a 4% e os encéfalos foram removidos e a localização da cânula
foi checada. Os animais em que as cânulas não estavam na posição correta foram
excluídos da análise.

10.4 Histologia

No final dos experimentos, todos os animais foram anestesiados com 4% de
isoflurano diluído em 100% de O2 e perfundidos através da aorta ascendente com 20 ml
de solução tampão fosfato a 4% (0,1 M; pH 7,4) seguido por paraformaldeído (20 ml;
Electron Microscopy Sciences, Fort Washington, PA). Os encéfalos foram removidos e
armazenados no fixador de perfusão por 4 horas a 4 °C e em 20% de sacarose por 8
horas. Séries de secções coronais (25 μm) do tronco encefálico foram cortadas usando
um criostato e armazenadas em solução crioprotetora a -20 °C (20% glicerol e 30%
etilenoglicol diluído em 50 ml de tampão fosfato, pH 7,4) à espera de processamento
histológico, sendo 1 corte em 2 séries de 25 µm. Todos os procedimentos imunohistoquímicos foram feitos usando cortes encefálicos de 25 µm. Nenhuma marcação foi
observada quando os anticorpos primários foram omitidos.
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A tirosina hidroxilase (TH) foi detectada utilizando um anticorpo policlonal de
coelho anti-TH (Millipore; 1: 1000) diluído em PB contendo soro feito em burro (1%;
Jackson Immuno Research Laboratories) e Triton X-100 a 0,3% e incubado por 24 h.
As secções foram subsequentemente lavadas em PB e incubadas durante 2 horas num
anticorpo Alexa 488 anti-coelho feito em burro (1: 250; Jackson Immuno Research
Laboratories). O fator de transcrição PHOX2B foi detectado utilizando um anticorpo
policlonal de coelho anti-PHOX2B (1:800, doado pelo professor J. F. Brunet do
Departement de Biologie, Ecole Normale Superieure, Paris, França) diluído em PB
contendo soro feito em coelho (2%, Jackson Immuno Research Laboratories) e Triton
X-100 a 0,3% incubado por 24h. As seções foram subsequentemente lavadas em PB e
incubadas durante 2 horas num anticorpo Alexa 594 anti-coelho feito em burro (1: 250;
Jackson Immuno Research Laboratories). As secções foram coradas também numa
solução de DAPI durante 1 min e lavado em PBS. As seções foram montadas em
lâminas em ordem sequencial rostrocaudal, secadas e cobertas com fluoromount (004958-02; Thermo Fisher).

Anticorpo primário

Anticorpo secundário

Neurônios alvo

Regiões

Coelho Anti-TH

Burro Anti-coelho Alexa488 Tirosina hidroxilase

SNpc e C1

Coelho Anti-PHOX2B

Burro Anti-coelho Alexa594 PHOX2B

RTN

Tabela 3. Descrição dos anticorpos primários e secundários, o alvo e as regiões
investigadas no presente estudo utilizando-se a técnica de imunofluorescência
utilizados na parte 2 da presente tese.

10.5 Contagem de células, imagem e análise de dados

Utilizamos um scanner virtual VS120-S6-W (Olympus) acoplado a uma câmera
colorida (Nikon DS-Fi3) para fotografar todas as imagens e foi utilizado o programa
Image J (versão 1.41; National Institutes of Health, Bethesda, MD) para contagem de
células e o software Canvas (ACD Systems, Victoria, Canadá, v. 9.0) para realizar os
desenhos. Foi utilizado uma série em duas seções do cérebro de 25 µm por animal, o
que significa que cada seção analisada tinha 50 µm de intervalo e as seções foram
contadas bilateralmente.
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As seções foram caracterizadas no sentido rostro-caudal de acordo com
referências neuroanatômicas: SNpc, localizada no quadrante ventral do mesencéfalo e
lateral a área tegmental ventral (13 cortes, Bregma: -2,76 a -3,36 mm); a CRV,
localizada no quadrante ventrolateral do bulbo (29 cortes, Bregma: -6,66 a -8,11 mm);
preBötC, localizado no quadrante ventro-lateral do bulbo, abaixo da porção compacta
do núcleo ambíguos (13 cortes, Bregma: -2,76 a -3,36 mm); PiCo se localiza também
no quadrante ventrolateral do bulbo, medial ao núcleo ambíguos e se estende rostrocaudal à partir do final caudal do núcleo do nervo facial até a porção caudal da parte
compacta do ambíguos (13 cortes, Bregma: -6,61 a -7,26 mm); RTN, localizado na
superfície ventral do bulbo, lateral às pirâmides, medial ao núcleo do trigêmeo e ventral
ao núcleo do nervo facial (10 cortes, Bregma: -6,05 a -6,55 mm); KF, localizado na
porção dorsolateral da ponte, lateral ao pedúnculo superior cerebelar e medial ao
pedúnculo medial cerebelar (14 cortes, Bregma: -4,71 a -5,41 mm). No presente
trabalho, também foram avaliadas regiões descritas como 1 e 2 no bulbo. A região
denominada 2 se localiza na porção medial no sentido dorso ventral e num corte
coronal pode-se observar esses neurônios entre a CRV e o quarto ventrículo, sendo
que estes expressam o gene Dbx1 e constituem os neurônios pré-motores do
hipoglosso (29 cortes, Bregma: -6,66 a -8,11 mm); enquanto que a área 1 se localiza
dorsal no bulbo bem próximos ao quarto ventrículo, também expressam o gene Dbx1 e
são os neurônios motores (29 cortes, Bregma: -6,66 a -8,11 mm). A nomenclatura
neuroanatômica empregada foi definida por Paxinos e Franklin (2012).

10.6 Análises estatísticas

A análise estatística foi realizada utilizando o programa o programa SigmaPlot
(versão 11.0, SanDiego, CA, USA). Os dados foram tabelados e representados em
gráficos como média ± erro padrão da média. Para análise estatística foi utilizada Test-t
e análise de variância (ANOVA) de uma ou duas vias, quando apropriado, seguido pelo
teste de Newman-Keuls. Para cada análise, p < 0,05 foi considerado estatisticamente
significativo.
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11 PROTOCOLOS EXPERIMENTAIS

11.1 Investigar os grupamentos neurais envolvidos com a respiração do SNC que
são degenerados na DP

Objetivo: Investigar o fenótipo dos neurônios da CRV e de outros grupamentos
envolvidos na respiração que são degenerados em camundongos submetidos à injeção
de 6-OHDA no CPu.
Protocolo experimental: Foram utilizados camundongos Vgat-cre; Ai6, Vglut-cre;
Ai6, Dbx1-cre; Ai6, FOXP2-cre; Ai14 e Chat-cre; Ai6 (4 animais/grupo). Os animais
adultos foram anestesiados com isoflurano e foi feita administração de veículo ou 6OHDA no CPu a fim de promover a lesão retrógrada dos neurônios da SNpc. Na figura
29 podemos observar a linha experimental utilizada.
Após 10 dias, os animais foram perfundidos, os encéfalos retirados. Em um
grupo de animais foi detectada por imuno-histoquímica o PHOX2B na região do RTN e
para os demais, foi quantificado o número de neurônios da CRV e em regiões
envolvidas no controle neural da respiração como: preBötC, PiCo e KF.

Figura 29. Protocolo experimental para investigarmos quais grupamentos neuronais são
degenerados em animais com a injeção de 6-OHDA no CPu.
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11.2 Investigar se a foto-estimulação de específicas populações de neurônios do
preBötC é capaz de reverter a ventilação em animais induzidos à DP
Objetivo: Estimular por optogenética os neurônios Dbx1+, glutamatérgicos
(Vglut2+) e GABAérgicos (Vgat+) do preBötC em diferentes fases do ciclo respiratório e
investigar se a foto-estimulação é capaz de restabelecer a ventilação de camundongos
submetidos à injeção de 6-OHDA no CPu.
Protocolo experimental: Foram utilizados camundongos Vgat-cre; Ai32, Vglutcre; Ai32 e Dbx1-cre; Ai32 (5-9 animais/grupo). Os animais foram anestesiados com
isoflurano e foi feita administração de veículo ou 6-OHDA no CPu a fim de promover a
lesão retrógrada dos neurônios da SNpc; e os animais receberam o implante de
cânulas de fibra óptica em direção à região do preBötC.
Após 10 dias da cirurgia, os animais foram brevemente anestesiados para serem
conectados ao cabo de fibra óptica, e aclimatizados por pelo menos 2 horas à câmara
em ar ambiente. A ventilação foi registrada por 1 minuto antes, durante e após todos os
estímulos a laser. Todos os experimentos funcionais foram realizados enquanto os
animais não estavam explorando ou movendo-se pela câmara. Realizamos estímulos
durante a fase inspiratória, expiratória e por um segundo continuamente. No final, todos
os animais foram ortoeutanasiados e perfundidos; e os encéfalos foram removidos para
análise histológica (imuno-histoquímica e subsequente quantificação de TH na SNpc e
para verificar o trajeto da cânula) (Figura 30).

Figura 30. Protocolo experimental para investigarmos se a estimulação optogenética dos
neurônios Dbx1+, glutamatérgicos (Vglut+) e GABAérgicos (Vgat+) do preBötC em
diferentes fases do ciclo respiratório é capaz de restabelecer a ventilação de
camundongos submetidos à injeção de 6-OHDA no CPu.
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11.3 Investigar se a foto-estimulação de neurônios PHOX2B do RTN é capaz de
reverter a ventilação em animais induzidos à DP

Objetivo: Estimular por optogenética os neurônios PHOX2B do RTN em
diferentes fases do ciclo respiratório e investigar se a foto-estimulação é capaz de
restabelecer a ventilação de camundongos submetidos à injeção de 6-OHDA no CPu.
Protocolo experimental: Foram utilizados camundongos PHOX2B-cre; Ai32 (8
animais/grupo). Os animais foram anestesiados com isoflurano e foi feita administração
de veículo ou 6-OHDA no CPu a fim de promover a lesão retrógrada dos neurônios da
SNpc e os animais receberam o implante de cânulas de fibra óptica em direção à
região do RTN.
Após 10 dias da cirurgia, os animais foram brevemente anestesiados para serem
conectados ao cabo de fibra óptica, e aclimatizados por pelo menos 2 horas à câmara
em ar ambiente. A ventilação foi registrada por 1 minuto antes, durante e após todos os
estímulos a laser. Todos os experimentos funcionais foram realizados enquanto os
animais não estavam explorando ou movendo-se pela câmara. Realizamos estímulos
durante a fase inspiratória, expiratória e por um segundo continuamente. No final, todos
os animais foram ortoeutanasiados e perfundidos; e os encéfalos foram removidos para
análise histológica (imuno-histoquímica e subsequente quantificação de TH na SNpc e
para verificar o trajeto da cânula) (Figura 31).

Figura 31. Protocolo experimental para investigarmos se a estimulação optogenética dos
neurônios PHOX2B do RTN em diferentes fases do ciclo respiratório é capaz de
restabelecer a ventilação de camundongos submetidos à injeção de 6-OHDA no CPu.
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12 RESULTADOS

12.1

Comprometimento

neuroanatômico

e

fisiológico

em

camundongos

induzidos à DP

Para validar em camundongos as anormalidades funcionais e neuroanatômicas
respiratórias que observamos em ratos, analisamos as alterações basais respiratórias e
alterações na SNpc induzidas pela injeção de 6-OHDA no estriado de todos os animais
utilizados nesta segunda parte da tese, conforme observado na figura 32 (n =
45/grupo). Dez dias após receberem a injeção de 6-OHDA ou veículo no CPu, foram
medidos os parâmetros respiratórios dos animais e na sequência eles foram
perfundidos e os neurônios positivos para TH na SNpc foram quantificados. No
presente trabalho, observamos uma redução de aproximadamente 70% de neurônios
TH na SNpc no grupo de camundongos induzidos à DP (150,4 ± 4,9 vs. controle: 494,7
± 14,5 neurônios TH+) (p < 0,05; Figura 32A-D). Além disso, nossos experimentos
confirmaram que os camundongos induzidos à DP apresentavam uma redução da f R
(154,6 ± 6,0 vs. controle: 205,9 ± 3,7 respirações/min) (p < 0,05) devido a um
prolongamento do tempo expiratório (T E) (154,6 ± 6,0 vs. controle: 198,7 ± 10,0 ms) (p
< 0,05) e consequente redução da ventilação (0,54 ± 0,03 vs. controle: 0,71 ± 0,04
ml/min.kg-1) (p < 0,05) (Figura 32E-I). Além disso, pudemos também observar que o
índice de irregularidade relacionado à f R estava maior em animais que receberam a 6OHDA comparados ao controle (Figura 32M).
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Figura 32. Alterações anatômicas e ventilatórias no modelo de DP em camundongos.
A-B) Fotomicrografias mostrando a redução dos neurônios catecolaminérgicos na SNpc em animais que
receberam a 6-OHDA. C-D) Distribuição rostro-caudal (C) ou a quantificação total (D) de neurônios TH+
na SNpc após injeção bilateral de 6-OHDA ou veículo na CPu. Alterações na E) frequência respiratória
(fR), F) volume corrente (VT), G) ventilação (VE), H) tempo inspiratório (T I) e I) tempo expiratório (TE) em
camundongos acordados em ar ambiente 10 dias após injeção bilateral de 6-OHDA ou veículo no CPu.
Distribuição de eventos de J) fR, K) VT e L) TE; e índice de irregularidade na M) fR, N) VT, O) VE, P) TI e Q)
TE em camundongos acordados em ar ambiente 10 dias após injeção bilateral de 6-OHDA ou veículo no
CPu (n = 45/grupo). *Diferente do veículo, p < 0,05; Test-t. Abreviações: SNR, substância negra reticular;
SNpc, substância negra compacta; ml, leminiscu medial; VTA, área tegmental ventral. Escalas: B = 500
µm para A-B.

Após a validação do modelo em camundongos, iniciamos a série de
experimentos neuroanatômicos, em que buscamos investigar as alterações no número
de neurônios com fenótipos específicos (Dbx1, Vglut2 e Vgat) na região do preBotC.
Assim, foram utilizados camundongos adultos provenientes do cruzamento entre
camundongos fêmeas Dbx1CreERT2

(+/+)

com camundongos machos homozigotos que

expressam a proteína verde fluorescente (ZsGreen1) (Ai6) dependente de cre inseridos
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no locus ROSA26. Como resultado deste cruzamento, obtivemos camundongos que
expressam a proteína verde fluorescente apenas em células Dbx1.

Esses

camundongos receberam injeções de 6-OHDA no CPu e após 10 dias, foram
perfundidos e os neurônios Dbx1+ foram quantificados na CRV e em áreas descritas no
presente trabalho como 1 e 2 (veja figura 33 para detalhes) entre -6.66 a -8.11 mm
distante ao Bregma. Observamos uma redução significativa dos neurônios Dbx1 na
CRV do grupo de camundongos induzidos à DP (1.065,0 ± 14,1 vs. controle: 2.461,0 ±
59,1 neurônios Dbx1+) (p < 0,05). Foi observado também, redução na área 1,
caracterizada pela existência de neurônios pré-motores Dbx1 no bulbo (1.683,5 ± 67,0
vs. controle: 2.835,0 ± 65,3 neurônios Dbx1+) (p < 0,05) e área 2, que contém
neurônios motores no bulbo (685,3 ± 65,7 vs. controle: 1.090,8 ± 66,2 neurônios Dbx1+)
(p < 0,05) em comparação ao grupo controle (Figura 33).
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Figura 33. Redução dos neurônios Dbx1 no bulbo após injeção bilateral de 6-OHDA ou
veículo no CPu.
A-B) Fotomicrografias mostrando redução dos neurônios Dbx1 + no bulbo de animais que receberam a
injeção de veículo (1) e 6-OHDA (2). C-D) Fotomicrografias em maior aumento mostrando redução dos
neurônios Dbx1+ na região do preBötC de animais que receberam a injeção de veículo (C) e 6-OHDA
(D). E) Distribuição rostro-caudal de neurônios Chat no núcleo ambíguos e dos neurônios Dbx1+ na F)
CRV, G) na área 1 e H) na área 2 do bulbo após injeção bilateral de 6-OHDA ou veículo no CPu (n =
4/grupo) (*Diferente do veículo (CPu), p < 0,05; Análise de variância de duas vias seguido pelo teste de
Newman-Keuls). Abreviações: AP, área postrema; XII, núcleo hipoglosso; Amb, núcleo ambíguos; VRG,
grupamento respiratório ventral. Escalas: B1-4 =500 µm para A-B e D = 25 µm para C-D.

Nos próximos grupos investigados, foram utilizados camundongos provenientes
do cruzamento de camundongos-fêmea Vgat-ires-cre

(+/+)

ou Vglut2-ires-cre

(+/+)

com

machos homozigotos que expressam a proteína fluorescente verde ZsGreen1
dependente de cre inserida no Locus ROSA26 (Ai6). Como resultado deste
cruzamento, obtivemos camundongos que expressam a proteína verde fluorescente
apenas em células glutamatérgicas ou GABAérgicas, respectivamente. Ademais, os
tecidos foram processados e a TH foi detectada para quantificação dos neurônios C1
localizados no quadrante ventrolateral do bulbo. Nos camundongos Vgat-cre; Ai6 não
foi observado alterações no número de neurônios GABAérgicos na CRV em animais
submetidos à DP (Figura 34). No entanto, observamos uma redução de neurônios
glutamatérgicos e não-catecolaminérgicos (3.690,0 ± 44,2 vs. controle: 4.682,3 ± 103,9
neurônios Vglut2+ TH-) (p < 0,05) e de neurônios glutamatérgicos e catecolaminérgicos
(375,0 ± 21,9 vs. controle: 511,3 ± 35,0 neurônios Vglut2+ TH+) (p < 0,05) na CRV em
camundongos induzidos à DP (Figura 34).
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Figura 34. Redução dos neurônios Vgat+, Vglut2+/TH- e Vglut2+/TH+ na coluna respiratória
ventral após injeção bilateral de 6-OHDA ou veículo no CPu.
A1-B1) Fotomicrografias mostrando que não há redução de neurônios Vgat na CRV de animais que
receberam 6-OHDA. C-D) Fotomicrografias evidenciando a redução dos neurônios Vglut2 (1) e Vglut/TH
(2) na CRV. E-G) Distribuição rostro-caudal dos neurônios E) Vgat+, F) Vglut+/TH- e G) Vglut+/TH+ após
injeção bilateral de 6-OHDA ou veículo no CPu (n = 4/grupo) (*Diferente do veículo, p < 0,05; Análise de
variância de duas vias seguido pelo teste de Newman-Keuls). Abreviações: Amb, núcleo ambíguos.
Escalas: A = 500 µm para A-B, A1 = 25 µm para A1-B1, C1 = 40 µm para C1-D1 e C2 = 25 µm para C2D2.

Por fim, com relação aos experimentos neuroanatômicos, também buscamos
investigar se no modelo de DP existia redução no número de neurônios em outras
regiões envolvidas no controle respiratório, como o KF e PiCo. Assim, foram utilizados
camundongos provindos do cruzamento de fêmeas Chat-ires-Cre(+/+) com machos
homozigotos que expressam a proteína fluorescente verde ZsGreen1 dependente de
cre inserida no Locus ROSA26 (Ai6) e fêmeas FOXP2-ires-Cre(+/+) cruzadas com
machos homozigotos que expressam a proteína fluorescente vermelha (tdTomato)
dependente de cre inserida no Locus ROSA26 (Ai14). Como resultado deste
cruzamento, obtivemos dois grupos de camundongos que expressam a proteína
fluorescente verde somente em células colinérgicas e a proteína fluorescente vermelha
somente em células FOXP2, respectivamente (n = 4/grupo). Foram realizadas injeções
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de 6-OHDA ou veículo nestes animais (3 meses de idade). Com relação ao KF,
observamos que não houve alteração significativa no número de células FOXP2 no KF
nos animais que receberam a 6-OHDA.

Com relação ao PiCo, os nossos dados

mostraram que a soma dos neurônios colinérgicos da região do PiCo apresentou
redução estatisticamente significativa em camundongos com DP (185,3 ± 8,9 vs.
controle: 232,7 ± 19,2 neurônios Chat+) (p < 0,05) (Figura 35).

Figura 35. Não há redução de neurônios FOXP2 no KF e há redução de neurônios Chat+
no PiCo após injeção bilateral de 6-OHDA no CPu.
Fotomicrografias mostrando que não há redução de A-B) neurônios FOXP2 no KF e C-D) há redução de
neurônios do PiCo após injeção bilateral de 6-OHDA no CPu (n = 4/grupo). Distribuição rostro-caudal dos
neurônios E) FOXP2 do KF e F1) Chat do PiCo após injeção bilateral de 6-OHDA ou veículo no CPu (n =
4/grupo) (Análise de variância de duas vias seguido pelo teste de Newman-Keuls). F2) Soma do número
de neurônios localizados na região do PiCo (*Diferente do veículo, p < 0,05; Teste-T). Abreviações: scp,
pedúnculo cerebelar superior; mcp, pedúnculo cerebelar medial; Ant, lobo cerebelar superior; Amb,
núcleo ambíguos. Escalas: B1 = 100 µm para A-B, Ba = 20 µm para Aa -B2a e D1 = 50 µm para C-D.
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12.2 Estimulação optogenética em camundongos controles e induzidos à DP

Na primeira série de experimentos funcionais, utilizando a foto-estimulação
optogenética como instrumento, cruzamos fêmeas Vgat-cre(+/+) com camundongos
homozigotos que portava um gene para expressão de um canal de rodopsina-2 fundida
a um repórter EYFP (Ai32). Como resultado deste cruzamento, obtivemos
camundongos que expressam o canal de rodopsina Ai32 somente em células Vgat +. Os
camundongos Vgat-cre; Ai32 adultos foram separados aleatoriamente e receberam
injeções de 6-OHDA ou veículo no CPu (n = 8/grupo). Além disso, esses animais
receberam cânulas implantadas bilateralmente no preBötC para foto-estimular os
neurônios inibitórios do microcircuito responsável pela geração do ritmo inspiratório de
ambos os lados simultaneamente. Como apresentado na figura 36A e D, a fotoestimulação especificamente durante a inspiração foi capaz de aumentar a fR apenas
em camundongos que receberam veículo no CPu (276,9 ± 33,5 vs. basal: 217,7 ± 14,1
bpm) (p < 0,05), sem alterar a fR nos animais induzidos à DP (202,1 ± 14,8 vs. basal:
174,0 ± 5,6 bpm) (p > 0,05) (Figura 36A e D). Estudos anteriores já haviam
demonstrado que a estimulação optogenética na fase expiratória das células
GABAérgicas do preBötC resulta em uma redução expressiva da fR. Estímulos
semelhantes em nossos experimentos confirmaram esses resultados e nenhuma
diferença entre os grupos foi observada (animais com DP: 112,8 ± 11,5 vs. veículo:
116,2 ± 7,2 bpm) (Figura 36B e E). Além disso, a foto-estimulação por 1 segundo
contínua promoveu apneia em ambos os grupos (Figura 36C e F). Também analisamos
os parâmetros de TI e TE e as alterações observadas foram semelhantes em ambos os
grupos (Figura 36G-L).
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Figura 36. A estimulação optogenética bilateralmente das células Vgat+ aumenta a
frequência respiratória somente em camundongos controle, mas não em camundongos
induzidos à DP.
A-C) Registros representativos de dois camundongos Vgat-cre; Ai32 (Controle e DP) durante a fotoestimulação durante a fase A) inspiratória, B) expiratória e C) por um segundo contínuo. Alterações na DF) frequência respiratória (f R), G-I) tempo inspiratório (T I) e J-L) tempo expiratório (TE) promovidas pela
foto-estimulação durante a inspiração, expiração e por um segundo contínuo em camundongos
acordados em ar ambiente 10 dias após a injeção bilateral de 6-OHDA ou veículo no CPu (n = 5-6/grupo)
(*Diferente do veículo e #Diferente do basal, p < 0,05; Análise de variância de duas vias seguido pelo
teste de Newman-Keuls).

Em uma segunda série de experimentos funcionais, cruzamos fêmeas Vglut2cre(+/+) com camundongos homozigotos portadores de um gene para expressão de um
canal de rodopsina 2 fundida a um repórter EYFP (Ai32). Como resultado deste
cruzamento, obtivemos camundongos que expressam o canal de rodopsina 2 (Ai32)
apenas em células Vglut2+. Animais Vglut2-cre; Ai32 foram separados aleatoriamente e
receberam injeções de 6-OHDA ou veículo na CPu (n = 8/grupo). Além disso, esses
animais receberam uma cânula de fibra óptica implantada unilateralmente no preBötC e
o registro ventilatório foi obtido 10 dias após a cirurgia.
Conforme descrito na figura 37A e D, os animais controles submetidos à fotoestimulação na fase inspiratória não apresentaram alteração do ritmo (232,9 ± 7,7 vs.
basal: 202,4 ± 3,9 bpm) (p > 0,05), ao passo que os animais induzidos à DP
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aumentaram significativamente a fR durante a foto-estimulação durante a inspiração
(217,3 ± 8,2 vs. basal: 153,7 ± 5,0 bpm) (p < 0,05). Esse aumento foi devido a uma
redução do TE (132,1 ± 11,8 vs. basal: 198,7 ± 12,6 ms) (Figura 37D e J). No entanto,
nenhuma mudança significativa ocorreu durante a estimulação específica durante a
fase expiratória (Figura 37 B, E, H e K).
Por fim, durante a foto-estimulação contínua por 1 s, ambos os grupos
respondem de forma similar com um aumento na fR (animais com DP: 293,7 ± 20,2 vs.
basal: 187,8 ± 13,7 e controles: 323,1 ± 45,2 vs. basal: 231,3 ± 8,0 bpm, p < 0,05) e
redução do TE (animais com DP: 88,3 ± 16,1 vs. basal: 138,3 ± 9,9 e controles: 65,9 ±
7,2 vs. basal: 111,3 ± 6,7 ms) (p < 0,05) (Figura 37C, F e L)

Figura 37. A ativação optogenética unilateral das células Vglut2+ do preBötC aumenta a
frequência respiratória em camundongos induzidos à DP.
A-C) Registros representativos de dois animais Vglut2-cre; Ai32 (Controle e DP) durante a ativação
optogenética na fase A) inspiratória e B) expiratória e C) por um segundo contínuo. Alterações na D-F)
frequência respiratória (fR), G-I) tempo inspiratório (TI) e J-L) tempo expiratório (TE) promovidas pela fotoestimulação durante a inspiração, expiração e por um segundo contínuo em camundongos acordados 10
dias após a injeção bilateral de 6-OHDA ou veículo no CPu. (n = 8/grupo) (*Diferente do veículo e
#Diferente do basal, p < 0,05; Análise de variância de duas vias seguido pelo teste de Newman-Keuls).

Semelhante à última série de experimentos, foram utilizados camundongos
provenientes do cruzamento entre fêmeas Dbx1CreERT2 (+/+) com camundongos
homozigotos portadores de um gene para expressão de um canal de rodopsina fundida

117

a um repórter EYFP (Ai32). As fêmeas prenhes foram monitoradas e o plug vaginal
verificado diariamente, sendo que o tamoxifeno (24 mg/kg intraperitoneal (i.p.); SigmaAldrich) foi injetado no dia embrionário 10,5. Como resultado deste cruzamento,
obtivemos camundongos que expressam o canal de rodopsina2 (Ai32) somente em
células que expressam o gene Dbx1+ no dia 10,5 da fase embrionária. Animais Dbx1cre; Ai32 foram separados aleatoriamente e receberam injeções de 6-OHDA (n = 9) ou
veículo no CPu (n = 8). Além disso, esses animais receberam o implante de uma
cânula de fibra óptica no preBötC unilateralmente e o registro ventilatório foi obtido 10
dias após a cirurgia.
Os nossos experimentos mostraram que quando o estímulo luminoso foi ativado
na fase inspiratória dos animais controle, não houve mudança no ritmo em animais
controles (240,9 ± 25,4 vs. basal: 219,1 ± 11,7 bpm) (p > 0,05), mas os animais
induzidos à DP aumentaram significativamente a fR (220,7 ± 18,2 vs. basal: 184,3 ± 3,0
bpm) (p < 0,05) devido a uma redução no TE (108,9 ± 12,0 vs. basal: 157,9 ± 6,6 ms)
(Figura 38A, D e J). Em contraste, nenhuma alteração foi observada na estimulação
durante a fase expiratória (Figura 38B, E, H e K).
Além disso, um efeito robusto foi observado ao foto-estimular os neurônios Dbx1
por 1 segundo. Como mostrado na figura 38C, ambos os grupos apresentaram
respostas similares ao estímulo, sendo importante destacar o aumento da fR após o
estímulo dos neurônios Dbx1 dos animais com DP (255,5 ± 11,2 vs. basal: 150,4 ± 6,5
bpm) (p < 0,05) e em animais que receberam veículo (254,6 ± 25,2 vs. basal: 188,7 ±
9,7 bpm) (p < 0,05), devido à diminuição no TE (DP: 135,1 ± 12,1 vs. basal: 196,9 ± 9,3
ms e controles: 145,2 ± 14,2 vs. basal: 159,5 ± 10,2 ms) (Figura 38C, F e L). Com base
em nossos resultados, a foto-estimulação foi capaz de aumentar a ventilação em
camundongos induzidos à DP e controle.
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Figura 38. Ativação optogenética das células Dbx1+ unilateralmente do preBötC é capaz
de aumentar a frequência respiratória em camundongos controle e induzidos à DP.
A-C) Registros representativos de dois animais Dbx1-cre; Ai32 (Controle e DP) durante a ativação
optogenética na fase A) inspiratória e B) expiratória e C) por um segundo contínuo. Alterações na D-F)
frequência respiratória (fR), G-I) tempo inspiratório (TI) e J-L) tempo expiratório (TE) promovidas pela fotoestimulação durante a inspiração, expiração e por um segundo contínuo em camundongos acordados 10
dias após a injeção bilateral de 6-OHDA ou veículo no CPu. (n = 8- 9/grupo) (*Diferente do veículo e
#Diferente do basal, p < 0,05; Análise de variância de duas vias seguido pelo teste de Newman-Keuls).

Para confirmar todos os nossos resultados, e podermos afirmar que foram
realizadas estimulações seletivas dos neurônios do preBötC, todos os animais
utilizados nos experimentos foram analisados histologicamente e os trajetos das
cânulas foram plotados na figura 39. Também observamos que todos os animais
tiveram a extremidade das cânulas aproximadamente 25 µm caudal à porção rostral do
núcleo ambíguos, aproximadamente 1.300 µm lateral à linha média e 700 µm dorsal à
superfície ventral do bulbo (Figura 39).
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Figura 39. Trajetos das cânulas utilizadas em nosso estudo.
A) Fotomicrografia exemplificando o trajeto unilateral das fibras ópticas na região do preBötC. B)
Esquemas de todas os trajetos das cânulas que estavam confinados unilateralmente na região do
preBötC (Bregma -6,84mm de acordo com o atlas de Paxinos e Watson). C) Fotomicrografia mostrando
os trajetos típicos da cânula e a plotagem gerada por computador da canulação bilateral na região do
preBötC. Média da localização das fibras ópticas relacionadas à D) distância caudal da porção rostral do
núcleo ambíguos; E) Distância lateral da linha média e F) Distância dorsal da superfície ventral do bulbo
(µm). Abreviações: Sp5, núcleo do trigêmeo; IO, olivas inferiores; py, pirâmides. Escalas: A, B e C = 500
µm.

12.3 A foto-estimulação dos neurônios PHOX2B em animais controles e
induzidos à DP

A penúltima série de experimentos foi realizada para investigarmos se a
estimulação seletiva dos neurônios PHOX2B do RTN seria capaz de promover
respostas respiratórias semelhantes em animais com DP ou controles. Assim,
inicialmente, foi detectada a expressão de PHOX2B por imuno-histoquímica na região
do RTN de camundongos,10 dias após receberem injeção bilateral de veículo ou 6OHDA. Observamos que houve redução de neurônios PHOX2B do RTN em animais
induzidos à DP (39,0 ± 4,7 vs. veículo: 62,5 ± 3,6 neurônios PHOX2B +) (p < 0,05;
Figura 40), confirmando resultados previamente obtidos em ratos (Tuppy et al., 2015).
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Figura 40. Redução de neurônios PHOX2B no RTN após injeção bilateral de 6-OHDA no
CPu.
A) Localização da região do RTN avaliada nos nosso experimentos. Fotomicrografias mostrando que há
redução de neurônios do RTN após C) injeção bilateral de 6-OHDA ou B) veículo no CPu (n = 4/grupo).
D) Distribuição rostro-caudal dos neurônios PHOX2B após injeção bilateral de 6-OHDA ou veículo no
CPu (n = 4/grupo) (*Diferente do veículo, p < 0,05; Análise de variância de duas vias seguido pelo teste
de Newman-Keuls). Abreviações: Sp5, trato espinal do trigêmeo; py, pirâmides; VII, núcleo facial; 4V,
quarto ventrículo; VS, superfície ventral. Escalas: A = 1 mm, B = 200 µm para B-C e B1 = 20 µm para
B1-C1.

Para os experimentos funcionais, cruzamos fêmeas PHOX2B-cre(+/+) com
camundongos homozigotos portadores de um gene para expressão de um canal de
rodopsina 2 fundida a um repórter EYFP (Ai32). Como resultado deste cruzamento,
obtivemos camundongos que expressam o canal de rodopsina 2 (Ai32) apenas em
células PHOX2B+. Animais PHOX2B-cre; Ai32 foram separados aleatoriamente e
receberam injeções de 6-OHDA ou veículo no CPu (n = 8/grupo). Além disso, esses
animais receberam uma cânula de fibra óptica implantada unilateralmente no RTN e o
registro ventilatório foi obtido 10 dias após a cirurgia.
Conforme descrito na figura 41A e D, os animais controles submetidos à fotoestimulação na fase inspiratória apresentaram aumento da fR (animais com DP: 248,6 ±
5,8 vs. basal: 152,6 ± 4,0 bpm e controles: 262,7 ± 16,4 vs. basal: 196,2 ± 6,6 bpm) (p
< 0,05). Esse aumento foi devido a uma redução do T E (animais com DP: 102,5 ± 7,9
vs. basal: 154,5 ± 15,3 ms e controles: 87,7 ± 6,5 vs. basal: 119,1 ± 10,1 ms) (p < 0,05)
(Figura 41D e J). Além disso, a foto-estimulação dos neurônios PHOX2B do RTN de
animais com PD durante a expiração, também promoveu aumento na f R (222,2 ± 11,7
vs. basal: 168,7 ± 4,4 bpm, p < 0,05). Em contrapartida, a foto-estimulação durante a
expiração não promoveu aumento da f R nos animais que receberam injeção de veículo
(Figura 41 B e E).
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De acordo com os dados apresentados, a foto-estimulação dos neurônios
PHOX2B por 1 segundo constante é mais efetiva em promover um aumento na f R de
ambos os grupos de animais (animais com DP: 277,6 ± 7,6 vs. basal: 172,3 ± 8,6 bpm
e controles: 324,2 ± 28,1 vs. basal: 196,2 ± 19,7 bpm) (p < 0,05) devido à redução do
TE de maneira bem pronunciada (animais com DP: 48,8 ± 2,2 vs. basal: 106,3 ± 19,8
bpm e controles: 58,4 ± 4,6 vs. basal: 139,1 ± 9,5 bpm) (p < 0,05; Figura 42C, F, I e L).

Figura 41. Ativação optogenética das células PHOX2B+ unilateralmente no RTN é capaz
de aumentar a fR em camundongos controle e induzidos à DP.
A-C) Registros representativos de dois animais PHOX2B-cre; Ai32 (Controle e DP) durante a ativação
optogenética na fase A) inspiratória e B) expiratória e C) por um segundo contínuo. Alterações na D-F)
frequência respiratória (fR), G-I) tempo inspiratório (TI) e J-L) tempo expiratório (TE) promovidas pela fotoestimulação durante a inspiração, expiração e por um segundo contínuo em camundongos acordados 10
dias após a injeção bilateral de 6-OHDA ou veículo no CPu. (n = 8/grupo) (*Diferente do veículo e
#Diferente do basal, p < 0,05; Análise de variância de duas vias seguido pelo teste de Newman-Keuls).

Para confirmar também os nossos resultados da foto-estimulação dos neurônios
PHOX2B no RTN, e podermos afirmar que foram realizadas estimulações seletivas dos
neurônios dessa região, todos os animais utilizados nos experimentos foram analisados
histologicamente e os trajetos das cânulas foram plotados na figura 42. Também
observamos

que

todos

os

animais

tiveram

a

extremidade

das

cânulas
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aproximadamente 90 µm caudal à porção caudal do núcleo do nervo facial,
aproximadamente 1280 µm lateral à linha média e 220 µm dorsal à superfície ventral
do bulbo (Figura 42).

Figura 42. Trajeto das cânulas utilizadas em nosso estudo.
A) Fotomicrografia exemplificando o trajeto unilateral da fibra óptica na região do RTN. B) Esquemas de
todas os trajetos das cânulas que estavam confinados unilateralmente na região do RTN (Bregma -6,4
mm de acordo com o atlas de Paxinos e Watson). Média da localização das fibras ópticas relacionadas à
D) distância caudal da porção caudal do núcleo do nervo facial; E) Distância lateral da linha média e F)
Distância dorsal da superfície ventral do bulbo (µm). Abreviações: py, pirâmides; VII, núcleo facial.
Escalas: A e B = 500 µm.

12.4 A foto-estimulação dos neurônios cre- não altera a ventilação em animais
controle e induzidos à DP

Por fim, como controle para os nossos experimentos de optogenética, foram
utilizados animais provenientes do cruzamento de fêmeas Cre

(-/-)

com camundongos

homozigotos para o canal de rodopsina fundido a um repórter EYFP (Ai32). Como
resultado deste cruzamento, obtivemos camundongos que não expressam o canal de
rodopsina 2 em nenhuma célula do SNC. Estes animais foram submetidos à mesma
abordagem experimental já descrita anteriormente. Nestes animais, não observamos
alterações nos parâmetros ventilatórios após a estimulação optogenética em animais
com DP e nos animais controle. Estudos anteriores descreveram que a intensidade do
laser é importante para a interpretação dos dados. Baertsch e cols. afirmam ter
observado efeitos inesperados na ritmicidade e padrão da ventilação em animais cre usando potências de laser maiores que 8mW. Nos experimentos atuais, mantivemos a
potência do laser entre 7-8 mW (Baertsch et al., 2018) (Figura 43).
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Figura 43. Ativação optogenética das células cre- unilateralmente do preBötC não gera
alteração da ventilação em camundongos controle e induzidos à DP.
A-C) Registros representativos de dois animais cre- (Controle e DP) durante o fotoestímulo na fase A)
inspiratória e B) expiratória e C) por um segundo contínuo. Alterações na D-F) frequência respiratória
(fR), G-I) tempo inspiratório (T I) e J-L) tempo expiratório (TE) promovidas pela foto-estimulação durante a
inspiração, expiração e por um segundo contínuo em camundongos acordados 10 dias após a injeção
bilateral de 6-OHDA ou veículo no CPu. (n = 8- 9/grupo) (*Diferente do veículo, p < 0,05; Análise de
variância de duas vias seguido pelo teste de Newman-Keuls).

Assim como descrito nos experimentos anteriores, todos os animais utilizados
nos experimentos foram analisados histologicamente e os trajetos das cânulas foram
plotados na figura 44. Também observamos que todos os animais tiveram a
extremidade das cânulas aproximadamente 25 µm caudal à porção rostral do núcleo
ambíguos, aproximadamente 1300 µm lateral à linha média e 700 µm dorsal à
superfície ventral do bulbo (Figura 44).
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Figura 44. Trajeto das cânulas utilizadas em nosso estudo.
A) Esquema de todas os trajetos das cânulas que estavam confinados unilateralmente na região do RTN
(Bregma -6,4 mm de acordo com o atlas de Paxinos e Watson). Média da localização das fibras ópticas
relacionadas à B) distância caudal da porção caudal do núcleo do nervo facial; C) Distância lateral da
linha média e D) Distância dorsal da superfície ventral do bulbo (µm). Abreviações: py, pirâmides; VII,
núcleo facial. Escalas: A = 500 µm.
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13 DISCUSSÃO

Nosso estudo é o primeiro na literatura que investiga os mecanismos
respiratórios na Doença de Parkinson em camundongos. Os principais achados deste
estudo são: 1) a indução da DP em camundongos leva a uma degeneração específica
das células Dbx1+ e glutamatérgicas da CRV, das células quimiossensíveis do RTN e
também promove degeneração das células colinérgicas do PiCo; 2) a indução de DP
não afeta as células GABAérgicas na CRV e também as células que expressam o gene
FOXP2 na região do KF; 3) estimular os neurônios glutamatérgicos e Dbx1+ na região
do preBötC por optogenética, restaura a ventilação em camundongos induzidos à DP;
4) a opto-estimulação dos neurônios GABAérgicos do preBötC na fase expiratória é
capaz de diminuir a fR em animais sadios, mas nenhuma alteração específica foi
observada em animais induzidos à DP; 5) e a estimulação optogenética dos neurônios
GABAérgicos do preBötC aumenta a fR tanto em camundongos sadios, quanto em
camundongos induzidos à DP e 6) a foto-estimulação dos neurônios PHOX2B na
região do RTN é capaz de aumentar a fR tanto em camundongos sadios, quanto em
camundongos induzidos à DP.

13.1 Controle neural da respiração em animais sadios e com doença de
Parkinson

Com base em estudos anteriores, o ritmo e o padrão respiratório em mamíferos
é gerado por neurônios especializados na coluna respiratória ventral. É bem
caracterizado que os neurônios que expressam o gene Dbx1 durante a fase
embrionária, e localizados na região do preBötC são importantes para a geração do
ritmo inspiratório (Vann et al., 2018; Vann et al., 2016). No entanto, há crescentes
evidências de que os neurônios inibitórios na mesma região (preBötC) também
contribuem para a geração e modulação do ritmo inspiratório (Baertsch et al., 2018;
Harris et al., 2017; Vann et al., 2018).
Vários estudos na literatura descrevem a função central dos neurônios que
expressam o gene Dbx1 no preBötC, onde estas células governam o padrão
respiratório gerando a inspiração (Vann et al., 2018). A função ritmogênica destes
mesmos

neurônios

está

bem

caracterizado

nos

estágios

perinatais

de

desenvolvimento, no entanto, a função respiratória na idade adulta continua sendo foco

126

de estudo para elucidar ou não a real função destes neurônios Dbx1 na respiração de
mamíferos (Vann et al., 2018).
No preBötC de um animal sadio, ~17% dos neurônios Dbx1 expressam
somatostatina (Sst) e acredita-se que estes neurônios modulam a aferência motora
respiratória. Além disso, ~56% expressam Cdh9 (um gene que possui relação com a
geração de ação ou “arousal”), enquanto os restantes (~27% dos neurônios Dbx1)
parecem ser exclusivamente ritmogênicos (Gray et al., 2010; Yackle et al., 2017). Com
base na literatura e nos resultados atuais, foram quantificados 2.460 neurônios Dbx1
na CRV em animais saudáveis (Akins et al., 2017; Vann et al., 2018). Os camundongos
induzidos à DP exibiram uma redução de 43% e específica dos neurônios que
expressam este gene Dbx1, já que contamos apenas ~1.060 células Dbx1+.
Estudos prévios demonstraram que animais induzidos à DP (por injeção bilateral
de 6-OHDA no CPu) apresentaram redução da fR em repouso, o que leva ao aumento
do tempo expiratório (Oliveira et al., 2017b; Tuppy et al., 2015). Com base em nossos
achados, propomos que o comprometimento funcional poderia ser devido a uma
neurodegeneração específica dos neurônios Dbx1 no preBötC. Nossa hipótese é que a
perda desses neurônios no preBötC leva a um comprometimento significativo da
ritmogênese inspiratória. Se esse for o caso, esperamos que estimular especificamente
esses neurônios poderia restaurar a atividade respiratória normal. Assim, para testar
nossa hipótese, foram realizadas foto-estimulações em populações específicas de
neurônios no preBötC (isto é, células Dbx1+, Vglut2 ou células glutamatérgicas e Vgat
ou células GABAérgicas) durante fases específicas do ciclo respiratório, ou seja, foram
realizadas estimulações somente durante a fase inspiratória, na fase expiratória e por 1
segundo continuamente, avaliando dessa forma, a função de diferentes fases de
estimulação em diferentes populações de neurônios e a possibilidade de restaurar o
ritmo respiratório em camundongos induzidos à DP.
A foto-inibição optogenética dos neurônios Dbx1 no preBötC é capaz de diminuir
o VT e pode promover apneias e dessa maneira, diminuir a f R (Vann et al., 2018). Em
contrapartida, a foto-estimulação dos neurônios Dbx1 é fase-dependente: 1) a fotoestimulação durante a fase inspiratória promove uma inspiração prolongada e também
aumenta o período expiratório subsequente ao estímulo, atrasando a geração do
próximo ciclo inspiratório; 2) a foto-estimulação durante a expiração pode gerar uma
inspiração mais cedo do que o esperado, ou seja, aumentar a f R (Baertsch et al., 2018).
Os dados do presente trabalho, evidenciam que a foto-estimulação durante a
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inspiração ou expiração em camundongos controle acordados não altera a respiração.
Em contraste, a foto-estimulação inspiratória dos neurônios Dbx1 foi capaz de restaurar
a fR e promover um leve aumento na fR em camundongos induzidos à DP.
Vann e colaboradores em 2018, mostraram que a foto-estimulação por
aproximadamente quatro segundos dos neurônios Dbx1 no preBötC de camundongos
sedados e/ou acordados, usando 3 variações da intensidade do laser (variando de 710,2 mW) gerou mudanças na respiração. Este estudo demonstrou que a fotoestimulação promoveu um aumento dramático na f R usando diferentes intensidades
luminosas enquanto o animal estava anestesiado. No entanto, a foto-estimulação em
condição de vigília (situação semelhante ao presente trabalho) foi capaz de aumentar a
fR apenas numa intensidade de 10,2 mW (Vann et al., 2018). Em nossos experimentos
e semelhante a estudos anteriores, não conseguimos induzir o aumento da f R com a luz
incidida sobre os neurônios-alvo variando a intensidade do laser de luz entre 7 e 8 mW.
Além disso, pela primeira vez, conseguimos induzir o aumento da fR em camundongos
induzidos à DP. Não foram utilizados diferentes intensidades luminosas em nossos
experimentos, pois resultados prévios na literatura e do nosso laboratório mostraram
que o laser em altas intensidades poderia provocar respostas inespecíficas em animais
que não expressam o cre.
Estudos anteriores mostraram que aproximadamente 45% dos neurônios Dbx1
no preBötC são glutamatérgicos (Kottick et al., 2017; Tan et al., 2012). Essencialmente,
estes neurônios participam da ritmogênese e possuem atividade pré-inspiratória. Vários
estudos indicam que as células excitatórias no preBötC podem ser agrupadas em
populações distintas de geração de ritmo e padrão (Baertsch et al., 2018; Kam et al.,
2013a; Kam et al., 2013b; Kottick et al., 2017; Picardo et al., 2013; Vann et al., 2018;
Vann et al., 2016). Em nossas análises, foram quantificadas ~4.680 células Vglut2+ na
CRV de camundongos que receberam injeção de veículo no CPu e uma redução
significativa de ~21% de neurônios Vglut2+ em animais induzidos à DP, totalizando
estes a ~3.690 células glutamatérgicas na CRV.
Os neurônios geradores de padrão são imunorreativos para Sst, tem função
excitatória e também são derivados de células progenitoras que portam o gene Dbx1,
compreendendo toda a população de células glutamatérgicas (Gray et al., 2010; Kam
et al., 2013b; Tan et al., 2008; Tan et al., 2012). Em nosso estudo, foram realizados
diferentes estimulações das células Vglut2+ no preBötC de camundongos sadios e
induzidos à DP. Baertsch e cols. 2018 demonstrou que mediante a foto-estimulação de
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diferentes populações de neurônios (Dbx+ e Vglut2+) in vitro, respostas semelhantes
com efeitos potencializados no grupo Vglut2 foram observadas. Os autores sugerem
que as diferentes respostas induzidas pela foto-estimulação, comparando os resultados
de Dbx1 e Vglut2, são devidas a uma ativação dos terminais Vglut2 + que inervam o
preBötC após a ativação dos canais de rodopsina não só dos neurônios que
expressam o Vglut2-ChR2 na região do preBötC, mas também daqueles outros
neurônios que se projetam para o preBötC e possuem sinapse direta com os neurônios
dessa região (Baertsch et al., 2018). Em nossos experimentos, pudemos observar uma
resposta semelhante in vivo: a foto-estimulação inspiratória dos neurônios Vglut2+ não
altera a fR e a foto-estimulação durante a fase expiratória aumenta a fR (Baertsch et al.,
2018). No entanto, animais induzidos à DP apresentaram um comportamento
respiratório anômalo: a foto-estimulação inspiratória dos neurônios Vglut2+ no preBötC
aumentam a fR. A resposta ventilatória após a foto-estimulação por 1 segundo contínuo
foi similarmente aumentada em camundongos controle e induzidos à DP.

13.2 A inibição na geração da atividade rítmica em camundongos controle e DP

Enquanto os mecanismos excitatórios na região do preBötC são suficientes para
a ritmogênese, os mecanismos inibitórios também desempenham uma função
importante na geração de ritmo e parecem ser particularmente importantes para mediar
efeitos promovidos pela eferência sensorial originada dos pulmões e modular a fR
(Janczewski et al., 2013; Kottick and Del Negro, 2015). 37% dos neurônios
ritmicamente ativos no preBötC são inibitórios (Baertsch et al., 2018; Tan et al., 2008;
Tan et al., 2012) e têm função chave no ritmo respiratório por estarem envolvidos com
o período refratário de geração de potenciais de ação pelas células ritmogênicas do
preBötC. Após a fase inspiratória (ou seja, pós-inspiração ou fase 1 da expiração), o
preBötC apresenta um período refratário para geração de uma nova inspiração. Este
processo é modulado por mecanismos GABAérgicos e glicinérgicos (Baertsch et al.,
2018) e estes mecanismos de interação entre excitação e inibição possibilita ajustes
rápidos e necessários na fR para regular às demandas metabólicas e mudanças
ambientais, além de serem importantes também para a tosse, o espirro, a deglutição e
movimentos da fala (Janczewski et al., 2013; Kottick and Del Negro, 2015; Zanella et
al., 2014).
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A inibição é essencial para o processo de geração de ritmo respiratório. Estudos
evidenciaram que a foto-estimulação bilateral de neurônios Vgat+ do preBötC é capaz
de: 1) induzir um novo disparo dos neurônios que controlam a inspiração quando é
realizada durante a fase inspiratória, ou seja, gerando um novo ciclo inspiratório antes
do que era esperado, aumentando cerca de 300% da f R; 2) inibir um novo disparo dos
neurônios inspiratórios quando a foto-estimulação é realizada durante a fase
expiratória. Assim, essa estimulação promove um período expiratório maior que o
normal e com isso, diminui a f R (Baertsch et al., 2018; Del Negro et al., 2010; Harris et
al., 2017; Janczewski et al., 2013; Pace et al., 2007).
Para caracterizar pela primeira vez a função da inibição usando instrumentos de
optogenética em animais acordados, realizamos a canulação bilateral na região do
preBötC e desta maneira, foto-estimular ambos os lados de forma sincrônica, as
células GABAérgicas do preBötC. Como esperado, a foto-estimulação dos neurônios
Vgat+ no preBötC por 1 segundo continuamente promoveu apneia e a mesma
estimulação somente durante a fase expiratória reduziu drasticamente a f R nos animais
controle e induzidos à DP, não havendo diferença significativa entre os grupos. Além
disso, a foto-estimulação na fase inspiratória foi capaz de reduzir o tempo expiratório e
desta maneira, aumentar a fR nos animais controle. No entanto, os camundongos
induzidos à DP não apresentaram alterações na f R. Especulamos que os mecanismos
excitatórios são afetados e, mesmo após o período refratário induzido pelos neurônios
Vgat, a geração de outra inspiração em camundongos induzidos à DP não é
semelhante ao grupo controle.

13.3 Triplo oscilador respiratório: Comprometimento na Doença de Parkinson

Como já discutido anteriormente, o centro gerador do ritmo respiratório,
conhecido como preBötC, é necessário e suficiente para a manutenção das funções
respiratórias dos mamíferos (Baertsch et al., 2018; Feldman et al., 2013). Este gerador
respiratório é afetado por patologias que atingem o SNC, como a DP descrita na
presente tese. Recentemente, duas outras áreas com atividade oscilatórias pósinspiratória e expiratória ativa, PiCo e RTN respectivamente, foram descritas. Estas três
áreas distintas se interagem favorecendo a uma adequada mecânica ventilatória
(Figura 45) (Anderson et al., 2016; Guyenet and Mulkey, 2010; Takakura et al., 2008).
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Estudos com pacientes que possuem desordens neurais como a DP, mostraram
que estes indivíduos apresentavam dificuldade de deglutição que culminava no
desenvolvimento de pneumonia devido à aspiração de partículas (Baille et al., 2016;
LeWitt et al., 2018; Owolabi et al., 2016; Torsney and Forsyth, 2017). A participação de
regiões bulbares e pontinas na atividade pré- e pós-inspiratória é importante não só
para uma correta deglutição, mas para a execução de comportamentos como
vocalização, tosse e também para manutenção de uma pressão intrapulmonar ideal
para a efetiva troca de gases (Anderson et al., 2016; Guyenet and Bayliss, 2015;
Torsney and Forsyth, 2017). Podemos destacar que o KF e o PiCo, localizados na
ponte e no bulbo, têm função efetiva na geração da atividade pré- e pós-inspiratória,
respectivamente (Geerling et al., 2017; Silva et al., 2016).
Todavia, os nossos dados mostraram que o KF, caracterizado por apresentar a
expressão do gene FOXP2, não foi afetado no nosso modelo de DP. Enquanto que foi
observado redução de ~20% dos neurônios colinérgicos do PiCo no mesmo modelo.
Estes dados sugerem pela primeira vez que a degeneração de áreas importantes para
a geração da atividade pré- e pós-inspiratória, podem ser responsáveis pela falha na
coordenação adequada da respiração (Harris et al., 2017; Ramirez, 2014).
Participando deste triplo oscilador respiratório, o RTN desempenha função
expiratória ativa e na integração da quimiossensibilidade central e periférica em
mamíferos (Guyenet et al., 2009; Ruffault et al., 2015; Wang et al., 2013). Como já
mencionado na parte 1 da presente tese, o RTN é uma região bastante comprometida
na DP, sendo esta, degenerada massivamente no decorrer da patologia (Tuppy et al.,
2015). A degeneração desta região está correlacionada com prejuízo das respostas
ventilatórias ao quimiorreflexo central (Oliveira et al., 2017c; Tuppy et al., 2015).
A fim de fortalecer os nossos dados, evidenciamos mais uma vez a degeneração
de 37% dos neurônios PHOX2B na região do RTN em camundongos submetidos a
injeção bilateral de 6-OHDA no estriado. Muito embora diversos estudos na literatura
evidenciarem a degeneração de grupos de neurônios que controlam a respiração
(Fernandes-Junior et al., 2018; Lima et al., 2018; Oliveira et al., 2017b), o mecanismo
de morte neuronal dos mesmos ainda não foi esclarecido.
Para

investigarmos

se

a

foto-estimulação

dos

neurônios

PHOX2B

remanescentes do RTN seria capaz de restaurar a respiração em animais induzidos à
DP, utilizamos a técnica de estimulação optogenética em animais não anestesiados.
Como esperado, foi possível observar nos nossos dados, que a estimulação unilateral
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dos neurônios PHOX2B do RTN durante o ciclo inspiratório e expiratório é capaz de
aumentar ~30% da fR dos animais com DP. Além disso, a estimulação contínua por 1
segundo é capaz de promover aumento de ~40% da f R em ambos os grupos de
animais (controle e DP). Nós sugerimos dessa maneira, que mesmos os neurônios
PHOX2B, responsáveis pela quimiossensibilidade central estarem degenerados na DP,
a foto-estimulação dos neurônios remanescentes na região do RTN é capaz de
promover aumento da ventilação em animais com DP.
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14 CONCLUSÃO

Vários estudos que investigam a DP e anormalidades respiratórias decorrentes
desta patologia foram realizados para caracterizar o modelo animal da 6-OHDA. Esta é
uma questão importante, uma vez que a pneumonia por aspiração associada a
problemas respiratórios é a principal causa de morte nesses pacientes. Além disso,
nossos experimentos sugerem que a foto-estimulação inspiratória visando os neurônios
excitatórios ou inibitórios pode restaurar as deficiências ventilatórias na DP (Figura 45).
A foto-estimulação dos neurônios excitatórios por um segundo contínuo poderia ser
outra maneira de restaurar a ventilação nesses pacientes. A neurotransmissão alterada
na região do preBötC dos animais induzidos à DP continua a ser um foco de
investigação e nosso estudo sugere que as abordagens de foto-estimulação podem ser
uma via possível que nos permitirá melhorar os déficits respiratórios na DP.

Figura 45. Modelo de interações dos neurônios inibitórios e excitatórios do preBötC, do
PiCo e do RTN na DP.
Neste esquema, destacamos a redução dos neurônios excitatórios Dbx1 e Vglut2 na região do preBötC,
dos neurônios colinérgicos do PiCo e também dos neurônios PHOX2B do RTN e sua influência no ritmo
respiratório. Além disso, sugerimos que as estimulações de diferentes populações de neurônios (Dbx1,
Vglut2 e Vgat) do preBötC e dos neurônios PHOX2B do RTN em diferentes situações (durante a
inspiração e expiração) promovem aumento da fR em animais com DP.
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