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RESUMO
Estudos prévios demonstram projeções dos núcleos da rafe para áreas clássicas
relacionadas ao controle do sistema cardiovascular, como locus coeruleus, núcleo do
trato solitário, coluna intermédio lateral da medula espinal, núcleos motor dorsal do
vago e ambíguo. Baseado nesta informação este estudo investigou a participação dos
núcleos da rafe nas respostas adaptativas a estímulos de hipervolemia e hipovolemia.
Foram utilizados ratos machos (Wistar), adultos, mantidos em biotério sob condições
controladas, divididos em cinco grupos: hipovolemia (Hipo, submetidos à punção
cardíaca com remoção sangüínea), controle da hipovolemia (C hipo, submetidos à
punção cardíaca sem remoção sangüínea), hipervolemia (Hiper, submetidos à
cirurgia para canulação da veia jugular externa e adição de solução salina no sexto
dia pós-cirúrgico), controle da hipervolemia (C hiper, submetidos à cirurgia para
canulação da veia jugular externa sem adição de solução salina) e basal (BS). Após
90 minutos do estímulo, os animais foram profundamente anestesiados e perfundidos
transcardiacamente com salina seguida de fixador Paraformaldeído + Bórax 4%, 4ºC,
pH 9,5. Os encéfalos foram removidos pós-fixados, crioprotegidos e seccionados em
cortes coronais de 40 µm e processados com técnicas de imunohistoquímica contra
Fos e 5-HT. Os estímulos de hipo e hipervolemia não causaram aumento
significativo dos neurônios Fos-imunoreativos ou 5HT/Fos-imunoreativos. Nos
núcleos Li, DR, MnR, RMg e ROb o grupo C hipo apresentou maior número de
neurônios Fos-IR e 5HT/Fos-IR em relação ao grupo C hiper. Os resultados sugerem
que os núcleos da rafe não participam nas repostas adaptativas aos estímulos
aplicados. Entretanto, os mesmos parecem estar envolvidos em processos de
nocicepção, seja através da 5-HT ou de outras substâncias neuroativas, presentes
nestes núcleos.

ABSTRACT
Previous studies presented projections from the raphe nuclei to areas related to the
cardiovascular control, like the locus coeruleus, nucleus of the solitary tract, spinal
cord intermedium lateral column, dorsal motor vagus and ambiguus nuclei. Based in
this information, the present work analyzed the participation of the raphe nuclei in
the adaptative responses to hypovolaemia and hypervolaemia. Were used wistar rats,
kept in controlled conditions, divided in 5 groups: hypovolaemia (Hypo, cardiac
puncture and blood extraction), hypovolaemia control (C Hypo, cardiac puncture
without blood extraction), hypervolaemia (Hyper, external jugular vein canulation
surgery and saline addition), hypervolaemia control (C Hyper, external jugular vein
canulation surgery and no saline addition) and basal condition (BS). Ninety minutes
after the stimulus, the animals were anesthetized and perfused with saline followed
by 4% paraformaldehyde plus borax, pH 9.5 at 4ºC. The brains were removed, posfixated, cryoprotected, sectioned in 40µm thickness coronal slices and proceeded
with double-labeling immunohistochemistry techniques against Fos protein and
serotonin. The Hypo and Hyper stimuli presented no significant increase of Fos-IR
and double-labeled neurons. The C Hypo group presented higher number of labeled
neurons in the Li, DR, MnR, RMg and ROb nuclei in comparison to the group C
Hyper. These results suggest that the raphe nuclei have no participation in the
adaptative responses to the volemy stimuli. However, this nuclei seems to be related
to the nociception no modulated just by the serotonin but by others neurotransmitters
too.

1. INTRODUÇÃO

1.1. Núcleos da rafe
Os núcleos da rafe formam uma coleção de neurônios disposta ao longo da
linha sagital mediana do tronco encefálico, se estendendo do núcleo interpeduncular
no mesencéfalo até a decussação das pirâmides na medula oblonga. Estes
grupamentos neuronais são denominados: núcleos linear (Li), dorsal (DR), mediano
(MnR), pontino (PnR), magno (RMg), pálido (RPa) e obscuro (ROb) (Figura 1).
Alguns destes núcleos têm seus limites claramente definidos em relação a áreas do
tegmento do tronco, enquanto, outros se confundem com estruturas da formação
reticular (TORK, 1985).

FIGURA 1 - Corte sagital de encéfalo de rato, na lateral -0,10 mm. ressaltando os
núcleos da rafe (PAXINOS e WATSON, 1998).

O estudo sobre os núcleos da rafe ganhou impulso a partir dos trabalhos de
Dahlstron e Fuxe (1964). Estes autores demonstraram que estes núcleos constituem a
principal fonte serotoninérgica para o sistema nervoso central, formando circuitos
locais na formação reticular e enviando projeções para diversas regiões encefálicas.
A partir desses estudos, várias publicações descreveram estes núcleos em diferentes
espécies, entre estas, ratos (TORK, 1985), gatos (BRODAL, 1984; TABER et al.,
1960), sagüis (HORNUNG e FRITSCHY, 1988) e humanos (BAKER et al., 1991a,
1991b; HALLIDAY et al., 1988a; TÖRK e HORNUNG, 1990).
A serotonina (5-HT) é o principal neurotransmissor sintetizado núcleos da
rafe, embora, estes possam apresentar populações heterogêneas de neurônios, que por
sua vez, apresentam co-localização com outras substâncias neuroativas, com
morfologia, projeções e características neuroquímicas distintas. Estes neurônios
podem ser identificados através de técnicas específicas de imunohistoquímica para 5HT (STEINBUSCH et al., 1981), para seu precursor, o 5-hidroxitriptofano (TORET
et al., 1987) ou ainda para sua enzima de síntese, a triptofano-hidroxilase
(WEISSMANN et al., 1987). Sabe-se que as funções as quais os neurônios
serotoninérgicos estão relacionados dependem da distribuição celular dos diferentes
subtipos de receptores para a 5-HT (HORNUNG, 2003). Com base nas suas
características estruturais e operacionais, os receptores para 5-HT estão divididos em
sete classes distintas (5Ht1 a 5HT7), sendo identificados 14 subtipos (HOYER et al.,
2002).
O Li é comumente subdividido em dois núcleos: núcleo rostral linear da
rafe (RLi) e núcleo caudal linear da rafe (CLi). O RLi, em ratos, é o grupamento
situado rostralmente em relação aos demais núcleos da rafe, se estende desde a

decussação supramamilar até a decussação tegmental ventral, que atravessa o núcleo
em sua parte final (BRODAL, 1984). O CLi se inicia ventralmente à decussação
tegmental ventral e caudal ao núcleo rubro até a margem anterior da decussação
cerebelar superior, onde se observa o início do DR (JACOBS e AZMITIA 1992,
VERTES e KOCSIS, 1994). No CLi encontram-se além dos neurônios
sertoninérgicos, neurônios que expressam a tirosina hidroxilase, substância P e a
proteina EP3R (HALLIDAY et al., 1990; NAKAMURA et al., 2000).
O núcleo RLi, juntamente com o PnR estão intimamente relacionados a
vasos sangüíneos, com seus neurônios agregados ao longo destas estruturas, assim,
algumas hipóteses foram elaboradas sobre as possíveis funções destes núcleos;
Scheibel et al., (1975) sugeriu que estes neurônios possam apresentar papel
neurosecretor, atuar como quimiossensores para substâncias circulantes no sangue,
ou ainda, modular o fluxo sangüíneo, pressão arterial ou o tônus das paredes
vasculares.
O DR é o maior núcleo da rafe, contendo aproximadamente 40% das células
serotoninérgicas de todo o encéfalo (VERTES e KOCSIS, 1994). Além de 5-HT,
muitos neurônios da porção rostral do DR apresentam substância P, com uma
proporção estimada de co-localização dos dois neurotransmissores, 5-HT e
substância P de 40% (BAKER et al., 1991b), além de outros neurônios que
sintetizam catecolaminas ou neuropeptídeos como a dinorfina, angiotensina,
encefalina ou neurotensina, proteína EP3R e ácido gama aminobutírico (GABA)
(JENNES et al, 1982; BJÖRKLUND e HÖKFELT, 1985; BJÖRKLUND et al.,
1990; NAKAMURA et al., 2000; ISHIDA et al, 2001). A porção rostral deste núcleo
localiza-se próxima à substância cinzenta periaquedutal, inferiormente ao aqueduto
do mesencéfalo (Aq) (IMAI 1986, JACOBS e AZMITIA, 1992). O DR é maior em

seu aspecto rostral, na região do núcleo troclear, e torna-se menor à medida que se
estende caudalmente. Suas células estão dispostas ao longo da margem rostral e
caudal do núcleo do nervo oculomotor, as partes laterais são mais desenvolvidas ao
nível do núcleo troclear; esta parte do núcleo estende-se caudalmente e pode ser
observada na substância cinzenta da ponte inferiormente ao IV ventrículo (JACOBS
e AZMITIA, 1992). O DR envia projeções para outros núcleos da rafe, MnR, PnR,
RMg e ROb; estruturas do mesencéfalo e tronco encefálico, como formação reticular
mesencefálica, núcleos parabraquiais lateral e médio, núcleo pontino oral, locus
coeruleus (LC), estruturas da medula espinal, núcleo facial, núcleo prepósito do
hipoglosso, núcleo do hipoglosso (VERTES e KOCSIS, 1994), núcleos caudado e
putâmen, amígdala, substância negra e hipocampo (IMAI et al., 1986).
Kayama et al. (1989) demonstraram, em ratos, que o DR está envolvido em
processos visuais, já que, neurônios serotoninérgicos pertencentes a este núcleo
projetam-se para o núcleo do corpo geniculado lateral. Tal envolvimento também foi
observado em gatos por Foote et al. (1978), já que estes autores demonstraram haver
projeções do DR para células da retina. O núcleo DR também pode estar envolvido,
entre outros, em processos de nocicepção visto suas projeções para núcleos do
tálamo (VERTES et al, 1999). Além do que, está relacionado ao sono REM,
regulação de funções autonômicas via projeções para o complexo parabraquial e
modulação de funções moto-sensoriais via projeções para os nervos cranianos
(VERTES e KOCSIS, 1994). Assim, lesões seletivas em diferentes porções deste
núcleo da rafe, podem alterar drasticamente numerosos parâmetros comportamentais
como aprendizado, memória, sono e movimento (IMAI et al., 1986).
O núcleo MnR tem seus limites bem definidos na porção mediana da ponte,
se estendendo desde a decussação do pedúnculo cerebelar superior, no aspecto

caudal e lateral do núcleo interpeduncular, até o núcleo tegmentar ventral.
Caudalmente à margem anterior deste núcleo está localizado o corpo trapezóide, a
margem dorsal do MnR se confunde com o componente ventromedial do DR
(JACOBS e AZMITIA 1992; VERTES et a1, 1999). Baker et al., 1991b, observou
que na região mediana deste núcleo, em humanos, 80% dos neurônios sintetizam 5HT e que poucos neurônios contêm substância P. Os neurônios que formam este
núcleo podem apresentar também, colecistoquinina, dinorfina, encefalina ou
neurotensina (BJÖRKLUND e HÖKFELT, 1985; BJÖRKLUND et al, 1990;
SCHIFFMANN e VANDERHAEGHEN, 1991).
O MnR envia projeções para outros núcleos da rafe, como o DR, ROb, RPa
e RMg, e para diversas regiões encefálicas (VERTES et a1, 1999). Van de Kar e
Lorens (1979) já haviam sugerido ser este núcleo a principal fonte de fibras
serotoninérgicas para o núcleo supraquiasmático, área anterior do hipotálamo e área
medial pré-óptica em ratos. Rostralmente este núcleo projeta-se para estruturas da
linha média como núcleo interpeduncular, corpo mamilar medial, núcleo posterior do
hipotálamo, núcleos intralaminares do tálamo, zona incerta, região lateral da
habênula, núcleos da banda diagonal, área septal e hipocampo. A região lateral da
habênula apresenta extensas projeções para o MnR o que suporta a afirmativa de que
estas estruturas são componentes críticos no circuito que une o sistema límbico ao
mesencéfalo (VERTES et al., 1999).
Através de suas projeções para núcleo tegmental lateral dorsal, o MnR está
relacionado, associado ao DR, ao controle do sono. Conexões recíprocas entre os
dois núcleos, além de suas projeções para áreas em comum, como, por exemplo, o
hipocampo (AZMITIA e SEGAL, 1978), sugerem a coordenação das atividades
durante certas condições de comportamento, possivelmente atuando na liberação da

5-HT no encéfalo (VERTES et al, 1999). O MnR pode também estar envolvido na
liberação de gonadotrofina através de suas projeções para parte anterior e medial da
zona incerta (MORELLO e TALEINSNIK, 1985). Experimentos eletrofisiológicos o
têm relacionado com o aumento da secreção exócrina do pâncreas e aumento da
pressão arterial em ratos anestesiados (PARK et al., 1995).
Na margem caudal do MnR localiza-se o núcleo PnR; suas células estão
localizadas ventralmente ao fascículo longitudinal medial (mlf) e se estendem
caudalmente a porção rostral do núcleo abducente. Na porção caudal suas células
estão situadas dorsalmente ao RMg (JACOBS e AZMITIA, 1992). Além de
neurônios que sintetizam a 5-HT, este núcleo apresenta neurônios que sintetizam e a
proteína EP3R (NAKAMURA et al., 2000).
O RMg se estende rostro caudalmente do ponto de emergência do nervo
hipoglosso até a oliva superior sobrepondo-se ao corpo trapezóide e margem dorsal
do leminisco medial, sendo contínuo em certos pontos com o RPa e ROb. (JACOBS
e AZMITIA, 1992). Substância P e hormônio liberador da tirotropina (TRH) são
encontrados em numerosos neurônios destes núcleos, também co-localizados com 5HT na mesma célula (HALLIDAY et al., 1988b; POULAT et al., 1992; WU et al.,
1993), este núcleo também apresenta neurônios que sintetizam a proteína EP3R
(NAKAMURA et al., 2000).
Bowker (1986), demonstrou que o RMg e ROb se projetam para a região
lombar da medula espinal. O RMg também apresenta projeções para cerebelo
(TAKAGI et al., 1981), núcleo do trato solitário (NTS), núcleo motor dorsal do vago
e coluna intermédio lateral da medula espinal (CILM) (BAUSBAUM et al., 1978).
Estudos morfofuncionais mostram que o RMg está relacionado principalmente à
modulação da analgesia através da inibição de neurônios nociceptivos na região

caudal do núcleo espinal do trigêmeo e coluna posterior da medula espinal
(BAUSBAUM et al., 1978; SIM e JOSEPH, 1992), controle da temperatura corpórea
(BOWKER, 1986), e possivelmente ao controle do sistema cardiovascular, através de
suas projeções para o NTS, núcleo motor dorsal do vago e CILM.
O RPa se estende do nervo hipoglosso até o pólo rostral da oliva inferior.
Seus neurônios estão em um grupo compacto entre o tracto piramidal. A margem
dorsal é contínua rostralmente com a porção menos densa do RMg (JACOBS e
AZMITIA, 1992). Além da 5-HT, TRH, e a proteína EP3R também são encontrados
em neurônios deste núcleo (PALKOVITS et al., 1986; NAKAMURA et al., 2000).
Nogueira et al., (1996, 2000) conseguiram identificar aferências ao RPa através da
utilização de traçadores retrógrados e anterógrados, obtendo evidências de um
quadro de aferências diferenciado de regiões hipotalâmicas, especialmente
hipotálamo lateral e PVN, área pré-óptica, núcleos mesencefálicos, pontinos e
bulbares. Projeta-se, ainda, para os núcleos facial, hipoglosso, ambíguo e motor do
nervo trigêmeo (HOLSTEGE, 1987; MARTIN et al. 1990). Sabe-se que, o RPa está
envolvido em funções autonômicas e somáticas do sono paradoxal (SAKAI,1985;
WEBSTER et al., 1986); relata-se também a relação deste núcleo com motilidade
gástrica e contratilidade intestinal (YANG et al.,1993; GARRICK et al., 1994).
Através de suas projeções serotoninérgicas para o núcleo motor dorsal do vago o RPa
também está envolvido no controle neural da mucosa gástrica (KANEKO et al,
1998).
Projeções do RPa para a CILM e para a raiz ventral, incluindo os neurônios
autonômicos pré ganglionares e motoneurônios somáticos (SATOH, 1979;
HOLSTEGE e KUYPERS, 1987; JONES et al., 1986; ALSTERMARK et al., 1987)
sugerem que este núcleo esteja relacionado à motricidade visceral. Loewy et al.

(1981a) e Loewy (1981b), sugerem, ainda, que projeções provenientes não só do
RPa, mas também do RMg e ROb, para a CILM, relacionem estes núcleos ao
controle do sistema respiratório e cardiovascular. Morrison e Gebber (1982, 1985)
demonstraram através de estudos eletrofisiológicos em gatos, que os neurônios dos
núcleos caudais da rafe podem apresentar padrões diferentes relacionados à atividade
dos nervos simpáticos; alguns neurônios são excitados pelos impulsos provenientes
dos barorreceptores, indicando que os mesmos são simpatoinibitórios, enquanto,
outros são inibidos por impulsos dos barorreceptores e são considerados
simpatoexcitatórios, estes, entretanto não se projetam para a CILM e não são
considerados neurônios pré-motores. Smith e Flynn, (1980) também relacionam estes
núcleos à modulação dos sistemas citados, já que os mesmos participam na atividade
do nervo frênico e freqüência respiratória, além de apresentarem papel vasomotor.
As células do ROb formam um simétrico grupo paramediano que se estende
da margem caudal da ponte até a porção cervical da medula espinal, limitado
ventralmente pela oliva inferior e dorsalmente pelo IV ventrículo. Na medula espinal,
as células estão dispersas na substância cinzenta ventralmente ao canal central e na
margem medial da coluna anterior. A maioria destes neurônios está associada com as
fibras do mlf e o tracto tectoespinal (JACOBS e AZMITIA, 1992). O ROb, além de
neurônios serotoninérgicos, contêm neurônios que expressam TRH, substância P,
proteína EP3R e galanina (PALKOVITS et al., 1986; HALLIDAY et al., 1988b;
BLESSING e GAI, 1997; NAKAMURA et al., 2000).
Experimentos em gatos demonstram haver uma via serotoninérgica,
proveniente do ROb, para regiões classicamente relacionadas ao controle do sistema
respiratório, como NTS, na medula oblonga e, núcleo motor frênico na medula
espinal; Sabe-se que a estimulação dos corpos celulares deste núcleo, ou alterações

no mecanismo sináptico, por exemplo, com uso de drogas antagonistas para a 5-HT,
alteram a atividade do nervo frênico (HOLTMAN, 1986a; HOLTMAN et al., 1986b;
MILLHORN, 1986, MILLHORN et al.1980; LALLEY et al., 1997).
Os núcleos da rafe são amplamente estudados, sua relevância funcional
decorre do grande número de projeções as quais são relacionados, embora estas nem
sempre são demonstradas de forma específica, visto que, para a modulação de um
mesmo sistema diversas vias podem estar envolvidas. Moore et al. (1978),
evidenciaram que a destruição de neurônios dos núcleos rostrais da rafe produzem
acentuada diminuição na 5-HT telencefálica, de forma moderada no diencéfalo e
mínima diminuição em estruturas localizadas inferiormente ao local da lesão,
indicando que as principais projeções dos núcleos rostrais são ascendentes, embora
as funções prejudicadas pela diminuição desta monoamina na região telencefálica
não tenham sido descritas por esses autores.
O advento das técnicas de imunohistoquímicas para a detecção da proteína
Fos e técnicas de autoradiografia proporcionou maior perspectiva em relação aos
aspectos anatômico e funcional destes núcleos.

1.2 Regulação do sistema cardiovascular
A regulação do sistema cardiovascular, através de mudanças da freqüência
cardíaca, força de contração do coração e calibre dos vasos sangüíneos, é
influenciada diretamente por mecanismos locais auto regulatórios, hormônios
circulantes ou neurônios pós ganglionares do sistema nervoso autônomo. Estes
neurônios, por sua vez, são controlados por neurônios pré ganglionares cujos corpos
celulares estão em núcleos específicos (DAMPNEY, 1994).
Existem quatro classes de neurônios que formam a via para a regulação do
sistema cardiovascular: neurônios aferentes primários, que transmitem sinais de
receptores periféricos; interneurônios, que transmitem os impulsos primários
aferentes ou impulsos provenientes do cérebro para neurônios pré-motores;
neurônios pré-motores do sistema nervoso autônomo, estes se projetam para
neurônios pré ganglionares e controlam sua atividade; e neurônios pré ganglionares,
que apresentam funções como controle do coração, vasos sangüíneos, e medula
adrenal (DAMPNEY, 1994).
Diferentes receptores influenciam a atividade dos neurônios autonômicos
cardiovasculares. Dentre estes encontramos, barorreceptores arteriais, localizados
principalmente no arco aórtico e seio carotídeo; barorreceptores cardíacos,
localizados nas paredes dos átrios e ventrículos; e quimiorreceptores arteriais,
localizados na artéria carótida e artéria aorta. As fibras aferentes destes receptores
compõem parte do nervo glossofaríngeo e do nervo vago, e convergem para o NTS.
Coletivamente estes receptores providenciam momento a momento informações
sobre a pressão arterial (PA), canais cardíacos e grandes veias, assim como, a
composição química do sangue arterial, controlando, desta forma, a inervação
simpática e vagal para o sistema cardiovascular (IRIGOYEN e KRIEGER,1998).

Estudos em ratos e coelhos demonstram haver cinco grupos celulares
considerados como neurônios pré-motores para a regulação neural do sistema
cardiovascular. Estes estão localizados na área rostral ventrolateral da medula
oblonga (RVLM), área rostral ventromedial da medula oblonga, núcleos caudais da
rafe, grupo A5 de células noradrenérgicas e núcleo paraventricular do hipotálamo
(PVN) (STRACK et al., 1989a, 1989b; WESSELINGH et al., 1989; DING et al.,
1993). A RVLM é considerada a maior fonte de impulsos excitatórios para os
neurônios pré ganglionares simpáticos cardiovasculares e, portanto, região crítica no
reflexo cardiovascular (DAMPNEY et al., 1987; DAMPNEY, 1994; DING et al,
1993). As principais projeções para esta região, em gatos e ratos, são provenientes do
NTS (DAMPNEY et al., 1987; ROSS et al., 1985), PVN e área hipotalâmica lateral
(DAMPNEY et al., 1987).
Os neurônios pré ganglionares do sistema nervoso autônomo podem ser
divididos em vagais e simpáticos. Os primeiros, localizados principalmente no
núcleo ambíguo ou ao redor deste, e em menor extensão, no núcleo motor dorsal do
vago, estão relacionados ao sistema nervoso parassimpático (NOSAKA et al., 1979;
IZZO et al., 1993). Enquanto que, os neurônios pré ganglionares simpáticos, podem
estar localizados nos segmentos torácicos ou lombares da medula espinal; CILM;
substância branca do funículo lateral da medula espinal, podendo estar organizados
em um grupo de células localizadas entre a CILM e o canal central; ou em um grupo
de células localizadas em posição posterior e lateral ao canal central, comumente
denominado de núcleo autonômico central (OLDFIELD e McLACHLAN, 1981;
RANDO, et al. 1981).
Vias neurais centrais que conduzem o sinal dos barorreceptores se projetam
para o NTS, para neurônios pré ganglionares simpáticos na CIML e para neurônios

pré ganglionares parassimpáticos nos núcleos ambíguo e dorsal do vago. Estas vias
envolvem ainda projeções do NTS para neurônios na área caudal ventrolateral da
medula oblonga (CVLM), onde células projetam-se para neurônios na RVLM, que
por sua vez projetam-se para neurônios pré ganglionares simpáticos, em ratos e gatos
(IRIGOYEN e KRIEGER,1998; DAMPNEY et al., 1987).
A sensibilidade dos barorreceptores pode ser alterada por vários fatores
hormonais, como a ação de vasopressina (MICHELINI e BONAGAMBA, 1988),
angiotensina II, angiotensina III e angiotensina-(1-7) (CAMPAGNOLE-SANTOS,
1990, 1992).
Os impulsos aferentes para a coluna posterior da medula espinal também
exercem forte influência no controle do sistema cardiovascular. Estes impulsos são
provenientes de receptores viscerais, receptores cardíacos, aorta, vasos pulmonares e
rins (SATO e SCHMIDT, 1973), provocam mudanças reflexas na atividade
simpática e são transmitidos para estruturas como NTS, RVLM e formação reticular.
O NTS representa uma região envolvida não só no controle do sistema
cardiovascular, mas também no controle de respostas sensoriais, por exemplo, em
resposta à dor (LOVICK, 1993). Hochstenbach e Ciriello (1994), observaram que as
áreas mais sensíveis que provocam hipotensão e diminuição do ritmo cardíaco estão
relacionadas principalmente à região caudal e medial do NTS (contendo neurônios
simpatoinibitórios) e subnúcleo (contendo neurônios simpatoexicitatórios). Já a
região ventral deste núcleo e o núcleo motor dorsal do vago provocam respostas
pressoras que eventualmente são acompanhadas pelo aumento da freqüência
cardíaca.
Outras estruturas também estão envolvidas na modulação do barorreflexo e
controle da PA. Estas compreendem a CVLM, núcleo reticular parvocelular, núcleo

reticular ventral, área postrema, núcleo parabraquial, núcleos cerebelares, LC,
substância cinzenta periaquedutal, alguns núcleos prosencefálicos, como a amígdala,
núcleos septais e núcleos corticais (DAMPNEY, 1994). Em ratos e gatos, por
exemplo, a estimulação elétrica dos neurônios da área ventrolateral da substância
cinzenta periaquedutal produzem uma diminuição da PA e bradicardia (LOVICK,
1993).
Basicamente, os neurônios do NTS respondem a mudanças periféricas
cardiovasculares que são captadas devido à alta ou baixa pressão exercida sobre os
barorreceptores no coração e vasculatura. Mudanças no padrão de disparo dos
barorreceptores de alta pressão do seio carotídeo ou arco aórtico informam sobre
possíveis mudanças fásicas no sistema da PA, como aquelas associadas, por
exemplo, a variações de postura. O sistema nervoso central responde pelo início de
um padrão de mudanças na atividade cardiovascular que limita os distúrbios de PA.
Essencialmente, um aumento na pressão arterial média provoca um padrão reflexo de
resposta que consiste em uma diminuição na freqüência e resistência cardíaca.
Resposta contrária será desencadeada quando houver queda da PA (SPYER, 1981;
LOVICK, 1993). O aumento do volume sangüíneo também pode ativar neurônios do
PVN, que por sua vez inibem a atividade simpática (POTTS et al., 2000).
Além dos impulsos provenientes dos barorreceptores do seio carotídeo e arco
aórtico,
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cardiopulmonares a respeito de mudanças na pressão produzida por variações no
retorno venoso para o coração ou no volume de sangue circulante (LOVICK, 1993).

1.3. Fos
O advento dos genes de expressão precoce, praticamente ausente em
condições basais normais, mas cuja expressão é rapidamente induzida nos neurônios
logo após um estímulo eficiente, constitui importante técnica para estudos das
adaptações neurais (MORGAN e CURRAN, 1991; KRUKOFF, 1993; ROWLAND
et al., 1996; TRAUB et al., 1996; DINARDO e TRAVERS, 1997, CIRELLI e
TONONI, 2000). Dentre esses genes ressalta-se o c-fos, identificado pela primeira
vez como um gene retroviral (retroviral gene v-fos) presente nos Finkel-BiskisJinkins osteosarcoma vírus, sendo que, o proto-oncogene c-fos é o gene celular
normal do qual v-fos desenvolve-se (CIRELLI e TONONI, 2000).
Em resposta a um estímulo específico, capaz de induzir a expressão da
proteína, observa-se um aumento dos níveis de RNA mensageiro (mRNA) para c-fos,
que é seguido pela síntese da proteína Fos. O mRNA para c-fos pode ser expresso em
cerca de 20 minutos após o início do estímulo, enquanto que, a síntese da proteína
Fos requer um período de até 90 minutos, sendo que, esta síntese pode persistir por
cerca de 2 a 5 horas (DRAISCI e IADAROLA, 1989; CIRELLI e TONONI, 2000).
Sabe-se que, no sistema nervoso central, c-fos pode ser induzido por diversos
estímulos tais como: somatosensórios, nocivos, térmicos, acústicos e visuais. Assim,
a proteína Fos tem sido utilizada como um método de marcação da atividade do
neurônio para mapear circuitos neurais que se relacionem funcionalmente e que
respondam a estímulos específicos (KRUIJER e SCHUBERT, 1985; SAGAR et al.,
1988).
Existem pelo menos quatro elementos regulatórios que podem induzir a
expressão de c-fos: elemento responsivo do soro (SRE), Ca++ e elemento responsível
cAMP, sis-elemento induzível (SIE) e o sítio de ligação AP-1 (FAP). Embora

usualmente descritos como funcionalmente distintos, estes quatro elementos são
estritamente dependentes uns dos outros como um complexo regulatório para a
expressão de c-fos. Experimentos com ratos transgênicos que apresentam pontos de
mutações em cada um destes quatros elementos mostram que todos são essenciais
para a função normal do gene. Por exemplo, um ponto de mutação no SIE ou FAP
causa dramática perda na indução de c-fos através de estímulo despolarizante,
embora, o Ca++ e o elemento responsível cAMP estejam intactos (ROBERTSON, L.
M. et al., 1995).
O principal evento que culmina com a produção de Fos envolve as seguintes
etapas: estímulos extra-celulares abrem os canais de cálcio fazendo com que estes
íons entrem na célula e ativem a CaM (Ca++/ calmodulina) quinase II, responsável
pela fosforilação do fator de transcrição CREB (“cAMP – response element binding
protein”i.e. proteína de ligação responsiva ao cAMP). O CREB possui um motivo de
ativação pela fosforilação e um motivo responsável pela ligação ao DNA. Portanto,
ao ser ativado via cAMP o CREB se liga a uma seqüência reguladora de DNA, o
CRE, iniciando a transcrição dos genes de expressão precoce c-fos e jun B,
produzindo as proteínas Fos e Jun. Estas possuem um motivo tipo zíper de leucina, o
composto por região com aproximadamente 30 aminoácidos caracterizada por
repetições de leucina a cada 7 aminoácidos. Os motivos de leucina de 2 proteínas
formam dímeros com as alfa-hélices paralelas. Assim, a dimerização da Fos e da Jun
formam um heterodímero, o complexo AP-1 de ligação. Essa manobra amplia as
chances de combinação de domínios de ativação e repressão. Assim, várias porções
do DNA que contenham o sítio específico para este fator, são ativadas regulando a
síntese de neurotransmissores positiva ou negativamente (HOFFMAN e LYO, 2002)
(Figura 2).

Uma segunda cascata de transdução opera via fatores responsivos do soro
(SRFs) que ativam o DNA do SRE independentemente do cAMP (GILMAN, 1988).
A transcrição do proto-oncogene c-fos é rapidamente induzida pelo SRE. Uma
pequena porção do DNA de c-fos, SRE, é requerida para esta resposta. Entretanto, o
soro, ativa uma série de sinais e caminhos intracelulares distintos, mas não se
conhece qual destes é influenciado pelo SRE. Os resultados mostram que o SRE é
necessário e suficiente para responder a proteína Kinase C-dependente e sinais
intracelulares independentes, mas não para responder ao cAMP.
Um grande número de receptores, quando ativados, aumentam os níveis
intracelulares de AMP cíclico ou ativam os canais de voltagem sensíveis ao cálcio
que conduzem a fosforilação de CREB e a indução de c-fos. Esta característica forma
a base para o uso da proteína Fos como um marcador para a atividade do neurônio
estimulado. Entretanto, podem ocorrer mudanças no sistema do segundo não
acompanhados de despolarização celular, assim como, pode haver despolarização
celular sem expressão da proteína Fos (HOFFMAN e LYO, 2002). Há momentos em
que a indução da proteína Fos pode ser provocada sob condições não relacionadas ao
disparo neuronal, seja este disparo excitatório ou inibitório. Em particular, a indução
de Fos dependente de SRE pode ocorrer pela ação de fatores de crescimento ou
mitoses. Como conseqüência, alguns SRE dependentes na indução de c-fos não irão
estar ligados à atividade de disparo neuronal (HOFFMAN e LYO, 2002).
Mesmo assim, a técnica de imunohistoquímica para a proteína Fos mostrou-se
uma importante ferramenta para o mapeamento anátomo-funcional do sistema
nervoso. Hoffman e Lyo (2002) citam que o grau de expressão da proteína Fos pode
refletir a intensidade do estímulo aplicado, assim, estímulos efetivos podem ser
empregados como ferramenta para se obter atividade neuronal. Dentre estes

estímulos temos: estresse, alterações alimentares, osmolaridade, alterações de
volume, de pressão arterial, entre outros (LI e DAMPNEY, 1992; BADOER et al.,
1993; LI e DAMPNEY, 1994; MIURA et al., 1994; GRAHAM et al., 1995;
POLSON et al., 1995; HIROOKA et al., 1997; POTTS, 1997; HORIUCHI et al.,
1999; POTTS et al., 2000; TAKASE et al., 2000; LOHMEIER et al., 2001; POLSON
et al., 2002; LOHMEIER et al., 2003). Sendo assim, este trabalho utiliza a expressão
e quantificação desta proteína para avaliar a participação dos núcleos da rafe na
resposta frente a alterações de volume sangüíneo.
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FIGURA 2 - Esquema básico da expressão da proteína Fos. O receptor estimulado,
abre os canais de Ca++, este no citoplasma ativa a enzima Ca/calmodulina (CaM)
quinase II, que então fosforila o fator de transcrição CREB, o qual por sua vez induz
a expressão do proto-oncogen c-fos ao se ligar ao sítio CRE do DNA. A proteína
Fos produzida se dimeriza com outra proteína, a Jun, para formar o complexo AP-1,
que irá regular a transcrição dos genes cujas estruturas tenham o sítio de ligação para
o complexo AP-1. (modificado de GOLOMBEK e RALPH, 1996 por TAKASE, L.
F, 2001).

1.4 Proposição

Propomos em complemento a um estudo sistemático dos núcleos da rafe e
sistema serotoninérgico:

1. Analisar a participação dos núcleos da rafe nas respostas adaptativas a
estímulos de hipovolemia e hipervolemia pela distribuição e quantificação
dos neurônios Fos-IR nestes núcleos, em ratos.

2. Analisar a participação do sistema serotoninérgico em reposta aos mesmos
estímulos pela distribuição e quantificação de neurônios duplamente
marcados 5-HT/Fos-IR.

3. Analisar a distribuição das células imunoreativas no eixo ântero-posterior, a
fim de evidenciar eventual participação diferenciada de subpopulacões
neuronais em um mesmo núcleo.

2. METODOLOGIA

2.1 – Animais utilizados
Foram utilizados 27 ratos Wistar, machos, adultos, 3 meses, com cerca de
300g, criados no Biotério do Instituto de Ciências Biomédicas III – USP, com
temperatura constante (23º), ciclo claro/escuro de 12:12, início do claro às 7:00 e
comida e água ad libitum. Os procedimentos foram autorizados pela Comissão de
Ética do Instituto de Ciências Biomédicas – USP (protocolo n° 041/2002) e
obedeceram aos princípios da International Guinding Principles for Biomedical
Research Involving Animals (Society for Neuroscience, 1991) e Cobea (Colégio
Brasileiro de Experimentação Animal, 1991).

2.2 - Condições experimentais
Os animais foram divididos em 5 grupos: Hipovolemia (Hipo, n=6),
Controle hipovolemia (C hipo, n=6), Hipervolemia (Hiper, n=5), Controle
hipervolemia (C hiper, n=5) e Basal (Bs, n=5).
Os animais dos grupos Hipo foram submetidos à punção cardíaca e remoção
sangüínea (1ml/100g), enquanto que, os animais do grupo C hipo foram submetidos
à punção cardíaca, porém sem a remoção de sangue.
Os animais dos grupos Hiper e C hiper foram submetidos à cirurgia para
canulação da veia jugular externa direita, sendo que, os animais do grupo receberam,
via cânula, solução salina (1ml/100g), enquanto que, os animais do grupo C hiper
foram apenas manipulados, sem receber solução salina.
Os animais do grupo Bs foram apenas manipulados durante 8 dias, entre
13:00 e 13:30h, sem receber qualquer estímulo volêmico. A manipulação objetivou
adaptar os animais ao experimentador e ás condições experimentais.

2.2.1 – Punção Cardíaca
Durante os 8 dias experimentais os animais dos grupos Hipo e C hipo foram
alojados dois a dois em suas gaiolas. Para minimizar o estresse, os animais foram
habituados a manipulação durante o os 7 dias anteriores ao experimento;
diariamente, sempre no mesmo período, os ratos eram retirados de suas gaiolas,
mantidos em decúbito ventral por 5 minutos e então devolvidos as respectivas
gaiolas. No 8° dia, foi realizado o procedimento de remoção sangüínea. Os animais
foram posicionados em decúbito ventral, realizou-se assepsia da parede anterior do
tórax com solução de etanol1 a 70%. Para evitar a interação dos anestésicos com a
expressão da proteína Fos, o procedimento foi realizado sem o efeito de qualquer
anestésico (Jimenez et al., 1985). Uma agulha de catetér comum, calibre 23, foi
introduzida na cavidade torácica através da parede lateral esquerda, no espaço entre a
quarta e quinta ou quinta e sexta costelas, área na qual o ápice cardíaco era
facilmente identificável através da palpação. Uma vez a agulha introduzida no
ventrículo esquerdo, leve sucção era necessária para remoção de sangue. A remoção
sangüínea (1ml/100g) foi realizada em episódio único com velocidade aproximada
de 1,0 ml/min (Tanaka et al., 2001). Os animais do grupo C hipo foram submetidos
ao mesmo procedimento de punção cardíaca, mas logo após a introdução da agulha
no ventrículo esquerdo esta era retirada sem que se efetuasse a remoção sangüínea.
Após o término do procedimento, a agulha foi retirada e os animais devolvidos a sua
gaiola de origem.
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2.2.2 - Cirurgia da canulação
Os animais dos grupos Hiper e C hiper foram submetidos à cirurgia de
canulação da veia jugular externa direita, no período entre 9h e 11h da manhã. Os
animais foram sedados com coquetel anestésico preparado em água destilada com
acepromazina2 (1mg/ml), xilazina3 (5 mg/ml) e ketamina4 (25mg/ml); comprovado o
grau adequado da anestesia pelo pinçamento da cauda, realizou-se a tricotomia da
região cervical, posterior e anterior do animal. A cirurgia iniciou-se com uma única
incisão de cerca de 1 cm na região cervical anterior, os tecidos superficiais foram
divulsionados, tornando possível à visualização e acesso à veia jugular externa
direita. O vaso foi pinçado e suas extremidades amarradas, interrompendo-se o fluxo
sangüíneo temporariamente. Entre as duas amarrias realizou-se pequena incisão
transversal, com cerca de 0,2 mm, na face anterior do vaso, pela qual uma cânula de
polietileno5, foi introduzida e fixada ao mesmo com fio de algodão. Uma vez a
cânula introduzida na veia jugular externa, a amarra inferior foi solta e a cânula
exteriorizada, através de um trocáter via transcutânea, na região cervical posterior
entre as orelhas do animal. As incisões realizadas, na região cervical anterior e
posterior, foram suturadas. Ao término do procedimento cirúrgico os animais foram
mantidos em gaiolas individuais, com água e comida ad libitum.
Estes animais foram observados e manipulados durante 5 dias após o processo
cirúrgico, sempre respeitando o horário, para observação e manipulação, entre
13:00 e 13:30h. No sexto dia, os animais do grupo Hiper foram submetidos ao
estimulo hipervolêmico. A administração de solução salina (1ml/100g) foi
realizada em episódio único, com velocidade aproximada de 1,0 ml/min (Tanaka
2
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et al., 2001), através de seringa comum acoplada à cânula. Os animais do grupo C
hiper foram manipulados para o acoplamento da seringa à cânula, porém não foi
administrada solução salina.

2.3 – Perfusão
Após 90 minutos do final do estímulo ou simulação do estímulo, ou
simulação, tempo aguardado para expressão da proteína Fos (DRAISCI e
IADAROLA, 1989), todos animais foram submetidos à perfusão transcardíaca, entre
14:30 a 15:00h.
Os animais foram profundamente anestesiados com injeção intraperitoneal
de hidrato de cloral 35%6. Após comprovação do grau de profundidade da anestesia
pelo pinçamento da cauda, o animal foi posicionado na cuba de perfusão,
imobilizado e perfundido conforme procedimento usual do laboratório (NOGUEIRA
et al., 1997).
A dissecção iniciou-se com um corte na pele do abdome para a exposição do
processo xifóide. Este foi preso por uma pinça dente-de-rato e fixado para que as
costelas fossem cortadas em forma de “V’. Com uma pinça hemostática, o processo
xifóide e as costelas cortadas foram rebatidos, expondo-se o coração. A parte
abdominal da artéria aorta foi pinçada com pinça hemostática curva para que durante
a perfusão, o fixador não atingisse os membros inferiores, garantindo uma melhor
fixação do encéfalo do animal e menor gasto de solução. Em seguida, o ápice
cardíaco foi cortado, abrindo o ventrículo esquerdo para a inserção da cânula da
bomba de perfusão; esta cânula ultrapassou a valva semilunar aórtica até atingir a
artéria aorta, onde foi imobilizada com pinça hemostática.
Em seguida, foram bombeados 150 ml de solução salina 0,9%, pH 7,4 à
temperatura ambiente, com a finalidade de lavar o sistema circulatório, prevenindo a
formação de coágulos e possibilitando a correta penetração do fixador nos tecidos. A
fixação foi realizada com a injeção de 500 ml de solução de paraformaldeído 4%,
6
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mais bórax 3.8%, pH 9,5, 4ºC, durante 15 minutos em fluxo rápido e 15 minutos em
fluxo lento. O fluxo rápido do fixador permite a quase imediata fixação dos tecidos
enquanto que o fluxo lento propicia um contato mais íntimo entre o tecido e a
solução fixadora. Durante a fixação foi observada a contração da musculatura dos
membros superiores, indicativo da passagem do fixador pelo sistema circulatório. A
cabeça do animal foi coberta com gelo picado com intuito de preservar a natureza
química das substâncias protéicas.
O encéfalo foi removido, pós-fixado em solução fixadora mais sacarose
20% por 4 horas a 4°C, crioprotegido em KPBS mais sacarose 20% “overnight” a
4°C e seccionado com criomicrótomo7 em cortes coronais de 40 µm de espessura.
Para cada animal, foram coletadas 5 séries de cortes que foram armazenadas em
congelador (-20°C) em solução anti-congelante.
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2.4 - Imunohistoquímica
Os cortes foram processados com técnicas de imunohistoquímica dupla
marcação pelo método de imunoperoxidase avidina biotina (ABC-DAB) contra a
proteína Fos e anticorpo fluorescente contra 5-HT. Inicialmente, os cortes foram prétratados com solução de peróxido de hidrogênio 0,06% para remoção da peroxidase
endógena. Em seguida, os cortes foram lavados em KPBS e incubados em solução de
incubação (“loaded”) mais NGS8 (2%) por 1 h para evitar ou minimizar a ligação do
anticorpo a sítios não específicos, diminuindo-se coloração de fundo inespecífica
(“back-ground”). Em seguida, os cortes foram novamente lavados em KPBS e
incubados em anticorpo primário anti-Fos9 (feito em coelho contra rato, 1:10.000)
por 48 horas a 4º C. Após este período, os cortes foram lavados em KPBS e
incubados em anticorpo secundário biotinilado10 (feito em cabra contra coelho,
1:200) durante 90 minutos a 4º C. Após novas lavagens em KPBS, os cortes foram
incubados no complexo avidina biotina11 (ABC) durante 90 minutos a 4º C. Os cortes
foram lavados em KPBS e tampão acetato de sódio 0,1M, pH 6,0, e a marcação
revelada utilizando-se a 3´3 diaminobenzidina tetrahicrocloreto12 (DAB) como
cromógeno, o peróxido foi fornecido pela reação entre a β-d (+) glucose13 com a
glucose oxidase14 tendo o cloreto de amônio15 como catalisador; níquel amônio
sulfato16 5% foi utilizado para intensificar a marcação. Os cortes permaneceram
flutuando nesta solução até adquirirem a cor púrpura, quando a reação foi
interrompida com novas lavagens em tampão acetato de sódio e KPBS.
8
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A seguir os cortes foram incubados em anticorpo primário anti-5-HT
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(feito em coelho contra rato, 1:1000) por 24 horas a 4º C. Após este período, os
cortes foram novamente lavados em KPBS e incubados em anticorpo secundário
fluorescente rodamina (Red-X)18 (cabra contra coelho, 1:1000) durante 2 horas.
Após novas lavagens, em KPBS, os cortes foram montados seqüencialmente em
lâminas gelatinizadas. As lâminas foram cobertas com lamínulas utilizando-se o
tampão glicerol como meio de montagem e estocadas protegidas da luz a 4°C.
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2.5 - Análise dos resultados
As lâminas preparadas foram analisadas em microscopia de fluorescência
para quantificação dos neurônios duplamente marcados, neurônios serotoninérgicos e
Fos imunoreativos (5-HT/Fos-IR), e em microscopia de campo claro para se realizar
a quantificação dos neurônios Fos imunoreativos (Fos-IR). Em campo claro
considerou-se neurônios Fos-IR com núcleo de coloração marrom escuro ou preto
(Figura 3). Os neurônios duplamente marcados (5-HT/Fos-IR) apresentaram
citoplasma vermelho fluorescente e núcleo marrom escuro (Figura 3).
Uma série de cortes de cada um dos animais dos respectivos grupos foi
analisada para a obtenção dos resultados, e outra série corada em Nissl (tionina)
utilizada como controle citoarquitetônico. Cada núcleo da rafe foi dividido em 3
regiões: rostral, média e caudal (Tabela 1).
O número de neurônios Fos-IR, 5-HT/Fos-IR, e a porcentagem de
neurônios duplamente marcados em todos os núcleos da rafe nos quatro grupos
experimentais foram representados por média ± erro padrão. O número de neurônios
nas regiões rostral, média e caudal do eixo ântero-posterior (AP) a partir do bregma,
também foram considerados.
Empregou-se ANOVA com dois fatores, seguida por comparações
múltiplas pelo método de Tukey, para cada núcleo da rafe com o objetivo de
comparar o número de neurônios Fos-IR E 5-HT/Fos-IR dos quatro grupos
experimentais nas regiões do eixo AP. a suposição de homogeneidade foi verificada
aplicando-se transformação raiz quadrada nos dados. Para o núcleo RMg utilizou-se
ANOVA com dois fatores não-paramétrica.
ANOVA com um fator, seguida por comparações múltiplas pelo método de
Tukey, para cada núcleo da rafe, foi empregada para comparar os grupos

experimentais quanto à porcentagem de neurônios duplamente marcados. Neste caso
a suposição de homogeneidade foi verificada aplicando-se transformação arco seno
(raiz do número de neurônios 5-HT/Fos-IR/100). Para o núcleo RMg utilizou-se o
teste Kruskal-Wallis.
Valores de p<0,05 foram considerados estatisticamente significantes.
A análise dos resultados foi efetuada pelo programa Image Pro-Plus19 de
análise de imagens digitais, obtidas através de câmera digital20 acoplada ao
microscópio21.

19

versão 4.1, Media Cybernetics.
Cool-Snap, Media Cybernetics.
21
Eclipse E-1000, Nikon.
20

Tabela 1- Extensão das subdivisões dos núcleos da rafe ao longo do eixo ânteroposterior. Os valores representam os níveis posteriores ao bregma

Rostral

Média

Caudal

Li

-5,16 a 6,16

-6,36 a -6,76

-6,96 a -7,36

DR

-6,96 a -7,76

-7,96 a -8,76

-8,96 a -9,76

MnR

-7,16 a -7,56

-7,76 a -8,16

-8,36 a -8,76

PnR

-8,16 a -8,56

-8,76 a -9,16

-9,36 a -9,76

RMg

-9,16 a -10,36

-10,56 a -11,76

-11,96 a -13,16

RPa

-9,76 a -11,56

-11,76 a -13,56

-13,76 a -15,36

ROb

-11,16 a -12,56

-12,76 a -13,96

-14,16 a -15,36

A

B

FIGURA 3 - Fotomicrografias de cortes coronais (40µm) do tronco encefálico de ratos Wistar evidenciando em A: neurônio 5-HT/Fos-IR e,
em B: neurônios Fos-IR, considerados na contagem. A barra representa 50µm em A e 100µm em B.

3. RESULTADOS

Os resultados obtidos nos diferentes núcleos da rafe de rato, com os estímulos
de hipovolemia e hipervolemia serão detalhados quanto: a média do número total de
neurônios Fos-IR; média do número total de neurônios duplamente marcados (5HT/Fos-IR); percentual de neurônios serotoninérgicos, em relação ao número total de
neurônios Fos-IR, e distribuição dos neurônios Fos-IR e 5-HT/Fos-IR no eixo ânteroposterior.

3.1. Análise quantitativa dos neurônios Fos-IR
O grupo Basal apresentou menor número de neurônios Fos-IR, em relação ao
demais grupos experimentais, em todos os núcleos analisados (Tabela 2).
A análise estatística no Li evidenciou que os grupos Hipo e C hipo
apresentaram maior número de neurônios Fos-IR em relação ao grupo C hiper
(Figuras 4 e 5, Tabela 2).
No núcleo DR se observou maior expressão de neurônios Fos-IR nos grupos
Hipo e C hipo, quando comparados aos grupos Hiper e C hiper (Figuras 4, 23, 24,
Tabela 2). A análise destes neurônios no eixo AP demonstrou que nas regiões rostral
e média os grupos Hipo e C hipo apresentaram maior número de células
imunoreativas em relação ao grupo Hiper. Na região rostral o grupo Hipo também
apresentou maior número de células em relação ao grupo C hiper (Figura 6).
No PnR quando comparados ao grupo Hiper, os grupos Hipo e C hipo
apresentaram maior número de células Fos-IR, o grupo Hipo também apresentou
maior número de neurônios Fos-IR em relação ao grupo C hiper (Figuras 4, 8, Tabela
2).

No núcleos MnR, RMg e ROb os grupos Hipo e C hipo apresentaram maior
número de células Fos-IR em relação aos grupos Hiper e C hiper (Figuras 4, 7, 9, 11,
25, 26, 27, 28, Tabela 2).
No RPa observamos que o grupo Hipo apresentou maior número de neurônios
Fos-IR nas regiões caudal e média em relação ao grupo Hiper. Apenas na região
média o grupo Hipo também apresentou diferença significativa em relação ao grupo
C hiper (Figuras 4, 10, Tabela 2).
Neurônios Fos-IR também foram observados, em resposta aos estímulos
aplicados, em regiões clássicas relacionadas ao controle do sistema cardiovascular,
como PVN, substância cinzenta periaquedutal, NTS e LC (Figuras 12, 13),
entretanto, análise quantitativa e ou qualitativa não foram realizada em relação a
estes núcleos.

Tabela 2- Média do número total de neurônios Fos-IR nos núcleos da rafe em resposta a alterações de volume
sangüíneo
Hipo
C hipo
Hiper
C hiper
Basal
Li

32,8 (± 5,2)

32,3 (± 6,4)

30,8 (± 6,2)

13,6 (± 6,6)

0,4 (± 0,4)

DR

335,5 (± 18,7)

267,0 (± 35,5)

109,8 (± 18,4)

164,6 (± 20,5)

1,2 (± 0,4)

MnR

99,0 (± 10,8)

77,2 (± 13,4)

21,2 (± 6,7)

35,2 (± 4,9)

0,0 (± 0,0)

PnR

69,2 (± 12,0)

48,7 (± 7,7)

21,6 (± 6,7)

32,4 (± 5,1)

1,2 (± 1,2)

RMg

162,8 (± 18,7)

135,7 (± 15,5)

57,6 (± 4,7)

64,2 (± 14,4)

8,2 (± 5,2)

RPa

98,0 (± 9,6)

74,5 (± 7,5)

36,8 (± 8,2)

48,8 (± 12,9)
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FIGURA 4 - Média do número total de neurônios Fos-IR,+ erro padrão, nos núcleos da rafe: Li, DR, MnR, PnR, RMg, RPa, ROb nos grupos:
hipovolemia (Hipo, N=6), controle hipovolemia (C hipo, N=6), hipervolemia (Hiper, N=5) e controle hipervolemia (C hiper, N=5). a indica
diferença entre os grupos Hipo e Hiper, b entre os grupos Hipo e C Hiper, c entre os grupos C Hipo e Hiper e d entre C Hipo e C Hiper.
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FIGURA 5 - Distribuição da média do número de neurônios Fos-IR, + erro padrão, no Li ao longo do eixo ântero-posterior (AP) no encéfalo
de rato. A chave indica a região considerada como média.
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FIGURA 6 - Distribuição da média do número de neurônios Fos-IR,+ o erro padrão, no DR ao longo do eixo ântero-posterior (AP) no
encéfalo de rato. A chave indica a região considerada como média.
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FIGURA 7 - Distribuição da média do número de neurônios Fos-IR, + o erro padrão, no MnR ao longo do eixo ântero-posterior (AP) no
encéfalo de rato. A chave indica a região considerada como média.
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FIGURA 8 - Distribuição da média do número de neurônios Fos-IR, + o erro padrão, no núcleo PnR ao longo do eixo antero-posterior (AP) do
encéfalo de rato. A chave indica a região considerada como média.
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FIGURA 9 - Distribuição da média do número de neurônios Fos-IR, + o erro padrão, no RMg ao longo do eixo ântero-posterior (AP)
do encéfalo de rato. A chave indica a região considerada como média.
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FIGURA 10 - Distribuição da média do número de neurônios Fos-IR no RPa, + o erro padrão, ao longo do eixo ântero-posterior
(AP) do encéfalo de rato. A chave indica a região considerada como média.
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FIGURA 11 - Distribuição da média do número de neurônios Fos-IR no ROb, + o erro padrão, ao longo do eixo ântero-posterior (AP) do
encéfalo de rato. A chave indica a região considerada como média.

FIGURA 12 - Esquemas (A e C) e fotomicrografias em campo claro (B e D), de cortes coronais do encéfalo de ratos Wistar. Os desenhos
esquemáticos evidenciam a localização dos núcleos paraventricular do hipotálamo (A) e da substância cinzenta periaquedutal (C), indicados
pelas setas. Em B neurônios Fos-IR no núcleo paraventricular do hipotálamo, em D neurônios Fos-IR na substância cinzenta periaquedutal,
ambos do grupo Hipo. As barras representam 100µm.
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FIGURA 13 - Esquemas (A e C) e fotomicrografias em campo claro (B e D), de cortes coronais do encéfalo de ratos Wistar. Os desenhos
esquemáticos evidenciam a localização do locus coeruleus (LC) em A e do núcleo trato solitário (NTS) em C, indicados pelas setas. Em B
neurônios Fos-IR no LC, em D neurônios Fos-IR no NTS, ambos do grupo Hipo. As barras representam 100µm.
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3.2. Análise quantitativa dos neurônios 5-HT/Fos-IR
Na comparação do número de neurônios duplamente marcados (5-HT/FosIR) dos núcleos Li e RPa, os grupos analisados não apresentaram diferenças
significativas (Figura 14, 15, 20, Tabela 3).
No núcleo DR os grupos Hipo e C hipo apresentaram maior número de
células 5-HT/Fos-IR em relação aos grupos Hiper e C hiper (Figura 16, 23, 24,
Tabela 3). Na análise do eixo AP observamos que esta diferença significativa ocorre
nas regiões rostral e média. Sendo que, o grupo Hipo apresentou predomínio de
células duplamente marcadas na região média (Figura 16).
Nos núcleos MnR, RMg os grupos Hipo e C hipo apresentaram maior número
de células 5-HT/Fos-IR em relação aos grupos Hiper e C hiper (Figura 14,17, 19, 25,
26, Tabela 3).
No núcleo PnR também observamos diferença significativa entre os grupos
Hipo e C hipo em relação aos grupos Hiper e C hiper (Figura 14, Tabela 3). Na
análise eixo AP observamos que os grupos Hipo e C hipo apresentaram maior padrão
de marcação em relação ao grupo Hiper apenas nas regiões rostral e média. Os
grupos Hipo e C hipo também apresentaram maior número de células duplamente
marcadas que o grupo C hiper na região rostral (Figura 18).
Para o núcleo ROb, no qual a mesma diferença entre os grupos Hipo, C hipo e
Hiper, C hiper foi observada, (Figura 14, 27, 28, Tabela 3), a análise evidenciou que
o grupo Hipo apresentou maior padrão de marcação em relação aos grupos Hiper e C
hiper na região caudal, enquanto que o grupo C hipo apresentou maior número de
células duplamente marcadas que os grupos Hiper e C Hiper na região média. No
grupo Hipo, observamos um predomínio de células duplamente marcadas nas regiões
média e caudal (Figura 21).

Tabela 3- Média do número total de neurônios 5-HT/Fos-IR nos núcleos da rafe
em resposta a alterações de volume sangüíneo
Hipo

C hipo

Hiper

C hiper

Li

1,3 (± 1,3)

2,7 (± 1,1)

0 (± 0)

1,4 (± 0,9)

DR

148,8 (± 10,7)

175,7 (± 16,3)

46,2 (± 9,7)

47,8 (± 12,1)

MnR

32,0 (± 6,5)

33,8 (± 3,5)

12,4 (± 1,6)

11,4 (± 2,4)

PnR

20,8 (± 2,0)

22,0 (± 2,6)

4,6 (± 2,2)

7,0 (± 1,9)

RMg

47,8 (± 3,2)

45,8 (± 3,7)

14,6 (± 2,8)

15,8 (± 5,6)

RPa

8,7 (± 3,0)

3,7 (± 0,8)

4,2 (± 0,9)

2,2 (± 0,7)

ROb

28,5(± 3,5)

30,5 (± 4,3)

6,0 (± 0,9)

8,0 (± 3,3)

Os dados estão expressos em média ± EP.
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FIGURA 14 – Média do número total de neurônios 5-HT/Fos-IR, + erro padrão, nos núcleos da rafe: Li, DR, MnR, PnR, RMg, RPa, ROb nos
grupos: hipovolemia (Hipo, N=6), controle hipovolemia (C hipo, N=6), hipervolemia (Hiper, N=5) e controle hipervolemia (C hiper, N=5). a
indica diferença entre os grupos Hipo e Hiper, b entre os grupos Hipo e C Hiper, c entre os grupos C Hipo e Hiper e d entre C Hipo e C Hiper.
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FIGURA 15 - Distribuição da média do número de neurônios 5-HT/Fos-IR, + o erro padrão, no Li ao longo do eixo ântero-posterior (AP) no
encéfalo de rato. A chave indica a região considerada como média.
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FIGURA 16 - Distribuição da média do número de neurônios 5-HT/Fos-IR, + o erro padrão, no DR ao longo do eixo ântero-posterior (AP) no
encéfalo de rato. A chave indica a região considerada como média.
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FIGURA 17 - Distribuição da média do número de neurônios 5-HT/Fos-IR, + o erro padrão, no MnR ao longo do eixo ântero-posterior (AP)
no encéfalo de rato. A chave indica a região considerada como média.
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FIGURA 18 - Distribuição da média do número de neurônios 5-HT/Fos-IR, + o erro padrão, no PnR ao longo do eixo ânteroposterior (AP) do encéfalo de rato. A chave indica a região considerada como média.
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FIGURA 19 - Distribuição da média do número de neurônios 5-HT/Fos-IR, + o erro padrão, no RMg ao longo do eixo ânteroposterior (AP) do encéfalo de rato. A chave indica a região considerada como média.
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FIGURA 20 - Distribuição da média do número de neurônios 5-HT/Fos-IR no RPa, + o erro padrão, ao longo do eixo ânteroposterior (AP) do encéfalo de rato. A chave indica a região considerada como média.
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FIGURA 21 - Distribuição da média do número de neurônios 5-HT/Fos-IR no ROb, + o erro padrão ROb, ao longo do eixo ânteroposterior (AP) do encéfalo de rato. A chave indica a região considerada como média.

3.3. Percentual de neurônios serotoninérgicos
Quando analisado o percentual de neurônios serotoninérgicos que expressam
a proteína Fos, em relação ao número total de células Fos-IR, foi observado que os
núcleos Li, RMg, RPa e ROb não apresentaram diferenças significativas entre os
grupos experimentais (Figura 22, Tabela 4).
No núcleo DR o grupo C hipo apresentou maior percentual de células 5HT/Fos-IR em relação aos demais grupos (Figura 22, Tabela 4).
No núcleo MnR o grupo Hiper apresentou maior percentual de células 5HT/Fos-IR que os grupos C Hiper e Hipo (Figura 22, Tabela 4).
Enquanto que, o grupo C hipo apresentou maior percentual de neurônios
5-HT/Fos-IR em relação aos grupos Hiper e C hiper no núcleo PnR (Figura 22,
Tabela 4).

Tabela 4 - Média do número total da % neurônios 5-HT/Fos-IR nos núcleos da
rafe em resposta a alterações de volume sangüíneo
Hipo (%)

C hipo (%)

Hiper (%)

C hiper (%)

Li

3,3 (± 3,3)

8,8 (± 2,5)

0,0 (± 0,0)

15,8 (± 12,9)

DR

45,8 (± 3,8)

68,4 (± 3,3)

43,3 (± 6,3)

28,0 (± 5,1)

MnR

34,2 (± 5,7)

45,8 (± 4,3)

73,3 (± 11,4)

36,7 (± 9,3)

PnR

34,2 (± 5,4)

48,7 (± 5,7)

18,1 (± 8,2)

20,5 (± 4,4)

RMg

31,5 (± 4,1)

34,0 (± 2,1)

25,5 (± 4,7)

28,5 (± 12,4)

RPa

9,6 (± 3,4)

5,2 (± 1,4)

13,7 (± 2,6)

5,0 (± 1,4)

ROb

24,4 (± 2,9)

34,3 (± 3,9)

35,9 (± 9,9)

32,0 (± 10,5)

Os dados estão expressos em média ± EP.
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FIGURA 22 – Média em % do número total de neurônios 5-HT/Fos-IR, + erro padrão, nos núcleos da rafe: Li, DR, MnR, PnR,
RMg, RPa, ROb nos grupos: hipovolemia (Hipo, N=6), controle hipovolemia (C hipo, N=6), hipervolemia (Hiper, N=5) e controle
hipervolemia (C hiper, N=5). c indica diferença entre os grupos entre os grupos C Hipo e Hiper, d entre C Hipo e C Hiper, e entre C
Hipo e Hipo, f entre Hiper e C hiper e g entre Hiper e Hipo.

FIGURA 23 - Fotomicrografias de cortes coronais do tronco encefálico de ratos Wistar evidenciando o DR ao redor do bregma -8.76mm, no
grupo C hipo. A - Fotomicrografia em fluorescência evidenciando neurônios 5-HT/Fos-IR, C- a mesma região em maior aumento. B Fotomicrografia em campo claro evidenciando neurônios Fos-IR. As barras representam 100µm.
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FIGURA 24 - Fotomicrografias de cortes coronais do tronco encefálico de ratos Wistar evidenciando o DR ao redor do bregma -8.76mm, no
grupo C hiper. A - Fotomicrografia em fluorescência evidenciando neurônios 5-HT/Fos-IR, C- a mesma região em maior aumento. B Fotomicrografia em campo claro evidenciando neurônios Fos-IR. As barras representam 100µm.
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FIGURA 25 - Fotomicrografias de cortes coronais do tronco encefálico de ratos Wistar evidenciando o RMg ao redor do bregma –11,36mm,
no grupo Hipo. A - Fotomicrografia em fluorescência evidenciando neurônios 5-HT/Fos-IR, C- a mesma região em maior aumento. B Fotomicrografia em campo claro evidenciando neurônios Fos-IR. As barras representam 100µm.
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FIGURA 26 - Fotomicrografias de cortes coronais do tronco encefálico de ratos Wistar evidenciando o RMg ao redor do bregma –11,36mm,
no grupo C hipo. A - Fotomicrografia em fluorescência evidenciando neurônios 5-HT/Fos-IR, C- a mesma região em maior aumento. B Fotomicrografia em campo claro evidenciando neurônios Fos-IR. As barras representam 100µm.

Grupo C Hipo

RMg

A

ml

RPa
RMg

C
RMg

ml
B

RPa

FIGURA 27 - Fotomicrografias de cortes coronais do tronco encefálico de ratos Wistar evidenciando o ROb ao redor do bregma –14,16mm,
no grupo Hipo. A - Fotomicrografia em fluorescência evidenciando neurônios 5-HT/Fos-IR, C- a mesma região em maior aumento. B Fotomicrografia em campo claro evidenciando neurônios Fos-IR. As barras representam 100µm.
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FIGURA 28 - Fotomicrografias de cortes coronais do tronco encefálico de ratos Wistar evidenciando o ROb ao redor do bregma –14,16mm,
no grupo C hipo. A - Fotomicrografia em fluorescência evidenciando neurônios 5-HT/Fos-IR, C- a mesma região em maior aumento. B Fotomicrografia em campo claro evidenciando neurônios Fos-IR. As barras representam 100µm.
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4. DISCUSSÃO

Os núcleos da rafe realizam múltiplas conexões com núcleos encefálicos que
estão envolvidos na regulação do sistema cardiovascular (BAUSBAUM et al., 1978;
SATOH, 1979; VAN DE KAR e LORENS, 1979; LOEWY, 1981a, 1981b;
HOLSTEGE e KUYPERS, 1982a; ROSS et al., 1985; BOWKER, 1986; JONES et
al., 1986; ALSTERMARK et al., 1987; HOLSTEGE e KUYPERS, 1982b; MARTIN
et al. 1990; BACON et al., 1990; NICHOLAS e HANCOCK, 1990; JACOBS e
AZMITIA, 1992; EVANS e BLAIR, 1993; WANG e LOVICK, 1993; INUI et al.,
1994; VERTES e KOCSIS, 1994; VERTES et a1., 1999; NOGUEIRA et al., 2000).
Estes diferentes grupamentos neuronais, como o NTS, o PVN, o LC e a área
postrema, dentre outros, têm sido amplamente estudados, através do método de
imunohistoquímica para detecção da proteína Fos, produto do gene de expressão
primária c-fos, em diferentes espécies de animais (LI e DAMPNEY, 1992; BADOER
et al., 1993; LI e DAMPNEY, 1994; MIURA et al., 1994; GRAHAM et al., 1995;
POLSON et al., 1995; HIROOKA et al., 1997; POTTS et al., 1997; HORIUCHI et
al., 1999; POTTS et al., 2000; LOHMEIER et al., 2001; POLSON et al., 2002;
LOHMEIER et al., 2003). Em nosso estudo, observamos a marcação de neurônios
Fos-IR em alguns destes núcleos, como o LC, PVN, NTS e substância cinzenta
periaquedutal. Embora esta marcação não tenha sido quantificada, esta pode ser um
indicativo de que os estímulos foram efetivos para a ativação de uma via que regule
alterações referentes ao sistema cardiovascular.
O presente estudo utilizou o método de imunohistoquímica para detecção da
proteína Fos para identificar e quantificar os neurônios da rafe que respondem ao
aumento ou diminuição do volume sangüíneo, além do que, com o uso da técnica de
imunohistoquímica para identificação de neurônios que sintetizam a 5-HT, pode-se
avaliar a participação do sistema serotoninérgico frente aos estímulos empregados.

Sabemos que Fos é o fator de transcrição mais utilizado para avaliar o padrão
de ativação neuronal (SHENG E GREENBERG, 1990), visto que, o dímero Fos/Jun
se une ao sítio AP1 com maior eficiência (cerca de 50 vezes) do que o dímero
Jun/Jun (HALAZONETIS et al., 1988; NAKABEPPU et al., 1988). Entretanto, não
sabemos se outro marcador neuronal poderia evidenciar maior participação dos
neurônios dos núcleos da rafe em resposta aos estímulos aplicados.
A metodologia adotada para detecção da proteína Fos apresenta vantagem em
relação às técnicas eletrofisiológicas, pode ser utilizada para mapear um grande
número de neurônios. Outra importante vantagem consistiu no fato de que, os
estímulos que levaram a indução de hipovolemia e hipervolemia, foram realizados
em animais que não se encontravam sobre efeito anestésico. Este efeito poderia
alterar a regulação do sistema cardiovascular (LOHMEIER et al., 2003), ou provocar
a expressão de Fos (MIURA et al., 1994).
Potts et al. (2000) usaram a expressão da proteína Fos, em coelhos, para
quantificar neurônios de núcleos da medula oblonga e do hipotálamo que são
ativados por estímulos de hipervolemia ou hipovolemia, demonstrando haver
marcação significativa em diferentes núcleos. Estes mesmos autores citam que o
estímulo de hipovolemia pode provocar descarga dos receptores cardíacos e este
pode ser um dos fatores responsáveis pela expressão da proteína Fos na RVLM, por
exemplo. A hipovolemia provoca em coelhos a ativação do sistema renina
angiotensina. Assim, outro fator que pode contribuir para a expressão desta proteína
é o aumento dos níveis circulantes de angiotensina II, bem como de vasopressina (LI
e DAMPNEY, 1994; POTTS et al., 2000; LOHMEIER et al., 2002).
A participação dos núcleos da rafe na regulação do sistema cardiovascular foi
evidenciada por diversos autores. A estimulação elétrica dos núcleos CLi, MnR e DR

em ratos anestesiados, por exemplo, provoca aumento transitório da PA (KUHN et
al., 1980). Sabe-se que o MnR apresenta projeções para núcleos do hipotálamo,
como área medial pré-óptica (VAN DE KAR e LORENS,1979; VERTES et a1,
1999) e o DR para núcleos parabraquiais e LC (VERTES e KOCSIS, 1994). Estas
projeções podem indicar que o MnR e o DR participam dos mecanismos
responsáveis pela manutenção adequada da PA, pois estas áreas são relacionadas ao
controle da mesma (ROBINSON, 1982; TANAKA et al., 2001). Embora a
estimulação elétrica do DR provoque alterações da PA, Graham et al. (1995), ao
observarem a participação deste núcleo e do RMg, através da expressão da proteína
Fos, em repostas a estímulos que levam a hipovolemia e hipervolemia, verificaram
que estes núcleos não respondem de forma significativa.
Nossos resultados vão de encontro aos resultados obtidos por Graham et al.
(1995), pois os núcleos DR e RMg não responderam de forma significativa aos
estímulos de hipovolemia e hipervolemia.
Gao e Mason (2001) afirmam que o estímulo de laço da aorta abdominal,
provoca reposta em neurônios do RMg com ligeira elevação da PA. Campos et al.
(1993), demonstraram que a estimulação elétrica do ROb provoca respostas
hipertensivas em ratos Wistar. A RVLM provavelmente é a via sináptica para tal
acontecimento, pois o ROb se projeta para esta área (NICHOLAS e HANCOCK,
1990), e após a destruição da mesma, ocorre diminuição na resposta hipertensiva
frente à estimulação do ROb.
Inui et al. (1994) relatam que a ativação de neurônios do RMg provoca
facilitação do baroreflexo e bradicardia. Em gatos, diferentes estímulos, como por
exemplo, oclusão da artéria coronária e estimulação das fibras aferentes vagais,
foram testados demonstrando a participação dos núcleos caudais da rafe (BLAIR e

EVANS, 1991a, 1991b; EVANS e BLAIR 1993). Morrison e Gebber (1984) já
haviam relatado que um grande percentual dos neurônios, destes núcleos, localizados
na medula oblonga de gatos aumentam a freqüência de disparo durante a ativação do
barorreflexo. Estes autores dividiram os neurônios em tipo I simpatoinibitórios e tipo
II simpatoexcitatórios, frente à oclusão da artéria carótida comum, sendo que, a
maioria dos neurônios estaria localizada no RPa. Outros autores (BACON et al.,
1990; NICHOLAS e HANCOCK, 1990; LOEWY, 1981b) descreveram projeções
dos núcleos caudais da rafe (RMg, RPa e ROb) para a CILM e o NTS. Bacon et al.,
(1990) afirmam, ainda, que os neurônios do RPa e RMg que se projetam para a
CILM realizam sinapses com neurônios pré ganglionares que inervam a glândula
supra-renal em ratos, ou seja, estes núcleos estão relacionados a outros que,
comprovadamente, participam do controle cardiovascular.
De acordo com os trabalhos citados, poderíamos supor que os núcleos da rafe
participassem de uma via relacionada ao controle do sistema cardiovascular.
Entretanto, em nosso estudo, apesar de observarmos marcação evidente da proteína
Fos em todos os núcleos da rafe, os grupos que foram submetidos aos estímulos
(Hipo e Hiper), não apresentaram diferenças significativas em relação aos
respectivos controles (C hipo e C hiper), em nenhum dos núcleos analisados.
Potts et al. (2000), demonstraram em coelhos, que os barorreceptores não são
essenciais para a regulação frente a estímulos de hipovolemia ou hipervolemia
central, sendo, portanto, os receptores cardíacos os responsáveis por esta regulação.
Não sabemos se estes receptores são essenciais ou não para a regulação frente a
alterações de volume sangüíneo em ratos. Assim como, não há descrição se existem
diferença na expressão desta proteína, em animais submetidos a estímulos de

hipervolemia através da injeção de diferentes agentes como induzido por Potts et al.
(2000).
Badoer et al., (1992) demonstraram que a retirada de 2 ml de sangue em ratos
com peso médio entre 250g e 300g não alterou a PA de forma significativa. Nos
animais em que, estes autores, retiraram 4 ml de sangue a marcação de Fos
concentrou-se na área ventromedial da medula oblonga, área postrema e NTS. As
mesmas estruturas apresentaram neurônios Fos-IR, nos animais em que se retirou
apenas 2ml de sangue, porém esta marcação não foi diferente daquela observada em
ratos basais. Outros autores demonstraram que a área postrema também expressa Fos
quando ocorre aumento da PA em coelhos (LI e DAMPNEY, 1992; 1994; POLSON
et al. 1995; POTTS et al., 2000) ou diminuição da PA em coelhos e ratos (BADOER
et al., 1993; POTTS et al., 1997; 2000). A área postrema é um órgão
circunventricular localizado na superfície dorsal da medula oblonga, altamente
vascularizado, que não apresenta barreira hematoencefálica. Conseqüentemente,
neurônios desta região são rapidamente influenciados por substâncias circulantes
como hormônios. Esta região constitui-se em importante estrutura da via de
regulação da PA pelo sistema nervoso, sendo essencialmente importante no aumento
do tônus simpático, associada à inibição do barorreflexo, e no efeito inibitório sobre
o sistema nervoso simpático associado à potencialização da bradicardia reflexa
desencadeados, respectivamente, pela angiotensina II e vasopressina circulantes.
Portanto, a área postrema corresponde a um sítio de ação onde os hormônios
plasmáticos, como angiotensina II e vasopressina, atuam para modular as respostas
cardiovasculares (BARNES e FERRARIO, 1980; FERRARIO et al., 1970; HASSER
et al., 1987).

É possível que a retirada de sangue ou adição de solução salina (1ml/100g)
(TANAKA et al., 2001), realizada em nosso trabalho, não foi suficiente para
provocar grandes alterações da PA, pois não encontramos expressão da proteína Fos
na área postrema. Entretanto, não foi nosso objetivo avaliar as mudanças da PA em
resposta aos estímulos aplicados.
Phelps et al. (1995) demonstraram que a introdução de uma cânula de
polietileno em um vaso sangüíneo leva a uma série de alterações metabólicas.
Observamos em nosso estudo que a manipulação dos animais que foram submetidos
à punção cardíaca ou à cirurgia para canulação da veia jugular externa, sem que
retirássemos ou injetássemos um determinado volume, foi capaz de induzir a
expressão da proteína Fos em todos os núcleos da rafe. Portanto, essas possíveis
alterações metabólicas foram capazes de induzir a expressão da proteína citada.
Além disso, nosso estudo mostrou que o grupo C hipo apresentou maior
número de neurônios Fos-IR em relação ao grupo C hiper nos núcleos Li, DR, MnR,
RMg e ROb. Uma vez que a punção cardíaca, a qual foram submetidos os animais do
grupo C hipo, foi realizada sem o efeito de anestésico, e que os animais do grupo C
hiper já haviam sido submetidos à cirurgia para canulação da veia jugular externa
seis dias anteriores à simulação do estímulo, podemos supor que os núcleos Li, DR,
MnR, RMg e ROb expressaram a proteína Fos em resposta ao estímulo de dor. Os
neurônios serotoninérgicos provavelmente também estão envolvidos na resposta a
este estímulo, já que nos núcleos DR, MnR, RMg, ROb e PnR o grupo C hipo
também apresentou maior número de células 5-HT/Fos-IR em relação ao grupo C
hiper. Reforçando a idéia de que o sistema serotoninérgico está relacionado à
nocicepção.

Diversos autores (JENNES et al, 1982; HALLIDAY et al., 1988b;
HALLIDAY et al., 1990; BJÖRKLUND e HÖKFELT, 1985; PALKOVITS et al.,
1986; BJÖRKLUND et al., 1990; SCHIFFMANN e VANDERHAEGHEN, 1991;
POULAT et al., 1992; WU et al., 1993; BLESSING e GAI, 1997; NAKAMURA et
al., 2000; ISHIDA et al, 2001) descreveram que neurônios dos núcleos da rafe
podem sintetizar outras substâncias neuroativas além da 5-HT. Com base em nossos
resultados podemos sugerir que outras substâncias neuroativas também estão
envolvidas na resposta à dor, visto que, na maioria dos núcleos, o percentual de
células duplamente marcadas em relação ao numero total de células Fos-IR foi
inferior a 50%.
Segundo diversos autores, as áreas dorsolateral e ventrolateral da substância
cinzenta periaqueductal e o NTS, além de estarem relacionadas à funções
cardiovasculares, também são consideradas importantes na resposta aos estímulos de
dor (DUGGAN e MORTON, 1983; LOVICK, 1993; PALKOVITS, 1997). MASON
et al., (1985) indicam que as respostas autonômicas e respostas aos estímulos de dor,
relacionadas à substância cinzenta periaquedutal são mediadas via núcleos da rafe.
Estes mesmos autores evidenciam a existência de projeções de neurônios da
substância cinzenta periaquedutal para os núcleos RMg e ROb. Sounvoravong et al.
(2004) também relacionam o RMg a estímulos de dor.
Como observamos expressão da proteína Fos na substância cinzenta
periaquedutal no grupo C hipo e evidência de que os núcleos RMg e ROb são
ativados em resposta ao estímulo de punção cardíaca sem o efeito anestésico,
podemos supor, em acordo com Mason et al., (1985), que a substância cinzenta
periaquedutal e os núcleos RMg e ROb representam uma via, ou parte de uma via,
relacionada a analgesia.

O NTS se projeta para o RPa que, apresenta projeções para a CILM (ROSS et
al., 1985) e para o PVN (NOGUEIRA et al., 1996; 2000), entretanto o RPa, de
acordo com nossos resultados, não parece estar relacionado às alterações
cardiovasculares aplicadas e, nem à nocicepção, embora , receba projeções do NTS.
Os núcleos rostrais da rafe também estão envolvidos no controle da dor
(BLESSING, 2003). Projeções do DR para a substância cinzenta periaquedutal o
relacionam ao estímulo citado (GRAEFF et al., 1996). Este núcleo recebe projeções
do córtex insular que formam vias descendentes inibitórias no controle da dor
(JASMIM et al., 2004), assim como, projeções gabaérgicas da área ventral tegmental
e substância negra (KIROUAC et al., 2004).
No envolvimento dos núcleos da rafe na resposta ao estímulo de dor,
observamos, ainda, que um mesmo núcleo pode apresentar diferenças no número de
células imunoreativas ao longo do eixo AP. Portanto, faz-se necessário a realização
de amplo estudo para evidenciar a natureza neuroquímica de diferentes
subpopulações celulares encontradas nestes núcleos, visto que, apresentamos
indicações de que a 5-HT não é a única substância neuroativa presente envolvida
nesta regulação.

5. CONCLUSÕES

1. Os núcleos da rafe não participam nas repostas adaptativas aos estímulos de
hipovolemia e hipervolemia, em resposta à metodologia empregada neste
trabalho.

2. Em resposta as condições experimentais utilizadas, o sistema serotoninérgico
parece não participar nas respostas adaptativas aos estímulos de hipovolemia e
hipervolemia, no que diz respeito aos núcleos da rafe.

3. Subpopulações neuronais, de um mesmo núcleo diferem na resposta adaptativa
quanto ao número de neurônios Fos-IR e ou 5-HT/Fos-IR, entretanto, esta
resposta diferenciada não está relacionada aos estímulos volêmicos.

4. Os resultados do presente estudo reforçam o envolvimento dos núcleos Li, DR,
MnR, RMg e ROb em resposta a estímulos dolorosos, conforme descrito na
literatura.

5. O sistema serotoninérgico está envolvido nas respostas adaptativas ao estímulo
de dor, no que diz respeito aos núcleos DR, MnR, PnR, RMg e ROb.

6. Amplo estudo deve ser realizado para avaliar a participação de outras substâncias
neuroativas presentes nos núcleos DR, MnR, PnR, RMg e ROb que possam estar
envolvidas nas respostas adaptativas aos estímulos de dor.
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