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RESUMO 

 

MALHEIROS-LIMA, MR. Neurônios catecolaminérgicos do tronco encefálico contribuem 

para os ajustes respiratórios induzidos por hipóxia e hipercapnia. [Tese (Doutorado em 

Fisiologia Humana) ] – São Paulo: Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São 

Paulo; 2017. 

 

Os neurônios catecolaminérgicos do grupamento C1 estão localizados na porção ventrolateral 

rostral do bulbo (RVLM). Embora sintetizem todas as enzimas necessárias para produzir 

catecolaminas, o principal neurotransmissor destes neurônios é o glutamato. Tem sido proposto 

que os neurônios C1 estão organizados de maneira viscerotrópica e que, em sua maioria, são 

intensamente ativados por hipoglicemia, infecção, inflamação, nocicepção e hipóxia. 

Evidências recentes sugerem que, além de contribuírem para os ajustes cardiovasculares, os 

neurônios C1 também podem estar envolvidos no controle respiratório. No entanto, ainda não 

está claro na literatura se de fato os neurônios C1 contribuem para os ajustes respiratórios, sendo 

este o objetivo principal do presente estudo.  Com o primeiro grupo de experimentos, 

demonstramos que os neurônios C1 contribuem os para os ajustes respiratórios promovidos 

pela hipóxia, mas não pela hipercapnia, pois a depleção dos neurônios catecolaminérgicos 

localizados no RVLM atenuou o aumento da ventilação promovido pela hipóxia, 

predominantemente, por atenuar o aumento da frequência respiratória. Sabe-se que a maior 

parte dos neurônios C1 que se projetam para medula espinal está localizada no RVLM. Dessa 

forma, na etapa seguinte avaliamos se os neurônios catecolaminérgicos C1 que se projetam para 

medula espinal contribuem para os ajustes respiratórios. Como a técnica utilizada para 

promover a lesão dos neurônios catecolaminérgicos C1 com projeções bulbo espinais promove 

depleção concomitante dos neurônios catecolaminérgicos pontinos do grupamento A5, nós 

também avaliamos a contribuição dessa região no controle respiratório durante a hipóxia e 

hipercapnia. Os resultados encontrados nos permitem sugerir que os neurônios 

catecolaminérgicos C1 e A5 com projeções bulbo espinais contribuem para os ajustes 

respiratórios promovidos tanto pela hipóxia quanto pela hipercapnia. Na hipóxia, os neurônios 

catecolaminérgicos do grupamento C1 promovem aumento da ventilação via aumento da 

frequência respiratória, enquanto os neurônios do grupamento A5 promovem aumento da 

ventilação via aumento do volume corrente. Durante a hipercapnia, os neurônios A5 promovem 

aumento da ventilação via aumento no volume corrente, enquanto os neurônios C1 parecem 

não estar envolvidos, corroborando os dados do primeiro grupo de experimentos.  Uma vez que 

os ajustes respiratórios promovidos pela ativação ou depleção dos neurônios C1 parecem 

envolver apenas mudanças na frequência respiratória, na última etapa do presente estudo, 

investigamos se os neurônios C1 apresentam conexões anatômicas e funcionais com os 

neurônios do complexo pré-Bötzinger, uma região classicamente conhecida por seu 

envolvimento no controle do ritmo inspiratório. Nossos resultados demonstram que os 

neurônios C1 se projetam para região do preBötC. Além disso, nós avaliamos se o aumento da 

respiração promovido pela ativação seletiva (optogenética) dos neurônios C1 depende da 

ativação de receptores glutamatérgicos ou adrenérgicos localizados no preBötC. Com esses 

experimentos, demonstramos que o bloqueio dos receptores glutamatérgicos, mas não dos 

adrenérgicos, atenuou o aumento da respiração promovido pela ativação optogenética do 

grupamento C1. Em conjunto, nossos resultados demonstram que os neurônios C1 contribuem 

para os ajustes respiratórios promovidos pela hipóxia, possivelmente, por meio da ativação 

direta de receptores glutamatérgicos localizados no preBötC.  

 

Palavras-Chave: Adrenalina. Glutamato. Neurônios C1. Optogenética. Saporina. 

 



 

 

ABSTRACT 

 

MALHEIROS-LIMA, MR. Catecholaminergic neurons of the brainstem contributes to 

respiratory adjusts induced by hypoxia and hypercapnia. [Ph. D. thesis (Human Physiology) ] - 

Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2017. 

 

 

The catecholaminergic C1 neurons are located in the rostral ventrolateral medulla (RVLM). 

These neurons synthesize all the enzymes necessary to produce catecholamines, but their main 

neurotransmitter is the glutamate. It has been proposed that C1 neurons are organized 

viscerotropically and are intensely activated by hypoglycemia, infection, inflammation, 

nociception and hypoxia. A previous study suggested that, in addition to their role in the 

cardiovascular adjustments, C1 neurons may also be involved in the respiratory control. 

However, it is not clear in the literature whether C1 neurons actually contribute to respiratory 

adjustments, which is the overall objective of the present study. With the first group of 

experiments, we demonstrated that C1 neurons contribute to the hypoxia-induced respiratory 

adjustments, but not to hypercapnia, since the depletion of the catecholaminergic neurons 

located in the RVLM attenuated the increase in ventilation promoted by hypoxia, 

predominantly by attenuating the respiratory rate increase. It is known that most of the C1 

neurons that project into the spinal cord are located in RVLM. Thus, in the next step, we 

evaluated whether the catecholaminergic neurons (C1) that projects to the spinal cord contribute 

to respiratory adjustments. As a control, the A5 neurons are also evaluated in our study, becouse 

the protocol used to promote depletion of C1 cells also destroy the A5 neurons. The results 

allow us to suggest that catecholaminergic neurons with bulbo spinal projections contribute to 

the respiratory adjustments promoted by both hypoxia and hypercapnia. In hypoxia, the 

catecholaminergic neurons of the A5 group promote increase in ventilation by increasing the 

tidal volume, while the neurons of the C1 group promote increase in ventilation by increasing 

the respiratory rate. Corroborating the data from the first group of experiments, C1 neurons do 

not appear to be involved in respiratory control promoted by hypercapnia. Since the respiratory 

adjustments promoted by the activation or depletion of C1 neurons seem to involve only 

changes in respiratory rate, in the last protocol of the present study, we investigated whether 

C1 neurons have direct anatomic connections with the neurons of the pre-Bötzinger complex, 

a region classically known by its involvement in the respiratory rate control. Our results 

demonstrate that C1 neurons project into the preBötC region. Once the connection between C1 

neurons and preBötC neurons has been confirmed, we evaluated whether respiration increase 

promoted by the selective activation (optogenetic) of C1 neurons depends on the activation of 

glutamatergic or adrenergic receptors located in preBötC. With these experiments, we 

demonstrated that the inhibition of glutamatergic receptors, but not of adrenergic receptors, 

attenuate the breathing increase promoted by the optogenetic activation of the C1 group. Taken 

together, our results demonstrated that C1 neurons contribute to hypoxia-induced respiratory 

adjustments, possibly through the direct activation of glutamatergic receptors located in 

preBötC. 

 

 

Keyword: Adrenaline. C1 cells. Glutamate. Optogenetic. Saporin. 
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 Os neurônios do grupamento catecolaminérgico C1, localizados na porção 

ventrolateral do bulbo (VLM), são classicamente conhecidos por seu envolvimento no controle 

cardiovascular (Ross et al., 1984; Schreihofer, Guyenet, 1997; Madden et al., 1999; 

Schreihofer, Guyenet, 2000; Guyenet et al., 2013). O modelo atual propõe que estes neurônios 

são, predominantemente, recrutados em situações que ofereçam risco de vida aos indivíduos, 

desencadeando respostas generalizadas e estereotipadas em defesa da homeostase (Guyenet et 

al., 2013). Tais respostas envolvem, além dos conhecidos ajustes cardiovasculares, o 

recrutamento de respostas imunológicas, neuroendócrinas, metabólicas, termorregulatórias e 

respiratórias. A hipóxia, caracterizada por reduções na pressão parcial de oxigênio no sangue 

arterial, além de desencadear ajustes imunológicos, neuroendócrinos, cardiovasculares, 

metabólicos, termorregulatórios e respiratórios, promove ativação intensa dos neurônios 

catecolaminérgicos do grupamento C1 (Guyenet et al., 2013). Dessa forma, no presente estudo, 

utilizamos ferramentas anatômicas e funcionais para investigar algumas das lacunas que 

envolvem o conhecimento atual sobre a contribuição dos neurônios catecolaminérgicos do 

grupamento C1 para os ajustes respiratórios promovidos pela hipóxia e pela hipercapnia.  

 

1.1 Grupamento adrenérgico C1 

 

 A porção ventrolateral do bulbo (VLM) está localizada no quadrante ventrolateral da 

formação reticular bulbar, sendo delimitada, em sua porção rostral, pela porção caudal do 

núcleo motor do facial (VII) e, em sua porção caudal, pela porção compacta do núcleo ambíguos 

(NA) (Ilustração 1A) (Spyer, Gourine, 2009; Guyenet et al., 2013). O VLM é subdividido em 

três porções: rostral, intermediária e caudal, sendo, respectivamente, denominadas de bulbo 

ventrolateral rostral (RVLM), bulbo ventrolateral intermediário (IVLM) e bulbo ventrolateral 

caudal (CVLM). Nestas regiões, estão localizados diversos grupamentos neuronais envolvidos 

no controle cardiovascular e respiratório (Spyer, Gourine, 2009; Smith et al., 2013). Dentre as 

regiões cardiovasculares, podemos destacar o RVLM, o IVLM e o CVLM, e dentre as 

respiratórias, o núcleo retrotrapezóide (RTN), o grupamento respiratório parafacial lateral 

(pFRG), o complexo Bötzinger (BötC), o complexo pre-Bötzinger (preBötC), o grupamento 

respiratório ventrolateral rostral (rVRG) e o grupamento respiratório ventrolateral caudal 

(cVRG) (Ilustração 1A).  
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Ilustração 1 – Grupamento adrenérgico C1: definição e localização.  
O painel (A) apresenta um desenho esquemático de uma secção sagital de um encéfalo de rato, 

destacando a coluna respiratória ventral (vermelho), composta pelos grupamentos neuronais: núcleo 

retrotrapezóide/grupamento respiratório parafacial (RTN/pFRG); complexo Bötzinger (BC); complexo 

preBötzinger (preBötC); grupamento respiratório ventrolateral rostral (rVRG); e grupamento 

respiratório ventrolateral caudal (cVRG); e duas regiões envolvidas no controle cardiovascular: o bulbo 

ventrolateral rostral (RVLM) e o bulbo ventrolateral caudal (CVLM) (amarelo). O painel (B) apresenta 

um esquema representativo das etapas envolvidas na síntese das catecolaminas (Panei A: adaptado de 

Spyer, Gourine, 2009) 
 

 

 No VLM, o grupamento C1 se localiza no RVLM e IVLM, sendo que, no RVLM, ele 

se inicia na porção caudal do núcleo motor do facial (-11,4 mm do bregma) e se estende até o 

final da porção compacta do núcleo ambíguos (-12,6 mm do bregma), enquanto no IVLM, ele 

se inicia no final da porção compacta do núcleo ambíguos (-12,6 mm do bregma) e termina no 

ponto médio da área postrema (-13,8 mm do bregma) (Guyenet et al., 2013). Os neurônios 

adrenérgicos C1 são, por definição, um dos três grupos de células do sistema nervoso central 

que sintetizam e expressam todas as enzimas necessárias para a síntese de adrenalina (Ilustração 

1B), sendo a enzima Feniletanolamina-N-Metil transferase (PNMT), responsável pela 

conversão da noradrenalina em adrenalina, utilizada como marcador fenotípico deste 

grupamento neuronal (Guyenet, 2006; Guyenet et al., 2013). Dentre os três grupamentos 

adrenérgicos: C1, C2 e C3, o C1 é o maior deles, contendo aproximadamente 70% dos 

neurônios adrenérgicos do sistema nervoso central (Minson et al., 1990; Comer et al., 199). Os 

demais neurônios imunorreativos para PNMT estão distribuídos em duas regiões: no núcleo do 

trato solitário (NTS) e na região medial e dorsal do bulbo (Minson et al., 1990). Embora as 
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células C1 contenham todas as enzimas necessárias para síntese de catecolaminas, uma grande 

parte destas células ( 90%) não contém o transportador de monoaminas plasmalemal, 

responsável por restaurar os estoques de catecolaminas via recaptação, levantando a hipótese 

de que as células C1 não utilizam as catecolaminas como principal neurotransmissor (Guyenet 

et al., 2013). No entanto, como esta hipótese ainda não foi confirmada, não podemos descartar 

a possibilidade de que as catecolaminas contribuam para as respostas desencadeadas pela 

ativação dos neurônios C1. 

 Antes do desenvolvimento de ferramentas neuroanatômicas mais seletivas para o 

estudo das conexões neurais, o grupamento C1 era conhecido apenas por suas conexões com a 

coluna intermédio lateral (IML) e com o hipotálamo, mais especificamente com o núcleo 

paraventricular do hipotálamo (PVN) (Milner et al., 1987; Milner et al., 1988; Milson et al., 

1990; Morrison et al., 1991). Com relação a estas conexões, está bem descrito na literatura que 

aproximadamente 70% dos neurônios do RVLM são neurônios C1 e que, destes, 

aproximadamente 70% se projetam para IML, de modo que os 30% restantes se projetam para 

o PVN (Milson et al., 1990; Schreihofer, Guyenet 1997; Card et al., 2006; Guyenet et al., 2013). 

Utilizando vetores virais para o estudo seletivo das conexões anatômicas, foi demonstrado que 

os axônios colaterais provenientes dos neurônios C1, que classicamente se projetam para o IML 

e PVN, também se conectam com outras estruturas cerebrais envolvidas com o controle 

autônomo e comportamental (Card et al., 2006; Abbott et al., 2013). Dentre as regiões 

encefálicas identificadas estão os grupamentos catecolaminérgicos bulbares e pontinos: A1, A2, 

A5, A6 (locus coeruleus) e A7, o núcleo motor dorsal do vago (DMV), o núcleo parabraquial 

(PBN), a substância cinzenta periaquedutal (PAG), a rafe bulbar, o núcleo paraventricular do 

tálamo (PVT), os núcleos hipotalâmicos paraventricular (PVN) e dorsomedial (DMH) e a 

coluna respiratória ventral (VRC) (Hokfelt  et al., 1973; Hokfelt et al., 1974; Card et al., 2006; 

Abbott et al., 2013; Depuy et al., 2013; Guyenet et al., 2013; Burke et al., 2014; King et al., 

2015; Stornetta et al., 2016; Kang et al., 2017). Embora as conexões individuais entre os 

neurônios C1 não estejam completamente esclarecidas, tem sido fortemente aceito que estas 

células, incluindo os neurônios C1 pré-motores simpáticos, são capazes de manter conexões 

simultâneas com outras regiões encefálicas, incluindo os neurônios da coluna respiratória 

ventral (Card et al., 2006; Burke et al. 2014; King et al., 2015; Kang et al., 2017). Tal hipótese 

é suportada por duas evidências funcionais: 1)  45% dos neurônios C1 com projeções bulbo 

espinais podem ser antidromicamente ativados por outras regiões encefálicas, como a PAG ou 

o PBN (Haselton, Guyenet, 1990) e 2) a estimulação optogenética de neurônios barossensíveis 
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que compõem o grupamento C1 promove ativação de neurônios envolvidos no controle 

respiratório, localizados na região do RTN e do BötC (Burke et al., 2014).  

 Os neurônios C1, além do fenótipo catecolaminérgico, expressam RNA mensageiro 

para a proteína do transportador vesicular de glutamato 2 (VGlut2) e não expressam marcadores 

de neurônios inibitórios, como o ácido descarboxilase glutâmico (GAD) e o transportador de 

glicina 2 (GlyT2) (Schreihofer, et al., 1999; Stornetta, Guyenet 1999; Stornetta et al., 2002; 

Schreihofer, Guyenet; 2003). No entanto, embora os neurônios C1 expressem o fenótipo 

catecolaminérgico, evidências funcionais e anatômicas indicam que estes neurônios utilizam o 

glutamato como principal neurotransmissor (Depuy et al., 2013; Guyenet et al., 2013; Holloway 

et al., 2013; Abbott et al., 2014; Holloway et al., 2015). Os terminais que expressam PNMT, os 

quais também expressam glutamato, formam contato sináptico assimétrico, consistente com a 

ultraestrutura de sinapses excitatórias glutamatérgicas clássicas, reforçando a hipótese de que 

os neurônios C1 atuam por meio de sinapses glutamatérgicas (Milner et al., 1987; Milner et al., 

1988; Agassandian et al., 2012; Depuy et al., 2012; Abbot et al., 2014). Além disso, tem sido 

consistentemente demonstrado que as respostas promovidas pela ativação seletiva dos 

neurônios catecolaminérgicos do grupamento C1 são desencadeadas por sinalização 

glutamatérgica (Depuy et al., 2013; Guyenet et al., 2013; Holloway et al., 2013; Abbott et al., 

2014; Holloway et al., 2015). Embora o glutamato pareça ser o neurotransmissor responsável 

pelas respostas desencadeadas pelo grupamento C1, outros neuropeptídios co-expressos na 

região (por exemplo o neuropeptídio Y, a substância P, o hormônio liberador de tireotrofina, a 

anfetamina, e o polipeptídio ativador de adenilato ciclase pituitário) também podem contribuir 

para estas respostas (Stornetta 2009; Guyenet et al., 2013). As funções dos neuropeptídios co-

expressos nos neurônios C1 ainda não são bem conhecidas, o que já foi demonstrado até o 

momento é que eles possibilitam a identificação das projeções eferentes destes neurônios. Os 

neurônios C1 localizados em regiões mais caudais do VLM co-expressam neuropeptídio Y e se 

projetam predominantemente para o PVN, enquanto os neurônios C1 localizados em regiões 

mais rostrais do VLM não co-expressam neuropeptídio Y e se projetam predominantemente 

para o IML e para o núcleo motor dorsal do vago (Stornetta 2009; Guyenet et al., 2013).  

 Considerando o conjunto de evidências (anatômicas e funcionais) uma das hipóteses 

do presente estudo é que os neurônios C1 podem se comunicar diretamente, por meio de 

arborizações, com neurônios localizados na coluna respiratória ventral (Abbott et al., 2013; 

Burke et al., 2014; Kang et al, 2017), como o BötC, o preBötC, o rVRG, o cVRG, RTN e/ou 

pFRG, promovendo ajustes respiratórios via ativação de receptores glutamatérgicos ou 
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adrenérgicos localizados nestas regiões e contribuindo para os ajustes respiratório promovidos 

pela hipóxia e pela hipercapnia.  

 

1.2 Grupamento adrenérgico C1 e o controle cardiovascular 

 

 Os neurônios do RVLM que se projetam para medula espinal são classicamente 

conhecidos por seu envolvimento no controle tônico e reflexo da pressão arterial 

(Guertzenstein, 1973; Guertzenstein, Silver, 1974; Guyenet et al., 1989; Guyenet, 2006), 

regulando o tônus vasomotor periférico via projeções diretas para neurônios pré-ganglionares 

simpáticos, localizados na coluna intermédio lateral (IML) da medula espinal (Loewy, 1981; 

Millhorn, Eldridge, 1986; Guyenet, 2006). A estimulação concomitante dos neurônios C1 e 

não-C1, localizados na região do RVLM, promove aumento da pressão arterial, enquanto a 

inibição causa redução da pressão arterial (Reis et al., 1984; Ross et al., 1984; Willette et al., 

1983; Morrison et al., 1991; Sapru 1996; Schreihofer et al., 2000; Moraes et al., 2011). Nos 

estudos eletrofisiológicos, nos quais foi possível diferenciar, por imunoistoquímica para 

PNMT, os neurônios C1 dos não-C1 foi demonstrado que, embora representem  70% dos 

neurônios simpatoexcitatórios com projeções bulbo espinais do RVLM, os neurônios C1 não 

apresentam ativividade de marcapasso, são barossensiveis (inibidos pela ativação do 

barorreflexo) e são modulados pela atividade respiratória (Schreihofer, Guyenet 1997). Já os 

neurônios não-C1 apresentam atividade marcapasso, são barosenssiveis e não são moduladas 

por respiração (Schreihofer, Guyenet 1997). Na época, as descobertas das diferenças 

eletrofisiológicas entre os neurônios C1 e não-C1 possibilitou inúmeros avanços sobre a 

contribuição destes neurônios para o controle cardiovascular. No entanto, o registro neuronal 

só era possível de ser realizado em fatias encefálicas, em animais anestesiados ou preparações 

reduzidas, impossibilitando o estudo da contribuição dos grupamentos C1 e não-C1 para os 

ajustes cardiovasculares em animais não anestesidos (Guyenet et al., 2013). Além disso, com 

ferramentas farmacológicas não era possível realizar ativações seletivas dos neurônios C1 ou 

não-C1 (Guyenet et al., 2013). Uma vez que, tanto os neurônios do grupamento C1 quanto os 

não-C1 são glutamatérgicos, o estudo da contribuição individual de cada um desses 

grupamentos neuronais para o controle cardiovascular em animais não anestesiados só foi 

possível após o desenvolvimento de ferramentas metodológicas que possibilitassem a ativação, 

a inibição ou a depleção seletiva dos neurônios C1. 

 A primeira ferramenta metodologia utilizada para estudar a contribuição dos neurônios 

adrenérgicos C1 para os ajustes cardiovasculares foi à toxina saporina conjugada com anti- 
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dopamina β- hidroxilase1 (anti-DβH-SAP), que, ao ser administrada diretamente no RVLM, 

promove destruíção dos neurônios catecolaminérgicos presentes na região (Madden et al., 

1999). Em um trabalho pioneiro, foi demonstrado que, ao contrário do esperado, os neurônios 

C1 não eram determinantes para o controle tônico da pressão arterial, pois só foram observadas 

reduções na pressão arterial quando o percentual de redução no número de neurônios 

catecolaminégicos do grupamento C1 ultrapassou 80% (Madden et al., 1999; Madden, Sved 

2003). Uma vez que a anti-DβH-SAP é transportada retrogradamente, um trabalho subseqüente 

injetou a toxina anti-DβH-SAP diretamente na IML, para promover a depleção seletiva dos 

neurônios catecolaminérgicos que se projetam para medula espinal (Schreihofer, Guyenet, 

2000; Schreihofer et al., 2000). Neste estudo, quando apenas os neurônios catecolaminérgicos 

com projeções bulbo espinais foram lesados, os valores médios de pressão arterial não foram 

alterados, levantando dúvidas sobre a importância dessa região para o controle tônico da pressão 

arterial (Madden et al., 1999; Schreihofer, Guyenet, 2000; Schreihofer et al., 2000; Madden, 

Sved 2003). Um aspecto importante, a ser considerado nos estudos descritos acima, é que a 

toxina não promove morte neuronal instantânea, sendo necessário esperar pelo menos 2 

semanas para que fossem observadas reduções significativas na quantidade de neurônios 

catecolaminérgicos do RVLM (Madden et al., 1999; Schreihofer, Guyenet, 2000; Schreihofer 

et al., 2000; Madden, Sved 2003). Dentro deste contexto, não podemos descartar a possibilidade 

de que a contribuição real dos neurônios C1 para o controle tônico da pressão arterial tenha sido 

subestimada, pois adaptações compensatórias podem ter sido desenvolvidas durante esse 

período. Na época, esse resultado foi considerado inesperado, pois já era bem descrito que 70% 

dos neurônios do RVLM que se projetam para IML são neurônios C1. Embora a toxina saporina 

tenha possibilitado a avalição dos efeitos crônicos promovidos pela depleção dos neurônios 

catecolaminérgicos do grupamento C1 em animais não-anestesiados durante varias condições, 

até aquele momento, ainda não era possível realizar inibições ou estimulações seletivas agudas 

das células C1.  

 O desenvolvimento das técnicas de fármaco e optogenética possibilitou grandes 

avanços no estudo das funções dos neurônios catecolaminérgicos do grupamento C1 em 

animais anestesiados e não anestesiados, pois com elas foi possível avaliar o efeito tanto da 

                                                 
1 A toxina anti-DH-SAP é uma neurotoxina composta por proteínas de inativação ribossômica de transporte 

axonal retrógrado, conjugadas com o anticorpo anti-dopamina--hidroxilase. A ligação do anticorpo ao complexo 

DH, presente na membrana dos neurônios catecolaminérgicos durante a exocitose, possibilita a internalização da 

toxina. Uma vez dentro da célula, a toxina bloqueia a síntese proteica, causando a morte neuronal. 
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inibição quanto da estimulação aguda dos catecolaminérgicos do grupamento C1 (Abbott et al., 

2010; Kanbar et al., 2010; Marina et al.,2011; Abbott et al., 2012; Abbott et al., 2013; Depuy, 

et al., 2013; Burke et al., 2014; Menuet et al., 2017; Wenker et al., 2017). Os primeiros estudos 

avaliaram os efeitos da ativação seletiva dos neurônios C1 (optogenética) sobre os parâmetros 

cardiovasculares e demonstraram que a ativação optogenética do grupamento C1 promove um 

aumento expressivo da pressão arterial e da atividade simpática, tanto em animais anestesiados 

(Abbott et al., 2010) quanto em animais não anestesiados (Kanbar et al., 2010), reproduzindo 

os efeitos observados com as técnicas convencionais de estimulação quimíca ou elétrica do 

RVLM (Abbott et al., 2010; Kanbar et al., 2010). Já com os estudos nos quais a inibição seletiva 

dos neurônios C1 foram avaliadas em animais anestesiados (Marina et al., 2011; Wenker et al., 

2017) e não anestesiadas (Wenker et al., 2017), foi demonstrado que de fato os neurônios C1 

apresentam uma contribuição modesta no controle tônico da pressão arterial em animais não 

anestesiados (Wenker et al., 2017), enquanto apresentam uma contribuição expressiva no 

controle cardiovascular em animais anestesiados (Marina et al., 2011; Wenker et al., 2017). 

Além de apresentar contribuições distintas com relação as condições com e sem anestesia, os 

neurônios C1 pareciam apresentar diferenças no controle cardiovascular ao compararmos sono 

REM, sono não-REM e vígilia (Abbott et al., 2013). Os autores demonstraram que a intensidade 

das respostas cardiovasculares promovidas pela estimulação dos neurônios catecolaminérgicos 

do grupamento C1 era menor quando realizada durante o sono REM (Abbott et al., 2013). Em 

um estudo subsequente, e ainda mais seletivo (ativação optogenética dos neurônios C1 em ratos 

DH-cre), os autores demonstraram que os neurônios C1 são determinantes para o controle 

pressórico durante todos os estados: sono REM, sono não REM e vigília, quanto só contribui 

para o controle da frequência cardíaca durante o sono não REM e a vigília (Burke et al., 2014).  

 É classicamente aceito que os neurônios C1 são determinantes para o controle reflexo 

da pressão arterial, sendo inibidos pela ativação do barorreflexo e ativados por hipóxia (Guyenet 

et al., 2013). Nos estudos prévios, realizados após o desenvolvimento de tecnologias seletiva 

para o estudo da função dos neurônios C1, essas respostas foram confirmadas (Madden et al., 

1999; Schreihofer, Guyenet, 2000; Schreihofer et al., 2000; Madden, Sved 2003; Abbott et al., 

2010; Kanbar et al., 2010; Abbott et al., 2013; Burke et al., 2014; Wenker et al., 2017). A 

depleção dos neurônios catecolaminérgicos do grupamento C1, por injeções da toxina anti-

DβH-SAP no RVLM ou na IML, atenuou os reflexos cardiovasculares promovidos pela 

ativação/inibição dos barorreceptores e ativação dos quimiorreceptores periféricos, sendo a 

magnitude de contribuição dos neurônios C1 para o controle reflexo da pressão arterial 
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diretamente relacionada à extensão da lesão (Madden et al., 1999; Schreihofer, Guyenet, 2000; 

Schreihofer et al., 2000; Madden, Sved, 2003).  

 Durante o sono, a hipóxia, a hipercapnia e asfixia promovem estimulação 

cardiorrespiratória e despertar (Dempsey et al., 2012). Como os neurônios C1 são importantes 

para o controle cardiovascular, foi especulado que estes neurônios seriam determinantes para 

os ajustes cardiovasculares promovidos pela hipóxia e pela hipercapnia (Abbott et al., 2013). O 

primeiro estudo que avaliou a função dos neurônios C1 nestas condições promoveu ativação 

dos neurônios C1, em ratos não anestesiados, durante a hipóxia e a hipercapnia (Burke et al., 

2014). Durante a hipóxia, ocorreu uma pequena atenuação na magnitude da resposta 

cardiovascular promovida pela fotoestimulação dos neurônios C1, enquanto durante a 

hipercapnia, poucas alterações foram observadas (Burke et al., 2014). Em um estudo 

subsequente, no qual foi realizada a inibição dos neurônios C1 durante a hipóxia e hipercpania, 

foi demonstrado que bloqueio dos neurônios C1 durante a hipóxia promove redução da pressão 

arterial e da frequência cardíaca, enquanto durante a hipercapnia, ocorre redução da pressão 

arterial e aumento da frequência cardíaca (Wenker et al., 2017). Além disso, os autores 

demonstraram que os efeitos cardiovasculares observados na hipóxia são revertidos pela adição 

de CO2 (Wenker et al., 2017). Em conjunto, estes resultados sugerem que os neurônios C1 

contribuem para os ajutes cardiovasculares promovidos pela hipóxia, e que durante a 

hipercapnia os neurônios C1 não parecem exercer uma influencia direta sobre o controle 

cardiovascular (Wenker et al., 2017). A hipótese mais plausível para explicar a reversão dos 

ajustes cardiovasculares induzidos pela hipóxia após a adição de CO2 propõe que o aumento da 

respiração promovido pelo CO2 decorreria de uma redução na hipoxemia arterial, o que 

possibilitaria a ativação dos neurônios do RTN, os quais são inibidos por alcalose (Basting et 

al., 2015). Tal resposta, faria com o estímulo hipóxico fosse menos intenso, reduzindo a 

ativação dos corspúsculos carotídeos e, consequentemente, a discarga dos neurônios C1 

(Basting et al., 2015; Wenker et al., 2017). No entanto, embora vários avanços tenham sido 

realizados no estudo da contribuição dos neurônios C1 para o controle tônico e reflexo da 

pressão arterial, não foram encontrados estudos que avaliaram os efeitos promovidos pela 

depleção dos neurônios C1, por meio de injeções da toxina anti-DH-SAP no RVLM e na 

medula espinal, sobre os ajustes cardiovasculares promovidos pela hipóxia e a hipercapnia, 

sendo um dos objetivos do presente estudo.  
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1.3 Grupamento adrenérgico C1 e o controle respiratório  

 

 Para que o ritmo e a amplitude respiratória sejam ajustados de forma a assegurar a 

homeostase gasométrica, é necessário que o sistema nervoso central receba informações 

refinadas e precisas da pressão parcial de O2 e CO2 no sangue arterial. Esse papel é 

desempenhado pelos quimiorreceptores, que são estruturas especializadas em detectar 

alterações químicas no sangue (Feldman et al., 2003; Guyenet et al., 2010; Prabhakar et al., 

2015). Em condições normais, os quimiorreceptores realizam monitoramento contínuo das 

PaO2, PaCO2 e pH plasmático, informando ao SNC e possibilitando que o mesmo promova os 

ajustes adequados da ventilação (Guyenet et al., 2010; Guyenet, Bayliss, 2015).  

 Os quimiorreceptores periféricos são mais sensíveis à queda na PaO2 do que ao 

aumento na PaCO2 e queda do pH (Prabhakar et al., 2015). Esses sensores são encontrados na 

bifurcação carotídea e na curvatura da aorta e as informações geradas por eles é veiculada, via 

nervos vago e glossofaríngeo, até o sistema nervoso central (Feldman et al., 2003; Nurse, 2010). 

Suas fibras entram no tronco encefálico na fissura póstero-lateral do bulbo, incorporando-se ao 

trato solitário, terminando predominantemente nas porções dos núcleos do trato solitário 

denominadas de comissural (NTScom) ou caudal (NTSc) (Finley, Katz, 1992; Takakura et al., 

2006). A partir do NTScom, comunicações neurais são ativadas, incluindo a projeção para o 

grupamento catecolaminérgico C1 (Aicher et al., 1996; Koshiya, Guyenet, 1996). Por outro 

lado, os quimiorreceptores centrais são altamente sensíveis ao aumento na PaCO2 e à acidose 

(Feldman et al., 2003; Richerson, 2004; Nattie, Li, 2008; Guyenet et al., 2010; Guyenet, Bayliss 

2015). Embora seja crescente o número de trabalhos postulando que núcleos de células 

quimiossensíveis estejam distribuídos ao longo do encéfalo (Nattie, Li, 2010), é comumente 

aceito que o núcleo retrotrapezóide (RTN), localizado na porção ventral ao núcleo motor do 

núcleo facial e próximo da superfície ventrolateral do bulbo (Connelly et al., 1989; Connelly et 

al., 1990; Mulkey et al., 2004; Takakura et al., 2006), concentre o principal grupamento de 

células quimiorreceptoras centrais. Além disso, essa região está localizada próxima do 

grupamento catecolaminérgico C1 (Mulkey et al., 2004; Moreira et al., 2006; Lazarenko et al., 

2009). Esta organização anátomo-funcional sugere uma integração entre o quimiorreflexo 

periférico e central, a regulação da respiração e funções autônomas (Rosin et al., 2006; 

Takakura et al., 2006).  

 Está bem estabelecido na literatura a contribuição do grupamento C1 durante a 

ativação dos quimiorreceptores periféricos e centrais, no que diz respeito ao controle autônomo, 

mais especificamente na modulação da atividade simpática (Koshiya et al., 1993; Koshiya, 
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Guyenet, 1996; Moreira et al., 2006; Takakura et al., 2011; Moraes et al., 2013). No entanto, a 

participação dos neurônios C1 no controle respiratório só foi descoberta recentemente (Abbott 

et al., 2014; Burke et al., 2014). Até então, os vetores virais utilizados nos estudos de opto e 

farmacogenética promoviam a trasfecção concomitante dos neurônios C1 e dos neurônios do 

RTN, pois o promotor PRSx8 promove transfecção de neurônios que expressam o fator de 

transcrição Pho2a/b, o qual é expresso em ambos os grupamentos neuronais. Dessa forma, como 

os neurônios C1 são classicamente conhecidos por seu envolvimento no controle cardiovascular 

e o RTN é por seu envolvimento no controle respiratório, as respostas cardiovasculares 

observadas após a fotoestimulação eram atribuídas aos neurônios C1 e as respiratórias aos 

neurônios do RTN (Abbott et al., 2010; Kanbar et al., 2010; Abbott et al., 2013). 

 A primeira evidência de que os neurônios C1 participam do controle respiratório foi 

observada em um estudo realizado em camundongos DH-cre não anestesiados (Abbott et al., 

2013). Neste estudo, a fotoestimulação de neurônios catecolaminérgicos localizados no bulbo 

ventrolatral promoveu um aumento intenso da ventilação (Abbott et al., 2013). Num estudo 

subsequente, cujo foco central era investigar a contribuição do transportador vesicular de 

glutamato 2 (VGlut2) nas respostas promovidas pela ativação dos neurônios C1, os autores 

também demonstraram que o aumento da ventilação induzido pela fotoestimulação dos 

neurônios C1 depende da expressão do VGlut2, pois a fotoestimulação dos neurônios C1 em 

animais knockout para VGlut2 nos neurônios catecolaminérgicos não gerou aumento da 

ventilação (Abbott et al., 2014). Como os camundongos DH-cre também expressam cre em 

neurônios A1, poderíamos especular que os ajustes respiratórios promovidos pela 

fotoestimulação decorreriam da ativação dos neurônios noradrenérgicos A1. No entanto, 

diferentemente dos neurônios C1, os neurônios A1 não expressam nenhum tipo de transportador 

vesicular de glutamato, utilizando prodominantemente as catecolaminas como 

neurotransmissor (Stornetta et al., 2002). Portanto, o aumento da ventilação promovido pela 

estimulação dos neurônios C1 parece ser promovido pela estimulação glutamatérgica de 

neurônios envolvidos no controle respiratório, no entanto, a circuitaria neuronal envolvida nesta 

resposta ainda não foi identificada.  

 A existência de uma conexão direta entre os neurônios C1 e o complexo pré-Bötzinger 

é anatomicamente plausível, pois a ativação dos neurônios C1 gera suspiros e os efeitos 

respiratórios envolvem o aumento da frequência respiratória (Abbott et al., 2013; Abbott et al., 

2014; Burke et al., 2014). No entanto, a complexidade do padrão de projeções dos neurônios 

C1 (Card et al., 2006; Abbott et al., 2013) tornam muitas outras vias possíveis, como por 

exemplo, a estimulação dos neurônios C1 poderia ativar a respiração por meio de projeções 
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para o núclo parabraquial, para coluna respiratória ventral, para substância cinzenta 

periaquedutal, ou mesmo, neurônios hipotalâmicos (Card et al., 2006; Abbott et al., 2013; 

Stonertta et al., 2016). Além disso, ao avaliar o efeito da fotoestimulação seletiva dos neurônios 

C1 em ratos DH-cre, foi demonstrado que a fotoestimulação destes neurônios promove 

aumento da atividade de neurônios envolvidos no controle respiratório, localizados na região 

do núcleo retrotrapezóide e no complexo Bötzinger (Burke et al., 2014), sugerindo que a 

contribuição dos neurônios C1 para o controle respiratório poderia ocorrer via ativação direta 

de uma destas regiões. É plausível sugerir que a ativação respiratória desencadeada pela 

fotoestimulação dos neurônios C1 seja desencadeada pela ativação do RTN, pois, além de 

serem inervados pelos neurônios C1 (Card et al., 2006; Abbott et al., 2013), a administração 

endovenosa de cianeto de potássio (KCN) promove aumento da frequência de disparo destes 

neurônios (Takatura et al., 2006).  

 Para avaliar se os ajustes cardiorrespiratórios promovidos pela ativação dos neurônios 

C1 neurônios são estado-dependentes, os autores realizaram a fotoestimulação destes neurônios 

durante o sono REM, o sono não-REM e a vigília (Burke et al., 2014). Os resultados mostraram 

que os ajustes cardiorrespiratórios promovidos pela ativação dos neurônios C1 foram diferentes 

apenas durante o sono-REM, sendo a redução da frequência cardíaca, e o aumento da ventilação 

observadas apenas durante a vigília e o sono não-REM. Os outros parâmetros, o aumento da 

pressão arterial e aumento do volume corrente, não diferiu entre o sono REM, o sono não-REM 

e a vígilia (Burke et al., 2014). Com estes trabalhos, foi demonstrado que a ativação seletiva do 

grupamento C1 aumenta a ventilação (Abbott et al., 2013; Abbott et al., 2014; Burke et al., 

2014). No entanto, além de esclarecer as possíveis vias responsáveis por esta resposta, ainda 

falta determinar em que condições/estímulos estas vias seriam recrutadas, sendo um dos 

objetivos do presente estudo avaliar se os neurônios C1 são determinantes para os ajutes 

respiratórios promovidos pela hipóxia e pela hipercapnia.  

 A ativação optogenética dos neurônios C1 reproduz diversas respostas desencadeadas 

pela hipóxia, como a taquipneia, hipertensão, bradicardia e suspiros, sugerindo que os neurônios 

C1 poderiam estar envolvidos nos ajustes respiratórios promovidos pela hipóxia (Abbott et al., 

2009; Kanbar et al., 2010; Abbott et al., 2013; Abbott et al., 2014; Burke et al., 2014; Wenker 

et al., 2017). No entanto, ao realizar a fotoestimulação dos neurônios C1 durante a hipóxia, foi 

obsevardo que a exposição a hipóxia bloqueou o aumento da ventilação promovido pela 

ativação seletiva dos neurônios C1 (Burke et al., 2014), levantando dúvidas sobre a real 

contribuição dos neurônios C1 para os ajustes respiratórios promovidos pela hipóxia (Burke et 

al. 2014). Neste mesmo estudo, os autores também demosntraram que, diferentemente do 



33 

 

observado na hipóxia, o aumento da ventilação desencadeado pela fotoesimulação dos 

neurônios C1 não foi alterado pela hipercapnia (Burke et al., 2014). Como a fotoestimulação 

dos neurônios C1 promove aumento da frequência de disparo de em neurônios do RTN (Burke 

et al., 2014), este conjunto de resultados dão suporte a hipótese de que o aumento da ventilação 

promovido pela ativação dos neurônios C1 poderia ser desencadeada pela ativação direta do 

RTN. No entanto, em um estudo subsequente, Basting e colaboradores (2015) mostraram que 

os neurônios do RTN são inibidos por alcalose (Basting et al., 2015), tornando improvável a 

hipótese de que o aumento da ventilação desencadeado pela hipóxia poderia decorrer de da 

conexão direta entre os neurônios C1 e o RTN. Um aspecto importante a ser considerado é que, 

embora a ativação optogenética dos neurônios C1 promova respostas cardiorrespiratórias 

similares as observadas na hipóxia, ela não é capaz, por exemplo, de simular a alcalose gerada 

pela hipóxia. Portanto, mesmo estando estabelecido que a ativação dos neurônios C1 promove 

aumento da ventilação, com os trabalhos realizados até o momento, não foi possível determinar 

se o controle ventilatório basal e os ajustes ventilatórios promovidos pela hipóxia e pela 

hipercapnia, dependem da ativação dos neurônios catecolaminérgicos do grupamento C1. 

 No trabalho realizado por Burke e colaboradores (2014), as respostas ventilatórias 

promovidas pela fotoestimulação dos neurônios C1 foram atribuídas a os neurônios C1 

localizados na porção rostral do bulbo ventrolateral (RVLM), onde estão concentrados os 

neurônios C1 que se projetam para medula espinal (Burke et al., 2014). Já foi demonstrado 

previamente que os neurônios C1/A1 com projeções para o núcleo paraventricular do 

hipotálamo contribuem para o aumento da ventilação promovido pela hipóxia e pela 

hipercapnia (King et al., 2015), sendo um dos objetivos do presente estudo avaliar se os 

neurônios catecolaminérgicos do grupamento C1, que se projetam para medula espinal, 

contribuem para os ajustes respiratórios nestas mesmas condições. É importante ressaltar que a 

contribuição seletiva dos neurônios A1 para os ajustes respiratórios ainda não foi demonstrada, 

de modo que não podemos descartar a possibilidade de que eles participem dos ajustes 

respiratórios promovidos pela hipóxia e pela hipercapnia.  

 Além de promover aumento da ventilação, a ativação seletiva dos neurônios C1 gera 

suspiros (Burke et al., 2014). Os suspiros são gerados pela ativação de neurônios do complexo 

pre-Bötzinger (Viemari et al., 2013), a qual pode decorrer da ativação de receptores -

adrenérgicos localizados na região (Viemari et al., 2013), reforçando a hipótese de que possa 

existir uma conexão direta entre os neurônios C1 e os neurônios do preBötC. Portanto, como a 

ativação optogenética do grupamento C1 promove aumento da ventilação, predominantemente, 

via aumento da frequência respiratória, uma hipótese adicional levantada no presente estudo foi 
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a de que os efeitos respiratórios promovidos pela ativação optogenética do grupamento C1 

desencadeia aumento da respiração por  meio da ativação dos neurônios localizados no 

complexo pre-Bötzinger, uma região classicamente conhecida por gerar o ritmo inspiratório 

(Smith et al., 1991; Feldman, Del Negro, 2006; Feldman et al., 2013). Além disso, além de 

modular os suspiros, as catecolaminas endógenas também modulam a atividade do preBötC, 

sendo plausível especular, considerando a proximidade anatômicas entres estas regiões, que os 

neurônios A1/C1 contribuam para estas respostas (Viemari, Ramirez, 2006; Zanella et al., 2006; 

Zanella et al., 2014). Portanto, uma das hipóteses do presente estudo é que o aumento da 

ventilação promovido pela ativação dos neurônios C1 é desencadeada pela ativação de 

receptores adrenérgicos localizados na região do preBötC. Além disso, como as evidências, 

encontradas até o momento, sugerem que as respostas desencadeadas pela ativação dos 

neurônios C1 são predominatemente promovidas pela liberação de glutamato (Abbott et al., 

2012; Depuy et al., 2013; Holoway et al., 2013; Abbott et al., 2014; Halloway et al., 2015), 

também especulamos que o aumento da ventilação promovido pela ativação optogenética dos 

neurônios C1 promove aumento da respiração por meio da ativação de receptores 

glutamatéricos localizados no preBötC.  

 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 OBJETIVO
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2.1 Objetivo geral 

 

Investigar se os neurônios catecolaminérgicos do grupamento C1 contribuem para os 

ajustes respiratórios promovidos pela ativação dos quimiorreceptores periféricos e centrais. 

 

2.1 Objetivos específicos   

 

1) Investigar se a lesão seletiva dos neurônios catecolaminérgicos do grupamento C1, 

localizados no bulbo ventrolateral rostral, altera os ajustes cardiorrespiratórios 

promovidos pela ativação dos quimiorreceptores periféricos e centrais 

 

2) Investigar se a lesão seletiva dos neurônios catecolaminérgicos que se projetam para 

medula espinal (C1 e A5), altera os ajustes cardiorrespiratórios induzidos pela ativação 

dos quimiorreceptores periféricos e centrais.  

 

3) Investigar se o aumento da ventilação induzido pela ativação optogenética dos 

neurônios catecolaminérgicos do grupamento C1 dependem da ativação de receptores 

glutamatérgicos e/ou adrenérgicos localizados na região do preBötC. Além disso, será 

investigado se os neurônios catecolaminérgicos do grupamento C1 apresentam 

conexões diretas com o preBötC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 MATERIAIS E MÉTODOS
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3.1 Cuidados Éticos 

 

 Os procedimentos realizados neste estudo estão de acordo com os Princípios Éticos de 

Experimentação Animal, adotados pelo Conselho Nacional de Controle de Experimentação 

Animal (CONCEA), e foram aprovados pela Comissão de Ética no Uso de Animais (CEUA) 

da Universidade de São Paulo (ICB-USP) em 25/02/2014, registrado sob número 07, na folha 

15, do livro 3.   

 

3.2 Animais 

 

 Os experimentos foram realizados em ratos albinos da linhagem Wistar (Rattus 

novergicus albinus, Rodentia, Mammalia), provenientes do Biotério Central de Ratos do 

Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo, com massa corporal entre 250-

320g, antes do primeiro procedimento experimental. Os animais foram mantidos em gaiolas 

coletivas de polipropileno (4 animais/gaiola), forradas com maravalha e abastecidas com ração 

e água ad libitum. As gaiolas foram alojadas, no Biotério do Departamento de Fisiologia e 

Biofísica, sob condições adequadas de temperatura e umidade e sob ciclo claro-escuro de 12 

horas, no qual a luz foi programada para acender as 6h00min. 

 

3.3 Produção e titulação do lentivirus  

 

 O vetor lentiviral foi preparado utilizando um constructo pLenti-PRSx8-

hChR2(H134R)-eYFP-WPRE; abreviado como PRSx8-ChR2-eYFP, o qual apresenta uma 

versão aprimorada do canal catiônico de foto-ativação ChR2(H134R) fundido a proteína 

fluorescente eYFP (Abbot et al., 2009; Manuet et al., 2014). A expressão do transgene está sob 

controle de um promotor sintético seletivo para Phox2a/b (PRSx8), expresso em neurônios 

catecolaminérgicos do grupamento C1 (Card et al., 2006; Abbott et al., 2009; Kanbar et al., 

2010; Card et al., 2011; Abbott et al., 2012; Bruinstroop et al., 2012; Sevigny et al., 2012; 

Abbott et al., 2013). 

 Resumidamente, pSPAX2 e VSV-g, utilizados como plasmídeos de empacotamento, 

foram co-transfectados com PRSx8-ChR2-eYFP por meio do método de precipitação com 

fosfato de cálcio. Os sobrenadantes de lentivirais foram coletados 24 e 48 h após a transfecção 

e, em seguida, foram concentrados por ultracentrifugação (23000 rpm, durante 90 min, a 4 °C) 
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em um rotor com balde de balanço (SW32Ti, Beckman Coulter, Brea, CA, EUA). Após 

centrifugação, o meio foi descartado e o sedimento foi ressuspenso em 25 μL de solução de 

salina balanceada de Hank (Life Technologies, CA, EUA), dividido em alíquotas e armazenado 

à -80 °C. Avaliamos o título do vírus através do kit ELISA Quick Titer TM Lentivirus Titer kit 

(Cell Biolabs, Inc, EUA). O lote de vírus utilizado nos experimentos do presente estudo 

apresentou uma titulação de 2 x 109 moléculas de DNA de transgene incorporadas por ml.  

 

3.4 Procedimentos pré-experimentais 

 

3.4.1 Anestesia e cuidados pós-cirúrgicos 

 

 Em todos os procedimentos cirúrgicos, os animais foram anestesiados com uma 

mistura de cetamina (80 mg/kg de massa corporal, intraperitoneal: i.p.) e xilazina (7 mg/kg de 

massa corporal, i.p.) e receberam doses profiláticas de antibiótico (Pentabiótico Veterinário 

Pequeno Porte, via intramuscular, 0,2 ml/rato) e analgésico (Cetoprofeno 1%, subcutâneo, 0,03 

ml/rato) ao final das cirurgias. Para evitar infecções, os procedimentos cirúrgicos foram 

conduzidos sob condições assépticas. Ao longo do período de recuperação, a massa corporal 

foi registrada e utilizada como parâmetro para avaliar a recuperação pós-cirúrgica. 

 

3.4.2 Injeções de drogas no encéfalo e na medula espinal 

 

3.4.2.1 Injeções de drogas no encéfalo  

 

 Sob a anestesia, foi realizada depilação e assepsia da porção superior da cabeça dos 

animais. Após fixar os animais no aparelho estereotáxico (modelo Kopf 1760), foi realizada 

uma incisão longitudinal na pele e no tecido subcutâneo da porção superior da cabeça, para 

expor as suturas cranianas bregma e lambda, utilizadas como referências para medida das 

coordenadas estereotáxicas. Após a craniotomia, realizada para possibilitar o acesso a superfície 

dorsal do encéfalo, uma injetora (agulhas 33G ou pipeta de vidro com 10-15 µm de diâmetro 

interno) foi posicionada na região alvo (ver coordenadas estereotáxicas: Tabela 1) para injeção 

de toxinas, vetores virais ou traçadores neuronais. Após as injeções, as injetoras foram mantidas 

na região por pelo menos 5 min. Após a remoção da injetora, a pele foi suturada. 
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Tabela 1 – Coordenadas estereotáxicas. 

Região encefálica 

Coordenadas estereotáxicas 

Ântero/Posterior 

(Lambda) 

Médio/Lateral 

(Linha média) 

Dorso/Ventral 

(Dura mater) 

RVLM  -2,9 mm -/+ 1,8 mm -8,4 mm 

VLP  -2,5 mm -/+ 1,9mm -8,5mm 

PreBötC -3,2 mm + 1,8 mm -8,0 mm 

Legenda. RVLM: bulbo ventrolateral rostral; VLP: ponte ventrolateral; preBötC: complexo-pre 

Bötzinger. 

 

 Nos diferentes protocolos experimentais, realizados no presente estudo, foram 

realizadas injeções de toxina, traçador neuronal ou vetor viral em diferentes regiões encefálicas 

(Tabela 2). No RVLM, a toxina anti-dopamina β-hidroxilase conjugada com saporina (Anti-

DH-SAP: 21ng/100nl; diluída em salina 0,9%; Advanced Targeting Systems, San Diego, CA) 

foi injetada diretamente no RVLM, para promover a depleção dos neurônios 

catecolaminérgicos do grupamento C1. O vetor viral, LVV-PRSx8-ChR2-eYFP, o qual 

transduz neurônios que expressam o fator de transcrição Phox2a/b, tais como os neurônios do 

grupamento C1, foi utilizado com duas finalidades distintas: mapear as conexões anatômicas 

entre grupamento C1 e regiões envolvidas no controle respiratório (traçador neuronal 

anterógrado) e promover a ativação seletiva dos neurônios C1 (optogenética). Na região 

ventrolateral da ponte (VLP), a toxina 6-hidroxidopamina (6-OHDA: 12 µg/ml; diluída em 

salina 0,9% e ácido ascórbico 0,3%; Sigma Aldrich) foi injetada para promover a depleção de 

neurônios catecolaminérgicos do grupamento A5. No preBötC, o traçador neuronal cólera 

toxina B (CTB, 1% diluído em água deionizada; List Biological, Campbell, CA) foi injetado 

diretamente na região para identificar os grupamentos neurais bulbares que se projetam para a 

região. As injeções de toxinas foram realizas utilizando injetoras de metal (33G) conectadas a 

uma seringa de precisão (Hamilton company, NV, USA), enquanto as injeções de vetor viral e 

traçadores neuronais foram realizadas utilizando pipetas de vidro (10 µm de diâmetros interno) 

conectadas ao aparelho Pico Spritzer II (General Valve Corporation, NJ, USA), o qual 

possibilita a injeção das drogas via pulsos controlados de pressão (pressão gerada por 

nitrogênio).  

 

Tabela 2 –  Drogas administradas no encéfalo – acesso dorsal. 

Região 

encefálica 
Droga 

Concentração/ 

Titulação 

Volume 

(Número de injeções) 

 

RVLM 

 

 

Toxina: anti-DβH-SAP 2,4 ng/100 nL 
100 nl 

(1/lado) 

Controle: salina estéril 0,9% 
100 nl 

(1/lado) 
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RVLM 

 

Vetor viral: PRSx8-ChR2-eYFP 

(Traçador neuronal) 
2 x 10^9 TU/ml 

100 nl 

(1) 

Vetor viral: PRSx8-ChR2-eYFP 

(Optogenética) 
2 x 10^9 TU/ml 

200 nl 

(2/1 lado) 

VLP 

 

Toxina: 6-OHDA + ácido ascórbico 12 ng/ml 
200 nl 

(1/lado) 

Veículo: salina + ácido ascórbico 0,9% + 0,3% 
200 nl 

(1/lado) 

PreBötC Traçador neuronal: CTB 1% 
30 nl 

(1) 

Legenda. RVLM: bulbo ventrolateral rostral; VLP: ponte ventrolateral; preBötC: complexo-pre 

Bötzinger; Immuno toxina saporina conjugada com anti-dopamina β-hidroxilase (anti-DβH-SAP) 

diluída em solução salina 0,9%; 6-hidroxidopamina (6-OHDA) diluída em solução salina 0,9% e 0,3% 

de ácido ascórbico; CTB: traçador retrógrado cólera toxina b. 

 

 

3.4.2.2 Injeções de drogas na medula espinal. 

 

 Sob a anestesia, foi realizada assepsia e depilação do dorso dos animais. Após 

posicionar o animal no aparelho estereotáxico (modelo Kopf 1760), a medula espinal foi 

estabilizada, com auxílio de uma pinça hemostática. Com o auxílio de um bisturi, foi realizada 

uma incisão de aproximadamente 7 cm no dorso dos animais. Os músculos foram afastados, 

para possibilitar o acesso às vértebras. Para expor a medula espinal, as porções superiores de 2 

vértebras subsequentes, entre os seguimentos torácicos T4-T8, foram cuidadosamente 

removidas. Pipetas de vidro (diâmetro de ponta: 10µm) acopladas ao aparelho Pico Spritzer II 

(General Valve Corporation, NJ, USA) foram utilizadas para realizar as injeções, sob pulsos de 

pressão controlados, na medula espinal. As coordenadas utilizadas para as injeções na região 

torácica (T4-T8) da medula espinal foram: 0,5mm lateral a linha média e 1,0mm ventral em 

relação à superfície da medula espinal. Após as injeções, a pele foi suturada. 

 Na medula espinal foram realizadas injeções de toxina do traçador retrógrado nos 

segmentos torácicos T4-T8 (Tabela 3). A toxina anti-dopamina β-hidroxilase conjugada com 

saporina (Anti-DβH-SAP: 21ng/100nl; diluída em salina 0,9%; Advanced Targeting Systems, 

San Diego, CA) foi injetada diretamente na medula espinal, para promover a lesão retrograda 

dos neurônios catecolaminérgicos C1 que se projetam para medula espinal. O traçador 

retrógrado Fluoro-Gold (FG, 2% em salina estéril; Fuorochrome, Inc. Englewood, CO, USA) 

foi bilateralmente injetado na porção torácica medula espinal (T4-T8), para possibilitar a 
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identificação e quantificação dos neurônios catecolaminérgicos e não-catecolaminérgicos 

localizados no RVLM e na VLP. 

 

Tabela 3 –  Drogas administradas na medula espinal. 

Região Droga 
Concentração/ 

Titulação 

Volume  

(Número de injeções) 

Medula 

espinal  

(T4-T8) 

Toxina: anti-DβH-SAP 2,4 ng/100 nL 
100 nl 

(2/lado) 

Controle: salina estéril 0,9% 
100 nl 

(2/lado) 

Traçador neuronal: FG 2%/salina 0,9% 
100 nL 

(1/lado) 

Legenda. Immuno toxina saporina conjugada com anti-dopamina β-hidroxilase (anti-DβH-SAP) diluída 

em solução salina 0,9%; Traçador retrógrado Fluoro-Gold (FG) diluído em salina 0,9%. 

 

 

3.4.3 Implante de cateter na artéria femoral 

 

 O implante de cateter na artéria femoral foi realizado para possibilitar o registro dos 

parâmetros cardiovasculares em animais não anestesiados. Após a tricotomia e a assepsia da 

pele da pata, foi realizada uma incisão longitudinal com aproximadamente 2 cm. O tecido 

adiposo subcutâneo foi afastado, possibilitando o acesso à artéria femoral. A artéria foi isolada 

dos tecidos adjacentes e o fluxo sanguíneo foi interrompido, com auxílio de uma linha. Após 

uma pequena incisão, o cateter de polietileno foi inserido na artéria e, para evitar o seu 

deslocamento, foi amarrado acima e abaixo do local da incisão. A extremidade livre foi 

conduzida ao dorso, subcutaneamente, com o auxílio do trocater e, após a sua fixação, a pele 

foi suturada. Os registros de pressão arterial pulsátil foram realizados 24 horas após a cirurgia.  

 Os cateteres foram confeccionados com tubos de polietileno (PE50:0,58 mm de 

diâmetro interno e 7 cm de comprimento e PE10:0,28 mm de diâmetro interno e 2,5 cm de 

comprimento) soldados por aquecimento. Antes do implante, os cateteres foram testados e 

preenchidos com salina heparinizada (0,1 ml de heparina 5000 U diluída em 20 ml de salina 

0,9%) para evitar a coagulação do sangue. A extremidade do cateter foi obstruída com um pino 

de aço (24G). 
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3.4.4 Cirurgias preparatórias - Optogenética em animais anestesiados 

 

 Inicialmente, os animais foram anestesiados, via inalação de uma mistura de halotano 

5% em oxigênio 100%. Após a traqueostomia, os animais foram conectados ao sistema de 

ventilação artificial (halotano2% em oxigênio 100%) e ao capnômetro, para monitorar o 

dióxido de carbono (CO2) expirado. Em seguida, os nervos vagos foram identificados e 

seccionados bilateralmente, a fim de evitar influência do reflexo de estiramento pulmonar nos 

parâmetros avaliados. Para registro da pressão arterial, foi inserido um cateter na artéria 

femoral, e, para administração endovenosa de anestésico (uretano:1,2 g/kg; Sigma Aldrich), foi 

inserido um cateter na veia femoral. Para ativação optogenética do grupamento C1 e injeção de 

fármacos no preBötC, a superfície ventral do encéfalo foi exposta. Para isso, a traqueia foi 

secionada e os músculos que encobrem o encéfalo foram rebatidos. Após a craniotomia, a dura-

máter foi cuidadosamente removida, possibilitando o acesso à superfície ventral do encéfalo. 

Como parâmetro respiratório, a atividade eletromiográfica do músculo diafragma foi 

diretamente registrada por meio da inserção de um par de eletrodos de fios de prata. Por fim, 

um termistor foi inserido no reto (aproximadamente 5 cm do esfíncter anal) para monitoramento 

da temperatura corporal.  

 Ao término dos procedimentos cirúrgicos preparatórios, o anestésico inalatório foi 

substituído pelo anestésico endovenoso uretano (1,2 g/kg). A partir deste momento, os animais 

foram ventilados exclusivamente com oxigênio 100%, para evitar a contribuição dos 

quimiorreceptores periféricos nos ajustes ventilatórios e pressóricos. A bomba de ventilação 

artificial foi mantida em uma frequência entre 40-50 ciclos/s e um volume de1,2 ml/100 g de 

massa corporal. O CO2 expirado foi mantido entre 4-5%, gerando uma atividade basal do 

músculo diafragma em torno de 40-50 ciclos/s. As manipulações encefálicas (fotoestimulação 

e a administração de drogas) foram iniciadas 30 minutos após a substituição do anestésico 

inalatório pelo anestésico endovenoso.  

 

3.5 Procedimentos experimentais  

 

3.5.1 Ventilação pulmonar em animais não anestesiados- Pletismografia de corpo inteiro 

 

 O método barométrico de pletismografia de corpo inteiro foi utilizado para avaliar os 

parâmetros ventilatórios em animais não anestesiados (EMKA Technologies, Falls Church, 

VA, USA). Neste sistema, a caixa acrílica é acoplada a um sistema automático de regulação do 
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fluxo de ar, a uma bomba que remove o ar de dentro da caixa, a um sensor que mede a variação 

de pressão de ar dentro da caixa e a um a termômetro que registra simultaneamente temperatura 

e umidade relativa do ar. Dentre as vantagens de utilizar um sistema com controle de fluxo de 

ar dentro da caixa estão a maior precisão e controle do estímulo gerado pelas alterações nas 

concentrações dos gases e uma menor variação das condições ambientais dentro da caixa.  

 Antes do início dos experimentos, o sistema foi calibrado, com o auxílio de uma 

seringa acoplado a caixa acrílica, por meio da injeção de 20 ml de ar no intervalo de tempo de 

2s. A integral da curva foi utilizada como referência para calibração. Os reguladores de fluxo, 

conectados aos cilindros de O2, N2 e CO2foram programados para gerar um fluxo de ar padrão 

de 1,5 l/min (software EMKA IOX 2.9). O sinal gerado pela variação de fluxo dentro da caixa 

acrílica foi registrado e analisado pelo software EMKA IOX 2.9 (EMKA Technologies). Os 

parâmetros respiratórios foram automaticamente calculados, utilizando a formula a Drorbaugh 

and Fenn (1955) e posteriormente corrigidos pela massa corporal. Modificações na temperatura, 

umidade de pressão atmosférica dentro da câmara de registro foram continuamente registradas 

e utilizadas para correção automática do cálculo do volume corrente. Os parâmetros 

respiratórios avaliados foram frequência respiratória (fR, respiração por minuto - bpm), volume 

corrente (VT, ml/kg), ventilação minuto (VE, ml/kg/min), o tempo inspiratório (TI, s) e o tempo 

expiratório (TE, s). 

 Nos diferentes protocolos experimentais (Ilustração 2), os parâmetros ventilatórios 

foram avaliados em 3 condições experimentais: normóxia (21% de O2 balanceado com N2), 

hipóxia (8% de O2 balanceado com N2) e hipercapnia (7% de CO2, 21% de O2 e 72% de N2). 

Os registros ventilatórios das três condições experimentais foram realizados em uma única 

sessão experimental. Para evitar o efeito de ordem, a exposição às diferentes concentrações de 

gases (normóxia, hipóxia e hipercapnia) foi realizada de maneira aleatória. Os animais foram 

expostos a hipóxia e hipercapnia durante 10 min. Experimentos pilotos demonstraram que, após 

uma situação de hipóxia ou hipercapnia, eram necessários 20 minutos em normóxia para que 

os parâmetros ventilatórios retornassem aos valores basais. Dessa maneira, apenas a situação 

experimental normóxia teve duração de 20 min. 

 

 
Ilustração 2 – Sessão experimental - Pletismografia de corpo inteiro em animais não 

anestesiados. 
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3.5.2 Atividade respiratória em animais anestesiados - Eletromiografia do músculo diafragma 

 

 Nos experimentos realizados em animais anestesiados, a atividade eletromiográfica do 

músculo diagrama foi utilizada como parâmetro inspiratório. O eletrodo bipolar inserido no 

músculo diafragma foi conectado ao conversor analógico-digital AC/DC (corrente 

direta/corrente alternada) (CED 1401, Cambrigdge Electronic Design, UK) para converter o 

sinal gerado pela contração do músculo diafragma em sinais digitais. O sinal, previamente 

amplificado (10-100 Hz) e filtrado (passa baixa: 30-300 Hz), foi analisado utilizando o software 

Spike 2 (Versão 6.12; Cambridge Eletronic Design, UK). Nos protocolos de optogenética em 

animais anestesiados, a atividade do músculo diafragma (frequência disparo - DiaEMG freq) foi 

avaliada antes e após a foto estimulação (Laser ON) e injeções de fármacos (antagonistas 

gluamatérgicos ou adrenérgicos no preBötC) na superfície ventral do encéfalo (Ilustração 3).  

 

 

Ilustração 3 – Sessão experimental - Optogenética em animais anestesiados. 

 

3.5.3 Fotoestimulação do RVLM  

 

 O método de optogenética utiliza constructos virais com proteínas codificadas, que ao 

serem ativadas por um feixe de luz específico, promovem despolarização ou hiperpolarização 

em células neurais específicas, permitindo o estudo seletivo de circuitarias neurais (Deisseroth 

et al. 2006). No presente estudo, o lentivirus PRSx8-ChR2-eYFP foi injetado no RVLM para 

promover a expressão dos canais de rodopsina 2, ativados por laser azul (comprimento de onda 

de 473 nm) em neurônios da região que expressam o fator de transcrição Phox2a/b, sob controle 

do promotor PRSx8. A proteína fluorescente amarela (e-YFP) foi expressa nos neurônios 

transfectados pelo vírus, possibilitando a identificação e quantificação do número de neurônios 

transfectados.  
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 Um sistema de foto estimulação é composto por um laser de diodo azul com 

comprimento de onda de 473 nm (Crystal laser Model BC-473-060-M; Reno, NV, USA), um 

controlador de frequência e duração dos pulsos de luz emitidos (Grass Technologies/Astro-Med 

Inc., Warwick, RI, USA) e um cabo de fibra óptica (diâmetro interno: 2,5 mm) que conduz a 

luz até a região de interesse. Cada série de estimulação consistiu de pulsos de 10 ms, 

disponibilizados em uma frequência de 20 Hz durante 30 s. A mesma fibra óptica foi utilizada 

em todos os experimentos. Antes do bloqueio dos receptores glutamatérgicos ou adrenérgicos 

foram realizados pelo menos 2 estímulos, separados por 15 minutos de intervalo, na superfície 

região do RVLM onde foi observada maior magnitude de efeito na pressão arterial. A 

fotoestimulação do RVLM foi repetida 10 min após a injeção unilateral dos fármacos no 

preBötC. Os estímulos foram realizados na superfície ventral do encéfalo para evitar a lesão 

mecânica causada pela inserção da fibra óptica em regiões envolvidas no controle respiratório, 

localizadas em íntimo contato com o RVLM, como o complexo de Bötzinger.  

 

3.5.4 Injeções de fármacos na superfície ventral do encéfalo em animais anestesiados 

 

 Nos experimentos realizados em animais anestesiados, antagonista de receptores 

glutamatérgico ionotrópico ou coquetel contendo antagonistas de receptores alfa e beta-

adrenérgicos foram administrados diretamente no preBötC via pulsos de pressão (Pico Spritzer 

II; General Valve Corporation, NJ, USA) (Tabela 4). 

 

Tabela 4 –  Drogas administradas no encéfalo – acesso ventral. 

Região Droga 
Concentração 

 

Volume  

(Número de injeções) 

PreBötC 

Ácido quinurênico diluído em salina acidificada 

Ácido quinurênico 

(Antagonista de receptores ionotrópicos 

glutamatérgicos) 

200 mM 

30 nl 

(1: unilateral) 

 

Coquetel: iombina + propranolol + prazosina diluído em propilenoglicol 2% 

Ioimbina 

(Antagonista de receptores α2-

adrenérgico) 

200 µM 

30 nl 

(1: unilateral) 

 

Propranolol 

(Antagonista de receptoers β-

adrenérgicos)  

200 µM 

Prazosina 

(Antagonista de receptoers α1-

adrenérgicos) 

100 µM 

Legenda. PreBötC: complexo pre Bötzinger. Obs. Para verificar os sítios de injeção, microesferas de 

látex (vermelho e verde, 2%) foram adicionadas aos fármacos.  
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3.6 Procedimentos pós-experimentais 

 

3.6.1 Perfusão e remoção dos encéfalos 

 

 Os animais foram anestesiados profundamente com pentobarbital sódico (60 mg/kg, 

intraperitoneal). Após a abertura da caixa torácica e secção do músculo diafragma, uma cânula 

conectada a uma bomba de perfusão foi inserida no ventrículo cardíaco esquerdo para a 

perfusão das soluções salina (pH 7,4; volume perfundido: 250 ml) e paraformaldeído (4% em 

0,1M de fosfato, pH 7,4; volume perfundido: 500ml). Em seguida, os encéfalos e as medulas 

espinais (nos protocolos nos quais foram feitas manipulações na medula espinal) foram 

removidos e mantidos por 4 horas em paraformaldeído para fixação. Após 4 horas, os tecidos 

foram transferidos para sacarose (20% diluída em PBS 0,4). Os encéfalos foram congelados e 

cortados em fatias de 40 µm utilizando um micrótomo de congelamento. As fatias, armazenadas 

em solução crioprotetora (20% de glicerol, 30% de etileno glicol em 50 mM de fosfato, pH 

7,4), foram mantidas em um -20 °C até o início das análises imunoistoquímicas (Schreihofer, 

Guyenet, 1997) 

 

3.6.2 Protocolo geral de imunofluorescencia  

 

 A técnica de imunofluorescencia foi utilizada, nos diferentes protocolos 

experimentais, para identificar neurônios e astrócitos em regiões bulbares e pontinas. Todos os 

anticorpos (Tabela 5) foram diluídos em solução tampão fosfato-salina contendo 1% de normal 

donkey serum (Jackson Immuno Research Laboratories) e 0,3% de Triton X-100. O tempo de 

incubação dos tecidos variou entre 18-24 horas para os anticorpos primários e 2-3 horas para 

os anticorpos secundários. 

 Ao término do protocolo, as fatias encefálicas, com 40 µm de espessura e espaçadas 

por 240 µm de distância (1:6), foram montadas em sequência rostro-caudal em lâminas 

gelatinizadas. As lâminas foram desidratadas (utilizando uma bateria de álcool e xilol) e, 

posteriormente, as lamínulas foram fixadas com DPX (Sigma Aldrich, USA). A marcação para 

tirosina hidroxilase (TH) foi utilizada para identificar os neurônios catecolaminérgicos pontinos 

e bulbares afetados pelas injeções das toxinas (Anti-DβH-SAP ou 6-OHDA) e para quantificar 

a extensão da trasfecção promovida pela injeção do vetor viral. O TH também foi utilizado para 

identificar terminais catecolaminérgicos. A marcação para triptofano hidroxilase (TrpOH), 

utilizada para identificar neurônios serotoninérgicos, foi realizada como controle de 



48 

 

seletividade da lesão promovida pela toxina anti-DβH-SAP. A marcação para proteína glial 

fibrilar ácida (GFAP), utilizada para identificar os astrócitos, também foi utilizada como 

controle de seletividade da lesão promovida pela injeção da toxina anti-DβH-SAP. A marcação 

para proteína fluorescente verde (GFP) foi utilizada para identificar os neurônios e terminais 

transfectados pelo lentivírus PRSx8-ChR2-eYFP. O transportador de glutamato vesicular 2 

(VGlut2) foi utilizado para identificar terminais glutamatérgicos. O marcador para o traçador 

retrógrado cólera toxina b (CTB) foi utilizado para identificar os neurônios que incorporaram 

o traçador neural retrógrado.   

 As lâminas de imunofluorescência foram avaliadas sob iluminação epifluorescente, 

em microscópio multifuncional Zeiss Axioimager A1 (Zeiss, Muenchen, Germany), o qual 

também foi utilizado para aquisição de imagens dos cortes histológicos e para realização das 

análises. As fotomicrografias foram adquiridas usando uma câmera Zeiss Axiocan HRc e foram 

utilizadas para quantificar o número de células marcadas. O Software Canvas (ACD Systems, 

Victoria, Canada, v. 9.0) foi utilizado para os desenhos esquemáticos dos cortes encefálicos. A 

nomenclatura anatômica empregada foi descrita em relação ao polo caudal do núcleo motor do 

facial (bregma = -11,6 mm) e foi confirmada pelo atlas de Paxinos e Watson (Paxinos,Watson 

2005). 

 

Tabela 5 – Anticorpos primários e secundários. 

Células avaliadas Anticorpos Concentração Marca 

Neurônios e terminais 

catecolaminérgicos 

(TH+) 

Primário: 18 h 

Mouse  TH 

 

(1:1000) 

 

Chemicon, Temecula 

(CA, USA) 

Secundário: 2h 

Alexa 488 Donkey  Mouse 

Cy3 Goat  Mouse 

 

(1:200) 

 

Jackson 

(West Grove, PA, 

USA) 

Neurônios 

serotoninérgicos 

(TrpOH+) 

Primário: 24h 

Mouse TrpOH 

 

(1:1000) 

 

Chemicon, Temecula 

(CA, USA) 

Secundário: 3h 

Cy3 Mouse Goat 

(1:200) 

 

Jackson 

(West Grove, PA, 

USA) 

Astrócitos 

(GFAP+) 

Primário: 24 h 

Mouse  GFAP 

 

(1:1000) 

 

Chemicon, Temecula 

(CA, USA) 

Secundário: 4h 

Cy3 Goat  Mouse 

(1:200) 

 

Jackson 

(West Grove, PA, 

USA) 

 

Primário: 24 h 

Chicken  GFP 

 

(1:1000) 
Chemicon, Temecula 

(CA, USA) 
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Neurônios e teminais 

transfectados pelo 

lentivirus 

(GFP+) 

 

Secundário: 4h 

Cy3 DonkeyChicken 

(1:200) 

 

Jackson 

(West Grove, PA, 

USA) 

 

Terminais 

glutamatérgicos 

(VGlut2+) 

 

 

Primário: 36 h 

Guinea PigVGlut2 

 

 

(1:2000) 

Chemicon, Temecula 

(CA, USA) 

Secundário: 2h 

Alexa488 DonkeyGuinea Pig 

 

(1:200) 

 

Jackson 

(West Grove, PA, 

USA) 

 

Neurônios que 

incorporaram o 

traçador retrógrado 

(CTB+) 

 

 

Primário: 36 h 

GoatCTB 

 

 

(1:2000) 

Chemicon, Temecula 

(CA, USA) 

Secundário: 2h 

Cy3 DonkeyGoat 

 

(1:200) 

 

Jackson 

(West Grove, PA, 

USA) 

Legenda. TH: tirosina hidroxilase; TrpOH: triptofano hidroxilase; GFAP: proteína glial fibrilar ácida; 

GFP: proteína fluorescente verde; VGlut2: transportador de glutamato vesicular 2; CTB: cólera toxina 

b. 

 

3.7 Parâmetros avaliados e calculados 

 

3.7.1 Parâmetros respiratórios - Pletismografia de corpo inteiro em animais não anestesiados 

 

 Os parâmetros avaliados foram: frequência respiratória (fR, bpm), pico do fluxo 

inspiratório (PIF), pico do fluxo expiratório (PEF), volume corrente (VT, ml/kg), ventilação 

minuto (VE, ml/min/kg), tempo de relaxamento expiratório (RT, s), tempo inspiratório (TI, s), 

tempo expiratório (TE, s) (Ilustração 4). O volume corrente foi calculado automaticamente, de 

acordo com a fórmula proposta por Drorbaugh e Fenn (1955), utilizando para o cálculo: os 

valores de umidade relativa do ar dentro da caixa pletismografia, a temperatura do ar dentro da 

caixa pletismografica, a pressão atmosférica e a temperatura corporal do animal (Drorbaugh, 

Fenn 1955). A frequência respiratória foi avaliada pela contagem do número de ciclos 

respiratórios (PIF+PEF = 1 ciclo). 
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Ilustração 4 – Parâmetros ventilatórios.  
Legenda: VT: volume corrente; PIF: pico de fluxo inspiratório; PEF: pico de fluxo expiratório; Ti: 

tempo inspiratório; Te: tempo expiratório; RT: tempo de relaxamento expiratório. 

 

 

 O cálculo da área sob a curva (AUC, ml) dos registros de fluxo respiratório foi 

realizado por meio da integração pelo método do trapézio com o objetivo de inferir o volume 

total de ar recrutado em cada fase do ciclo respiratório. Por convenção, reduções do fluxo 

representam a inspiração, enquanto aumentos representam a expiração. Durante o repouso, as 

curvas de fluxo respiratório foram divididas em duas fases: inspiração (I) e expiração passiva 

(E1). Durante os estímulos, hipóxia ou hipercapnia, as curvas de fluxo foram divididas em três 

fases: inspiração (I), expiração passiva (E1) e expiração ativa (E2).  

 O número de suspiros foi quantificado ao longo dos registros de fluxo respiratório nas 

situações experimentais normóxia e hipóxia e foi expresso como número de suspiros por 5 min 

(suspiros/5 min). Os suspiros, caracterizados como eventos de elevada amplitude seguidos por 

um período de apneia (denominado como apneia pós-suspiro, s). 

 

 

3.7.2  Parâmetros respiratórios - Eletromiografia do músculo diafragma em animais 

 anestesiados 

 

 Nos animais anestesiados, o sinal gerado pela atividade eletromiográfica do músculo 

diafragma foi integrado. O número de ciclos respiratórios por minutos foi avaliado pela 

contagem do número de picos observados em um determinado intervalo de tempo. As alterações 

na frequência de disparo do músculo diafragma foram analisadas antes e após o bloqueio dos 

receptores glutamatérgicos e adrenérgicos localizados na região do complexo pré-Bötzinger. 
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3.7.3 Parâmetros cardiovasculares em animais não anestesiados e anestesiados 

 

 A pressão arterial foi registrada continuamente por meio do cateter implantado na 

artéria femoral. A conexão entre do cateter implantado nos animais e o amplificador foi 

realizada por meio de uma extensão confeccionada com tubo de polietileno e uma cânula de 

metal (22G). Os sinais analógicos foram convertidos em sinais digitais e os dados foram 

armazenados em um computador utilizando um software apropriado. Os dados foram coletados 

com uma frequência de amostragem de 2 kHz para possibilitar a avaliação dos componentes 

espectrais no domínio da frequência. Os valores de pressão arterial sistólica (PAS), pressão 

arterial diastólica (PAD), pressão arterial média (PAM) e frequência cardíaca (FC), foram 

derivados da pressão arterial pulsátil (PAP). O duplo produto, utilizado como um índice do 

trabalho cardíaco, foi calculado como o produto da pressão arterial pela frequência cardíaca 

(mmHg*bpm). 

 

3.7.3.1  Variabilidade da frequência cardíaca e pressão arterial sistólica em animais não 

 anestesiados 

 

 As análises da variabilidade da frequência cardíaca e da pressão arterial, no domínio 

do tempo e da frequência, foram realizadas para estimar a contribuição dos componentes do 

sistema nervoso autônomo nos ajustes cardíacos e vasculares. As análises do domínio do tempo 

consistiram do cálculo da média do intervalo de pulsos (IP) e da PAS bem como os desvios 

padrão e variâncias de suas respectivas séries temporais. As análises no domínio da frequência 

foram realizadas pelo método da Transformada Rápida de Fourier que converteu a série de 

intervalos R-R do domínio do tempo para o domínio da frequência. As séries de intervalos R-

R foram interpoladas (10 Hz: número de vezes que um determinado fenômeno ocorre em 

relação ao tempo) para garantir que as amostras fossem distribuídas em um mesmo intervalo de 

tempo, critério exigido para o cálculo da variabilidade pela Transformada Rápida de Fourier. 

Os componentes para muito baixa frequência (VLF: < 0,20 Hz), baixa frequência (LF: 0,20 – 

0,75 Hz) e alta frequência (HF: 0,75- 4,5 Hz) foram obtidos por meio da densidade de potência 

por integração do espectro (Ceroni et al., 2009). No coração, o componente de alta frequência 

estima a atividade das fibras autônomas parassimpáticas e o componente de baixa frequência 

indica a atividade das fibras autônomas simpáticas. Ao passo que no vaso, o componente de 

baixa frequência estima a atividade simpática vascular. 
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3.8 Análise estatística 

 

 Os dados estão expressos como média  erro padrão da média. A análise estatística foi 

realizada pelo programa Sigma Stat 4.0 (Jandel Corporation, Point Richmond, CA). Antes de 

realizar as comparações estatísticas os dados foram submetidos a testes de normalidade 

(Shapiro-Wilk) e homocedasticidade. Para comparação entre as médias dos parâmetros 

ventilatórios (VT, VE, fR, TI e TE) e cardiovasculares (PAM e FC) nas diferentes condições 

experimentais (normóxia, hipóxia e hipercapnia) utilizamos a análise de variância (ANOVA) 

de duas vias com medidas repetidas seguida pelo teste de Student-Newman-Keuls, quando 

apropriado. O mesmo teste foi utilizado para avaliar os parâmetros cardiorrespiratórios nos 

experimentos de optogenética em animais anestesiados. As quantificações neuronais ao longo 

do bregma foram comparadas por meio da ANOVA de uma ou duas vias com medidas repetidas 

(dependendo do protocolo), seguida pelo teste de Student-Newman-Keuls, quando apropriado. 

Por fim, os parâmetros ventilatórios basais foram analisados mediante o Test T de Student não 

pareado. A análise de correlação de Pearson foi utilizada para avaliar a associação entre o 

número de neurônios e as mudanças ventilatórias promovidas pela hipóxia e hipercapnia. O 

índice de significância adotado foi de p<0,05. 

 

3.9 Protocolos experimentais 

 

3.9.1 Protocolo experimental (1) 

 

Objetivo: avaliar se os neurônios catecolaminérgicos do grupamento C1, localizados no RVLM, 

contribuem para os ajustes cardiorrespiratórios basais e desencadeados pela hipóxia e pela 

hipercapnia.  

 

Desenho experimental: neste protocolo experimental, foram utilizados dois grupos distintos de 

animais: a) um para avaliar os parâmetros respiratórios e b) outro para avaliar os parâmetros 

cardiovasculares. Para promover a depleção seletiva de neurônios catecolaminérgicos do 

grupamento C1, os animais foram submetidos a injeções bilaterais da imunotoxina saporina 

conjugada com anti-dopamina--hidroxilase (anti-DH-SAP), diretamente no RVLM. Como 

controle, os animais receberam injeções bilaterais de salina (NaCl 0,9%) no RVLM. Quinze 

dias após as injeções, os parâmetros ventilatórios e cardiovasculares foram avaliados em três 

situações experimentais: normóxia (21% O2, balanceado com N2, durante 20 minutos), hipóxia 
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(8% de O2 balanceado com N2, durante 10 minutos) e hipercapnia (7% CO2, 21% O2, 

balanceado com N2, durante 10 minutos). Para registro da pressão arterial, os animais foram 

submetidos ao implante de um cateter na artéria femoral 24 horas antes da realização dos 

experimentos. Após os experimentos, os animais foram anestesiados, perfundidos, e seus 

encéfalos removidos. Os cortes encefálicos foram utilizados para identificação dos sítios de 

injeção e realização de análises imunoistoquímicas.  

 

Parâmetros avaliados: os parâmetros respiratórios avaliados foram: volume corrente (VT, 

ml/kg); frequência respiratória (fR, bpm); ventilação minuto (VE, ml/min/kg); tempo 

inspiratório (TI, s); tempo expiratório (TE, s); volume de ar na inspiração (I, AUC: ml); volume 

de ar na expiração passiva (E1, AUC: ml); volume de ar na expiração ativa (E2, AUC, ml); 

número de suspiros (suspiros/5, min); e apena pós-suspiro (apneia pos-suspiro, s). Os 

parâmetros cardiovasculares avaliados foram: pressão arterial média (PAM, mmHg); 

frequência cardíaca (FC, bpm); pressão arterial sistólica (PAS, mmHg); pressão arterial 

diastólica (PAD, mmHg); duplo produto (DP, mmHg*bpm); intervalo de pulso (IP, ms); 

Percentual do componente de baixa frequência da pressão arterial sistólica (LF:PAS, mmHg2); 

percentual do componente de baixa frequência do intervalo de pulso (LF:IP, ms2); percentual 

do componente de alta frequência do intervalo de pulso (HF:IP, ms2); e índice percentual da 

contribuição autonômica cardíaca (HF/LF). Como controle da seletividade e extensão das 

lesões neuronais promovidas pela injeção da anti-DH-SAP na medula espinal, o número de 

neurônios positivos para tirosina hidroxilase (TH, número de neurônios) foi avaliado nas 

regiões: A1, A2, A5 e C1. Como controle da seletividade da toxina, o perfil de neurônios 

positivos para triptofano hidroxilase (TrpOH) e o perfil das células gliais positivas para proteína 

glial fibrilar ácida (GFAP) foi avaliado na região do RVLM. 

 

3.9.2 Protocolo experimental (2) 

 

Objetivo: avaliar se os neurônios catecolaminérgicos que se projetam para medula espinal 

contribuem para os ajustes cardiorrespiratórios basais e desencadeados pela hipóxia e pela 

hipercapnia.  

 

Desenho experimental: neste protocolo experimental foram utilizados dois grupos distintos de 

animais: a) um para avaliar os parâmetros respiratórios e b) outro para avaliar os parâmetros 

cardiovasculares. Para promover a depleção retrograda dos neurônios catecolaminérgicos que 
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se projetam para medula espinal, os animais foram submetidos a injeções bilaterais da 

imunotoxina saporina conjugada com anti-dopamina--hidroxilase (anti-DH-SAP) na medula 

espinal (T4-T8). Como controle, os animais receberam injeções bilaterais de salina na medula 

espinal. Todos os animais também receberam injeções bilaterais do traçador neuronal 

retrógrado Fluoro-Gold (FG) na medula espinal. Uma vez que a injeção da toxina anti-DH-

SAP na medula espinal também promove lesão dos neurônios catecolaminérgicos do 

grupamento A5, um terceiro grupo de animais foi submetido a injeções bilaterais da toxina 6-

hidroxidopamina diretamente na região A5. Como controle, injeções bilaterais de solução 

veículo (salina juntamente com 0,3% de ácido ascórbico) foram injetados diretamente na região 

A5. Nos animais submetidos a injeções de drogas na medula espinal, os parâmetros 

ventilatórios e cardiovasculares foram avaliados 21 dias após as injeções, enquanto nos animais 

submetidos a injeções de toxina na região A5, os parâmetros ventilatórios foram avaliados 15 

dias após as injeções. Os parâmetros ventilatórios e cardiovasculares foram avaliados em três 

condições: normóxia (21% O2, balanceado com N2, durante 10 minutos), hipóxia (8% de O2 

balanceado com N2, durante 10 minutos) e hipercapnia (7% CO2, 21% O2, balanceado com N2, 

durante 10 minutos). Para registro da pressão arterial, os animais foram submetidos ao implante 

de um cateter na artéria femoral 24 horas antes da realização dos experimentos. Após os 

experimentos, os animais foram anestesiados, perfundidos, e seus encéfalos extraídos. Os cortes 

encefálicos foram utilizados para identificação dos sítios de injeção e análises 

imunoistoquímicas.  

 

Parâmetros avaliados: os parâmetros ventilatórios avaliados foram: volume corrente (VT, 

ml/kg); frequência respiratória (fR, bpm); ventilação minuto (VE, ml/min/kg); tempo 

inspiratório (TI, s); tempo expiratório (TE, s); e número de suspiros (suspiros/5min). Os 

parâmetros cardiovasculares avaliados foram: pressão arterial média (PAM, mmHg); 

frequência cardíaca (FC, bpm); pressão arterial sistólica (PAS, mmHg); e pressão arterial 

diastólica (PAD, mmHg). Como controle da seletividade e extensão das lesões neuronais 

promovidas pela injeção da mantidaH-SAP na medula espinal e 6-OHDA na região A5, 

avaliamos o número de neurônios positivos para tirosina hidroxilase (TH+ nas regiões: A1, A2, 

A5, A6, A7, C1 e C2). Na região A5 e C1, avaliamos o número de neurônios positivos para 

Fluoro-Gold (FG) e número de neurônios duplamente marcados para TH e FG (TH/FG, número 

de neurônios). Na região do RVLM avaliamos o perfil de neurônios positivos para triptofano 

hidroxilase (TrpOH) e das células gliais positivas para proteína glial fibrilar ácida (GFAP).  
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3.9.3 Protocolo experimental (3) 

 

Objetivo: avaliar se os neurônios catecolaminérgicos do grupamento C1 possuem conexões 

anatômicas com a região geradora do ritmo inspiratório, preBötC, e, caso tenha, investigar se o 

aumento da respiração induzido pela ativação optogenética do grupamento C1 depende da 

liberação de glutamato e/ou catecolaminas no complexo preBötC. 

 

Desenho experimental: foram realizados dois experimentos para avaliar se os neurônios 

catecolaminérgicos do grupamento C1 possuem conexões anatômicas com o complexo 

preBötC. No primeiro experimento, os animais foram submetidos a injeções unilaterais do 

traçador retrogrado cólera toxina B (CTB), diretamente no complexo preBötC. No segundo, 

para uma avaliação seletiva da conexão entre os neurônios C1 e o complexo preBötC, os 

animais foram submetidos a injeções unilaterais do vetor viral LVV-PRSx8-ChR2-eYFP, 

utilizado como traçador anterógrado, diretamente no RVLM. O vetor viral LVV-PRSx8-ChR2-

eYFP promove a transfecção seletiva de neurônios que expressam o fator de transcrição 

Phox2a/b, como os neurônios catecolaminérgicos C1.  

 Outros dois experimentos foram realizados para avaliar se a ativação optogenética do 

grupamento C1 promove a liberação de glutamato ou catecolaminas no complexo preBötC, 

contribuindo para o aumento da respiração promovido pela ativação seletiva dos neurônios C1. 

Inicialmente, ambos os grupos receberam injeções unilaterais do vetor viral LVV-PRSx8-

ChR2-eYFP, o qual promove a expressão de canais sensíveis a luz (canais de rodopsina 2: 

ChR2) nos neurônios catecolaminérgicos do grupamento C1. Três a cinco semanas após as 

injeções, a atividade eletromiográfica do músculo diafragma (DiaEMG) e a pressão arterial 

(PAM) foram avaliadas em animais anestesiados, vagotomizados e ventilados artificialmente. 

No primeiro grupo, as alterações nos parâmetros cardiorrespiratórios induzidas pela ativação 

optogenética do grupamento C1 foram avaliadas antes e após o bloqueio dos receptores 

glutamatérgicos inotrópicos localizados no complexo preBötC (ácido quinurênico; Kyn), 

enquanto, no segundo grupo, os mesmos parâmetros foram avaliados antes e após a injeção de 

um coquetel contendo antagonistas de receptores adrenérgicos 

(Ioimbina/Propranolol/Prazosina) no complexo preBötC. Após os experimentos, os animais 

foram anestesiados, perfundidos, e seus encéfalos extraídos. Os cortes encefálicos foram 

utilizados para identificação dos sítios de injeção e realização de análises imunoistoquímicas.  
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Parâmetros avaliados: nos experimentos anatômicos, o número de corpos neuronais 

duplamente marcados para CTB e tirosina hidroxilase (CTB/TH), o perfil de varicosidades 

duplamente marcadas para a LVV-PRSx8-ChR2-eYFP e tirosina hidroxilase (eYFP/TH) e o 

número de varicosidades duplamente marcadas para lentivirus e transportador vesicular de 

glutamato 2 (eYFP/VGlut2) foram avaliados. Nos experimentos funcionais, os parâmetros 

pressão arterial media (PAM) e frequência de disparo do músculo diafragma (DiaEMG foram 

avaliados. 

 A Tabela 6 apresenta, resumidamente, todos os procedimentos realizados em cada um 

dos protocolos experimentais descritos acima. 

 

Tabela 6 – Resumo dos procedimentos realizados em cada protocolo experimental. 

Protocolos 

experimentais 

Procedimentos 

Pré-experimentais 
Situações experimentais Variáveis analisadas 

Protocolo (1) 

Desenho experimental 1 

 

Injeções bilaterais de anti-

DH-SAP ou salina 

(RVLM) 

- Normóxia: 20 min 

(21%O2/79%N2) 

 

- Hipercapnia: 10 min  

 (7%CO2/21%O2/72N2) 

 

- Hipóxia: 10 min 

(8% O2/92N2) 

 

- VT (ml/kg) 

- fR (bpm) 

- VE (ml/min/kg) 

- TI (s) 

- TE (s) 

- AUC: I (ml) 

-AUC: E1 (ml) 

-AUC: E2 (ml) 

- Suspiros (número/5min) 

-Apneias pós-suspiros (s) 

- Número de neurônios TH+ 

(A1, A2, A5 e C1) 

- TrpOH+ (RVLM) 

- GFAP (RVLM) 

 

Desenho experimental 2 

Injeções bilaterais de anti-

DH-SAP ou salina 

(RVLM) 

+ 

Implante de cateter na 

artéria femoral 

 

- Normóxia: 20 min 

(21%O2/79%N2) 

 

- Hipercapnia: 10 min 

(7%CO2/21%O2/72% N2) 

 

- Hipóxia: 10 min 

(8% O2/92N2) 

 

 

-Número de neurônios 

TH+(A1 e C1) 

-PAM (mmHg) 

-FC (bpm) 

-PAS (mmHg) 

-PAD (mmHg) 

-DP (mmHg*bpm) 

-Análise espectral: 

IP:LF(%), HF (%), HF/LF 

(%) 

-Análise espectral: SAP LF 

(%) 

 

 

 

 

Protocolo (2) 

 

Desenho experimental 1 

Injeções bilaterais de anti-

DH-SAP/FG ou 

salina/FG  

(Medula espinal) 

 

Normóxia: 20 min 

(21%O2/79%N2) 

 

 

- VT (ml/kg) 

- fR (bpm) 

- VE (ml/min/kg) 
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Protocolo (2) 

 - Hipercapnia: 10 min  

 (7%CO2/21%O2/72% N2) 

 

- Hipóxia: 10 min 

(8% O2/92% N2) 

 

- TI (s) 

- TE (s) 

- Suspiros (número/5min) 

- Número de neurônios 

TH+(A1, A2, A5, A6, A7 e 

C1) 

- Número de neurônios FG+ 

(RVLM, VLP) 

- TrpOH+ (RVLM) 

- GFAP+ (RVLM) 

 

Desenho experimental 2 

Injeções bilaterais de anti-

DH-SAP/FG ou 

salina/FG  

(Medula espinal) 

+ 

Implante de cateter na 

artéria femoral 

- Normóxia: 20 min 

(21%O2/79%N2) 

 

- Hipercapnia: 10 min  

 (7%CO2/21%O2/72% N2) 

 

- Hipóxia: 10 min 

(8% O2/92% N2) 

 

- PAM (mmHg) 

- FC (bpm) 

-PAS (mmHg) 

-PAD (mmHg) 

- Número de neurônios TH+ 

(A1 e C1) 

- Número de neurônios FG+ 

(RVLM, VLP) 

 

Desenho experimental 3 

 

Injeções bilaterais de 

6-OHDA ou veículo 

(VLP) 

- Normóxia: 20 min 

(21%O2/79%N2) 

 

- Hipercapnia: 10 min  

 (7%CO2/21%O2/72% N2) 

 

- Hipóxia: 10 min 

(8% O2/92% N2) 

 

- VT (mL/Kg) 

- fR (bpm) 

- VE (ml/min/Kg) 

- TI (s) 

- TE (s) 

- Suspiros (número/5min) 

- Número de neurônios TH+ 

(A1, A5, A6, A7 e C1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protocolo (3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desenho experimental 1 

Injeção unilateral do 

traçador retrogrado CTB 

no preBötC 

_ 

 

- Número de neurônios 

CTB+ 

(RVLM, preBötC, NTSc) 

- Número de neurônios TH+ 

(RVLM) 

 

Desenho experimental 2 

Injeções unilaterais de 

lentivirus no RVLM 
 

 

- Número de neurônios TH+ 

(RVLM) 

- Número de neurônios 

eYFP+ 

(RVLM) 

- Densidade de 

varicosidades eYFP+ 

(preBötC)  

 

- Densidade de 

varicosidades TH+ 

(preBötC)  

 

- Densidade de 

varicosidades VGlut2+ 

(preBötC)  
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Protocolo (3) 

Desenho experimental 3 

Injeções unilaterais de 

lentivírus no RVLM 

+ 

Ácido quinurênico no 

preBötC 

- Ativação optogenética dos 

neurônios do grupamento 

C1. 

 

- Ativação optogenética dos 

neurônios do grupamento C1 

após a injeção de ácido 

quinurênico no preBötC. 

 

 

- PAM (mmHg) 

- DIAEMG frequência (bpm) 

- DIAEMG amplitude (%) 

- Número de neurônios TH+ 

(RVLM) 

- Número de neurônios 

eYFP+ 

(RVLM) 

 

Desenho experimental 4 

Injeções unilaterais de 

lentivirus no RVLM 

+ 

Coquetel de antagonistas 

adrenérgicos no preBötC 

- Ativação optogenética dos 

neurônios do grupamento 

C1. 

 

- Ativação optogenética dos 

neurônios do grupamento C1 

após a injeção coquetel de 

antagonistas adrenérgicos no 

preBötC. 

 

- PAM (mmHg) 

- DIAEMG frequência (bpm) 

- DIAEMG amplitude (%) 

- Número de neurônios TH+ 

(RVLM) 

- Número de neurônios 

eYFP+ 

(RVLM) 

 

Legenda: anti-DH-SAP (immunotixina saporina conjugada com anti-dopamina β-hidroxilase); Salina 

(NaCl 0,09%); RVLM (bulbo ventrolateral rostral); 6-OHDA (6-hidroxidopamina); Veículo (NaCl 

0,09%+0,3% ácido ascórbico); VLP (ponte ventrolateral); FG (traçador retrogrado Fluoro-Gold); CTB 

(traçador retrogrado Cólera Toxina B), Lentivirus (PRSx8-ChR2-eYFP); VT (ml/kg) (volume 

corrente); fR (bpm) (frequência respiratória); VE (ml/min/kg) (Ventilação minuto); TI (s) (Tempo 

inspiratório); TE (s) (Tempo expiratório); AUC: I (ml) (Volume de ar inspirado); AUC:E1 (ml) 

(Volume de ar expirado passivamente); AUC: E2 (ml) (Volume de ar expirado ativamente); 

TH+(neurônios ou varicosidades imunorreativos para tirosina hidroxilase); (A1, A2, A5, A6, A7 e C1) 

(A1, A2, A5, A6 e A7: grupamentos de neurônios noradrenérgicos; C1: grupamento de neurônios 

adrenérgicos); TrpOH+ (perfil de neurônios imunorreativos para triptofano hidroxilase); GFAP (perfil 

de astrócitos imunorreativos para proteína glial fibrilar ácida); eYFP+ (neurônios ou varicosidades 

imunorreativos para proteína fluorescente amarela aumentada); CTB+(neurônios imunorreativos para 

cólera toxina b); VGlut2+(varicosidade imunorreativas para o transportador vesicular de glutamato 2); 

PAM (mmHg) (pressão arterial média); FC (bpm) (frequência cardíaca); PAS (mmHg) (pressão 

arterial sistólica); PAD (mmHg) (pressão arterial diastólica); DP (mmHg*bpm) (duplo produto); IP 

(ms) (intervalo de pulso); IP:LF (%) (componente de baixa frequência do intervalo de pulso); IP:HF 

(%) (componente e alta frequência do intervalo de pulso);  HF/LF% (razão entre componente de baixa 

e alta frequência do intervalo de pulso); PAS:LF (%) (componente de baixa frequência da pressão 

arterial sistólica).  
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4.1 Resultados – Protocolo experimental (1) 

 

4.1.1  Injeção de anti-DβH-SAP no RVLM promove depleção dos neurônios 

 catecolaminérgicos do grupamento C1.  

 

 No primeiro protocolo executado, avaliamos se os neurônios catecolaminérgicos 

localizados no RVLM contribuem para os ajustes ventilatórios basais e desencadeados pela 

hipóxia e pela hipercapnia. Para promover a depleção de neurônios catecolaminérgicos C1, 

foram realizadas injeções bilaterais da toxina anti-DβH-SAP diretamente no RVLM. Somente 

os animais com injeções intraparenquimais da toxina anti-DβH-SAP confinadas ao RLVM 

foram incluídos no estudo. Como controle, a expressão de tirosina hidroxilase (TH) foi avaliada 

na região ventrolateral da ponte (região A5) e núcleo do trato solitário (região A2) (Figs. 1D, 

F, G e I).  

 Nos animais controles, observamos um maior número de neurônios imunorreativos 

para TH nas seis fatias encefálicas que compõem o RVLM (presumivelmente células C1) (Figs. 

1A e C). Os animais submetidos as injeções da toxina anti-DβH-SAP apresentaram uma 

redução expressiva no número de neurônios catecolaminérgicos localizados no RVLM (Figs. 

1B e C). Nos 8 animais do grupo lesado, a redução média no número de neurônios 

catecolaminérgicos do RVLM, avaliada entre -11,6 e -12,8 mm de distância do bregma, foi de 

70 ± 8% (variando entre 58 e 74%) (Fig. 1C). Nas porções intermediárias e caudais do RVLM 

(IVLM e CVLM, presumivelmente neurônios dos grupamentos C1 e A1), localizadas entre os 

bregmas -12,8 e -15,2 mm, o número de neurônios imunorreativos para TH não foi alterado 

pela injeção da toxina anti-DβH-SAP no RVLM (Fig. 1C). A injeção da toxina anti-DβH-SAP 

no RVLM, também não alterou o número e neurônios imunorreativos para TH nas regiões A5 

(Figs. 1D-F) e A2 (Figs. 1G-I).  
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Figura 1 – Injeção de anti-DβH-SAP no RVLM reduz o número de neurônios 

catecolaminérgicos do grupamento C1.  
(A, B) Fotomicrografia do RVLM (-11,84 mm do bregma) de um rato controle (A) e de um rato 

submetido a injeção de anti-DβH-SAP. (C) Número de neurônios imunorreativos para tirosina 

hidroxilase (TH-ir) no RVLM de ratos controles (n = 5) ou submetidos a injeção de anti-DβH-SAP (n = 

8). Fotomicrografias mostrando (D, E) que a TH-ir nas regiões A5 e A2 não foram alteradas pela injeção 

de anti-DβH-SAP diretamente no RVLM. (F) Número de neurônios TH-ir nas regiões A5 e A2 de ratos 

controles (n = 5) ou submetidos a injeção de anti-DβH-SAP (n =8). As contagens foram realizadas com 

o intervalo de 1:6 series de secções coronais de 40 µm. Os neurônios catecolaminérgicos C1 foram 

identificados imunoistoquimicamente como neurônios positivos para TH. A barra de escala na 

fotomicrografia H representa 100 µm e se aplica para os painéis A, B, D, E, G e H. Abreviações: cc, 

canal central; LSO, oliva superior lateral; VIIn, nervo facial; OI, oliva inferior. *Diferença do controle; 

ANOVA de duas vias com medidas repetidas; p<0,05. (Malheiros-Lima et al., 2017). 
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4.1.2  Injeção de anti-DβH-SAP no RVLM promove lesão seletiva de neurônios 

 catecolaminérgicos 

 

 A seletividade da lesão promovida pela injeção da toxina anti-DβH-SAP no RVLM 

foi testada pela avaliação de duas populações de células não-catecolaminérgicas presentes no 

RVLM: neurônios serotoninégicos e astrócitos. A avaliação da imunorreatividade para 

triptofano hidroxilase (TrpOH), enzima expressa em neurônios serotoninérgicos, foi utilizada 

como controle da seletividade devido à proximidade entre os neurônios catecolaminérgicos do 

RVLM e os neurônios serotoninérgicos da porção ventromedial rostral do bulbo (RVMM). A 

imunorreatividade para TrpOH na região RVMM foi avaliada em animais controles (n = 5) e 

em animais submetidos a injeções da toxina anti-DβH-SAP (n = 8) no RVLM. Os resultados 

observados mostram que a injeção da toxina anti-DβH-SAP no RVLM não alterou o perfil de 

neurônios imunorreativos para TrpOH na região do RVMM, entre -11,6 e -12,8 mm de distância 

do bregma (Figs. 2A-B). Esse resultado nos fornece evidências de que as lesões promovidas 

pela injeção de anti-DH-SAP, diretamente no grupamento C1, destrói apenas os neurônios 

imunorreativos para catecolaminas e não para outras aminas, como a serotonina. 

 Os astrócitos foram identificados pela expressão da proteína glial fibrilar ácida 

(GFAP), entre -9,96 e -12,8 mm de distância do bregma, uma vez que as células gliais 

localizadas no núcleo retrotrapezóide, uma região rostral ao RVLM, contribuem para os ajustes 

ventilatórios desencadeados pela hipercapnia (Gourine et al., 2010; Wenker et al., 2012). Em 

ambos os grupos (salina ou anti-DβH-SAP), ocorreu uma alteração no perfil de astrócitos na 

região do RVLM, sendo estas alterações indistinguíveis entre os grupos (Figs. 2C-D). Esse 

resultado sugere que as alterações astrocitárias foram desencadeadas por lesão mecânica 

causada pela inserção da injetora no RVLM, não parecendo ser um efeito exclusivo da toxina 

(Madden et al., 1999).  
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Figura 2 – Seletividade da toxina anti-DβH-SAP: RVLM. 
Fotomicrografias representativas da imunorreatividade para triptofano hidroxilase (TrpOH-ir) e proteína 

glial fibrilar ácida (GFAP) no bulbo (-11,8 mm de distância do bregma) de um rato controle (A e C) e 

de um rato submetido a injeção de anti-DβH-SAP no RVLM (B-D). A barra de escala em B representa 

100 µm e se aplica aos painéis A, B, C e D (Malheiros-Lima et al., 2017). 
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4.1.3  Depleção dos neurônios catecolaminérgicos do grupamento C1 atenua os ajustes 

 ventilatórios promovidos pela hipóxia 

 

 

 Os parâmetros ventilatórios foram avaliados por meio da pletismografia de corpo 

inteiro, a qual foi realizada, aproximadamente, 15 dias após a injeção da toxina anti-DβH-SAP 

ou salina no RVLM. A depleção dos neurônios catecolaminérgicos do RVLM não modificou 

os parâmetros ventilatórios durante a normóxia (N) (Tabela 7). No entanto, como mostrado 

pelos traçados representativos, à injeção da toxina prejudicou os ajustes ventilatórios 

promovidos pela hipóxia, mas não pela hipercapnia (Fig. 3A). Como esperado, a exposição à 

hipóxia (8%O2, 92% N2) ou a hipercapnia (7% CO2, 21%O2 e 72% N2) aumentou a ventilação 

(VE) em ambos os grupos (p<0,05) (Fig. A e 3D). Nos animais controles, o aumento da VE 

resultou tanto de aumentos do VT quanto da fR, sendo a redução da fR acompanhada por redução 

do tempo inspiratório (TI) e do tempo expiratório (TE) (Figs. 3E-F). Nos animais submetidos à 

injeção de anti-DβH-SAP, o aumento da VE induzido pela hipóxia foi atenuado (623 ± 40, vs. 

controle: 1080 ± 159 ml/kg/min; p = 0,003), devido a uma atenuação do aumento da fR (104 ± 

4, vs. controle: 150 ± 11 bpm; p = 0,001) (Figs. 3B-D). A redução da fR nos animais anti-DβH-

SAP foi acompanhada por aumentos no TI (0,23 ± 0,02, vs. controle: 0,17 ± 0,01 s; p = 0,043) 

e no TE (0,38 ± 0,03, vs. controle: 0,25 ± 0,02 s; p = 0,012) (Figs. 3D e E). 

 A relação entre o aumento da ventilação promovido pela hipóxia e número de 

neurônios catecolaminérgicos do RVLM foi avaliada por meio da correlação Pearson. A análise 

associação entre variação da ventilação (VE, eixo y) e a soma de neurônios imunorreativos 

para TH (eixo x), nos 6 bregmas que compõem o RVLM, mostrou que existe uma correlação 

positiva e significativa entre as variáveis (r = 0,910; p = 0,001) (Fig. 3G).  

 As curvas representativas de um ciclo respiratório durante a normóxia e a hipóxia em 

um rato controle e em um rato submetido à injeção da toxina anti-DβH-SAP no RVLM, estão 

apresentadas na Figura 4 (A e C). Como esperado, durante a normóxia a expiração ocorre 

passivamente, enquanto durante a hipóxia e a hipercapnia a expiração ativa é recrutada (Figs. 

4A e C). O volume total de ar inspirado e expirado durante o ciclo respiratório foi avaliado pela 

área sob a curva (AUC) do fluxo respiratório (Figs. 4B e D). Por convenção, a redução no fluxo 

representa a inspiração (I) e o aumento no fluxo representa a expiração (E). Quando aplicável, 

a expiração foi dividida em duas fases, passiva (E1) e ativa (E2), as quais correspondem, 

respectivamente, aos dois picos de fluxo observados durante a expiração. O volume de ar, nas 

diferentes fases, foi avaliado durante a normóxia, a hipóxia e a hipercapnia. A depleção dos 

neurônios catecolaminérgicos do grupamento C1 reduziu o volume total de ar expirado na fase 
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E2 apenas durante a hipóxia (0,80 ± 0,09, vs. controle 1,34 ± 0,13 ml; p = 0,006) (Figs. 4C e 

D). Volume total inspirado e expirado passivamente não foi alterado pela injeção de anti-DβH-

SAP no RVLM. 

 A depleção dos neurônios catecolaminérgicos do grupamento C1 não alterou o 

aumento da VE (1083 ± 77, vs. controle:1085 ± 132 ml/kg/min; p = 0,993), da fR (127 ± 5, vs. 

controle:136 ± 5 bpm; p = 0,294) e do VT (8,7 ± 0,8, vs. controle: 8,1 ± 0,7 ml/kg; p = 0,627), 

nem a redução do TI (0,23 ± 0,01, vs. controle: 0,20 ± 0,02 s; p = 0,235) e do TE (0,28 ± 0,01, 

vs. controle: 0,25 ± 0,02 s; p = 0,135) (Fig. 3A-F) induzido pela hipercapnia (Fig. 3A-F). Além 

disso, redução no número de neurônios catecolaminérgicos do RVLM não alterou os volumes 

de ar inspirado e expirado (I, E1 e E2) durante a hipercapnia.  

 Os animais nos quais a injeção da toxina anti-DβH-SAP não alcançou o RVLM 

(negativos) foram utilizados como controle. As injeções negativas foram concentradas em duas 

regiões rostrais ao RVLM: núcleo retrotrapezóide (n = 9) e o núcleo motor do facial (n = 5). As 

injeções negativas não atingiram regiões caudais ao RVLM, como, por exemplo, o grupamento 

noradrenérgico A1. As injeções negativas da toxina anti-DβH-SAP não promoveram alterações 

nos parâmetros respiratórios em nenhuma das situações experimentais avaliadas (Tabela 8). 
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Tabela 7 – Efeitos respiratórios basais promovidos pela depleção dos neurônios 

catecolaminérgicos do RVLM. 

 

Parâmetros respiratórios 

Grupos p 

Controle Anti-DH-SAP 

VT (ml/kg) 5,6  0,5 5,0  0,3 0,293 

fR (bpm) 89  3 95  3 0,154 

VE (ml/min/kg) 503  50 477  25 0,611 

TI (s) 0,24  0,01 0,27  0,02 0,189 

TE (s) 0,46  0,01 0,47  0,01 0,969 

Legenda. VT: volume corrente; fR: frequência respiratória; VE: ventilação; TI: tempo inspiratório; TE: 

tempo expiratório. Os valores estão expressos como média  EPM. Teste t Student não pareado, 

significância: p < 0,05 vs. anti-DβH-SAP (N = 5-8) (Adaptada de Malheiros-Lima et al., 2017). 

 

 

 

 

 

 

 

 



67 

 

 

 

Figura 3 – Depleção dos neurônios catecolaminérgicos do grupamento C1 atenua os 

ajustes ventilatórios induzidos pela hipóxia. 
(A) A pletismografia de corpo inteiro foi utilizada para avaliar os parâmetros ventilatórios: volume 

corrente (VT, ml/kg), frequência respiratória (fR, bpm), ventilação minuto (VE, ml/kg/min), tempo 

inspiratório (TI, s) e tempo expiratório (TE, s) durante a normóxia (N), a hipóxia (8%O2) e a hipercapnia 

(7%CO2) em animais controles e submetidos a injeção de anti-DβH-SAP. (B-F) Nos gráficos, os dados 

médio de VE, fR, TI e TE, mostram que a depleção dos neurônios catecolaminérgicos do RVLM 

compromete os ajustes ventilatórios promovidos pela hipóxia. (G) Correlação entre a variação da 

ventilação induzida pela hipóxia e o número de neurônios imunorreativos para TH no RVLM; p = 0,001 

para diferença entre a inclinação; r2 = 0,822, barra de erro 95%) (Malheiros-Lima et al., 2017). 
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Figura 4 – Depleção dos neurônios catecolaminérgicos do grupamento C1 reduz o volume 

de ar expirado durante a hipóxia  apenas na fase E2 do ciclo respiratório. 
Traçado representativo de um ciclo respiratório da curva de fluxo gerada pela pletismografia de corpo 

inteiro durante a normóxia (A) e hipóxia (8%O2) (B). (B-D) Análise da área sob a curva (AUC, ml) do 

fluxo respiratório durante a inspiração (I), a expiração passiva (E1) e expiração ativa (E2) durante a 

normóxia e a hipóxia em animais controle e submetidos a injeção de anti-DβH-SAP no RVLM. ANOVA 

de duas vias com medidas repetidas; p < 0,05. N = 5-8/grupo de ratos (Malheiros-Lima et al., 2017). 
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Tabela 8 –Efeitos respiratórios basais promovidos pelas injeções negativas de anti-DβH-

SAP para o RVLM. 

Situações 

experimentais 

Parâmetros respiratórios 

VT 

(ml/kg)  p 

fR 

(bpm) p 

 VE 

 (ml/min/kg) p 

Normóxia       

Controle  5,6  0,5 
0,317 

89  3 
0,830 

503  50 
0,921 

Anti-DβH-SAP 5,1  0,2 90  3 436  36 

Hipóxia       

Controle 7,2  0,5 
0,859 

150 ± 11 
0,763 

1080 ± 159 
0,816 

Anti-DβH-SAP 7,4  0,5 153 ± 4 1046 ± 63 

Hipercapnia       

Controle 8,1  0,7 
0,768 

136 ± 6 
0,417 

1085 ± 132 
0,250 

 Anti-DβH-SAP 8,3  0,4 142 ± 4 1280 ± 75 

Legenda. VT: volume corrente; fR: frequência respiratória; VE: ventilação. Os valores estão expressos 

como média  EPM. Teste t Student não pareado, significância: p < 0,05 vs. Anti-DβH-SAP (N = 5-8) 

(Adaptado de Malheiros-Lima et al., 2017). Obs: como não houve diferença estatística entre os 

parâmetros respiratórios basais dos animais com injeções de anti-DβH-SAP no RTN ou no núcleo motor 

do facial, os resultados foram agrupados (N = 14). 
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4.1.4  Depleção dos neurônios catecolaminérgicos do grupamento C1 reduz o número de 

 suspiros gerados pela hipóxia. 

 

 O suspiro é caracterizado como um evento de grande amplitude, o qual é desencadeado 

por um evento eupnéico pequeno e seguido por uma pausa respiratória, denominada de apena 

pós-suspiro (apneia pós-suspiro, s). Como esperado, a exposição à hipóxia aumentou o número 

de suspiros (17,3 ± 3,3 vs. normóxia: 0,3 ± 0,3 suspiros/5 min; p < 0,001), (Figs. 5A-B). 

Comparado aos eventos eupnéicos, os suspiros têm baixa frequência e longa duração (1,88 ± 

0,02 vs. eupnéia: 0,71 ± 0,01 s; p < 0,001) (Fig. 5C). A injeção de anti-DβH-SAP reduziu a 

frequência de suspiros (6,5 ± 0,7 vs. controle: 17,3 ± 3,3 suspiros/5 min; p < 0,001) e a duração 

da apneia pós-suspiro (0,94 ± 0,06 vs. controle: 1,26 ± 0,05 s; p = 0,002). 
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Figura 5 – Depleção dos neurônios catecolaminérgicos do grupamento C1 reduz a 

frequência de suspiros e a duração da apneia pós-suspiros gerados pela hipóxia. 
A-A') Frequência suspiros durante a normóxia e a hipóxia (B-B') em animais controles e submetidos a 

depleção dos neurônios catecolaminérgicos do grupamento catecolaminérgico pela injeção da toxina 

anti-DβH-SAP no RVLM. (C-C') Duração apneia pós-suspiro na hipóxia em animais controles e 

submetidos a injeção de anti-DβH-SAP. Test t Student, não pareado; p < 0,05. N = 5-8/grupo de ratos 

(Malheiros-Lima et al., 2017). 
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4.1.5  Depleção dos neurônios catecolaminérgicos do grupamento C1 modifica os ajustes 

 cardiovasculares basais e induzidos pela hipóxia 

 

 A depleção dos neurônios catecolaminérgicos localizados no RVLM reduziu os 

valores basais de pressão arterial média (PAM) (90 ± 4 vs. controle: 99 ± 3 mmHg; p = 0,047) 

(Fig. 6A), mas não alterou os valores basais de frequência cardíaca (FC) (Fig. 6B). Nos animais 

controles, a exposição à hipóxia não alterou a PAM (Fig. 6A), mas aumentou a frequência 

cardíaca (438 ± 8 vs. controle: 369 ± 9 bpm; p = 0,001) (Fig. 6B). Em contrapartida, os animais 

submetidos à injeção de anti-DβH-SAP no RVLM apresentaram um aumento da PAM (102 ± 

5 vs. normóxia: 90 ± 4 mmHg; p = 0,037). A taquicardia induzida pela hipóxia foi atenuada nos 

animais com depleção dos neurônios catecolaminérgicos do RVLM (Fig. 6B). A injeção de 

anti-DβH-SAP atenuou o aumento do duplo produto, utilizado como indicador de trabalho 

cardíaco, induzido pela hipóxia (Fig. 6C). 

 A Figura 7 apresenta a análise da variabilidade da pressão arterial sistólica (PAS; 

mmHg) e do intervalo de pulso (PI; ms), no domínio da frequência, em ratos controles e em 

ratos submetidos a injeção de anti-DβH-SAP no RVLM. Na normóxia, a depleção dos 

neurônios catecolaminérgicos do grupamento C1 reduziu a PAS (119 ± 3 vs. controle: 128 ± 2 

mmHg; p = 0,017) (Fig. 7A) e não alterou o intervalo de pulso (150 ± 10 vs. controle: 161 ± 5 

ms; p = 0,329) (Fig. 7C). A análise percentual do componente de baixa frequência foi utilizada 

como um indicador do controle autônomo simpático cardíaco (LF:PI) ou vascular (LF:SAP). 

Os animais submetidos à injeção da toxina anti-DH-SAP no RVLM apresentaram uma 

redução percentual do componente de LF:SAP (28 ± 2 vs. controle: 37 ± 4%; p = 0,042) (Fig. 

7B), e um aumento do componente LF:PI (32 ± 2 vs. controle: 18 ± 1%; p = 0,002) (Fig. 7E). 

Além disso, a depleção dos neurônios catecolaminérgicos do grupamento C1 reduziu o 

componente de alta frequência cardíaco (HF:PI) (68 ± 2 vs. controle: 80 ± 3%; p = 0,042), 

utilizado como um indicador da atividade autônoma parassimpática cardíaca (Fig. 7F). O 

aumento no LF:PI e a concomitante redução no HF:PI promoveu um aumento no índice de 

balanço autônomo cardíaco LF/HF (0,47 ± 0,04 vs. controle: 0,22 ± 0,02%; p = 0,032) em ratos 

submetidos a injeção de anti-DβH-SAP, quando comparado aos animais controles (Fig. 7D). A 

depleção dos neurônios catecolaminérgicos do RLVM não alterou a variabilidade do intervalo 

de pulso e PAS no domínio do tempo (dados não mostrados). 

 Nos animais controles, a hipóxia não alterou a PAS (136 ± 5 vs. normóxia: 128 ± 2 

mmHg; p = 0,216) (Fig. 7A), ou LF:SAP (47 ± 7 vs. normóxia: 37 ± 4%; p = 0,371) (Fig. 7B). 

A redução do intervalo de pulso (138 ± 4 vs. normóxia: 161 ± 5 ms; p = 0,021) (Fig. 7C) 
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promovida pela hipóxia foi acompanhada por um aumento no LF:PI (33 ± 1 vs. normóxia: 18 

± 1%; p = 0,021) (Fig. 7E), uma redução no HF:PI (67 ± 1 vs. normóxia: 80 ± 3%; p = 0,001) 

(Fig. 7F) e aumento no índice LF/HF (0,49 ± 0,02 vs. normóxia: 0,22 ± 0,02%; p = 0,001) (Fig. 

7D). Nos animais com depleção dos neurônios catecolaminérgicos do RVLM, o aumento da 

PAS (137 ± 3 vs. normóxia: 119 ± 3 mmHg; p = 0,002) (Fig. 7F), foi acompanhado por um 

aumento do LF:SAP (43 ± 2 vs. normóxia: 28 ± 2%; p = 0,009) (Fig. 7A e B). Embora os 

animais submetidos à injeção de anti-DβH-SAP não tenham apresentado alterações no intervalo 

de pulso, durante a hipóxia ocorreu uma redução do LF:PI (20 ± 1 vs. normóxia: 32 ± 2%; p = 

0,007) (Fig. 7E) e consequente aumento percentual dos componentes HF:PI (80 ± 1 vs. 

normóxia: 68 ± 2%; p = 0,006) (Fig. 7D). Durante a hipóxia, os animais do grupo anti-DβH-

SAP não apresentaram alterações na variabilidade da PAS e do intervalo de pulso no domínio 

do tempo (desvio padrão e variância) (dados não mostrados). 

 Nos animais controles, a exposição aguda à hipercapnia (7% CO2; 10 min) não 

promoveu alterações na PAS ou LF:SAP. Entretanto, o grupo anti-DβH-SAP apresentou um 

aumento da PAS (137± 3 vs. normóxia: 119 ± 3 mmHg; p = 0,001) e do componente LF:SAP 

(65 ± 5 vs. normóxia: 28 ± 2%; p = 0,011) durante a hipercapnia. A hipercapnia induziu um 

aumento no intervalo de pulso em ambos os grupos, controle (191 ± 2 vs. normóxia: 161 ± 6 

ms; p = 0,001) e anti-DβH-SAP (181 ± 4 vs. normóxia: 149 ± 10 ms; p = 0,013). Nos animais 

submetidos à injeção de anti-DβH-SAP no RVLM, o aumento do intervalo de pulos foi 

acompanhado por redução no LF:PI (65 ± 5 vs. normóxia: 28 ± 2%; p = 0,011) aumento no 

HF:PI e consequente redução no índice LF/HF (65 ± 5 vs. normóxia: 28 ± 2%; p = 0,011). A 

hipercapnia não promoveu alterações em nenhum dos parâmetros de variabilidade da SAP e do 

intervalo de pulso no domínio do tempo (dados não mostrados). Além disso, durante a 

hipercapnia, não foram observadas diferenças entre o grupo controle e o grupo anti-DβH-SAP.  
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Figura 6 – Depleção dos neurônios catecolaminérgicos do grupamento C1 modifica os 

ajustes cardiovasculares basais e induzidos pela hipóxia. 
(A) Pressão arterial média (PAM; mmHg), (B) frequência cardíaca (HR; bpm), e (C) duplo produto 

(Double product; mmHg*bpm) de animais controles e anti-DβH-SAP, durante a normóxia (N) e a 

hipóxia (8%O2). *Diferente do controle (p < 0,05); +Diferente da normóxia (dentro do mesmo grupo, 

controle ou Anti-DβH-SAP). ANOVA de uma via; p < 0,05. N = 5-8/grupo de ratos (Malheiros-Lima 

et al., 2017). 
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Figura 7 –Análise espectral da pressão arterial sistólica e do intervalo de pulso durante a 

normóxia e a hipóxia. 
(A) Pressão arterial sistólica (SAP; mmHg), (B) componente de baixa frequência da SAP (LF:SAP; %), 

(C) intervalo de pulso (PI; ms), (D) índice LF/HF (LF/HF index); (E) componente de baixa frequência 

do PI (LF:PI,%); (F) componente de alta frequência do PI (HF:PI; %) de animais do grupo controle e 

do grupo anti-DβH-SAP durante a normóxia (N) e a hipóxia (8%O2). *Diferente do controle (p < 0,05); 

+Diferente da normóxia (dentro do mesmo grupo, controle ou anti-DβH-SAP). ANOVA de uma via; p 

< 0,05. N = 5-8/grupo de ratos (Malheiros-Lima et al., 2017).  
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4.2 Resultados - Protocolo experimental (2) 

 

4.2.1  Injeção da toxina anti-DH-SAP na medula espinal reduz o número de neurônios 

 catecolaminérgicos com projeções bulbo espinais. 

 

 No protocolo 2, foi avaliado a contribuição dos neurônios catecolaminérgicos C1 com 

projeções bulbo espinais para os ajustes ventilatórios promovidos pela hipóxia e pela 

hipercapnia. A lesão retrograda dos neurônios catecolaminérgicos C1 foi realizada por meio de 

injeções da toxina anti-DβH-SAP diretamente na medula espinal. Como controle, solução salina 

foi injetada em outro grupo de animais (Fig. 8A). A injeção do traçador retrógado FG permitiu 

a estimativa do percentual de depleção dos neurônios catecolaminérgicos do RVLM com 

projeções bulbo espinais (Fig. 8J). O centro das injeções atingiu a região da coluna intermédio-

lateral (IML) de vértebras torácicas, mas em todos os casos, foram observados espalhamentos 

para outras regiões localizadas nos cornos dorsais e ventrais da medula (Fig. 8B). A 

quantificação do espalhamento das injeções, por meio de avaliação histológica da medula 

espinal, mostrou uma difusão expressiva ao longo da medula (480 ± 40 m, no sentido ântero-

posterior), e uma pequena difusão no sentido médio-lateral ou dorso-ventral (Fig. 8B). É 

importante ressaltar que os animais utilizados não apresentaram déficits locomotores após a 

cirurgia para injeções das drogas na medula espinal. 

 Como esperado, os neurônios duplamente marcados para tirosina hidroxilase (TH) e 

FG estão concentrados na porção rostral do grupamento C1 (Figs. 8C-F), e representam 68% 

dos neurônios catecolaminérgicos do RVLM (TH+/FG+), localizado entre -11,60 e -12,80 mm 

de distância do bregma (Figs. 8C-F; J). A injeção da toxina anti-DβH-SAP (n = 9), em animais 

co-injetados com FG, reduziu o número de neurônios catecolaminérgicos bulbo espinais do 

RVLM (72 ± 3% de neurônios duplamente marcados para TH+/FG+; faixa de variação de 61-

87%; entre -11,60 e -12,80 mm de distância do bregma) (Figs. 8C-J). Na porção caudal do VLM 

(entre -13,4 e -14,00 mm de distância do bregma) não foram encontrados neurônios duplamente 

marcados para TH e FG (Fig. 8J), sugerindo que os neurônios catecolaminérgicos desta porção 

do VLM não se projetam para medula espinal. Corroborando o achado anterior, o número de 

neurônios TH+ encontrados nesta região não foi alterado pela injeção de toxina anti-DβH-SAP 

na medula espinal (Fig. 8F).  

 Como mostrado por estudos prévios, à injeção da toxina anti-DβH-SAP, diretamente 

na medula espinal, promove depleção maciça de outros grupamentos de neurônios 

catecolaminérgicos com projeções bulbo espinais, como o grupamento noradrérgico A5, 
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localizado na porção ventrolateral da ponte (VLP) (Fig. 9D (Schreihofer, Guyenet 2000; 

Schreihofer et al., 2003). No presente estudo, a injeção da toxina anti-DβH-SAP na medula 

espinal reduziu o número de total de neurônios TH+ na região A5 (Fig. 9) (67 ± 3% de redução; 

faixa de variação: 56-82%) (Figs. 9A-G) e número de neurônios duplamente marcados para 

TH+ e FG+ (81 ± 3% de redução; faixa de variação: 66-90%) (Fig. 9H). Não foram observadas 

alterações no número total de neurônios catecolaminérgicos nas regiões noradrenérgicas A1, 

A6 (locus coeruleus) e A7, em animais submetidos à injeção da toxina anti-DβH-SAP na 

medula espinal (Fig. 10). Uma vez que a injeção da toxina anti-DβH-SAP promoveu uma 

redução expressiva no número de neurônios catecolaminérgios A5, um grupo adicional de 

animais foi submetido a injeções intraparenquimais da toxina 6-hidroxidopamina (6-OHDA) 

diretamente na região A5, possibilitando separar os efeitos causados pela depleção dos 

neurônios bulbo espinais do grupamento C1 dos efeitos causados pela depleção dos neurônios 

do grupamento A5.  

 Como controle da seletividade da toxina, duas populações de células (neurônios 

serotonérgicos e astrócitos) foram avaliadas. Em ambos os grupos (controle: n = 9 e anti-DβH-

SAP: n = 9), os neurônios serotoninérgicos foram identificados por meio da marcação 

imunoistoquímica da enzima triptofano hidroxilase (TrpOH). O perfil de neurônios TrpOH+, 

analisado no RVLM, entre -11,60 e -12,80 mm de distância do bregma, não diferiu entre os 

animais controles e anti-DβH-SAP (Figs. 11A-B). Além disso, o perfil de astrócitos (GFAP+), 

avaliado no mesmo bregma que o TrpOH, também não diferiu entre os grupos (Figs. 11C-D). 
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Figura 8 – Injeção da toxina anti-DβH-SAP na medula espinal reduz o número de 

neurônios C1 com projeções bulbo espinais.  
(A) Desenho esquemático das injeções, do traçador retrogrado Fluoro Gold (FG, 2%) e da toxina anti-

DβH-SAP, na coluna intermédio lateral (IML) entre T4-T8, para promover, respectivamente, marcação 

retrógrada e lesão seletiva de neurônios bulbo espinais. (B) Fotomicrografias e desenho representativo 

do sítio de injeção de FG na medula torácica. (C-E e G-I) Fotomicrografias do RVLM (-11,84 mm de 

distância do bregma) de um animal controle (C-E) e de um animal anti-DβH-SAP na medula espinal 

(G-I). (F) Número médio de neurônios imunorreativos para tirosina hidroxilase (TH), por secção, de 

ratos controles (N = 9) e lesados (N = 9). (J) Número médio de neurônios duplamente marcados para 

TH e FG, por secção, de animas controles e anti-DβH-SAP. A quantificação foi realizada em intervalos 

240 μm (1:6), em fatias coronais de 40 μm. Os neurônios catecolaminérgicos do grupamento C1 foram 

identificados imunoistoquimicamente como neurônios TH. Barra de escala em I representa 100 m e se 

aplica para C-E e G-I. Abreviações: IO, oliva inferior; FG, Fluoro-Gold; TH, tirosina hidroxilase. * 

Diferente do controle; Análise de variância de duas vias com medidas repetidas, p < 0,05.  
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Figura 9 – Injeção da toxina anti-DH-SAP na medula espinal reduz o número de 

neurônios A5 com projeções bulbo espinais. 
(A-C e E-G) Fotomicrografias da região ventrolateral da ponte (VLP; -9,96 mm de distância do bregma) 

de um rato controle (A-C) e um rato anti-DH-SAP (E-G). (D) Número de neurônios imunorreativos 

para tirosina hidroxilase (TH), por secção, de ratos controles (N = 9) e lesados (N = 9). (H) Número de 

neurônios duplamente marcados para TH e FG, por secção, de animas controles e anti-DβH-SAP. A 

quantificação foi realizada em intervalos 240 μm (1:6), em fatias coronais de 40 μm. Os neurônios 

catecolaminérgicos do grupamento C1 foram identificados imunoistoquimicamente como neurônios 

TH. Barra de escala em I representa 100 m e se aplica para A-C e E-G. Abreviações: LSO, oliva lateral 

superior; FG, Fluoro-Gold; TH, tirosina hidroxilase. *Diferente do controle; ANOVA de duas vias com 

medidas repetidas, p < 0,05. 
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Figura 10 – Integridade da dos grupamentos catecolaminérgicos A1, A6 e A7 após a 

injeção da toxina anti-DH-SAP na medula espinal. 
(A-F) Fotomicrografias representativas das regiões catecolaminérgicas A6, A7 e A1 de um animal 

controle (A, C e E) e um anti-DβH-SAP (B, D e F). Os neurônios catecolaminérgicos dos grupamentos 

A6, A7 e A1 foram identificados imunoistoquimicamente como neurônios TH-ir. Barra de escala em F 

representa 100 m e se aplica para todos os painéis.  

 

 

 

.  

 

 

 

 

 

 

 



81 

 

 

Figura 11 – Seletividade da toxina anti-DβH-SAP: Medula espinal. 
Fotomicrografias representativas da rafe bulbar e do RVLM de um animal controle (A e C) e de um 

animal anti-DβH-SAP (B-D), mostrando que os neurônios serotoninérgicos imunorreativos para 

triptofano hidroxilase e os astrócitos imunorreativos para proteína ácida fibrilar glial (GFAP) (C e D). 

Barra de escala em D representa 100m e se aplica para todos os painéis. Abreviações: IO, oliva inferior. 
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4.2.2  Injeções da toxina anti-DH-SAP na medula espinal atenua o aumento da ventilação 

 promovido pela hipóxia e pela hipercapnia 

 

 A depleção dos neurônios catecolaminérgicos bulbo espinais não alterou os 

parâmetros ventilatórios durante a normóxia (21% O2, balanceado com N2) (Tabela 9). Em 

ambos os grupos, a exposição à hipóxia (8% O2, balanceado com N2) ou à hipercapnia (7% 

CO2, 21% O2, balanceado com N2) promoveu aumento da ventilação (VE) (p<0,05, ANOVA 

de duas vias com medidas repetidas), o qual resultou tanto do aumento da fR, quanto do aumento 

do VT (Figs. 12A-C). As situações experimentais hipóxia e hipercapnia também promoveram 

reduções no TI e no TE (Figs. 12D-E).  

 Os animais submetidos injeção de toxina anti-DβH-SAP na medula espinal 

apresentaram uma atenuação do aumento do VT (p = 0,015), da fR (p = 0,031) e da VE (p = 

0,001) induzido pela hipóxia (Figs. 12A-C). Neste mesmo grupo, a atenuação da fR foi 

acompanhada apenas por aumento do TI (p =0,036), não sendo observadas alterações no TE (p 

> 0,05) (Figs. 12D-E). A correlação de Pearson foi utilizada para analisar a associação entre a 

depleção dos neurônios catecolaminérgicos com projeções bulbo espinais e a atenuação dos 

ajustes ventilatórios induzidos pela hipóxia. Como mostrado na Figura 13, existe uma 

correlação positiva e significativa entre a redução dos ajustes ventilatórios induzidos pela 

hipóxia e a lesão dos neurônios catecolaminérgicos bulbo espinais (neurônios TH+/FG+ do 

RVLM e região A5) (VT: r2 = 0,273; p = 0,026; fR: r2 = 0,292; p = 0,021; e VE: r2 = 0,406; p = 

0,005) (Figs. 13A-C).  

 Durante a hipercapnia, a depleção dos neurônios catecolaminérgicos bulbo espinais 

não alterou a fR (p = 0,404), o TI (p =0,460) e TE (p = 0,529) (Figs. 12B; D-E). No entanto, a 

injeção da anti-DβH-SAP atenuou o aumento do VT (p = 0.044) e da VE (p = 0.012) induzido 

pela hipercapnia (Figs. 13A e C). A análise de associação entre a atenuação dos parâmetros 

ventilatórios e o número de neurônios catecolaminérgicos bulbo espinais, avaliada por meio da 

correlação de Pearson, mostrou uma correlação positiva e significativa no VT (r2 = 0,319; p = 

0,015) e na VE (r2 = 0,275; p = 0,025) (Figs. 13D e F). Não foi observada uma relação entre o 

número de neurônios TH+/FG+ do RVLM e A5 e as alterações na fR induzida pela hipercapnia 

(Fig. 13E). 
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Tabela 9 – Efeitos respiratórios basais promovidos pelas injeções de anti-DβH-SAP na 

medula espinal. 

 

Parâmetros respiratórios 

Grupos p 

 Controle Anti-DH-SAP 

VT (ml/kg) 5,6  0,4 5,4  0,2 0,730 

fR (bpm) 87  4 88  4 0,853 

VE (ml/min/kg) 492  39 477  23 0,740 

TI (s) 0,40  0,05 0,43  0,03 0,561 

TE (s) 0,32  0,04 0,30  0,02 0,704 

Legenda. VT: volume corrente; fR: frequência respiratória; VE: ventilação; TI: tempo inspiratório; TE: 

tempo expiratório. Os valores estão expressos como média  EPM. Teste t Student não pareado, 

significância: p < 0,05 vs. anti-DβH-SAP (N = 9). 
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Figura 12 – Depleção dos neurônios catecolaminérgicos bulbo espinais atenua os ajustes 

ventilatórios induzidos pela hipóxia e pela hipercapnia. 
Pletismografia de corpo inteiro foi utilizada para avaliar o volume corrente (VT, ml/kg), a frequência 

respiratória (fR, bpm), a ventilação minuto (VE, ml/kg/min), o tempo inspiratório (TI, ms), e o tempo 

expiratório (TE, ms), em ratos controles e submetidos a injeção de anti-DβH-SAP na medula espinal, 

durante a exposição a normóxia (N), a hipóxia (8%O2) e a hipercapnia (7%CO2). Os dados médios, 

plotados em (A) VT, (B) fR, (C) VE, (D) TI e (E) TE, mostram que a injeção de anti-DβH-SAP na medula 

espinal atenua o aumento da ventilação. *Diferente do controle; ANOVA de duas vias com medidas 

repetidas; p<0,05.  N = 9/grupo de ratos. 
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Figura 13 – Correlação entre o número de neurônios catecolaminérgicos com projeções 

bulbo espinais e os ajustes respiratórios promovidos pela hipóxia e pela hipercapia. 
(A-F) Gráficos X-Y da variação do VT (A-D), fR (B-E) e VE (C-F), promovido pela hipóxia ou 

hipercapnia, em função do número de neurônios duplamente marcados para TH e FG. Coeficiente de 

determinação (r2), e significância estão indicados em cada gráfico. 
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4.2.3  Alterações cardiovasculares promovidas pela depleção dos neurônios 

 catecolaminérgicos com projeções bulbo espinais. 

  

 Durante a normóxia (N), depleção dos neurônios catecolaminérgicos bulbo espinais 

reduziu a PAM (p = 0,041) (Fig. 14A). A FC não foi alterada pela injeção de anti-DβH-SAP na 

medula espinal (Fig. 14B). Nos animais controles, a exposição à hipóxia (8% O2, balanceado 

com N2) não alterou a PAM (Fig. 14A) e promoveu um aumento da FC (p = 0,024) (Fig. 14B). 

A depleção dos neurônios catecolaminérgicos bulbo espinais (n = 4) promoveu um aumentou a 

PAM (p = 0,004) (Fig. 14A) e atenuou o aumento da FC (Fig. 14B) induzido pela hipóxia. A 

hipercapnia (7% CO2, 21% O2, balanceado com N2) não alterou a PAM e a FC nos animais 

controles (Figs. 14A-B). No entanto, os animais submetidos a injeções de anti-DβH-SAP 

apresentaram um aumento da PAM e da FC durante a hipercapnia (Figs. 14A-B).  
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Figura 14 – Depleção dos neurônios catecolaminérgicos com projeções bulbo espinais 

altera os ajustes cardiovasculares promovidos pela hipóxia. 
(A) Pressão arterial média (PAM, mmHg) e (B) frequência cardíaca (HR, bpm) de animais controles (N 

= 4) e anti-DβH-SAP (N = 5) na medula espinal durante a normóxia, a hipóxia e a hipercapnia. 

*Diferente do controle (p<0,05) e # da normóxia. ANOVA de uma via com medidas repetidas; p < 0,05. 
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4.2.4  Injeção de 6-OHDA na região ventrolateral da ponte reduziu o número de neurônios 

 catecolaminérgicos do grupamento A5 

  

 Uma vez que a injeção de anti-DβH-SAP na medula espinal também promoveu 

redução no número de neurônios imunorreativos para tirosina hidroxilase na região 

ventrolateral da ponte, onde estão localizados os neurônios catecolaminérgicos do grupamento 

A5 (Fig. 9), o nosso próximo protocolo experimental avaliou as alterações nos parâmetros 

respiratórios em animais que receberam injeções de 6-OHDA diretamente na região 

ventrolateral da ponte. A 6-OHDA foi utilizada para promover a depleção dos neurônios 

catecolaminérgicos da região A5. Com esse protocolo foi possível separar os efeitos 

respiratórios causados pela depleção dos neurônios A5 daqueles causados pela depleção dos 

neurônios bulbo espinais localizados no RLVM (C1) (Fig. 15).  

 A injeção de 6-OHDA diretamente na região A5 reduziu o número de neurônios 

imunorreativos para TH (Figs. 15A-C). Nos 7 animais submetidos a injeções de 6-OHDA, a 

quantificação do número de neurônios catecolaminérgicos (entre -9,00 e -10,68 mm de distância 

do bregma) mostrou uma redução média de 61 ± 4% (faixa de variação: 47 - 70%) (Figs. 15A-

C). A injeção de 6-OHDA não alterou o número de neurônios catecolaminérgicos do bulbo 

ventrolateral (A1/C1: entre -11,36 e -13,28 mm de distância do bregma). Além disso, não foram 

observadas alterações no número de neurônios catecolaminérgicos nas regiões pontinas A6 

(locus coeruleus) e A7 (Fig. 16) 
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Figura 15 – Injeção de 6-OHDA na região ventrolateral da ponte reduz o número de 

neurônios catecolaminérgicos do grupamento A5. 
(A-B e D-E) Fotomicrografias da região ventrolateral da ponte (-9,96 mm de distância do bregma) de 

um rato controle (A-D) e um rato 6-OHDA (B-E). (C) Número de neurônios imunorreativos para tirosina 

hidroxilase (TH), por secção, de ratos controles (N = 7) e lesados (N = 7). (F) Número de neurônios 

marcados para TH, por secção, na região do RVLM de animais controles e 6-OHDA. A quantificação 

foi realizada em intervalos 240 μm (1:6) em fatias coronais de 40 μm. Os neurônios catecolaminérgicos 

do grupamento A5 e C1 foram identificados imunoistoquimicamente como neurônios TH. Barra de 

escala em D representa 100m e se aplica para A-B e D-E. Abreviações: LSO, oliva lateral superior; 

VIIn, nervo facial; IO, oliva inferior; TH, tirosina hidroxilase. *Diferente do controle; ANOVA de duas 

vias com medidas repetidas, p < 0,05. 

 

 

 

 

 

 

 



90 

 

 

Figura 16 – Integridade dos grupamentos catecolaminérgicos A1, A6 e A7 após a injeção 

da toxina 6-OHDA na região A5. 
(A-F) Fotomicrografias representativas das regiões catecolaminérgicas A6, A7 e A1 de um animal 

controle (A, C e E) e um 6-OHDA (B, D e F). Os neurônios catecolaminérgicos dos grupamentos A6, 

A7 e A1 foram identificados imunoistoquimicamente como neurônios TH. Barra de escala em F 

representa 100m e se aplica para todos os painéis.  
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4.2.5  Injeção de 6-OHDA na região A5 atenua o aumento da ventilação promovidos pela 

 hipóxia e pela hipercapnia  

  

 Durante a normóxia, a depleção dos neurônios na ponte ventrolateral (região A5) não 

modificou nenhum dos parâmetros ventilatórios avaliados (Tabela 10). No entanto, durante a 

hipóxia, a depleção dos neurônios catecolaminérgicos do grupamento A5 atenuou o aumento 

do VT (p = 0,003) e VE (p = 0,004) (Figs. 17A e C), sem promover alterações no aumento da fR 

(p = 0,9) (Fig. 17B). A análise da associação entre as alterações ventilatórias induzidas pela 

hipóxia e número de neurônios catecolaminérgicos localizados na região A5 mostrou uma 

correlação moderada e significativa para o VT (r2 = 0,640; p < 0,001) e VE (r2 = 0,641; p < 

0,001) (Figs. 18A e C). Não foi observada uma associação significativa entre fR e o número de 

células TH+ na região A5 (Fig. 18B).   

 Na hipercapnia, a depleção dos neurônios catecolaminérgicos da região A5 também 

atenuou o aumento do VT (p = 0,032) e VE (p = 0,05) (Figs. 17A e C), sem promover alterações 

na fR (p = 0,944), TI (p = 0,892) e TE (p = 0,891) (Figs. 17B, D-E). Não foi observada correlação 

entre o número de neurônios imunorreativos TH na região A5 e as alterações ventilatórias 

induzidas pela hipercapnia (Fig. 18D-F). 
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Tabela 10 – Efeitos respiratórios basais promovidos pela injeção de 6-OHDA na região 

A5. 

 

Parâmetros respiratórios 

Grupos p 

Controle 6-OHDA 

VT (ml/kg) 3,9  0,4 3,5  0,2 0,336 

fR (bpm) 80  2 82  5 0,609 

VE (ml/min/kg) 375  71 287  23 0,581 

TI (s) 0,48  0,02 0,48  0,02 0,914 

TE (s) 0,29  0,02 0,29  0,03 0,848 

Legenda. VT: volume corrente; fR: frequência respiratória; VE: ventilação; TI: tempo inspiratório; TE: 

tempo expiratório.  Os valores estão expressos como média  EPM. Teste t Student não pareado, 

significância: p < 0,05 vs. 6-OHDA (N = 7). 
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Figura 17 – Depleção dos neurônios catecolaminérgicos do grupamento A5 atenua os 

ajustes ventilatórios promovidos pela hipóxia e pela hipercapnia. 
Pletismografia de corpo inteiro foi utilizada para avaliar o volume corrente (VT, ml/kg), a frequência 

respiratória (fR, bpm), a ventilação minuto (VE, ml/kg/min), o tempo inspiratório (TI, ms), e o tempo 

expiratório (TE, ms), em ratos controles e submetidos a injeção de 6-OHDA diretamente na região 

ventrolateral da ponte (A5) durante a exposição a normóxia (N), a hipóxia (8%O2) e a hipercapnia 

(7%CO2). Os dados médios plotados em (A) VT, (B) fR, (C) VE, (D) TI e (E) TE mostram que a injeção 

de 6-OHDA na região A5 atenua o aumento da ventilação. *Diferente do controle; ANOVA de duas 

vias com medidas repetidas; p<0.05.  N = 7/grupo de rato. 
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Figura 18 – Correlação entre o número de neurônios catecolaminérgicos do 

grupamentoA5 e os ajustes ventilatórios promovidos pela hipóxia e pela hipercapia. 
(A-F) Gráficos X-Y da variação do VT (A-D), fR (B-E) e VE (C-F) promovido pela hipóxia ou 

hipercapnia, em função do número de neurônios duplamente marcados para TH na região ventrolateral 

da ponte. Coeficiente de determinação (r2) e significância estão indicados em cada gráfico. 
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4.2.6  Depleção dos neurônios catecolaminérgicos do tronco encefálico reduz o número de 

 suspiros gerados pela hipóxia. 

 

 

 Como esperado, a hipóxia promoveu um aumento expressivo no número de suspiros 

(22,6 ± 0,8 vs. normóxia:1,3 ± 0,5 sighs/5 min; p < 0,001), o qual é caracterizado por um evento 

respiratório de grande amplitude seguido por uma pausa respiratória (apneia pós-suspiro). No 

grupo anti-DβH-SAP, a depleção dos neurônios catecolaminérgicos bulbo espinais atenuou o 

aumento do número de suspiros induzido pela hipóxia (p<0,001), mas não alterou o número de 

suspiros gerados durante a normóxia (p = 0,302) (Fig. 19A). Resultados similares foram 

observados nos animais submetidos a injeções de 6-OHDA diretamente na região A5, a 

depleção dos neurônios catecolaminérgicos localizados na porção ventrolateral da ponte 

reduziu o número de suspiros gerados pela hipóxia (p < 0,001), sem alterar o número de suspiros 

gerados pela normóxia (p = 0,678) (Fig. 19B).   
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Figura 19 – Depleção dos neurônios catecolaminérgicos reduz o número de suspiros 

gerados pela hipóxia. 
(A) Número de suspiros gerados pela hipóxia em animais controles (salina) e animais submetidos à 

injeção de anti-DβH-SAP na medula espinal para depletar os neurônios catecolaminérgicos com 

projeções bulbo espinais. (B) Número de suspiros gerados pela hipóxia em animais controles (veículo) 

e animais submetidos à injeção de 6-OHDA na região ventrolateral da ponte para depletar os neurônios 

catecolaminérgicos da região A5. *Diferente do controle; ANOVA de uma via; p<0,05.  N = 7-9/grupo 

de ratos. 
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4.3 Resultados – Procotolo experimental (3) 

 

4.3.1  Varicosidades do grupamento C1, localizadas na região do preBötC, são 

 catecolaminérgicas e glutamatérgicas. 

 

 Resultados prévios demonstraram que os neurônios catecolaminérgicos do 

grupamento C1 influenciam os ajustes ventilatórios por meio de alterações na frequência 

respiratória (Malheiros-Lima et al., 2017; protocolo 1 e protocolo 2). Uma vez que a os 

neurônios geradores do ritmo respiratório (Smith et al., 1991) estão predominantemente 

localizados no complexo pré-Bötzinger (preBötC), na terceira etapa deste trabalho, foi avaliado 

se existe uma conexão direta entre os neurônios C1 e o preBötC. Para isso, o primeiro grupo de 

animais foi submetido a injeções do vetor lentiviral PRSx8-ChR2-eYFP (n = 3) (Fig. 20A), 

como traçador anterógrado, diretamente no RVLM.  

 A expressão de eYFP em neurônios do RVLM demonstra que o lentivirus foi eficaz 

em transfectar neurônios que expressam o fator de transcrição Phox2a/b, localizados no RVLM 

(Fig. 20C). O número de neurônios duplamente marcados para eYFP e TH (eYFP+/TH+) 

indicam o percentual de neurônios catecolaminérgicos do RVLM transfectado pelo vetor viral 

(Fig. 20C). Como os neurônios catecolaminérgicos C1, localizados no RVLM, estão 

entrelaçados com neurônios do núcleo retrotrapezóide e da região A1, que também expressam 

o fator de trascrição Phox2a/b, só foram utilizados, neste protocolo, animais que apresentavam 

um percentual de transfecção de neurônios eYFP+/TH- (neurônios não C1) menor que 20%.  

 O sítio de injeção dos três animais submetidos a injeções de PRSx8-ChR2-eYFP no 

RVLM foi determinado pela distribuição anatômica de neurônios positivos para eYFP (Fig. 

20B). Não foram observadas marcações positivas para eYFP em regiões mais distantes do sítio 

de injeção, de modo que as marcações foram concentradas na região ventrolateral da formação 

reticular, iniciando a partir da porção caudal do núcleo motor do facial e alcançando uma 

distância aproximada de 500 µm posterior a essa região (-11,6 a -12,3 mm de distância do 

bregma, Fig. 20C). A Figura 20C apresenta a distribuição rostro-caudal dos neurônios marcados 

para TH+, marcados para eYFP+ e duplamente marcados para TH e eYFP (TH+/eYFP+). O 

percentual médio de tansfecção dos neurônios catecolaminérgicos do RVLM, alcançado neste 

protocolo, foi de 52 ± 4% (eYFP+/TH+), de um total de 158 ± 21 neurônios positivos para eYFP. 

As quantificações neuronais foram realizadas em 11 fatias encefálicas (-11,4 a -13,52 mm de 

distância do bregma), com 40 µm de espessura, espaçadas por intervalos 240 µm (1 a cada 6 
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fatias). É importante destacar que este grupo de animais recebeu apenas uma injeção pequena 

do vetor viral (100 nl), a fim de evitar a transdução de neurônios do RTN e/ou da região A1. 

 A Figura 20E, apresenta uma fotomicrografia representativa da distribuição de 

varicosidades provenientes do RVLM na região do preBötC. Como mostrado nos desenhos 

esquemáticos individuais dos três casos utilizados no estudo, existe uma distribuição moderada 

de varicosidades provenientes do RVLM na região do preBötC (Fig. 20G).  Também foram 

observadas varicosidades imunorreativas para eYFP em regiões catecolaminérgicas pontinas e 

bulbares conhecidas por suas conexões com o grupamento C1, tais como região A1, A2 (NTS), 

A5 e A6 (locus coeruleus) (dados não mostrados). Além disso, também foram observadas 

varicosidades na porção bulbar da rafe, uma região conhecida por seu envolvimento no controle 

respiratório (Hodges, Richerson, 2010; Depuy et al., 2011) e para o núcleo motor dorsal do 

vago (Depuy et al., 2013). Todas as projeções apresentaram uma predominância ipsilateral.  Por 

fim, como mostrado pelas Figuras 21A-F, os terminais eYFP+, provenientes do RVLM, 

observados na região do preBötC co-expressam VGlut2 e TH (Figs. 21A-F), sugerindo que 

podem ser glutamatérgicas ou catecolaminérgicas. 
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Figura 20 – Os neurônios catecolaminérgicos do RVLM se projetam para o preBötC. 
(A) Desenho experimental. (B) Sítios de injeção do vetor viral PRSx8-ChR2-eYFP via microscopia 

fluorescente. (C) Distribuição rostro-caudal dos neurônios transfectados pelo vetor viral (eYFP-ir). O 

número de neurônios catecolaminérgicos transfectados pelo vetor viral (eYFP-ir/TH-ir) e os neurônios 

imunorreativos apenas TH ou eYFP foram expressos por secção coronal de 40µm em intervalos de 

240µm (1:6) (N = 3). (D-F) Fotomicrografia representativa das varicosidades positivas para eYFP no 

preBötC de um rato transfectado pelo lentivirus PRSx8-ChR2-eYFP na região do RVLM. (G) Desenho 

esquemático da densidade e distribuição de varicosidades imunorreativas para eYFP na região do 

complexo preBötC em cada um dos três animais avaliados no presente estudo. Barra de escala em E = 

50 µm, em F 10 µm e em G = 100µm. Abreviações: RVLM, bulbo ventrolateral rostral; NA, núcleo 

ambíguos; preBötC, complexo pre Bötzinger; BötC, complexo Bötzinger; Sp5, trato espinal do 

trigêmeo; NTS, núcleo do trato solitário; RMg, Rafe Magna; RPa, Rafe Pálido; IO, oliva inferior; py, 

trato piramidal; FN, núcleo motor do facial; TH, tiroxina hidroxilase; eYFP, proteína fluorescente 

amarela aumentada; Li, núcleo linear do bulbo; AmbC, porção compacta do núcleo ambíguos; XII, 

núcleo motor do hipoglosso; IVLM, bulbo ventrolateral intermediário; ROb, Rafe Obscurus. 
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Figura 21 – Fibras e terminais derivados dos neurônios do RVLM são glutamatérgicas e 

catecolaminérgicas. 
(A-D) Fibras e terminais imunorreativos para eYFP na região do preBötC. Fibras e terminais (B) 

catecolaminérgicos ou (E) glutamatérgicas localizados no preBötC. (C-F) Sobreposição das 

fotomicrografias de eYFP e TH ou eYFP e VGlut2, mostrando que as fibras e terminais provenientes 

do RVLM/C1 são catecolaminérgicas e glutamatérgicas. Barra de escala em F = 50 µm. Abreviações: 

TH, tiroxina hidroxilase; eYFP, proteína fluorescente amarela aumentada; VGlut2, proteína vesicular 

glutamatérgica 2. 
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4.3.2 Neurônios C1 se projetam para o preBötC 

 

 Para confirmar se de fato os neurônios C1 se projetam para o preBötC, um segundo 

grupo de animais (n = 3) foi submetido à injeção do traçador retrogrado cólera toxina B (CTB) 

diretamente no preBötC (Fig. 22A). Nos três animais utilizados, os neurônios imunorreativos 

para CTB na região do RVLM, do NTS e do preBötC contralateral ao sítio de injeção foram 

analisados e quantificados (Fig. 22). A Figura 22B apresenta desenhos esquemáticos 

representativos do espalhamento das injeções de CTB positivas para o preBötC. Como 

esperado, a expressão de CTB foi observada em corpos celulares de neurônios localizados na 

região contralateral do preBötC (Figs. 22c" e G). Além disso, neurônios imunorreativos para 

CTB também foram observados na região dorsal do bulbo, onde estão localizados os neurônios 

do núcleo do trato solitário (NTS) (Figs. 22D-d'' e G). 

 A identificação e quantificação do número de neurônios imunorreativos para TH e 

CTB foram utilizadas para verificar se os neurônios CTB+, observados na região do RVLM, 

fazem parte do grupamento C1 (Fig. 23). Para evitar a inclusão dos neurônios 

catecolaminérgicos do grupamento A1, a quantificação dos neurônios CTB+/TH+ do VLM foi 

realizada entre -11,8 e -12,76 mm de distância do bregma (fatias coronais com 40 μm de 

espessura, em intervalo de 1 a cada 6 fatias) (Fig. 23B). Os resultados mostram um número 

considerável de neurônios imunorreativos para CTB na região do RVLM (Fig. 22E-e' e 23B). 

28% das células TH encontradas no RVLM (29 ± 4) se projetam para o preBötC (Fig. 22E-e' e 

23B-E).  
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Figura 22 – Projeções do RVLM para o preBötC identificadas por meio do traçador 

retrógrado cólera toxina B (CTB). 
(A) Desenho experimental. (B) Desenho esquemático de secções coronais encefálicas mostrando o 

espalhamento de três injeções de CTB confinadas no preBötC (12,80 mm caudal ao brema). (C) 

Fotomicrografias mostrando um sítio de injeção típico de CTB na região do preBötC. (c' e c'') ampliação 

das fotomicrografias do sítio de injeção de CTB no preBötC e da região contralateral do preBötC, 

respectivamente. (D e d') Neurônios imunorreativos para CTB na região comissural do núcleo do trato 

solitário (NTSc) e ampliação da região do NTSc. (E e e') Neurônios imunorreativos para CTB no RVLM 

e ampliação dos neurônios marcados para CTB nesta região. (F) Desenho esquemático de uma secção 

coronal encefálica, -12,08 mm de distância do bregma, mostrando a distribuição dos neurônios 

imunorreativos para CTB identificados na região do RVLM. (G) Número total de neurônios 

imunorreativos para CTB na região do preBötC, NTS e RVLM. Os neurônios foram quantificados em 

secções coronais de 40 µm, com intervalos de 240 µm entre cada fatia. O número de secções por região 

foram: preBötC (2 secções); NTS (13 secções) e RVLM (6 secções). Abreviações: RVLM, bulbo 

ventrolateral rostral; NA, núcleo ambíguos; preBötC, complexo pré-Bötzinger; BötC, complexo 

Bötzinger; Sp5, trato espinal do trigêmio; NTS, núcleo do trato solitátio; IO, oliva inferior; py, trato 

piramidal; TH, tiroxina hidroxilase; eYFP, proteína fluorescente amarela aumentada; Li, núcleo linear 

do bulbo; AmbC, porção compacta do núcleo ambíguos; XII, núcleo motor do hipoglosso. 
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Figura 23 – Projeções provenientes dos neurônios do RVLM para o preBötC, reveladas 

pelo traçador retrógrado CTB, incluem neurônios imunorreativos para tirosina 

hidroxilase.  
(A) Desenho experimental. (B) Número total de neurônios imunorreativos para CTB e/ou TH no RVLM 

(n=3). Os neurônios foram contados em secções coronais de 40µm, com intervalos de 240 µm entre 

cada fatia. (C-E) Sobreposição das fotomicrografias de TH e CTB mostrando que parte dos neurônios 

do RVLM que se projetam para o preBötC são catecolaminérgicos. As setas indicam os neurônios 

duplamente marcados para TH e CTB. Abreviações: RVLM, bulbo ventrolateral rostral; NA, núcleo 

ambíguos; preBötC, complexo pré-Bötzinger; VII, núcleo motor do facial; TH, tiroxina hidroxilase; 

CTB, cólera toxina B. 
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4.3.3  Inibição dos receptores glutamatérgicos ionotrópicos localizados na região do 

 preBötC atenua o aumento da respiração induzido pela ativação optogenética dos 

 neurônios C1 

 

 Os resultados anatômicos mostraram que, no preBötC existem varicosidades 

glutamatérgicas e adrenérgicas provenientes dos neurônios C1. Dessa forma, no próximo 

experimento foi avaliado se o aumento da ventilação promovido pela ativação optogenética dos 

neurônios C1 é desencadeada pela ativação de receptores glutamatérgicos localizados no 

complexo preBötC. Como as respostas respiratórias desencadeadas pela ativação do 

grupamento C1 são influenciadas pela anestesia, só foram utilizados animais com percentuais 

de transfecção de neurônios catecolaminérgicos maiores que 60%, pois percentuais muito 

baixos de transfecção não são suficientes para promover respostas funcionais em animais 

anestesiados. Para alcançar maiores percentuais de transfecção, os animais utilizados nos 

experimentos funcionais foram submetidos a duas injeções de vetor viral (LLV-PRSx8-ChR2-

eYFP), com o dobro do volume utilizado nos experimentos anatômicos (200 nl/injeção), 

diretamente no RVLM (Fig. 24A). O efeito respiratório da ativação optogenética do 

grupamento C1 foi avaliado antes e depois do bloqueio dos receptores ionotrópicos 

glutamatérgicos do preBötC (Fig. 25A). Os sítios das injeções de salina e de ácido quinurênico 

(100 mM - 50 nl), um antagonista de receptores ionotrópicos glutamatérgicos, foram avaliados, 

e estão demonstrados na Figura 24 G-I (só foram incluídos nas análises os animais nos quais o 

centro das injeções se localizava -12,8 mm de distância do bregma (Fig. 24G-I).  

 Os animais foram submetidos a pelo menos 2 estímulos consecutivos, com intervalo 

de 15 min entre eles, antes e após a injeção de salina ou ácido quinurênico no preBotC (Figura 

25A e B). Como esperado, a fotoestimulação da região do RVLM (30 s; 20 Hz; 10 ms pulsos, 

7-10 mW, n = 7) promoveu um aumento imediato da PAM (133 ± 7, vs. basal: 118 ± 6 mmHg; 

p < 0,001; = 15 mmHg) e da frequência de disparado do músculo diafragma (DiaEMG freq: 49 

± 1, vs. basal: 42 ± 1 bpm; p < 0,001; = 7 bpm). De maneira geral, a PAM aumentou 

progressivamente ao longo do período de estimulação, alcançando valores máximos ao final do 

estímulo, enquanto a resposta do músculo diafragma consistiu de um disparo imediato no início 

do estímulo, seguido por uma maior frequência de disparo ao longo do período de estimulação. 

Ao final do estímulo, ocorreu uma queda abrupta da PAM e a DiaEMG freq. retornou aos valores 

observados antes da estimulação (Fig. 25C). A queda abrupta da PAM ocorre, provavelmente, 

por ativação do barorreflexo (Abbott et al., 2009). A injeção de salina ou veículo no preBötC 

não promoveu alterações basais ou modificou os efeitos cardiorrespiratórios promovidos pela 
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ativação optogenética do grupamento C1 (Figs.25C-E). Em contraste, o bloqueio dos receptores 

glutamatérgicos ionotrópicos aumentou a DiaEMG freq., sem promover alterações na PAM (Figs. 

6C-D). O bloqueio dos receptores glutamatérgicos do preBötC bloqueou o aumento da DiaEMG 

freq. promovido pela ativação dos neurônios C1 (2±1 vs. salina + laser: 25 ± 5%, p = 0,002), 

mas não afetou o aumento da PAM (p > 0,005) (Figs. 25C-D). Estes resultados sugerem que os 

receptores glutamatérgicos ionotrópicos, localizados no complexo preBötC contribuem para o 

aumento da ventilação induzido pela ativação optogenética do grupamento C1. 
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Figura 24 – Sítios de injeção: lentivirus PRSx8-ChR2-eYFP no RVLM e antagonistas 

glutamatérgicos e adrenérgicos no preBötC. 
(A) Desenho experimental. (B) Distribuíção rostro-caudal dos neurônios transfectados pelo lentivirus 

(eYFP-ir). O número de neurônios catecolaminérgicos transfetados (eYFP+/TH+) e o número de 

neurônios imunorreativos apenas para TH ou eYFP foram quantificados em secções de 40 µm, com 

intervalos de 240 µm entre cada fatia (1:6 secções) em 14 animais (n= 7/grupo). FN mostra a localização 

do núcleo motor do facial. (C) Fotomicrografias representativas do RVLM de um rato transfectado, 

mostrando os neurônios imunorreativos para eYFP (D), TH (E) e duplamente marcados para eYFP e 

TH (F). (G) Desenho esquemático de uma secção coronal de um encéfalo de rato, -12,80 mm de distância 

do bregma, representando os sítios de injeção dos antagonistas glutamatérgicos e adrenérgicos. (I) 

Fotomicrografia típica mostrando um sítio de injeção de antagonistas na região do preBötC. 

Abreviações: RVLM, bulbo ventrolateral rostral; NA, núcleo ambíguos; preBötC, complexo pre 

Bötzinger; Kyn, ácido quinurênico; BötC, complexo Bötzinger; Sp5, trato espinal do trigêmio; NTS, 

núcleo do trato solitário; IO, oliva inferior; py, trato piramidal; TH, tiroxina hidroxilase; eYFP, proteína 

fluorescente amarela aumentada; Li, núcleo linear do bulbo; AmbC, porção compacta do núcleo 

ambíguos; XII, núcleo motor do hipoglosso. 
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4.3.4  O bloqueio dos receptores adrenérgicos na região do preBötC não afeta o aumento da 

 respiração induzido pela ativação optogenética dos neurônios C1. 

 

 É bem descrito na literatura que a atividade dos neurônios do preBötC é modulada por 

catecolaminas. Uma vez que os neurônios C1 expressam todas as enzimas necessárias para 

síntese de adrenalina e noradrenalina, no próximo grupo experimental, foi avaliado se os 

neurônios catecolaminérgicos do grupamento C1 modulam a atividade do preBötC por meio da 

liberação de catecolaminas. Para isso, avaliamos se o bloqueio dos receptores α- a β-

adrenérgicos estão envolvidos no aumento da atividade respiratória promovido pela ativação 

optogenética do grupamento C1. Além disso, é importante considerar que os neurônios do 

preBötC expressam receptores α- e β-adrenérgicos e que outras regiões catecolaminérgicas, que 

são ativadas pelo grupamento C1 (A5 e A6), poderiam contribuir indiretamente para essas 

respostas. Como mostrado pela Figura 25, a injeção de um coquetel contendo prazosina 

(antagonista adrenérgico α1), ioimbina (antagonista adrenérgico α2) e propranolol (antagonista 

adrenérgico ) não promoveu alterações significativas no aumento da DiaEMG freq. (53 ± 2 vs. 

salina +fotostimulação: 50 ± 2 bpm, p = 0,217) e da PAM (129 ± 7 vs. salina + fotostimulação: 

131 ± 4 mmHg, p = 0,699) (Figs. 25D-E) promovidos pela ativação optogenética do 

grupamento C1.  
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Figura 25 – Inibição dos receptores glutamatérgicos, mas não dos adrenérgicos, no 

preBötC atenua o aumento da ventilação promovido pela estimulação optogenética do 

grupamento C1.  
(A) Desenho experimental. (B) Protocolo experimental. (C) Registro representativo mostrando o efeito 

da estimulação optogenética do grupamento C1 na PAM e DiaEMG freq. antes e 10 minutos após a injeção 

de ácido quinurênico ou coquetel de antagonistas adrenérgicos no preBötC. (D) Valores médios da 

pressão arterial média (PAM, mmHg) e da frequência de disparo do músculo diafragma (fR, bpm) (n= 

7). ANOVA de duas vias com medidas repetidas; p < 0,05. *Diferente do basal. # Diferente da salina 

ou veículo.
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 Os resultados do presente estudo demonstram que, em animais acordados, os 

neurônios catecolaminérgicos do grupamento C1 são determinantes para promover os ajustes 

ventilatórios induzidos pela hipóxia, mas não pela hipercapnia. A depleção seletiva dos 

neurônios do grupamento C1 atenuou o aumento da frequência ventilatória e da ventilação 

apenas durante a hipóxia. Uma vez que os neurônios C1 são intensamente ativados pela 

estimulação do corpúsculo carotídeo, podemos sugerir que esse grupamento de neurônios pode 

estar envolvido na modulação dos ajustes ventilatórios induzidos pela ativação do 

quimioreflexo periférico.  

 Nossos resultados também mostram, pela primeira vez, a contribuição relativa dos 

neurônios adrenérgicos bulbo espinais do grupamento C1 para os ajustes ventilatórios 

promovidos pela hipóxia. Os resultados encontrados indicam que os neurônios C1 com 

projeções bulbo espinais podem contribuir para o aumento da ventilação promovido pela 

hipóxia, predominantemente, via aumento da frequência respiratória. Além disso, uma vez que, 

os resultados adicionais realizados como controle mostraram que a lesão seletiva dos neurônios 

catecolaminérgicos do grupamento A5 influencia os ajustes ventilatórios promovidos pela 

hipóxia e pela hipercapnia, por meio de alterações no volume corrente e não da frequência 

respiratória, estamos sugerindo que os neurônios catecolaminérgicos pontinos e bulbares tem 

funções distintas na modulação dos ajustes respiratórios induzidos pela hipóxia.  

 Sabendo que os neurônios C1 contribuem para os ajustes ventilatórios via aumento da 

frequência respiratória, nós investigamos também se os neurônios catecolaminérgicos do 

grupamento C1 apresentam conexões anatômicas diretas com o preBötC, região bulbar 

responsável pela geração e controle do ritmo respiratório. Nossos resultados mostram que os 

neurônios catecolaminérgicos do grupamento C1 se projetam para a região do preBötC. Por 

fim, uma vez que a ativação optogenética do grupamento C1 desencadeia aumento da 

frequência respiratória, na última etapa do presente estudo avaliamos se este aumento da 

frequência respiratória promovido pela ativação optogenética dos neurônios 

catecolaminérgicos do grupamento C1 promove ativação de receptores glutamatérgicos e 

catecolaminérgicos presentes no preBötC. Nossos resultados sugerem que os neurônios 

catecolaminérgicos do grupamento C1 modulam a atividade dos neurônios do preBötC por 

meio da liberação de glutamato na região. Em conjunto, os nossos resultados demonstram a 

importância dos neurônios catecolaminérgicos do grupamento C1 para o controle respiratório 

promovido pela hipóxia e sugerem uma nova via para controle respiratório por meio de 

conexões glutamatérgicas diretas entre os neurônios C1 e o preBötC.  
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5.1 Seletividade da lesão neuronal promovida pela injeção da toxina anti-DH-SAP 

 

 O grupamento catecolaminérgico C1, constituído por neurônios imunorreativos para a 

enzima feniletanolamina N-metil transferase (PNMT), está localizado no bulbo ventrolateral 

rostral, o qual também é composto por neurônios não-C1. Além de promover a inervação para 

medula espinal e, consequentemente, modular a atividade simpática e a pressão arterial (Ross 

et al., 1984; Dampney, 1994; Guyenet, 2006; Guyenet et al., 2013), os neurônios C1 também 

fazem conexões com outras regiões encefálicas, tais como a ponte dorsolateral, a substância 

cinzenta periaquedutal, a coluna respiratória (localizada no bulbo) e o hipotálamo (Guyenet et 

al., 2006; Guyenet et al., 2013). No presente estudo, aproximadamente 70% dos neurônios 

imunorreativos para tirosina hidroxilase foram destruídos pela injeção local da toxina anti-

DH-SAP. Os maiores percentuais de depleção ocorreram na porção mais rostral do bulbo 

ventrolateral (entre os bregmas -11,8 mm e -12,3 mm), onde estão concentrados os neurônios 

catecolaminérgicos do grupamento C1 que se projetam para medula espinal (Guyenet et al., 

2013). Para delimitar a contribuição neurônios catecolaminérgicos do grupamento C1 com 

projeções bulbo espinais, realizamos também um protocolo experimental no qual foram 

administradas injeções combinadas da toxina anti-DH-SAP associada ao traçador retrógrado 

FG na medula espinal (níveis T4-T8). Esse traçador permitiu a diferenciação dos neurônios 

bulbo espinais em C1 e não-C1 e permitiu uma avaliação mais criteriosa dos efeitos promovidos 

pela lesão dos neurônios C1 bulbo espinais nas respostas respiratórias induzidas pela hipóxia e 

hipercapnia. Nos animais submetidos à injeção da toxina na medula espinal, observamos uma 

depleção de aproximadamente 50% dos neurônios imunorreativos para TH. No entanto, quando 

relativizado pelo número de neurônios do RVLM que se projetam para medula espinal, o 

percentual de lesão correspondeu a aproximadamente 70%. Dessa forma, podemos sugerir que 

parte das diferenças observadas na magnitude das respostas ventilatórias pode estar relacionada 

aos diferentes percentuais de lesão dos neurônios C1 observados nos dois grupos (C1: 70% vs. 

C1/bulbo espinal: 50%). Um trabalho recente, no qual os neurônios catecolaminérgicos do 

grupamento C1/A1, com projeções para o núcleo paraventricular do hipotálamo (PVN), foram 

retrogradamente lesados por meio da injeção da toxina anti-DβH-SAP diretamente no PVN, dá 

suporte a essa hipótese (King et al., 2015). Neste estudo, a depleção dos neurônios 

catecolaminérgicos com projeções hipotalâmicas atenuou o aumento da ventilação durante a 

hipóxia e a hipercapnia via atenuação de volume corrente e frequência ventilatória (King et al, 

2015). 
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 A toxina anti-DH-SAP é uma neurotoxina composta por proteínas de inativação 

ribossômica de transporte axonal retrógrado, conjugadas com o anticorpo anti-dopamina--

hidroxilase. A ligação do anticorpo ao complexo D presente na membrana dos neurônios 

adrenérgicos e noradrenérgicos durante a exocitose, possibilita a internalização da toxina. No 

corpo celular, a saporina bloqueia a síntese proteica, resultando na morte das células (Guyenet 

et al, 2001). No presente estudo, utilizamos essa técnica para promover lesões locais, por meio 

da injeção da toxina diretamente no RVLM, ou por meio de injeções da toxina na medula 

espinal com o objetivo de prover lesões retrógradas (C1: projeções bulbo espinais). A eficácia 

do método foi verificada mediante a quantificação dos neurônios imunorreativos para tiroxina 

hidroxilase. Além disso, nos animais em que avaliamos a contribuição relativa dos neurônios 

C1 bulbo espinais, a utilização do traçador retrógrado Fluoro-Gold nos possibilitou estimar a 

depleção específica dos neurônios C1 com projeções bulbo espinais localizados no RVLM. 

 Como controle, avaliamos a seletividade da lesão com a quantificação dos neurônios 

imunorreativos para tirosina hidroxilase em outras regiões encefálicas que contêm neurônios 

catecolaminérgicos (A2/C2 e A5). Além disso, para garantir que a toxina promovia lesão apenas 

de neurônios catecolaminérgicos, avaliamos se neurônios imunorreativos para a enzima 

triptofano hidroxilase, em regiões próximas ao grupamento C1, foram alteradas pela injeção da 

toxina. Nossos resultados mostram que a injeção da toxina anti-DH-SAP diretamente no 

RVLM não alterou a imurreatividade para tirosina hidroxilase em outros grupamentos 

neuronais catecolaminérgicos nem mesmo a imunorreatividade para triptofano hidroxilase. Por 

outro lado, como esperado, a injeção da toxina na medula espinal promoveu depleção dos 

neurônios catecolaminérgicos bulbo espinais do grupamento A5 (Schreihofer, Guyenet, 2000; 

Schreihofer et al., 2000). Diante dos resultados obtidos, podemos sugerir que a injeção da toxina 

anti-DH-SAP no RVLM foi eficaz em promover a morte seletiva de neurônios 

catecolaminérgicos do grupamento C1, enquanto a injeção da toxina na medula espinal 

promoveu lesão simultânea do grupamento C1 e do grupamento A5. 

 Trabalhos prévios sugerem que, cronicamente, a injeção de substâncias no encéfalo 

pode desencadear uma gliose persistente, promovendo morte celular inespecífica de células 

presentes na região atingida pela injeção (Madden et al., 1999; Schreihofer, Guyenet, 2000; 

Schreihofer et al., 2000; Madden, Sved, 2003). Para investigar se as células da glia haviam sido 

comprometidas pelas injeções de anti-DH-SAP diretamente no RVLM, avaliamos a 

imunorreatividade para GFAP (um marcador seletivo para astrócitos). No presente estudo, 

observamos que a imunorreatividade para GFAP estava alterada apenas nos animais submetidos 
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à injeção de salina ou toxina anti-DH-SAP diretamente no RVLM. Embora os animais 

submetidos às injeções de toxina na medula espinal não tenham alteração das células glia do 

RVLM, não podemos descartar a possibilidade de que, uma gliose decorrente na inserção da 

injetora na medula espinal, possa ter comprometido outros neurônios com projeções bulbo 

espinais, como os neurônios não-C1.  

 Outro aspecto metodológico importante, e inerente ao procedimento de lesão dos 

neurônios C1 bulbo espinais via injeção da toxina anti-DH-SAP, é a depleção concomitante 

de neurônios noradrenérgicos bulbo espinais do grupamento A5. Os trabalhos prévios 

encontrados na literatura relatam que a depleção dos neurônios bulbo-espinais do grupamento 

A5 pode chegar a 90%, valores superiores aos observados no presente estudo 

(aproximadamente 70%). A diferença entre o percentual de depleção observado no presente 

estudo, comparado aos estudos prévios, deve-se, provavelmente, ao fato de que, no presente 

estudo, utilizamos um menor período de intervalo entre a injeção da toxina e as avaliações 

funcionais e anatômicas (3 semanas no presente estudo vs. 5 semanas nos estudos prévios) 

(Madden et al., 1999; Madden, Sved, 2003). Trabalhos prévios sugerem os neurônios do 

grupamento A5 podem modular os ajustes ventilatórios induzidos pela ativação dos 

quimiorreceptores periféricos e centrais (Taxini et al., 2011). Dessa forma, a fim de separar os 

efeitos ventilatórios desencadeados pelo grupamento C1 ou dos desencadeados pelo 

grupamento A5, provemos a lesão do grupamento A5 por meio da injeção, diretamente na ponte 

ventrolateral, da neurotoxina 6-hidroxidopamina (6-OHDA), que diferente da anti-DH-SAP, 

promove lesão apenas de neurônios noradrenérgicos (Schreihofer et al., 2000). A lesão 

promovida pela injeção de 6-OHDA na região A5 foi efetiva e seletiva (não observamos 

diferenças na imunorreatividade para tirosina hidroxilase no grupamento C1), promovendo uma 

redução de aproximadamente 70% dos neurônios imunorreativos para tirosina hidroxilase 

presentes na região do grupamento A5. Estudos prévios demonstraram que o grupamento C3 

também pode ser afetado pela lesão retrógrada dos neurônios catecolaminérgicos bulbo-

espinais (Schreihofer, 2000). No entanto, como não encontramos nenhum estudo que investigou 

a participação do grupamento C3 nos ajustes ventilatórios promovidos pela hipóxia, não 

sabemos se a depleção do grupamento C3 poderia contribuir para as respostas observadas 

(Schreihofer, 2000; Menuet et al., 2014). Portanto, até que mais estudos sejam conduzidos, não 

podemos descartar uma possível participação do grupamento C3 para as respostas avaliadas.  

 Em conjunto, os resultados encontrados demonstraram que a contribuição dos 

grupamentos C1 (como um todo e, mais especificamente, de suas projeções bulbo espinais) e 
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A5 promovem ajustes ventilatórios distintos durante a hipóxia. Os neurônios C1 modulam a 

frequência ventilatória, enquanto os neurônios A5 modulam o volume corrente. Além disso, 

apenas os neurônios do grupamento A5 contribuem para os ajustes ventilatórios promovidos 

pela hipercapnia. É importante destacar que, diferentemente dos neurônios C1 com projeções 

hipotalâmicas, os neurônios catecolaminérgicos com projeções bulbo espinais contribuem para 

o aumento da ventilação promovido pela hipóxia exclusivamente via aumento da frequência 

ventilatória, o que nos levou a especular que possa existir uma conexão direta entre os neurônios 

C1 e preBötC. Embora trabalhos prévios tenham avaliado a importância dos neurônios C1 para 

os ajustes ventilatórios, até o momento nenhum estudo tinha avaliado o efeito da inibição ou 

depleção seletiva dos neurônios C1 para os ajustes respiratórios promovidos pela hipóxia e pela 

hipercapnia.  

 

5.2 Contribuição dos neurônios catecolaminérgicos do grupamento C1 para manutenção 

da respiração basal 

 

 O conjunto de evidências experimentais, disponíveis na literatura, indica que os 

neurônios catecolaminérgicos do grupamento C1 não são determinantes para manutenção da 

homeostase basal e seriam recrutados somente em situações emergenciais, como a 

hipoglicemia, durante infecção, durante hemorragia, ou ainda, durante alterações na pressão 

parcial dos gases sanguíneos (hipóxia ou hipercapnia) (Guyenet et al., 2013). Dentro deste 

contexto, parece que o grupamento C1 teria um papel relevante para os ajustes cardiovasculares 

frente a um desafio homeostático (Ross et al., 1981; Ross et al., 1983; Goodchild et al., 1984; 

Koshiya, Guyenet 1996; Schreihofer et al., 2000). Várias evidências demonstram que 

grupamento C1 contribui para o controle neural da pressão arterial, em especial com relação ao 

seu envolvimento nas vias de controle neural do baro e do quimioreflexo (Ross et al., 1981; 

Ross et al., 1983; Goodchild et al., 1984; Koshiya, Guyenet 1996; Schreihofer et al., 2000). 

 Embora as descrições da contribuição do grupamento C1 para os ajustes 

cardiovasculares estejam bem definidas, pouco se sabe sobre sua contribuição para os ajustes 

ventilatórios, tanto em condições basais quanto em condições de desafio homeostático. Apesar 

dos neurônios catecolaminérgicos do grupamento C1 corresponderem a 70% dos neurônios do 

bulbo ventrolateral rostral e estarem, conhecidamente, envolvidos no controle cardiovascular, 

lesões seletivas promovidas pela injeção de anti-DH-SAP foram incapazes de promover 

alterações expressivas no tônus simpático e na pressão arterial basal (Madden, Sved, 2003). No 

presente estudo, não observamos alterações nos parâmetros ventilatórios basais, sugerindo que, 
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similarmente aos ajustes cardiovasculares, os neurônios C1 não são determinantes para a 

manutenção da ventilação eupnéica. No caso dos parâmetros cardiovasculares, podemos sugerir 

que os neurônios não-C1 (os quais não são afetados pela toxina) são capazes de manter a pressão 

arterial em níveis normais (Madden, Sved, 2003). Com relação os ajustes ventilatórios, 

podemos sugerir que os neurônios C1 não contribuem para a manutenção da ventilação basal. 

Dessa forma, baseando em estudos prévios, assumimos que a ventilação eupéica basal é 

determinada por outros grupamentos neuronais, localizados no tronco encefálico e em regiões 

pontinas. Na coluna respiratória ventral, podemos destacar duas regiões: o preBötC, 

responsável por gerar o ritmo respiratório, e os neurônios quimiossensíveis do núcleo 

retrotrapezóide. Na ponte, destacamos o complexo parabraquial/Kolliker-Fuse, o qual parece 

contribuir para manutenção do padrão eupnéico, pois, de acordo com evidências prévias, estes 

neurônios pontinos são responsáveis por modular a transição entre a inspiração e a expiração 

(Dutschamann, Dick, 2012; Damasceno et al., 2014; Damasceno et al., 2015).  

 No entanto, outra possibilidade para explicarmos a manutenção dos valores 

ventilatórios basais normais após a depleção do grupamento C1, é o fato de termos realizado 

lesões crônicas. Dessa forma, não podemos descartar a hipótese de que outras estruturas 

encefálicas possam estar compensando a falta dos neurônios catecolaminérgicos do grupamento 

C1. Vale ressaltar que, se de fato considerarmos que os neurônios do grupamento C1 só são 

ativados em situações emergenciais, não deveríamos esperar grandes alterações nos parâmetros 

basais. Dessa maneira, podemos sugerir que os resultados encontrados no presente estudo 

corroboram o modelo de ativação emergencial, descartando a contribuição do grupamento 

catecolaminérgico C1 para manutenção da ventilação basal.  

 

5.3  Contribuição dos neurônios catecolaminérgicos do grupamento C1 para os ajustes 

ventilatórios induzidos pela hipóxia e pela hipercapnia.  

 

 No presente estudo, foi demonstrado que os neurônios catecolaminérgicos do 

grupamento C1 contribuem para os ajustes ventilatórios induzidos pela hipóxia, mas não pela 

hipercapnia. Já está bem descrito na literatura que os neurônios C1 participam dos ajustes 

cardiovasculares promovidos pela hipóxia (Kanbar et al., 2010; Marina et al., 2011; Abbott et 

al., 2013; Guyenet et al., 2013; Wenker et al., 2017). No entanto, ainda restam muitas dúvidas 

com relação a sua contribuição para os ajustes ventilatórios. A maior parte dos trabalhos que 

investigou a participação dos neurônios adrenérgicos C1 nos ajustes ventilatórios, mesmo 

utilizando tecnologias avançadas, como a opto- e a farmacogenética, se deparou com resultados 
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conflitantes com relação aos ajustes ventilatórios promovidos pela ativação do grupamento C1, 

pois o promotor dos lentivirus utilizado, o PRSx8, é seletivo para neurônios que expressam o 

fator de transcrição Phox2a/b, promovendo a transfecção tanto de neurônios catecolaminérgicos 

do grupamento C1 quanto de neurônios quimiossensíveis do núcleo retrotrapezóide (Abbott et 

al., 2009; Abbott et al., 2010; Kanbar et al., 2010; Marina et al., 2011; Abbott et al., 2011; 

Abbott et al., 2012; Abbott et al., 2013; Guyenet et al., 2013; Menuet et al. 2017). Dessa forma, 

considerando as limitações existentes, as alterações cardiovasculares eram classicamente 

atribuídas ao grupamento C1 e as alterações ventilatórias ao RTN (Kanbar et al., 2010). No 

entanto, um trabalho recente, no qual a ferramenta de optogenética foi associada à utilização de 

ratos que só expressariam os canais de rodopsina em regiões ativadas por um vetor adenoviral 

(Cre-dependentes), demonstrou que de fato a ativação seletiva dos neurônios 

catecolaminérgicos do grupamento C1 é capaz de promover aumento da ventilação (Burke et 

al., 2014). Adicionalmente, também foi demonstrado que parte das respostas promovidas pela 

ativação optogenética do grupamento C1 parece depender da ativação do núcleo 

retrotrapezóide. Embora existam evidências anatômicas e funcionais sugerindo que os 

neurônios quimiossensíveis do RTN poderiam desencadear parte dos ajustes respiratórios 

promovidos pela ativação dos neurônios C1 e, consequentemente, da hipóxia, um trabalho 

recente levantou dúvidas sobre essa hipótese (Basting et al., 2015). Neste trabalho, os autores 

demonstraram que a alcalose promovida pela hipóxia silencia os neurônios do RTN, o que nos 

permite descartar a contribuição dessa via durante a hipóxia. Apesar de estar bem definido na 

literatura que ativação optogenética do grupamento C1 promove ajustes cardiorrespiratórios 

que mimetizam uma situação de hipóxia (Kanbar et al., 2010; Abbott et al., 2013; Burke et al. 

2014), com as ferramentas utilizadas, mesmo as com alta tecnologia, é difícil afirmar se apenas 

os neurônios catecolaminérgicos do grupamento C1 com projeções bulbo espinais seriam os 

responsáveis por essas respostas.  

 Dessa maneira, os resultados do presente estudo mostram que, de fato, os neurônios 

C1 com projeções bulbo espinais contribuem para os ajustes ventilatórios promovidos pela 

hipóxia. No entanto, como a magnitude das respostas foi diferente entre os grupos (lesão direta 

dos neurônios C1 vs. lesão apenas dos neurônios C1 com projeções bulbo espinais), podemos 

sugerir que os neurônios C1 com projeções para o hipotálamo também possam contribuir para 

essas respostas. Dando suporte a esta hipótese, um trabalho recente demonstrou que a lesão dos 

neurônios C1 com projeções para o PVN também promove atenuação dos ajustes ventilatórios 

induzidos pela hipóxia (King, et al., 2015). Além disso, a alteração da glia no grupo de animais 

que apresentou reduções mais exacerbadas dos ajustes ventilatórios (animais que receberam 
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injeção de anti-DH-SAP diretamente no RVLM), nos permite sugerir que as células da glia 

também poderiam contribuir para exacerbar essas respostas. Já foi demonstrado que na região 

do RVLM, a glia contribui para os ajustes cardiovasculares induzidos pela hipóxia (via ATP e 

lactato) (Marina et al., 2015). Adicionalmente, um trabalho recente do nosso grupo demonstrou 

que a lesão do grupamento C1 atenuou as respostas cardiorrespiratórias induzidas pela ativação 

dos receptores purinérgicos P2Y1 (Wenker, et al., 2013). Considerando o conjunto de 

evidências e os resultados do presente estudo, sugerimos que as repostas ventilatórias induzidas 

pela hipóxia parecem ser moduladas pelos neurônios catecolaminérgicos, tanto com projeções 

bulbo espinais quanto com projeções para o PVN, bem como também pelas células gliais. 

 Certamente, as modulações respiratórias dos neurônios catecolaminérgicos do 

grupamento C1 não se dariam por meio das projeções para medula espinal. A ativação dos 

corpúsculos carotídeos, pela redução da PaO2 arterial, promove ativação de neurônios de 

segunda ordem localizado no núcleo do trato solitário comissural (NTSc), do qual partem 

projeções diretas para os neurônios adrenérgicos C1 (Chitravanshi, Sapru, 1995; Aicher et al., 

1996; Sun, 1996). Além da demonstração anatômica da existência de uma projeção direta entre 

o NTSc e os neurônios C1, também foi demonstrado que os neurônios C1 são ativados pela a 

hipóxia (imunorreativos para a proteína Fos) (Erickson, Millhorn, 1994; Sun, Reis, 1996; 

Teppema et al., 1997). De acordo com trabalhos prévios, os neurônios C1 poderiam ativar a 

respiração por meio de projeções para outras regiões, tais como o núcleo parabraquial lateral, a 

coluna respiratória ventrolateral, a substância cinzenta periaquedutal, ou ainda, para o 

hipotálamo (Guyenet et al., 2013; King et al., 2015; Kang et al., 2017; Stornetta et al., 2016). 

Outra região que não pode ser descartada é o preBötC, o qual é, conhecidamente, modulado por 

catecolaminas e glutamato (Viemari, Ramirez, 2006; Garcia et al., 2011; Abbott et al., 2013). 

Estes resultados, associados às evidências funcionais obtidas pela depleção seletiva e ativação 

optogénetica seletiva do grupamento C1, possibilitam sugerir que, durante a hipóxia, os ajustes 

ventilatórios associados ao grupamento C1 parecem depender de uma conexão entre o 

grupamento C1 e o preBötC. 

 Os neurônios C1 podem promover a ativação da atividade respiratória mediante uma 

ativação dos neurônios localizados na coluna respiratória (Card et al., 2006; Guyenet et al., 

2010), dos neurônios do complexo parabraquial/Kolliker-Fuse (Chamberlin, 2004), ou ainda, 

dos neurônios do NTS (Colombari et al., 1996; Koshiya, Guyenet, 1996; Sapru, 1996). Assim, 

é plausível sugerirmos que possa existir uma comunicação direta entre os neurônios C1 e o 

preBötC durante uma situação de hipóxia (Pilowsky et al., 1990; Smith et al., 1991; Feldman, 

Del Negro, 2006; Spyer, Gourine, 2009). Uma vez que os neurônios catecolaminérgicos do 
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grupamento C1 estão localizados anatomicamente próximos ao preBötC e parecem ser 

modulados por catecolaminas, podemos sugerir que arborizações e/ou projeções provenientes 

dos neurônios catecolaminérgicos do grupamento C1 podem ser os responsáveis por modular a 

sua atividade durante a hipóxia (Viemari, Ramirez, 2006; Zanella et al., 2006; Zanella et al., 

2014). Dando suporte a essa hipótese, um trabalho recente, sugeriu que neurônios 

catecolaminérgicos bulbares (A1/C1) podem estar em contato sináptico com neurônios que 

expressam o receptor neuroquinina 1 (NK1R), localizados na região do preBötC (Kang et al., 

2017). Até o presente momento, acreditava-se que a projeção NTSc-RTN seria importante para 

promover uma regulação respiratória frente uma situação de hipóxia e a comunicação NTSc-

C1 seria recrutada para regular a atividade simpática (Aicher et al., 1996; Colombari et al., 

1996; Koshiya, Guyenet, 1996; Takakura et al., 2006). No entanto, estamos propondo que, a 

comunicação classicamente sugerida NTSc-RTN não participa dessa resposta e, que além da 

via NTSc-C1, teríamos uma via C1-preBötC, a qual seria recrutada para promover o aumento 

da frequência respiratória em uma situação de hipóxia. Estamos cada vez mais convencidos de 

que a participação dos neurônios C1 seria essencial somente em situações emergenciais e a 

hipóxia é uma situação em que o organismo precisa recrutar diversos mecanismos neurais, 

imunológicos, cardiovasculares, endócrinos e respiratórios na tentativa de recuperar a 

homeostase. 

 As reduções observadas nos parâmetros relacionados à expiração ativa durante a 

hipóxia levantam uma nova hipótese, a de que possa existir uma conexão direta entre os 

neurônios do grupamento catecolaminérgico C1 e os neurônios da região parafacial lateral 

(pFl). Os componentes do circuito responsável pela geração da expiração ativa estão localizados 

em porções rostrais ao RTN (Pagliardini et al. 2011; Feldman et al. 2013; Huckstepp et al., 

2015; Tupal et al. 2014). Os nossos dados mostram que a expiração ativa gerada pela hipóxia 

foi atenuada pela lesão dos neurônios do grupamento C1 (presente estudo). Nós acreditamos 

que os neurônios C1 podem participar da modulação da expiração ativa, mas certamente não é 

o gerador dessa atividade. No entanto, estudos são necessários para avaliar, anatomicamente e 

funcionalmente, se de fato essa hipótese poderia ser verdadeira. 

 Por fim, não podemos descartar a possibilidade de que os neurônios C1 podem 

participar do controle respiratório via ativação das vias de alerta, uma vez que os neurônios C1 

projetam-se para o locus coeruleus, hipotálamo dorsomedial, região perifornicial do hipotálamo 

e substância cinzenta periquedutal, áreas que conhecidamente participam destas vias (Aston-

Jones et al., 2001; Dimicco et al., 2002; Kuwaki, 2010). Além das conexões anatômicas, foi 

também demonstrado que os ajustes ventilatórios promovidos pela ativação do grupamento C1 
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são dependentes do estado de alerta do animal (Burke et al., 2014). Diferentemente dos ajustes 

cardiovasculares, a ativação dos neurônios C1 durante o sono REM não promove ajustes 

ventilatórios (Burke et al., 2014). Interessantemente, dando suporte a esses resultados, em um 

trabalho prévio do nosso grupo, realizado em animais anestesiados com uretano, uma condição 

que pode simular o sono REM, a lesão do grupamento C1 não alterou a resposta do ventilatória 

induzida pela o cianeto de potássio (KCN) (Wenker et al., 2013).  

 No presente estudo, foi observado que a lesão do grupamento C1 não foi eficaz em 

promover alterações ventilatórias durante o estímulo hipercápnico, o que pode ser plenamente 

justificável pelo fato dos neurônios C1 não estarem envolvidos nas vias respiratórias de ativação 

do quimioreflexo central (Lazarenko et al., 2009). Algumas evidências experimentais propõem 

que os neurônios pré-ganglionares simpáticos do bulbo podem ser diretamente ativados por 

acidificação, como é o caso de neurônios catecolaminérgicos localizados no locus coeruleus 

(região A6) (Johnson et al., 2008) ou mesmo dos neurônios quimiossensíveis localizados no 

RTN (Takakura et al., 2006; Moreira et al., 2007; Guyenet et al., 2008). Entretanto, foi mostrado 

através de experimentos, in vitro, de que os neurônios C1 bulbo espinais da região do RVLM 

não apresentam uma quimiossensibilidade intrínseca, isto é, não são capazes de alterar sua 

atividade com mudanças de pH (Lazarenko et al., 2009). Dessa maneira, os nossos dados 

corroboram com a hipótese de que os neurônios C1 não participam das vias respiratórias de 

ativação do quimioreflexo central. Diante disso, uma vez que, a depleção dos neurônios 

catecolaminérgicos do grupamento C1 promoveu atenuação apenas os parâmetros ventilatórios 

ativados pela hipóxia, podemos concluir que, além de modular a atividade simpática e a pressão 

arterial, os neurônios catecolaminérgicos do grupamento C1 são determinantes para modulação 

dos ajustes ventilatórios induzidos pela hipóxia. 

 

5.4  Contribuição dos neurônios catecolaminérgicos do grupamento C1 para os ajustes 

cardiovasculares induzidos pela hipóxia e pela hipercapnia.  

 

 Os neurônios C1 contribuem para o controle basal da pressão arterial, via regulação 

do tônus vasomotor simpático vascular, e são determinantes para o ajuste reflexo da pressão 

arterial promovido pela hipóxia (Dampney, 1994; Madden et al., 1999; Schreihofer, Guyenet, 

2000; Madden, Sved, 2003; Guyenet, 2006; Guyenet et al., 2013). Corroborando os achados 

prévios, no presente estudo, nós observamos uma redução na pressão arterial média nos dois 

protocolos experimentais: 15 dias após a injeção de anti-DH-SAP diretamente no RVLM e 21 
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dias após a injeção de injeção de anti-DβH-SAP na medula espinal, confirmando a importância 

dos neurônios C1 para o controle basal da pressão arterial.  

 O protocolo de hipóxia, utilizado no presente estudo, promove uma resposta bifásica 

da pressão arterial: hipertensão (nos 20-30 segundos iniciais), seguida por hipotensão (1-2 min). 

Após esse período (10 minutos após início do estímulo) não foram observadas alterações na 

pressão arterial, nem no componente de baixa frequência da pressão arterial sistólica (LF:SAP). 

Nos animais submetidos à depleção dos neurônios catecolaminérgicos do grupamento C1, nós 

observamos um aumento da pressão arterial, 10 minutos após o início da hipóxia, o que vai de 

encontro com o que esperávamos. Como a ativação seletiva dos neurônios C1 promove aumento 

da pressão arterial (Burke et al., 2014), nós esperávamos uma menor resposta pressórica durante 

a hipóxia nos animais submetidos a depleção dos neurônios catecolaminérgicos do grupamento 

C1. Um trabalho recente mostrou que a inibição aguda dos neurônios C1 durante a hipóxia 

promove reduções acentuadas da pressão arterial (Wenker et al., 2017). No nosso estudo, nós 

avaliamos o efeito crônico da depleção dos neurônios catecolaminérgicos do grupamento C1 

sobre os ajustes cardiovasculares promovidos pela hipóxia. Nós sugerimos cinco hipóteses para 

explicar o aumento inesperado da pressão arterial nos animais submetidos à lesão crônica dos 

neurônios catecolaminérgicos do grupamento C1. Primeiramente, a redução tônica no influxo 

simpático vascular pode ter desencadeado um aumento da sensibilidade vascular às 

catecolaminas. Em segundo lugar, nossas lesões podem não ter sido grandes o suficiente para 

prejudicar o controle da pressão arterial durante a hipóxia, de modo que os neurônios 

remanescentes possam ter sido suficientes para gerar uma resposta pressórica (os reflexos 

cardiovasculares só são afetados por depleções dos neurônios C1 superiores a 85%). Em 

terceiro lugar, os neurônios catecolaminérgicos que se projetam para medula espinal, e que não 

foram afetados pela injeção da toxina, como os grupamentos C3, A6 e A7, podem ter 

contribuído para manter os ajustes cardiovasculares durante a hipóxia. Como quarta hipótese, 

nós especulamos que a intensidade da hipóxia utilizada no presente estudo (8% O2), considerada 

severa, poderia, além de promover a ativação direta dos corpúsculos carotídeos e aórticos, 

desencadear um aumento reflexo dos ajustes cardiovasculares por meio da ativação direta de 

células bulbo espinais no tronco encefálico (Angelova et al., 2015). Nossa quinta e última 

hipótese, propõe que a redução da resposta ventilatória promovida pela depleção dos neurônios 

C1 pode ter causado uma redução ainda maior da PaO2 nos animais submetidos à depleção dos 

neurônios catecolaminérgicos do grupamento C1, promovendo um estímulo periférico e central 

mais intenso e, consequentemente, aumentara pressão arterial. No entanto, todas as 

possibilidades descritas acima precisam ser testadas, o que auxiliaria na compreensão desse 
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ajuste inesperado promovido pela lesão crônica dos neurônios catecolaminérgicos do 

grupamento C1.  

 O protocolo de hipóxia realizado no presente estudo causou um aumento de frequência 

cardíaca, que foi acompanhado por aumentos tanto do componente espectral de baixa 

frequência (LF:PI) quando do índice de controle autônomo cardíaco (LF/HF), sugerindo que a 

hipóxia promoveu aumento da atividade simpática cardíaca. A depleção dos neurônios 

catecolaminérgicos do grupamento C1 bloqueou o aumento da frequência cardíaca promovido 

pela hipóxia, o qual foi acompanhado por reduções percentuais do componente cardíaco LF:PI 

e aumentos percentuais do componente HF:PI, os quais, respectivamente, indicam redução do 

controle simpático cardíaco e aumento do controle parassimpático. Em conjuntos, nossos 

resultados nos permitem sugerir que, o bloqueio da taquicardia induzida pela hipóxia em 

animais do grupo anti-DβH-SAP, pode ter sido determinado pela atenuação da simpática 

cardíaca. Uma vez que os ajustes observados no controle da pressão arterial e da frequência 

cardíaca foram opostos (redução frequência cardíaca e aumento da PAM), nós concluímos que 

as células C1 podem ser consideradas a principal fonte de estimulo simpático cardíaco, 

enquanto o controle vascular parece ser controlado por diferentes regiões, de modo que a 

ativação do grupamento C3, A5, ou A6 pode compensar a perda dos neurônios 

catecolaminérgicos do grupamento C1.  

 

5.5 Participação da região A5 no controle respiratório 

 

 No presente estudo, os valores basais dos parâmetros respiratórios não foram afetados 

pela eliminação dos neurônios catecolaminérgicos do grupamento A5, indicando que os 

neurônios dessa região não participam da modulação tônica no controle da respiração. No 

entanto, estudos prévios, nos quais a contribuição dos neurônios do grupamento A5 para o 

controle respiratório basal foi avaliado em animais neonatos, demonstraram que os neurônios 

do grupamento A5 enviam projeções inibitórias para o tronco encefálico, contribuindo para 

manutenção basal da frequência respiratória (Viemari et al., 2003; Hilarie et al., 2004; Viemari 

et al., 2004). As diferenças entre os dados do presente estudo e dos estudos prévios decorrem, 

provavelmente, da diferença de idade dos animais (neonatos vs. ratos adultos). Além disso, 

como os protocolos de lesão por toxinas não promovem lesões neuronais aguda, sendo a 

extensão das lesões dependentes do tempo de espera entre as injeções e as avaliações 

anatômicas e funcionais, não podemos desconsiderar que outras vias de controle da frequência 
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respiratória basal tenham compensado a ausência dos neurônios catecolaminérgicos do 

grupamento A5.  

 Já foi demonstrado que os grupamentos catecolaminérgicos pontinos, A5, A6 e A7, os 

quais também se projetam para medula espinal, podem contribuir para os ajustes respiratórios 

promovidos pela ativação do quimioreflexo central (Li, Nattie, 2006; Bruinstroop et al., 2012). 

As toxinas utilizadas para promover lesão dos neurônios catecolaminérgicos C1 ou A5 são 

captadas por terminais neuronais, promovendo lesão retrógrada de regiões catecolaminérgicas 

que se conectam com a região alvo. Sabe-se que os neurônios C1 e A5 recebem projeções de 

diversos grupamentos catecolaminérgicos, podendo os efeitos observados no presente estudo 

decorrerem de lesões adicionais de outras regiões catecolaminérgicas. No presente estudo, a 

injeção da toxina anti-DβH-SAP na medula espinal não promoveu redução significativa dos 

neurônios catecolaminérgicos das regiões A6 e A7, mas promoveu uma intensa redução dos 

neurônios A5, além da redução desejada dos neurônios catecolaminérgicos do grupamento C1. 

A injeção da toxina 6-OHDA diretamente na região A5 também não promoveu alterações 

significativas dos neurônios de outras regiões pontinas como os neurônios A6 e A7. Esses 

resultados diferem de estudos prévios, possivelmente, devido ao tempo de avaliação, após as 

injeções das toxinas, utilizado no nosso estudo. Como utilizamos menores períodos entre a 

injeção das toxinas e as avaliações, as lesões retrógradas de outros grupamentos 

catecolaminérgicos podem ter sido atenuadas.  

 No presente estudo, a redução de 70% dos neurônios noradrenérgicos da região A5 foi 

associada com uma diminuição na resposta respiratória a hipóxia e a hipercapnia, indicando 

que este núcleo exerce uma influência no controle respiratório durante a ativação dos 

quimiorreceptores periféricos e centrais. Esse resultado corrobora achados prévios do nosso 

laboratório, demonstrando que a lesão do grupamento A5 foi eficiente em reduzir a resposta 

respiratória durante a hipercapnia em animais anestesiados (Taxini et al., 2011). 

Supreendentemente, em um trabalho recente, no qual os parâmetros cardiorrespiratórios foram 

avaliados após a depleção dos neurônios catecolaminérgicos do grupamento A5, utilizando a 

toxina anti-DβH-SAP, não foram observadas alterações nos parâmetros ventilatórios durante a 

hipóxia e a hipercapnia (Taxini et al., 2017). Como os autores não avaliaram se a injeção da 

toxina promoveu lesão da glia ou de outros neurônios catecolaminérgicos que se projetam para 

região A5, nós especulamos que as diferenças observadas podem decorrer de diferenças 

experimentais relacionadas ao tipo de toxina, seletividade e extensão das lesões.  

A depleção generalizada de neurônios catecolaminérgicos do tronco encefálico 

diminuiu a resposta ventilatória a hipercapnia em até 28%, sugerindo que neurônios 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bruinstroop%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22173709
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catecolaminérgicos do tronco encefálico participam da quimiorrecepção central (Li, Nattie, 

2006). Com relação ao locus coeruleus, os trabalhos prévios demonstraram que, embora eles 

apresentem uma contribuição intensa para os ajustes ventilatórios promovidos pela hipercapnia, 

eles não participam dos ajustes ventilatórios promovidos pela hipóxia (Biancardi et al.,2008; 

Biancardi et al., 2010). Com relação ao grupamento A7, não foram encontrados estudos que 

investigaram a contribuição seletiva desses neurônios para os ajustes ventilatórios promovidos 

pela hipóxia e pela hipercapnia. Embora não tenhamos observados reduções expressivas no 

número de neurônios catecolaminérgicos dos grupamentos A6 e A7, nós não podemos excluir 

totalmente a possibilidade de que a somatória de depleções lesões neurais nessas regiões 

possam contribuir para os resultados atribuídos, exclusivamente, a depleção dos neurônios 

catecolaminérgicos A5 e C1.  

 No presente trabalho, observamos pequenas alterações da resposta ventilatória frente 

à hipercapnia em animais não anestesiados com percentuais de lesão similares dos neurônios 

A5. A diferença das respostas ventilatórias dos animais lesados, anestesiados e não 

anestesiados, durante a hipercapnia, pode decorrer do percentual de CO2 no qual em que os 

animais foram expostos. Os animais anestesiados foram expostos a 9-10% CO2 e os animais 

não anestesiados a 7% CO2. É possível especular que os neurônios da região A5 só sejam 

recrutados em condições nas quais os níveis de CO2 estejam muito elevados. Adicionalmente, 

uma vez que a anestesia causa hipoventilação, desencadeando um aumento ainda maior da 

PaCO2, poderíamos esperar uma alteração da sensibilidade do CO2 nessas condições. Outra 

possibilidade é o efeito direto do anestésico na resposta ao CO2. Estudos anteriores sugerem 

que os anestésicos podem afetar a neurotransmissão no tronco encefálico e consequentemente 

respostas reflexas (Machado, Bonagamba, 1992; Accorsi-Mendonça et al., 2007). De acordo 

com Accorsi-Mendonça e colaboradores (2007), o uretano tem um efeito inibitório sobre os 

neurônios GABAérgicos do NTS, o que pode contribuir para diferença nas respostas 

encontradas entre animais anestesiados e não anestesiados. 

 É bem descrito na literatura que a hipóxia ativa as células da região A5 envolvidas na 

modulação da ventilação (Guyenet et al. 1993; Coles, Dick, 1996). Os animais não anestesiados, 

com os neurônios catecolaminérgicos da região A5 lesados, apresentaram uma atenuação da 

resposta ventilatória após exposição a hipóxia, decorrente da atenuação do VT. A região A5 se 

conecta com várias regiões do SNC envolvidas na regulação do VT, entre elas, o complexo 

parabraquial/Kölliker-Fuse (Chamberlin, Saper, 1994; Chamberlin, Saper, 1998; St. John, 

1998; Dutschmann, Herbert, 1999). Estudos mostram que área A5 modula a frequência 

respiratória e a duração da expiração (Coles, Dick, 1996). Há ainda evidências de que os 
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receptores adrenérgicos podem estar envolvidos nos mecanismos de controle respiratório 

(Coles e Dick, 1996). Um estudo que avaliou a contribuição dos neurônios A5 para os ajustes 

respiratórios desencadeados pela hipóxia severa mostraram que, em ratos não anestesiados, a 

região A5 promove uma facilitação inicial seguida por uma diminuição na frequência 

respiratória (Schlenker et al., 2002). Esses resultados corroboram estudos prévios, que 

observaram a expressão da proteína Fos nos neurônios da A5 quando os animais foram expostos 

à hipóxia (Hirooka et al., 1997; Teppema et al., 1997). Kanbar e colaboradores (2011) 

observaram que neurônios noradrenérgicos da A5 são ativados por estimulação dos 

quimiorreceptores periféricos (hipóxia), enquanto a hipercapnia in vivo ou alterações do pH in 

vitro promove uma resposta tênue, sugerindo que essa região é limitada para detectar variações 

de PaCO2 e pH no encéfalo. Tais trabalhos corroboram os resultados encontrados no presente 

estudo, indicando que os neurônios catecolaminérgicos do grupamento A5 contribuem para o 

aumento da ventilação induzido pela hipóxia via aumento do VT. 

 

5.6 Participação dos neurônios catecolaminérgicos dos grupamentos C1 e A5 para a 

geração dos suspiros durante a hipóxia.  

  

 É bem estabelecido na literatura que a hipóxia desencadeia o aumento da frequência 

de suspiros em mamíferos (Lieske et al., 2000; Viemari et al., 2013; Burke et al., 2014). O 

preBötC é classicamente conhecido por seu envolvimento na geração e modulação do ritmo 

respiratório, bem como no controle da atividade rítmica dos suspiros (Lieske et al., 2000). Um 

estudo prévio demonstrou que a ativação seletiva dos neurônios catecolaminérgicos do 

grupamento C1 é capaz de promover a geração suspiros (Burke et al., 2014). Portanto, no 

presente estudo, avaliamos se o número de suspiros gerados pela hipóxia é reduzido após a 

depleção dos neurônios catecolaminérgicos do grupamento C1 ou A5. Os nossos resultados 

demonstraram que de fato a depleção de neurônios catecolaminérgicos do grupamento C1 ou 

A5 reduz o número de suspiros gerados pela hipóxia, sugerindo que estes neurônios podem 

modular a atividade dos neurônios do preBötC. Esse efeito é consistente com o fato de que 

neurônios C1 podem influenciar a atividade de um subtipo de neurônios do preBötC envolvido 

na geração dos suspiros, os neurônios que expressam o receptor de neuroquininia 1 (NK1R) 

(Kang et al., 2017). Durante a hipóxia, os suspiros, gerados com a finalidade de reinflar os 

alvéolos (Qureshi et al., 2009), são presumivelmente desencadeados pela ativação de receptores 

adrenérgicos do sub-tipoβ (Ramirez, Viemari, 2005; Viemari et al., 2013). As alterações no 

número de suspiros gerados pela hipóxia após a depleção dos neurônios catecolaminérgicos do 
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grupamento C1 e A5 reforçam a hipótese de que os neurônios C1 modulam a atividade 

respiratória induzida pela hipóxia via conexões diretas com o preBötC. 

 

5.7 Seletividade do lentivirus e limitações técnicas da optogenética 

 

 O vetor viral LLV-PRSx8-ChR2-eYFP foi previamente descrito como um lentiviral 

seletivo para neurônios catecolaminérgicos (Card et al., 2006), mas o promotor artificial PRSx8 

é ativado pelo fator de transcrição Phox2a/b, os quais também são expressos em neurônios do 

RTN e neurônios A1, ambos localizados próximos as células C1 (Hwang et al. 2001; Stornetta 

et al. 2006). Portanto, como mostrado por estudos prévios, a seletividade do promotor para 

neurônios catecolaminérgicos depende da precisão das injeções do vetor viral, da titulação e do 

período de incubação (Kanbar et al., 2010). Em nossos experimentos, os neurônios 

catecolaminérgicos foram predominantemente transfectados, mas um pequeno percentual de 

neurônios, que provavelmente pertencem ao RTN, também foram transfectados (Abbott et al. 

2009; Abbott et al. 20010, Kanbar et al., 2010). Nós classificamos os neurônios 

catecolaminérgicos transfetados como sendo na sua maioria neurônios C1, ao invés de 

neurônios do grupamento A1, baseado na distribuição anatômica, pois todos os neurônios 

duplamente marcados para eYFP e TH estavam localizados rostralmente ao bregma -13,5. Essa 

classificação foi baseada em estudos prévios, mostrando que os neurônios que expressam a 

enzima PNMT (enzima que define a localização dos neurônios C1) estão localizados entre -

11,36 e -13,5 mm de distância do bregma (Hokfelt et al., 1974; Stornetta et al. 1999; Phillips et 

al. 2001). Dessa forma, nós assumimos que os efeitos descritos no presente estudo estão, 

predominantemente, associados à ativação de células do grupamento C1.  

 

5.8 Os neurônios catecolaminérgicos do grupamento C1 se projetam para o preBötC 

 

 No presente estudo, nós avaliamos a existência de conexões anatômicas e funcionais 

entre os neurônios catecolaminérgicos do grupamento C1 e os neurônios do preBötC. Nossos 

achados fornecem evidências de que existe uma conexão direta entre essas duas regiões, 

indicando que existe uma atividade sinérgica entre o sistema respiratório e cardiovascular. As 

avaliações estruturais mostraram que os terminais e fibras provenientes do grupamento C1 

(eYFP+), em animais submetidos a injeções de lentivirus como traçador anterógrado, são 

glutamatérgicos (VGlut2+) e catecolaminérgicos (TH+). Tais resultados, nos permite sugerir 

que existe uma conexão direta entre os neurônios C1 e o preBötC. Além disso, foram 



126 

 

encontrados corpos celulares duplamente marcados para CTB e TH no RVLM de animais 

submetidos a injeção do traçador retrógrado CTB no preBötC, reforçando o achado de que os 

neurônios C1 do RVLM se projetam para a região do preBötC. 

 Pelo gráfico de distribuição rostro-caudal dos neurônios transfectados pelo lentivirus 

(eYFP+) é possível observar que a extensão média da transfecção foi restrita aos neurônios C1, 

no grupo de animais utilizados para os experimentos anatômicos, indicando que as 

varicosidades observadas na região do preBötC são provenientes do grupamento C1. No 

entanto, nós não podemos excluir totalmente a possibilidade de que um pequeno número de 

neurônios Phox2b, provenientes do RTN ou da região noradrenérgica A1 possam ter sido 

transfectados e estejam contribuindo para essa resposta (Takakura et al., 2006; Abbott et al 

2010; Kanbar et al., 2010; Abbott et al., 2013). Sabe-se que os neurônios catecolaminérgicos 

dos grupamentos A2/C2 e A6 se projetam para o RVLM e coluna respiratória bulbar (Hilaire 

et al., 2004; Viemari et al., 2005; Viemari, 2008; Doi, Ramirez, 2010). Dessa forma, as fibras 

e terminais, imunorreativos para TH na região do preBötC observados no presente estudo 

podem ser derivados de outras regiões catecolaminérgicas. A presença de fibras e terminais 

duplamente marcados para eYFP e TH, fornecem uma forte evidência de que de fatos os 

neurônios C1 se projetam para o preBötC. Nossos resultados corroboram achados prévios, que 

sugerem que existe uma conexão direta entre os neurônios catecolaminérgicos bulbares e o 

preBötC (Kang et al., 2017). Diferentemente do estudo de Kang e colaboradores (2017), nós 

utilizamos um vetor viral seletivo como traçador anterógrado para demonstrar a conexão entre 

essas duas regiões.  

 Os neurônios catecolaminérgicos do grupamento C1, além de expressarem todas as 

enzimas necessárias para síntese de catecolaminas, expressam VGlut2 e diversos 

neuropeptídios (neuropeptídio Y, substância P, encefalinas e hormônio liberador de 

corticotrofina) (Abbot et al., 2012; Agassandian et al., 2012; Depuy et al., 2013; Holloway et 

al., 2013; Guyenet et al., 2013; Abbot et al., 2014; Stornetta et al., 2016). Apesar disso, as 

respostas fisiológicas desencadeadas pela ativação dos neurônios C1 têm sido 

predominantemente atribuídas à ação glutamatérgica (Guyenet et al., 2013; Stornetta et al., 

2016, presente estudo). Uma vez que as sinapses entre os neurônios C1 e o preBötC podem ser 

moduladas pela liberação de glutamato, nós também avaliamos se os terminais e fibras 

imunorreativos para eYFP observados na região do preBötC se co-localizam com a 

imunomarcação para VGlut2. Em conjunto, os resultados do presente estudo demonstram que 

os terminais e fibras provenientes dos neurônios C1 expressam marcadores de catecolaminas e 
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glutamato, sugerindo que ambos poderiam modular os ajustes respiratórios promovidos pela 

hipóxia.  

  

5.9  Os receptores glutamatérgicos do preBötC contribuem para o aumento da respiração 

desencadeado pela ativação optogenética do grupamento C1  

 

 Nos experimentos funcionais, a fotoestimulação dos neurônios C1 aumentou a pressão 

arterial e a frequência respiratória, confirmado achados prévios da literatura (Burke et al., 

2014). O bloqueio dos receptores glutamatérgicos ionotrópicos, mas não o bloqueio dos 

receptores adrenérgicos, na região do preBötC atenuou o aumento da frequência respiratória 

induzida pela ativação optogenética do grupamento C1, sem afetar o aumento da resposta 

pressora. As evidências funcionais e anatômicas sugerem que as conexões entre os neurônios 

C1 o preBötC podem contribuir para o aumento da frequência respiratória por meio de sinapses 

excitatórias glutamatérgias (Abbot et al., 2012; Agassandian et al., 2012; Depuy et al., 2013; 

Holloway et al., 2013; Guyenet et al., 2013; Abbot et al., 2014; Stornetta et al., 2016).   

 Os neurônios C1 arborizam na coluna respiratória ventral (Card et al., 2006). No 

presente estudo, nós fornecemos evidências de que os neurônios C1 ativam receptores 

glutamatérgicos na região do preBötC, provavelmente, por meio de conexões diretas. Injeções 

de glutamato no preBötC promove aumento da respiração e a ativação de receptores 

adrenérgicos β nessa região é capaz de gerar suspiros (Viemari et al., 2013). Estudos prévios 

demonstraram que a ativação seletiva dos neurônios catecolaminérgicos do grupamento C1 

reproduz os ajustes desencadeados pela hipóxia (Abbot et al., 2013; Burke et al., 2014;). Os 

nossos dados demonstraram que a depleção seletiva dos neurônios catecolaminérgicos do 

grupamento C1 reduz o aumento da ventilação promovido pela hipóxia, predominantemente, 

via aumento da frequência respiratória (Malheiros-Lima et al., 2017). Nosso estudo, em 

conjunto com estudos prévios, fornece evidências de que os neurônios C1 são estruturas chaves 

no controle respiratório promovido pela hipóxia (Kanbar et al., 2010; Abbott et al., 2013; Burke 

et al., 2014; Malheiros-Lima et al., 2017; Menuet et al., 2017). No presente estudo nós 

mostramos, pela primeira vez, que o aumento da respiração desencadeado pela fotoestimulação 

dos neurônios C1 depende da ativação de receptores glutamatérgicos localizados no preBötC. 

O preBötC, localizado abaixo da porção compacta do núcleo ambíguos, é formado por um 

conjunto bilateral de neurônios funcionalmente heterogêneos, incluindo neurônios 

glutamatérgicos (os quais expressam somatostatina e NK1R), GABAérgicos e glicinérgicos 

(Gray et al., 1999; Guyenet et al., 2002; Stornetta et al., 2003). A depleção bilateral dos 
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neurônios do preBötC promove uma redução progressiva e irreversível do padrão respiratório 

(Gray et al., 2001), enquanto injeções unilaterais promovem alterações estado-dependentes do 

padrão respiratório (McKay, Feldman, 2008). No presente estudo, nós realizamos injeções 

unilaterais de antagonistas no preBötC, a fim de evitar grandes comprometimentos no padrão 

respiratório, no entanto, o bloqueio, mesmo que unilateral, dos receptores glutamatérgicos 

ionotrópicos na região promoveu um aumento significativo da frequência respiratória. Dessa 

forma, uma vez que, em animais anestesiados, o aumento da respiração promovido pela 

ativação optogenética do grupamento C1 está atenuado, uma limitação inerente ao nosso 

protocolo experimental é o aumento da frequência respiratória promovido pela injeção 

unilateral de ácido quinurênico no preBötC. Portanto, nós não podemos excluir a possibilidade 

de que a fotoestimulação das células C1 não tenha sido suficiente para compensar o aumento 

da respiração promovido pela injeção do antagonista glutamatérgico no grupamento C1.  

 Com relação à pressão arterial média, nós não observamos nenhuma alteração após a 

injeção de ácido quinurênico no complexo preBötC. Além disso, a inibição dos receptores 

ionotrópicos glutamatérgicos nessa região não promoveu alterações no aumento da pressão 

arterial promovido pela fotoestimulação do grupamento C1. É importante destacar, que a 

inibição dos receptores glutamatérgicos do CVLM, localizado próximo ao preBötC, deveria 

promover aumento da pressão arterial, enquanto no RVLM não deveria promover nenhuma 

alteração (Koshiya et al., 1993; Ito, Sved, 1997; Moreira et al., 2005).  
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Em conjunto, os resultados do presente estudo nos permitem sugerir que: 

 

1) os neurônios do grupamento C1 contribuem para os ajustes cardiorrespiratórios durante a 

hipóxia, mas não durante a normóxia e a hipercapnia (protocolo 1); 

 

2) os neurônios catecolaminérgicos C1 e A5 que se projetam para medula espinal contribuem 

para os ajustes respiratórios promovidos pela hipóxia (C1e A5) e hipercapnia (A5). Além disso, 

nós também demonstramos que os neurônios C1 modulam os ajustes respiratórios promovidos 

pela hipóxia por meio de aumentos na frequência respiratória, enquanto os neurônios A5 

modulam os ajustes ventilatórios na hipóxia e na hipercapnia por meio de aumentos no volume 

corrente (Protocolo 2).  

 

3) O aumento da frequência respiratória promovido pela ativação optogenética do grupamento 

C1 depende da ativação de receptores gluatamatérgicos, mas não catecolaminérgicos, 

localizados no preBötC, os quais podem ser ativados por meio de uma conexão direta entre 

estas duas regiões (Protocolo 3).  

 

A Ilustração 5 apresenta o modelo teórico proposto por nós, considerando o conjunto de 

resultados observados no presente estudo. 
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Ilustração 5 – Modelo proposto.  
A ilustração apresenta o modelo teórico proposto para explicar a contribuição dos neurônios 

catecolaminérgicos C1 e A5 nos ajustes respiratórios promovidos pela hipóxia e pela hipercapnia. Nos 

sugerimos que, em resposta a uma redução na pressão parcial de oxigênio (hipóxia) ocorreria a 

estimulação dos quimiorreceptores periféricos e das células glias localizadas na região do RVLM, 

promovendo a ativação de ajustes cariorrespiratórios. As aferências provenientes do quimiorreceptores 

periféricos ativam neurônios localizados na porção comissural do núcleo do trato solitário (NTS). Os 

neurônios do NTS apresentam conexões anatômicas com diversas regiões envolvidas nos ajustes 

cardiorrespiratórios promovidas pela hipóxia, tais como grupamento noradrenérgicos A5, grupamento 

adrenérgicos C1, regiões hipotalâmicas, núcleo retrotrapezóide (RTN), e coluna respiratória. Os 

grupamentos C1 e A5 podem contribuir tanto para os ajustes respiratórios quanto cardiovasculares. O 

grupamento C1, além de regular a atividade simpática, parece modular os ajustes ventilatórios induzidos 

pela hipóxia por meio de projeções diretas para regiões envolvidas no controle respiratório (preBötC e 

pFRG). As linhas cheias representam as projeções já descritas na literatura e as linhas representam 

sugestões de possíveis projeções do tronco encefálico envolvidas no controle respiratório.  
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