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RESUMO 

MAGALHÃES, K. S. Participação dos neurônios noradrenérgicos do Locus 

Coeruleus na geração central das atividades inspiratória e expiratória em 

resposta à ativação dos quimiorreceptores centrais de ratos. 93 p. Dissertação 

(Mestrado) – Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, Ribeirão Preto, 2018. 

 

Em condições basais a inspiração é um fenômeno ativo enquanto a expiração 

é um fenômeno passivo. Em condições de desafios metabólicos, como aumento da 

pressão parcial de CO2 e da [H+] no sangue arterial (hipercapnia/acidose), ocorre 

aumento da atividade inspiratória, a expiração passa a ser ativa, produzindo aumentos 

da atividade dos músculos abdominais, e a resistência das vias aéreas superiores 

reduz. O Locus Coeruleus (LC) contém neurônios noradrenérgicos (NE) que 

aumentam sua frequência de potenciais de ação quando expostos a elevados níveis 

de CO2/[H+] e se comunicam com os neurônios respiratórios do tronco encefálico para 

fazer ajustes compensatórios na ventilação pulmonar durante a hipercapnia/acidose. 

Utilizando preparações in situ de ratos avaliamos a contribuição dos neurônios NE do 

LC na geração central das atividades inspiratória e expiratória e no controle da 

resistência das vias aéreas superiores em condições basais e em resposta a 

hipercapnia/acidose. Neurônios NE do LC foram seletivamente silenciados de maneira 

aguda e reversível pela aplicação do peptídeo de inseto alatostatina (Alst) após a 

transfecção celular utilizando um vetor lentiviral para expressão de receptores de 

Drosophila para a Alst acoplados a proteína G inibitória (AlstR). Dez a doze dias após, 

realizamos a abordagem dorsal da preparação in situ de ratos. Os nervos frênico (PN), 

abdominal (AbN), hipoglosso (HN) e vago cervical (cVN) foram registrados e 

analisados em diferentes fases do ciclo respiratório. Registros extracelulares single 

unit dos neurônios do LC também foram realizados. A frequência respiratória (fR), a 

duração da inspiração (DI) e da expiração (DE), a expiração ativa, a magnitude da 

modulação respiratória e a frequência de potenciais de ação dos neurônios do LC 

também foram avaliadas. A inibição seletiva dos neurônios NE do LC usando Alst não 

provocou alterações significativas na atividade dos motores nervos respiratórios, na 

fR, DI e DE em normocapnia. A inibição desses neurônios antes e/ou durante à 

hipercapnia/acidose reduziu significantemente a amplitude do AbN e em alguns 

momentos, eliminou a expiração ativa, além de reduzir as respostas inspiratórias do 

PN e HN (amplitude) e a atividade pós-inspiratória (adução da glote) do cVN. Quando 



 
 

da ausência da expiração ativa após a inibição dos neurônios NE do LC, a DI, DE e a 

duração da atividade pré-inspiratória do cVN (abdução da glote) e HN (protusão da 

língua) foram normalizadas. A adição de Alst em preparações in situ de ratos que não 

expressavam o AsltR durante a hipercapnia/acidose não causou alterações no padrão 

dos nervos motores respiratórios registrados, na incidência da expiração ativa e na fR, 

DI e DE. Entre os neurônios do LC registrados, encontramos três populações com 

diferentes padrões de modulação pela respiração e uma com atividade tônica. A 

hipercapnia/acidose aumentou a magnitude da modulação respiratória e a frequência 

de potenciais de ação destas populações neuronais. Esses dados demonstram que 

os neurônios NE do LC exercem importante papel modulatório excitatório na geração 

central da inspiração, expiração ativa e no controle da resistência das vias aéreas 

superiores evocados pela hipercapnia/acidose em preparações in situ de ratos. 

 

Palavras-chaves: Locus Coeruleus. Hipercapnia/acidose. Padrão respiratório. 

Expiração ativa. Resistência das vias aéreas superiores. Farmacogenética. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

MAGALHÃES, K. S. Participation of the noradrenergic neurons of Locus 

Coeruleus in the central generation of inspiratory and expiratory activities in 

response to the activation of the central chemoreceptors of rats. 93 p. 

Dissertation (Masters) – School of Medicine of Ribeirão Preto, Ribeirão Preto, 2018. 

 

In basal conditions, inspiration is an active phenomenon while expiration is a passive 

phenomenon. Under conditions of high metabolic demands, such as increased in 

partial pressure of CO2 and [H+] in arterial blood (hypercapnia/acidosis), there is an 

increase in inspiratory activity, expiration becomes active, producing increases in 

abdominal muscle activity, and the resistance of the upper airways reduces. The Locus 

Coeruleus (LC) contains noradrenergic (NE) neurons that increase their firing 

frequency when exposed to elevated CO2/[H+] levels and communicate with respiratory 

brainstem neurons to make compensatory adjustments in lung ventilation during 

hypercapnia/acidosis. Using in situ preparations of rats, we evaluated the contribution 

of LC NE neurons in the central generation of inspiratory and expiratory activities, as 

well as in the control of upper airway resistance in basal conditions and in response to 

hypercapnia/acidosis. LC NE neurons were selectively acutely and reversibly silenced 

by application of the insect allatostatin peptide (Alst) after cellular transfection using a 

lentiviral vector for expression of Alst Drosophila receptors coupled to inhibitory G 

protein (AlstR). Ten to twelve days after, we performed the dorsal approach of the in 

situ preparation of rats. The phrenic (PN), abdominal (AbN), hypoglossal (HN) and 

cervical vagus (cVN) nerves were recorded and analyzed in different phases of the 

respiratory cycle. Single unit extracellular records of LC neurons were also performed. 

Respiratory frequency (fR), duration of inspiration (DI) and expiration (DE), active 

expiration, the magnitude of respiratory modulation and the firing frequency of LC 

neurons were also evaluated. Selective inhibition of LC NE neurons using Alst did not 

produce significant changes in the activity of respiratory motor nerves, fR, DI and DE 

in normocapnia. Inhibition of these neurons before and/or during hypercapnia/acidosis 

significantly reduced AbN amplitude and its incidence, as well as the inspiratory 

responses of PN and HN (amplitude) and post-inspiratory activity (glottal adduction) of 

the cVN. In the absence of active expiration after the inhibition of LC NE neurons, the 

DI, DE and the pre-inspiratory activity of cVN (glottal abduction) and HN (tongue 

protrusion) were normalized. The perfusion of Alst in in situ preparations of rats without 



 
 

the expression of the AsltR during hypercapnia/acidosis did not change the pattern of 

the recorded respiratory motor nerves, the incidence of active expiration, fR, DI and 

DE. Among the registered LC neurons, we found three populations with different 

patterns of respiratory modulation and one with tonic activity. Hypercapnia/acidosis 

increased the magnitude of the respiratory modulation and their firing frequency. These 

data demonstrate that LC NE neurons exert an important excitatory modulatory role in 

the central generation of inspiration, active expiration and in the control of upper airway 

resistance evoked by hypercapnia/acidosis in in situ preparations of rats. 

 

 

Keywords: Locus Coeruleus. Hypercapnia. Respiratory pattern. Active expiration; 

Control of upper airway resistance. 
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1. INTRODUÇÃO 

Os quimiorreceptores centrais detectam alterações na pressão parcial de 

dióxido de carbono (CO2) e/ou na concentração de hidrogênio iônico [H+] durante 

condições de hipercapnia e/ou acidose no sangue arterial, alteram a sua atividade 

(despolarização e/ou aumento da frequência de potenciais de ação) e 

subsequentemente influenciam a rede neuronal respiratória (neurônios respiratórios 

no tronco encefálico) para ajustar adequadamente a ventilação pulmonar ( ) 

(GUYENET, 2014). Os quimiorreceptores centrais foram inicialmente descritos em 

diferentes grupos neuronais na superfície ventral do bulbo ou próximos a ela 

(FUKUDA; HONDA, 1975; MITCHELL, R.A., LOESCHCKE, H.H., MASSION, W.H., 

SEVERINGHAUS, 1963; SCHLAEFKE; SEE; LOESCHCKE, 1970). No entanto, está 

bem estabelecido que diferentes neurônios distribuídos ao longo do tronco encefálico 

aumentam sua frequência de potenciais de ação em resposta à hipercapnia/acidose 

(LEE COATES; LI; NATTIE, 1993; NATTIE; LI, 2009), incluindo os neurônios nos 

Núcleos da Rafe (RICHERSON, 1995; WANG; PIZZONIA; RICHERSON, 1998), no 

Complexo pré-Bötzinger (pre-BötC) (KOIZUMI et al., 2010), no Núcleo 

Retrotrapezóide (RTN) (GUYENET, 2014; LI; NATTIE, 2002), no Núcleo do Trato 

Solitário (NTS) (DEAN; LAWING; MILLHORN, 1989; LOPES et al., 2016) e no Locus 

Coeruleus (LC) (FILOSA; DEAN; PUTNAM, 2002; JOHNSON; HAXHIU; 

RICHERSON, 2008; OYAMADA et al., 1998; PINEDA; AGHAJANIAN, 1997; 

QUINTERO; PUTNAM; CORDOVEZ, 2017; STUNDEN et al., 2001). Foi proposto que 

todos estes grupos de neurônios sensíveis às alterações de CO2/[H+] são 

quimiorreceptores centrais, contribuindo cada um para o aumento da  para 

assegurar que o pH do sangue arterial e do líquido cefalorraquidiano esteja restrito a 

limites fisiológicos normais (NATTIE; LI, 2009). A importância relativa de cada um 

destes sensores para as alterações respiratórias (inspiratórias e expiratórias) em 

condições de desafios metabólicos produzidos pela hipercapnia/acidose não é 

totalmente conhecida, e as condições em que cada um contribui têm sido 

intensamente discutidas na literatura, embora os critérios usados para definir a 

quimiossensibilidade neuronal variem de autor para autor e as condições nas quais a 

sensibilidade ao CO2/[H+] é medida (fatia, cultura neuronal, preparações in situ e 

animal intacto, etc.) obviamente importam.   
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Evidências consideráveis sugerem que o LC contém neurônios 

quimiossensíveis que participam da resposta ventilatória ao CO2/[H+] 

(GARGAGLIONI; HARTZLER; PUTNAM, 2010; LEE COATES; LI; NATTIE, 1993; 

MAGALHÃES et al., 2018; OYAMADA et al., 1998). De fato, os neurônios do LC têm 

sido extensivamente estudados em relação aos mecanismos celulares envolvidos na 

sensibilidade intrínseca ao CO2/[H+] (PUTNAM; FILOSA; RITUCCI, 2004). Esta região 

pontina dorsal, situada bilateralmente no assoalho do quarto ventrículo, contém uma 

elevada concentração de neurônios noradrenérgicos (NE) no sistema nervoso central 

(neurônios A6) (BERRIDGE; WATERHOUSE, 2003) e é conhecida por participar do 

controle de diversas funções homeostáticas, como na manutenção do estado de 

vigília, a consolidação da memória diária, a modulação no processamento da 

informação sensorial, excitação e vigilância, nocicepção, controle cardiovascular 

(ASTON-JONES, 1986; HICKEY et al., 2014; HOBSON; MCCARLEY; WYZINSKI, 

1975; MARTINS; FROEMKE, 2015; SAMUELS; SZABADI, 2008; SARA; BOURET, 

2012; SVED; FELSTEN, 1987; TAKEUCHI et al., 2016) e inclusive, participa do 

controle quimiossensorial da respiração (GARGAGLIONI; HARTZLER; PUTNAM, 

2010; PINEDA; AGHAJANIAN, 1997; PUTNAM; FILOSA; RITUCCI, 2004). A acidose 

focal do LC causa um aumento na frequência respiratória e na atividade inspiratória 

(LEE COATES; LI; NATTIE, 1993). Além disso, o LC parece desempenhar um papel 

essencial no desenvolvimento adequado da rede neuronal do tronco encefálico 

responsável pela geração central da respiração e exibe uma ação modulatória 

excitatória sobre a mesma (BOLME; FUXE, 1973; HILAIRE et al., 2004; WANG et al., 

2004). A eliminação seletiva dos neurônios NE do LC com 6-hidroxidopamina resultou 

em redução de 64% da  em condições de hipercapnia/acidose, por meio da redução 

do volume corrente causado provavelmente por alterações na inspiração, mas não 

afetou a  em condições de repouso (BIANCARDI et al., 2008, 2010). Entretanto, 

estes resultados podem estar superestimados ou subestimados, uma vez que ao 

longo do tempo, após o silenciamento (eliminação) dos neurônios NE do LC, outras 

populações de neurônios quimiossensíveis no tronco encefálico podem efetivamente 

compensar a perda gradual, mas permanente, dos neurônios do LC. Adicionalmente, 

em um estudo recente realizado no nosso laboratório, demonstramos que a inibição 

aguda e reversível dos neurônios NE do LC, utilizando seletiva transfecção viral e 

manipulação farmacogenética destes neurônios, não foi capaz de provocar alterações 

na inspiração, expiração e  em ratos acordados durante condições de repouso 
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(MAGALHÃES et al., 2018). Por outro lado, a inibição aguda destes neurônios durante 

a hipercapnia/acidose reduziu significativamente a magnitude e incidência da 

expiração ativa e a frequência e amplitude da inspiração, reduzindo, portanto, a  

durante este desafio metabólico. Esses dados demonstram que os neurônios NE do 

LC fazem parte de um centro de vigilância para controle da respiração em condições 

de alta demanda metabólica (MAGALHÃES et al., 2018). 

Durante o repouso, ou seja, em condições basais, a respiração é caracterizada 

por três fases: inspiração, pós-inspiração (post-I) e segunda metade da expiração (E2) 

(RICHTER; SMITH, 2014). O registro de nervos motores respiratórios permite a 

análise destas três fases. Como ilustrado na, o registro do nervo frênico (PN), 

responsável pelo controle motor do músculo diafragma, revela aumento da sua 

atividade em formato de “rampa”, ou gradual, durante a inspiração seguida de um 

rápido declínio e um período silente, que caracteriza o fim desta fase. Concomitante 

a essa atividade gradual do nervo PN, durante a fase inspiratória é possível observar 

a atividade do nervo laringeo recorrente (RLN, ramo do nervo vago cervical - cVN) 

para promover abdução da glote, por meio da contração do músculo cricoaritenóideo 

posterior,  reduzindo a resistência das vias aéreas superiores para a passagem do ar 

para os pulmões (BRANCATISANO; DODD; ENGEL, 1991). Por outro lado, durante 

esse período silente do nervo PN que sucede a inspiração, é possível observar 

aumento da atividade do RLN, que neste caso é responsável pela contração de 

músculos adutores da glote (cricoaritenóideo lateral e tireoaritenóideo) para controlar 

a taxa de esvaziamento pulmonar e a capacidade residual funcional, permitindo que 

o tempo de troca gasosa seja ideal durante a post-I (PATON; DUTSCHMANN, 2002; 

RICHTER; SMITH, 2014; SCHWARZACHER; WILHELM; RICHTER, 1991). A fase E2 

é caracterizada pela atividade silente de ambos os nervos motores respiratórios e é 

importante para a transição para um novo ciclo respiratório (RICHTER; SMITH, 2014; 

SMITH et al., 2013).   
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Figura 1. Padrão respiratório motor de três fases. Registros das atividades integradas dos nervos 

frênico (PNA), laringeo recorrente (RLN) e da pressão sub-glotal, realizados em uma preparação in situ 

de ratos permitindo a análise do padrão respiratório motor trifásico (inspiração, Insp; pós-inspiração, 

Post-inspiration; E2, Exp). É possível observar a atividade inspiratória em “rampa”, ou gradual, do PNA, 

que termina abruptamente, representando a fase inspiratória. Nesta mesma fase, observa-se atividade 

no RLN e dilatação da glote, neste caso, por ativação de músculo abdutor da glote para permitir a 

passagem do ar para os pulmões durante a inspiração. Em seguida, em conjunto com o declínio na 

atividade do PN, observa-se aumento da atividade do RLN, que representa o controle neural dos 

músculos adutores da glote, e consequentemente, constrição transitória da glote, caracterizando a post-

I. Em seguida, observa-se a fase onde ambos os nervos estão silentes, caracterizando a E2. Figura 

adaptada de Abdala et al. (2009a). 
 

O pre-BötC, uma região na superfície ventral do bulbo que foi descrita no início 

dos anos 90, contém neurônios inspiratórios com propriedades intrínsecas 

ritmogênicas responsáveis pela geração do ritmo respiratório (RICHTER; SMITH, 

2014; SMITH et al., 1991). A interação desta importante região com outras estruturas 

localizadas no tronco encefálico, como o Complexo Bötzinger (BötC), o NTS e o Grupo 

Respiratório Pontino, permite a geração do padrão respiratório motor de três fases 

(SMITH et al., 2013). Em relação a geração da post-I, outros mecanismos neurais 

envolvendo mecanorreceptores pulmonares, o Grupo Respiratório Pontino e um 

oscilador condicional bulbar denominado “Complexo Pós-inspiratório” também 

participam da geração desta fase respiratória (ANDERSON et al., 2016; 

DUTSCHMANN; DICK, 2012; POON; SONG, 2014). 
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Normalmente, os músculos expiratórios abdominais são recrutados 

fisicamente para respirar somente quando é necessário um alto nível de  

(expiração ativa), como durante o exercício físico (ABRAHAM et al., 2002) ou 

durante condições de desafios metabólicos, tais como quando os quimiorreceptores 

são intensamente ativados (ABDALA et al., 2009b; HUCKSTEPP et al., 2015; 

MORAES et al., 2012). Por meio da contração fásica dos músculos abdominais é 

possível forçar a exalação do ar, o que provoca diminuição da duração da expiração, 

e aumento do volume corrente, para aumentar a  (VJENKIN; MILSOM, 2014). 

Essa atividade expiratória fásica dos músculos abdominais parece operar sob o 

controle de uma rede especializada denominada oscilador expiratório que é distinta 

da rede inspiratória (ABDALA et al., 2009b; HUCKSTEPP et al., 2015; MOLKOV et 

al., 2011). Os componentes essenciais deste oscilador expiratório parecem residir 

na superfície ventral do bulbo, na vizinhança imediata do Núcleo Motor Facial, em 

uma região que se sobrepõe parcialmente aos neurônios quimiosenssíveis do RTN 

(HUCKSTEPP et al., 2015). Esta região é chamada de Grupo Respiratório parafacial 

(pfRG) (ABDALA et al., 2009b; HUCKSTEPP et al., 2015; PAGLIARDINI et al., 

2011). Resultados recentes sugerem que este oscilador expiratório contém 

neurônios com atividade rítmica expiratória em condições de desafios metabólicos, 

chamados de neurônios late-expiratory (late-E), que recrutam os músculos 

abdominais expiratórios por meio dos motoneurônios expiratórios localizados na 

medula espinhal (DE BRITTO; MORAES, 2017; PISANSKI; PAGLIARDINI, 2018). A 

hipercapnia/acidose produz desinibição destes neurônios não-quimiossensíveis 

para gerar a expiração ativa e as respostas respiratórias motoras craniais 

concomitantes que controlam a resistência da orofaringe e das vias aéreas 

superiores em ratos durante a expiração (DE BRITTO; MORAES, 2017). Ou seja, 

além da geração da expiração ativa durante a hipercapnia/acidose, ocorre 

simultaneamente aumentos da atividade eferente dos nervos hipoglosso (HN) e 

laringeo superior (SLN; ABDALA et al., 2009). Isso sugere que a atividade destes 

três nervos motores no final da expiração originam-se de um mesmo gerador, o 

pFRG (MOLKOV et al., 2010). A possível implicação funcional da ativação de nervos 

motores que controlam a resistência da orofaringe (protusão da língua pelo HN - 

FREGOSI; LUDLOW, 2014) e da laringe (dilatação da glote pelos SLN e RLN) na 

fase final da expiração, durante este desafio metabólico, é para diminuir a resistência 
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das vias aéreas superiores durante a geração da expiração ativa, ou seja, do 

recrutamento da musculatura abdominal, permitindo que o ar seja exalado 

adequadamente a fim de promover ajustes compensatórios para correção da 

alteração da pressão parcial dos gases e/ou do pH sanguíneo. Apesar disto, os 

mecanismos celulares e as vias neurais no tronco encefálico envolvidas na geração 

central da expiração ativa em condições de desafios metabólicos, tais como durante 

a hipercapnia/acidose, não são totalmente conhecidas. 

Situações de desafio metabólico também são capazes de provocar alterações 

comportamentais. Por exemplo, não só a hipercapnia/acidose, mas também a apneia 

obstrutiva do sono (AOS) em adultos, é capaz de provocar aumento da atividade de 

músculos que controlam a resistência das vias aéreas superiores para reabri-las e, 

em paralelo, este desafio também é capaz de provocar diferentes graus de 

“sobressalto” e “despertar” (WULBRAND et al., 2008). Neste caso, não só a incidência, 

mas também a intensidade dessas respostas comportamentais e/ou respiratórias são 

importantes para recuperação de situações que ameaçam a vida durante o sono. 

Existem evidências de que este comportamento está associado à ativação neuronal 

da região A6, ou seja, dos neurônios NE do LC, uma vez que a estimulação provoca 

transição imediata do sono para o estado acordado, além de aumentar a locomoção 

(CARTER et al., 2010a). Adicionalmente, situações de desafios metabólicos, como 

exemplo a inalação de CO2, são capazes de provocar ansiedade (preocupação, 

tensão), excitação autonômica (aumento da frequência cardíaca e pressão arterial) e 

estado de alerta (GARNER et al., 2012). Essas alterações comportamentais e 

autonômicas podem ser mediadas pelo controle do sistema noradrenalina-LC 

(GARNER et al., 2012; NEUFANG et al., 2018).  

Estudos prévios demonstraram que a ponte desempenha um papel importante 

na geração central da expiração ativa em condições de hipercapnia/acidose em ratos 

(ABDALA et al., 2009b; JENKIN; MILSOM; ZOCCAL, 2017; MOLKOV et al., 2010). 

Em ratos anestesiados, os neurônios do LC são variadamente modulados pela 

respiração, apresentando padrões de disparo de potenciais de ação sincronizados 

com as diferentes fases da respiração (GUYENET et al., 1993). Estes neurônios 

adquirem uma modulação expiratória ainda mais intensa em condições de desafios 

metabólicos produzidos por reduções da pressão parcial de oxigênio (hipóxia) ou 

aumentos de CO2/[H+] (GUYENET et al., 1993; OYAMADA et al., 1998). Esta 

multiplicidade de padrões de disparo de potenciais de ação sugere que podem existir 
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classes separadas de neurônios quimiossensíveis no LC. Tais células poderiam ser 

concebidas como especializadas na regulação da frequência da respiração versus na 

amplitude das respostas motoras inspiratórias e expiratórias. Embora estudos 

anatômicos tenham indicado conexões entre os neurônios NE do LC e as áreas da 

superfície ventral do bulbo (SZABADI, 2013), onde se localizam os neurônios 

responsáveis pela geração da inspiração e expiração (RICHTER; SMITH, 2014), bem 

como a sua participação na geração da respiração (HILAIRE et al., 2004) e controle 

respiratório das vias aéreas superiores (YAMANISHI et al., 2008), não está totalmente 

estabelecido à contribuição funcional dos neurônios NE do LC na regulação da 

atividade central motora inspiratória e expiratória e no controle das vias aéreas 

superiores em condições basais ou na geração da transição de um padrão expiratório 

passivo para um padrão expiratório ativo em condições de desafios metabólicos. 

Portanto, torna-se importante investigar a contribuição dos neurônios NE do LC no 

controle da atividade abdominal expiratória e no controle das vias aéreas superiores, 

para ampliar nosso conhecimento sobre os circuitos neurais necessários à geração 

da expiração ativa e ao processamento das respostas respiratórias à 

hipercapnia/acidose. 

Grande parte da importância da quimiossensibilidade dos neurônios do LC 

depende da maneira como ela influencia a geração central da respiração, mas esse 

tipo de informação é difícil ou impossível de obter na maioria das preparações 

reduzidas (superfusão do tronco encefálico isolado e de fatias transversais da ponte). 

Dessa forma, a atividade respiratória gerada a partir destas preparações não é 

eupneica (OYAMADA et al., 1998), pois não apresenta as três fases da respiração 

(inspiração, post-I e E2 - RICHTER; SMITH, 2014), em parte porque algumas 

estruturas do tronco encefálico envolvidas na geração central da respiração, como por 

exemplo, a ponte, não são funcionalmente ativas ou perfundidas adequadamente. 

Contudo, podemos utilizar preparações menos reduzidas in situ do tronco encefálico-

medula espinhal de ratos jovens (PATON, 1996), uma vez que esta retém circuitos 

sinápticos necessários para a geração central das três fases da respiração, por conta 

da integridade do tronco encefálico (arterialmente perfundido e não superfundido), e 

sem o efeito depressor do anestésico. Por esse motivo, utilizamos esta abordagem 

experimental para determinar a modulação das atividades inspiratórias e expiratórias, 

bem como o controle da resistência das vias aéreas superiores, pelos neurônios NE 

do LC durante situação de hipercapnia/acidose e, ainda, para identificar as 
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características eletrofisiológicas desta população neuronal durante este desafio 

metabólico. 

No presente Projeto de Pesquisa, os neurônios NE do LC foram seletivamente 

silenciados de forma aguda e reversível pela aplicação do peptídeo de inseto 

alatostatina (Alst) após a transfecção celular seletiva destes neurônios em ratos com 

um vetor lentiviral (LVV) para expressar receptores acoplados à proteína G inibitórios 

de Drosophila para Alst (AltsR) (Lechner e cols., 2002). Utilizando preparações in situ 

de ratos, investigamos a contribuição dos neurônios NE do LC na geração central das 

atividades inspiratória e expiratória, bem como no controle da resistência das vias 

aéreas superiores, em condições basais e em resposta à ativação dos 

quimiorreceptores centrais usando hipercapnia/acidose, e ainda, caracterizamos as 

alterações eletrofisiológicas e na magnitude da modulação respiratória dos neurônios 

NE do LC em condições de hipercapnia/acidose. 
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2. OBJETIVOS 

2.1. Objetivo geral 

Avaliar a participação dos neurônios NE do LC na geração central das 

atividades inspiratória e expiratória e do controle das vias aéreas superiores em 

condições basais e em resposta à ativação dos quimiorreceptores centrais de ratos. 

 

2.2. Objetivos específicos 

a) Avaliar o efeito da inibição aguda e seletiva dos neurônios NE do LC na 

geração central do padrão motor respiratório de três fases em preparações in 

situ de ratos durante condições basais.  

b) Avaliar o efeito da inibição aguda e seletiva dos neurônios NE do LC na 

geração central do padrão motor respiratório de três fases em preparações in 

situ de ratos durante condições de hipercapnia/acidose.  

c) Investigar as alterações eletrofisiológicas dos neurônios NE do LC durante 

condições de hipercapnia/acidose em preparações in situ de ratos.  
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3. MATERIAIS E MÉTODOS  

3.1. Animais  

Todos os experimentos foram aprovados pelo Comitê de Ética de 

Experimentação Animal da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, Universidade 

de São Paulo (protocolo #122/2016). Utilizamos ratos Wistar (50-55g) provenientes 

do Serviço de Biotério do Campus de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo. 

Os animais foram alojados com ciclo de luz/escuridão de 12 h a uma temperatura 

constante (22 ± 1 °C) com acesso à comida de rato padrão e água ad libitum. 

 

3.2. Transfecção neuronal  

Os neurônios catecolaminérgicos do tronco cerebral expressam o fator de 

transcrição Phox2 e podem ser seletivamente transfectados utilizando vetores virais 

para expressar um gene de interesse sob o controle de um promotor artificial - PRSx8 

(TESCHEMACHER et al., 2008). O LVV utilizado foi derivado de HIV-1 e pseudo-

tipificado com o envelope VSV-G (COLEMAN et al., 2003). O plasmídeo pTYF-

PRSx8-AlstR-IRES2-GFP e o seu controle pTYF-PRSx8-IRES2-GFP foram clonados 

no LVV (doação do Professor Julian F. R. Paton – Universidade de Auckland, NZ). A 

titulação do PRSx8-AlstR-GFP-LVV e do vírus controle (PRSx8-GFP-LVV – não 

contém o AlstR) estavam entre 1 × 109 e 1 × 1010 pfu. A concentração viral e a titulação 

foram realizadas como descrito em detalhe anteriormente (COLEMAN et al., 2003) no 

Laboratório Nacional de Biociências do Centro Nacional de Pesquisa em Energia e 

Materiais (http://lnbio.cnpem.br/facilities/viral-vector-2/contact/). 

 

3.3. Transferência dos genes in vivo 

Os ratos foram anestesiados com uma mistura de Cetamina (75 mg kg-1 i.p.; 

Agener União, Brasil) / Xilazina (5 mg kg-1 i.p.; Vetbrands, Brasil). O grau de anestesia 

foi constantemente verificado por meio do pinçamento da cauda para análise de 

possíveis respostas reflexas. Os animais foram colocados em um aparelho 

estereotáxico (David Kopf, EUA) e duas microinjeções (níveis dorso-ventrais 

separados por 1 mm) por lado de PRSx8-AlstR-GFP-LVV ou PRSx8-GFP-LVV (50 nL 

cada, durante 5 min) foram administradas bilateralmente no LC (Picospritzer II; Parker 

Instruments, USA). As injeções foram feitas -1 mm do Lambda, ± 1,7 mm lateral da 
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linha média e 4.5-5.5 mm ventral à superfície do cérebro. Após a cirurgia, os ratos 

foram tratados com uma dose profilática do analgésico e antipirético flunixina 

meglumina (1 mg kg-1; Schering-Plough, Brasil) e 0,1 ml de antibiótico veterinário (1,2 

milhão de iu; Fort Dodge, Brasil). 

 

3.4. Procedimentos in situ – abordagem dorsal da preparação in situ de 

ratos 

3.4.1. Solução de perfusão 

Dez a doze dias após a transfecção celular dos neurônios NE do LC utilizando 

PRSx8-AlstR-GFP-LVV ou PRSx8-GFP-LVV, os animais foram preparados para a 

preparação in situ de ratos (PATON, 1996). A solução de perfusão foi composta por 

em mM: 125 de NaCl; 25 de NaHCO3; 3 de KCl; 2.5 de CaCl2; 1.25 de MgSO4; 1.25 

de KH2PO4 e 10 de glicose, diluídos em água deionizada (nível 1). Outras substâncias 

foram adicionadas à solução de perfusão como um agente oncótico (polietileno glicol 

- PEG, 16.000 ≤ Mr ≤ 24.000, 1.25%; Sigma, EUA) e um bloqueador da transmissão 

neuromuscular (brometo de vecurônio - 4 μg/ml, Cristália, Brasil). A ativação do AlstR 

foi realizada pela adição da Alst (1 μM; Phoenix Pharmaceuticals, INC, EUA) no 

perfusato (MARINA et al., 2011; MORAES et al., 2017). 

 

3.4.2. Procedimento cirúrgico 

Inicialmente, os animais foram profundamente anestesiados com anestésico 

inalatório - halotano (100%; Cristália, Brasil) e seccionados sub-diafragmaticamente. 

Após a exsanguinação, os animais tiveram a cabeça e o tórax submersos em uma 

cuba contendo solução de perfusão resfriada (2 – 4 ºC), seguido da descerebração 

ao nível pré-colicular, eliminando a influência do córtex sobre a atividade motora e 

sensorial, e remoção total da pele para evitar que os pelos contaminassem a solução 

de perfusão e obstruíssem o sistema de perfusão. Depois da descerebração, a 

abordagem dorsal da preparação in situ foi utilizada para a exposição da superfície 

dorsal do tronco encefálico por meio da remoção do cerebelo, até a visualização dos 

colículos, para a realização de registros extracelulares da atividade dos neurônios do 

LC. Após esses procedimentos, a preparação foi então transferida para uma câmara 

de registro e a aorta descendente canulada e perfundida retrogradamente com a 

solução de perfusão, acompanhada do agente oncótico, utilizando uma bomba 
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peristáltica (Watson-Marlow 502S, EUA) a um fluxo de 21 – 25 mL/min (Figura 2). 

Para aumento adicional da pressão de perfusão foi adicionado 70µl de vasopressina 

(4µM; Sigma, EUA) na solução de perfusão. A solução de perfusão foi 

constantemente aerada com mistura carbogênica de 95% O2 e 5% CO2, para o 

fornecimento de O2 à preparação e manutenção do pH da solução em torno de 7.4, 

filtrada com uma malha de náilon (tamanho do poro: 0.22 μm; Millipore, EUA) e 

aquecida por meio de um trocador de calor a uma temperatura de aproximadamente 

31 ºC, conforme descrito previamente (Figura 2 - PATON, 1996).  

 

 

Figura 2. Representação esquemática da abordagem dorsal da preparação in situ de ratos. Nesta 

preparação, o animal é seccionado abaixo do diafragma e descerebrado. Além disso, perfundido 

retrogradamente por meio da aorta abdominal. A solução de perfusão é constantemente aerada com 

mistura carbogênica de 95% O2 e 5% CO2, aquecida por um trocador de calor, filtrada e livre de bolhas 

(armadilha de bolhas no sistema). Os nervos frênico (PN), abdominal (AbN), hipoglosso (HN) e vago 

cervical (cVN) foram registrados usando eletrodos de vidro bipolares de sucção. Registros 

extracelulares single unit dos neurônios do LC (Neu) foram feitos às cegas (pipetas de vidro com 10–

30 MΩ de resistência). Para ativação dos quimiorreceptores centrais, foi utilizada mistura carbogênica 

de 10% CO2-90% O2. Já para inibição dos neurônios NE do LC, foi adicionado à solução 1 μM de Alst. 

Figura adaptada de Zoccal et al. (2009). 
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3.4.3. Registro e aquisição dos sinais dos nervos hipoglosso, abdominal, 

frênico, vago cervical e dos neurônios do Locus Coeruleus 

Todos os registros dos nervos motores (AM-Systems amplifier 1700, EUA) 

foram obtidos utilizando eletrodos de vidro bipolares de sucção, os quais foram 

conectados a micromanipuladores (YOU-1; Narishige, Japão). O HN e cVN foram 

dissecados ao nível cervical, seccionados e suas atividades eferentes registradas. O 

nervo abdominal (AbN) foi isolado da musculatura retro-abdominal ao nível torácico 

(T12), seccionado distalmente e sua atividade registrada, enquanto que o PN foi 

registrado no lado esquerdo da caixa torácica. Os nervos motores respiratórios foram 

registrados em unidades absolutas (μV).  

Registros extracelulares single unit dos neurônios do LC foram feitos às cegas 

(Axopatch-200B; Molecular Devices, EUA) com eletrodos de vidros (10-30 MΩ). 

Analisamos as alterações na frequência de potenciais de ação e na magnitude da 

modulação respiratória dos neurônios do LC antes e após a ativação dos 

quimiorreceptores centrais usando hipercapnia/acidose (ver abaixo). Nesta 

abordagem experimental, foi possível registrar alterações do campo elétrico 

decorrentes das correntes iônicas envolvidas na gênese do potencial de ação.  Os 

eletrodos foram conectados a um micromanipulador (PatchStar; Scientifica, UK) e em 

seguida foram posicionados em direção a região correspondente ao LC na superfície 

dorsal da ponte sob controle visual (microscópio; Seiler, EUA) utilizando como base 

em referências anatômicas (quarto ventrículo, calamus scriptorius e os colículos – 

Figura 3).   
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Figura 3. Fotomicrografia da superfície dorsal do bulbo e da ponte da 

preparação in situ de rato. Para os registros extracelulares single unit de 

neurônios, a pipeta de registro foi conectada a um micromanipulador e 

posicionada na direção correspondente ao Locus Coeruleus (LC), utilizando 

como referência anatômica o quarto ventrículo, calamus scriptorius e os 

colículos.  

 

Todos os sinais foram amplificados, filtrados (0.3 – 5 KHz) e adquiridos 

(10KHz), por meio de um conversor analógico/digital (CED 1401; Cambridge 

Electronic Design, UK), em um computador, utilizando o software Spike 2 (Cambridge 

Electronic Design). As análises das atividades dos nervos motores respiratórios 

registrados foram feitas em sinais retificados e integrados (constante de tempo de 50 

ms), utilizando o software Spike 2, nas diferentes fases do ciclo respiratório (DE 

BRITTO; MORAES, 2017). A atividade do PN basal foi avaliada pela sua frequência 

(fR) e duração (duração da inspiração - DI). Os intervalos de tempo entre as atividades 

do PN foram considerados como duração da expiração (DE). A duração do 

componente pré-inspiratório (pre-I) do cVN e do HN foi analisada pela sua relação 

com o início da atividade do PN. A duração da atividade pós-inspiratória do cVN 

também foi quantificada. As alterações nas amplitudes inspiratórias do PN e do HN 

foram expressas como valores percentuais em relação aos valores basais. A 

expiração ativa foi determinada quando a atividade do AbN na fase final da expiração 

for maior (μV) do que a atividade pós-inspiratória do AbN. A magnitude da modulação 

respiratória dos histogramas de frequência determinados pelo PN (2 minutos; largura 
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da caixa/bin de 200 ms) dos neurônios do LC foi quantificada como a variação 

percentual da atividade da menor para a maior frequência durante o ciclo respiratório 

em normocapnia e hipercapnia/acidose: porcentagem de modulação = [(maior 

contagem de atividade - menor contagem de atividade)/menor contagem de atividade] 

x 100. 

 

3.4.4. Ativação de quimiorreceptores centrais 

Usando um misturador de gases (Gas mixer pegas 4000; Columbus 

Instruments, USA), a proporção dos gases no perfusato foi alterada para aumento do 

CO2 e consequente ativação dos quimiorreceptores centrais. Para o estímulo de 

hipercapnia/acidose, as concentrações utilizadas foram 10% CO2-90% O2. 

 

3.4.5. Histologia 

No final dos experimentos, o tronco encefálico dos animais foi removido e pós-

fixado em paraformaldeído (PFA – Sigma, EUA) a 4% durante 24 h. Em seguida, o 

tronco foi transferido para solução de sacarose a 30%. Cortes transversais (50 μm de 

espessura) foram realizados ao longo de todo o LC. Imunofluorescência foi realizada 

com cortes flutuantes. Os cortes foram bloqueados e permeabilizados em tampão 

fosfato-salino (PBS – 0,1M) contendo 5% de albumina de soro fetal bovino (Sigma, 

EUA) e 0.1% de Triton X-100 durante 1 h à temperatura ambiente. Após três lavagens 

com PBS, as secções foram incubadas em anticorpos primários anti-tirosina 

hidroxilase de camundongo (TH; 1:1000; Millipore) e anti-GFP de galinha (1:500; 

Abcam, EUA) durante 24 h a 4 °C. Depois de três lavagens com PBS, as secções 

foram incubadas em anticorpos secundários: Alexa 647 anti-camundongo feito em 

cabra (1:500; Molecular Probes, EUA) e Alexa 488 anti-galinha feito em cabra (1:500; 

Molecular Probes) durante 4 h em temperatura ambiente. Os cortes foram lavados 

três vezes em PBS e montados em Fluoromount (Sigma). As imagens foram 

capturadas num microscópio confocal Leica TCS SP5 (EUA) equipado com lasers de 

488 e 633 nm e detecção de comprimento de onda de emissão sintonizável. A 

quantificação dos neurônios NE que expressavam o constructo Alst-GFP foi feita ao 

longo de todo o comprimento do LC de cada rato (de 9.20 a 10.50 mm caudal ao 

Bregma), utilizando um sistema de análise de dados (Software Image, J NIH System, 

EUA).  
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3.4.6. Análises estatísticas 

Os resultados estão apresentados como média ± desvio padrão. Os dados 

obtidos foram analisados pela análise pareada do teste-t de Student. O nível de 

significância adotado foi de p<0.05. 
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4. RESULTADOS 

4.1. Eficácia na transfecção dos neurônios NE do LC  

A injeção estereotáxica de PRSx8-AlstR-GFP-LVV bilateralmente no LC 

produziu expressão seletiva do constructo AlstR-GFP nos neurônios NE do LC 

revelados por imunofluorescência (Figura 4). Os neurônios transfectados 

apresentaram fluorescência característica delimitada pela membrana com forte sinal 

nos dendritos e axônios, como esperado para o constructo receptor-fluoróforo (AlstR-

GFP). A expressão foi limitada aos neurônios NE com base na imunofluorescência 

para TH. O constructo AltsR-GFP foi expresso em 88 ± 1.44 % dos neurônios NE em 

todo o LC, demonstrando a especificidade da transfecção viral desses neurônios.    
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Figura 4. Expressão seletiva do AlstR em neurônios NE do LC de ratos. Dez a 

doze dias após a injeção bilateral de PRSx8-AlstR-GFP-LVV no LC, observamos 

intensa expressão seletiva no soma e processos neuronais nos neurônios NE do 

constructo AlstR-GFP. Expressão de GFP (verde), marcação para TH (vermelho), e 

sobreposição das imagens (amarelo).  
4thV: quarto ventrículo.  
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4.2. Alterações do padrão respiratório induzidas pela inibição dos 

neurônios NE do LC com Alst em condições basais (normocapnia). 

Inicialmente investigamos se a inibição aguda e seletiva dos neurônios NE do 

LC poderia gerar alterações nas atividades dos nervos motores respiratórios em 

condições basais (n=6). A Figura 5, painel A mostra registros brutos e tratados das 

atividades dos AbN, cVN, HN e PN de uma preparação in situ de rato transfectado 

bilateralmente com o constructo PRSx8-AlstR-GFP-LVV no LC, antes e após a 

inibição aguda e seletiva dos neurônios NE do LC (Alst). Não observamos a geração 

da expiração ativa durante condições basais em todas as preparações registradas 

(Figura 5, painéis A e Bi). Após a adição de Alst na solução de perfusão não 

observamos alterações significativas na atividade de nenhum dos nervos motores 

respiratórios registrados (Figura 5, painéis A-Bii).  
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Figura 5. Efeitos da inibição aguda dos neurônios NE do LC na atividade dos nervos 

respiratórios em preparações in situ de ratos durante normocapnia. (A) Registros brutos e tratados 

da atividade dos AbN, cVN, HN e PN de uma preparação in situ de rato transfectado bilateralmente no 

LC com PRSx8-AlstR-GFP-LVV antes e após a aplicação de Alst no perfusato. Observe a ausência de 

alterações na atividade dos nervos respiratórios após a inibição dos neurônios NE do LC. I: Inspiração; 

post-I: pós-inspiração; E2: segunda metade da expiração. 
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Os dados agrupados mostram que a inibição aguda e seletiva dos neurônios 

NE do LC, por meio da Alst adicionada à solução de perfusão, não alterou a fR (0,33 

± 0,03 vs 0,33 ± 0,02 Hz), a DE (3,49 ± 0,13 vs 3,44 ± 0,15 s) e a DI (1,25 ± 0,08 vs 

1,26 ± 0,11 s). Além disso, também não observamos alterações significativas na 

duração do pre-I do HN (0,20 ± 0,01 vs 0,20 ± 0,01 s) e do cVN (0,19 ± 0,01 vs 0,18 

± 0,01 s), bem como na duração da atividade pós-inspiratória do cVN (2.99 ± 0.09 vs. 

3.04 ± 0.08) após inibição aguda e seletiva desses neurônios (Figura 6, painéis A-D). 

Esses dados demonstram que os neurônios NE do LC não estão envolvidos na 

geração central do padrão respiratório motor trifásico em preparações in situ de ratos 

durante condições basais. 
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Figura 6. Dados agrupados dos efeitos da inibição aguda dos neurônios NE do LC em 

preparações in situ de ratos durante normocapnia. fR (A), DI e DE (B), duração do pre-I do HN (C) 

e do cVN (D) antes e após aplicação de Alst no perfusato em preparações in situ de ratos transfectados 

bilateralmente com PRSx8-AlstR-GFP-LVV em neurônios NE do LC durante normocapnia.   
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4.3. Alterações do padrão respiratório induzidas pela inibição dos 

neurônios NE do LC com Alst antes da hipercapnia/acidose (10% CO2). 

Durante a hipercapnia/acidose (10 min - 10% CO2; n=6) foi possível observar 

aumento da amplitude do AbN (expiração ativa), caracterizado pela presença do 

evento late-E, na fase final da E2, em preparações in situ de ratos transfectados com 

PRSx8-AlstR-GFP-LVV (Figura 7, painéis A e Bii). Além disso, nesta fase também 

observamos aumento da duração do pre-I do cVN (0.37 ± 0.03 vs 0.23 ± 0.03 s; 

p<0.0001; Figura 7, painéis A e Bi). A hipercapnia/acidose também aumentou a 

amplitude do PN (123.6 ± 4.77 %) e a DE (4.06 ± 0.15 vs 3.35 ± 0.18 s; p<0.0001), 

mas reduziu a DI (0.58 ± 0.06 vs 1.2 ± 0.08 s; p<0.0001) e a duração da atividade pós-

inspiratória do cVN (2.64 ± 0.06 vs. 3.07 ± 0.09; p<0.0001), sem alterações na fR (0.34 

± 0.02 vs 0.33 ± 0.04 s; Figura 7, painel A e Bi). 

Após dez minutos de hipercapnia/acidose, os animais foram novamente 

expostos a normocapnia para retomar as condições basais. Tendo a atividade dos 

nervos motores respiratórios normalizada, a Alst foi adicionada a solução de perfusão 

para inibição aguda e seletiva dos neurônios NE do LC. Dez minutos após, as 

preparações foram novamente submetidas à hipercapnia/acidose durante dez 

minutos adicionais. Nesta condição, observamos redução da amplitude (8,07± 0,33 vs 

11,9 ± 0,71 µV; p<0,0001), bem como da incidência do evento late-E do AbN, ou seja, 

da geração da expiração ativa durante este desafio metabólico (Figura 7, painel A, Bi 

e Bii). Também observamos redução da resposta inspiratória do PN (amplitude; 

107.33 ± 3.1 vs 123.6 ± 4.77 %; p<0.0001) à hipercapnia/acidose, bem como da 

duração da duração da atividade pós-inspiratória do cVN (2.12 ± 0.05 vs 2.64 ± 0.06; 

p<0.0001) após inibição destes neurônios (Figura 7, painel A, Bi e Bii). 
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Figura 7. Efeitos da inibição aguda dos neurônios NE do LC na atividade dos nervos 
respiratórios em preparações in situ de ratos antes da hipercapnia/acidose. (A) Registros brutos 
e tratados da atividade dos AbN, cVN e PN de uma preparação in situ de rato transfectado 
bilateralmente com PRSx8-AlstR-GFP-LVV em neurônios NE do LC. Os animais foram submetidos a 
uma primeira exposição à hipercapnia/acidose por 10 minutos. Em seguida, foram submetidos 
novamente a normocapnia e, tendo a atividade dos nervos motores respiratórios normalizada, a Alst foi 
adicionada a solução de perfusão. Dez minutos após a inibição aguda e seletiva dos neurônios NE do 
LC, os ratos foram expostos a uma segunda hipercapnia/acidose. Observe a atenuação do aumento 
da amplitude do AbN, durante a segunda exposição à hipercapnia/acidose, após a inibição aguda e 
seletiva dos neurônios NE do LC. (Bi) Nota-se a incidência dos eventos late-E nos AbN e cVN, 
antecedendo o início da atividade do PN em todos os ciclos respiratórios, durante a exposição à 
primeira hipercapnia/acidose. (Bii) Após inibição dos neurônios NE do LC, observa-se redução da 
incidência do evento late-E nos AbN (expiração ativa) e cVN, bem como de suas amplitudes.  

I: Inspiração; post-I: pós-inspiração; E2: segunda metade da expiração. 
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Na análise do efeito da inibição aguda e seletiva dos neurônios NE do LC, antes 

da segunda exposição à hipercapnia/acidose, nas respostas dos nervos motores 

respiratórios na presença e na ausência do evento late-E do AbN, observamos que 

nos ciclos em que ocorreram este fenômeno (Figura 8, painéis A e B) a inibição destes 

neurônios não provocou alterações significativas na DI (0.57 ± 0.06  vs 0.58 ± 0.06 s), 

DE (4.06 ± 0.21 vs 4.06 ± 0.15 s) e na duração do componente pre-I do cVN (0.38 ± 

0.02 vs 0.37 ± 0.03 s) em comparação as respostas a hipercapnia/acidose sem a 

inibição destes neurônios (Figura 7, painéis A, Bi e Bii). Por outro lado, quando da 

ausência do evento late-E do AbN, ou seja, da geração da expiração ativa, a inibição 

dos neurônios NE do LC, antes da segunda exposição à hipercapnia/acidose, reduziu 

a DI (1.17 ± 0.09 vs 0.58 ± 0.06 s; p<0.0001), DE (3.5 ± 0.22 vs 4.06 ± 0.15 s; p=0.003) 

e a duração do pre-I do cVN (0.21 ± 0.02 vs 0.37 ± 0.03 s; p<0.0001; Figura 8, painel 

C e D), as quais não foram diferentes dos valores observados nas condições basais 

[(DI: 1.17 ± 0.09 vs 1.2 ± 0.08 s) (DE: 3.5 ± 0.22 vs 3.35 ± 0.18 s) (pre-I cVN: 0.21 ± 

0.02 vs 0.23 ± 0.03 s) (Figura 7, painéis A, Bi e Bii)]. 

. 
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Figura 8. Dados agrupados dos efeitos da inibição aguda dos neurônios NE do LC em 

preparações in situ de ratos antes da hipercapnia/acidose. DI/DE e duração do pre-I do cVN na 

presença (A e B, respectivamente) e na ausência (C e D) do evento late-E do AbN em resposta a 

hipercapnia/acidose antes e após aplicação de Alst no perfusato em preparações in situ de ratos 

transfectados bilateralmente com PRSx8-AlstR-GFP-LVV em neurônios NE do LC.   
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4.4. Alterações do padrão respiratório induzidas pela inibição dos 

neurônios NE do LC com Alst durante hipercapnia/acidose (10% CO2). 

Em outro grupo de animais (n=7), investigamos os efeitos da inibição aguda e 

seletiva dos neurônios NE do LC durante a exposição à hipercapnia/acidose (10 min 

- 10% CO2). Como descrito na seção anterior, a hipercapnia/acidose também 

aumentou a amplitude do AbN (expiração ativa - evento late-E), na fase final da E2, 

em preparações in situ de ratos transfectados com PRSx8-AlstR-GFP-LVV (Figura 9, 

painéis A e Bi). Além disso, nesta fase também observamos aumento da duração do 

pre-I do cVN (0.39 ± 0.02 vs 0.24 ± 0.02 s; p<0.0001) e do HN (0.39 ± 0.01 vs 0.21 ± 

0.04 s; p<0.0001; Figura 9, painéis A e Bi). A hipercapnia/acidose também aumentou 

a amplitude do PN (125.7 ± 3.2 %) e do HN (155 ± 4.21 %) e a DE (4.04 ± 0.11 vs 3.31 

± 0.13 s; p<0.0001), mas reduziu a DI (0.56 ± 0.04 vs 1.3 ± 0.09 s; p<0.0001) e a 

duração da atividade pós-inspiratória do cVN (2.6 ± 0.03 vs. 3 ± 0.08; p<0.0001), sem 

alterar a fR (0.36 ± 0.04 vs 0.33 ± 0.07 s; Figura 9, painéis A e Bi). Após a adição da 

Alst, observamos reduções na amplitude do AbN (7,02 ± 0,46 vs 11,71 ± 0,96 µV; 

p<0,0001) e em alguns momentos, a ausência da expiração ativa (evento late-E do 

AbN), bem como reduções nas respostas inspiratórias do PN (110 ± 2.45 vs 125.7 ± 

3.2 %; p<0.0001) e HN (119 ± 3.9 vs 155 ± 4.21 %; p<0.0001) e na duração da 

atividade pós-inspiratória do cVN (2.09 ± 0.06 vs 2.6 ± 0.03; p<0.0001; Figura 9, 

painéis A, Bi e Bii). 
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Figura 9. Efeitos da inibição aguda dos neurônios NE do LC na atividade dos nervos 

respiratórios em preparações in situ de ratos durante a hipercapnia/acidose. (A) Registros brutos 

e tratados da atividade dos AbN, cVN, HN e PN de uma preparação in situ de rato transfectado 

bilateralmente com PRSx8-AlstR-GFP-LVV em neurônios NE do LC, antes e após a aplicação de Alst 

durante a hipercapnia/acidose. Observe alterações na amplitude do AbN após a inibição aguda e 

seletiva dos neurônios NE do LC. (Bi) Nota-se a incidência do evento late-E nos AbN, cVN e HN, 

antecedendo início da atividade do PN, em todos os ciclos respiratórios. (Bii) Após a inibição dos 

neurônios NE do LC, observa-se redução da incidência do evento late-E nos AbN, cVN e HN (expiração 

ativa), bem como de suas amplitudes. I: Inspiração; post-I: pós-inspiração; E2: segunda metade da 

expiração. 
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A análise do efeito da inibição aguda e seletiva dos neurônios NE do LC, 

durante a exposição à hipercapnia/acidose, nas respostas dos nervos motores 

respiratórios na presença e na ausência do evento late-E do AbN, revelou que nos 

ciclos em que ocorreram este fenômeno (Figura 10, painel A e B) a DI (0.56 ± 0.04  vs 

0.56 ± 0.04 s), DE (4.06 ± 0.11 vs 4.04 ± 0.11 s) e a duração do pre-I do cVN (0.38 ± 

0.02 vs 0.39 ± 0.02 s) e do HN (0.39 ± 0.02 vs 0.39 ± 0.01 s) não foram diferentes 

daquelas observadas durante a hipercapnia/acidose antes da inibição destes 

neurônios (Figura 9, painéis A, Bi e Bii). Por outro lado, quando na ausência do evento 

late-E do AbN, ou seja, da geração da expiração ativa, durante a inibição dos 

neurônios NE do LC, observamos reduções da DI (1.18 ± 0.04 vs 0.56 ± 0.04 s; 

p<0.0001), DE (3.65 ± 0.18 vs 4.04 ± 0.11 s; p=0.001) e da duração do pre-I do cVN 

(0.21 ± 0.03 vs 0.39 ± 0.02 s) e do HN (0.22 ± 0.03 vs 0.39 ± 0.01 s; p<0.0001; Figura 

10, painel C e D), as quais não foram diferentes dos valores observados nas 

condições basais [(DI: 1.18 ± 0.04 vs 1.3 ± 0.09 s) (DE: 3.65 ± 0.18 vs 3.31 ± 0.13 s) 

(pre-I cVN: 0.21 ± 0.03  vs 0.24 ± 0.02 s) (pre-I HN: 0.22 ± 0.03 vs 0.21 ± 0.04) (Figura 

9, painéis A, Bi e Bii)]. 
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Figura 10. Dados agrupados dos efeitos da inibição aguda dos neurônios NE do LC em 

preparações in situ de ratos durante a hipercapnia/acidose. Duração do pre-I do HN e do cVN, e a 

DI e DE na presença (A, B, e C, respectivamente) e na ausência do evento late-E (D, E, e F, 

respectivamente), antes e após aplicação de Alst no perfusato em preparações in situ de ratos 

transfectados bilateralmente com PRSx8-AlstR-GFP-LVV em neurônios NE do LC durante a 

hipercapnia/acidose.   
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4.5. Alterações do padrão respiratório após adição de Alst durante 

hipercapnia/acidose (10% CO2) - experimento controle.  

Para confirmar os efeitos da inibição aguda e seletiva dos neurônios NE do LC 

usando o constructo PRSx8-AlstR-GFP-LVV, realizamos também a perfusão de Alst 

em preparações in situ de ratos durante a hipercapnia/acidose, porém, após a 

transfecção dos neurônios NE do LC de ratos com o vírus controle PRSx8-GFP-LVV, 

os quais não induziram a expressão do AlstR (n=5). Em condições de 

hipercapnia/acidose, observamos alterações na atividade dos AbN, cVN, HN e PN 

(Figura 11, painel A), com presença dos eventos late-E no registro destes nervos 

motores, observados na magnificação dos dados (Figura 11, painéis A e Bi). Após a 

aplicação de Alst em condições de hipercapnia/acidose, mas em preparações in situ 

de ratos que não  expressavam o AltsR, não observamos alterações significativas no 

padrão da atividade dos nervos respiratórios registrados (Figura 11, painel A) e nem 

alteração na incidência dos eventos late-E e/ou expiração ativa (Figura 11, painéis Bi 

e Bii).    
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Figura 11. Efeitos da adição de Alst, na ausência da expressão do AlstR em neurônios NE do 

LC, na atividade dos nervos respiratórios em preparações in situ de ratos durante 

hipercapnia/acidose. (A) Registros brutos e tratados da atividade dos AbN, cVN, HN e PN de uma 

preparação in situ de rato transfectado bilateralmente com PRSx8-GFP-LVV em neurônios NE do LC 

antes e após a aplicação de Alst durante hipercapnia/acidose. (Bi) Nota-se a incidência dos eventos 

late-E nos AbN, cVN e HN, antecedendo o início da atividade do PN. (Bii) Observe ausência de 

alterações nas respostas desses nervos à hipercapnia/acidose, e nos eventos late-E, após a adição de 

Alst em ratos que não expressavam o AlstR. I: Inspiração; post-I: pós-inspiração; E2: segunda metade 

da expiração. 
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Os dados agrupados mostram que a adição de Alst durante a 

hipercapnia/acidose, em preparações in situ de ratos que não expressavam o AlstR, 

não provocou alterações na fR (0,32 ± 0,03 vs 0,32 ± 0,02 Hz), DE (4 ± 0,21 vs 3,99 

± 0,11 s) e DI (0,55 ± 0,05 vs 0,58 ± 0,03 s) induzidas pela hipercapnia/acidose. Além 

disso, não observamos alterações significativas na duração do pre-I do HN (0,4 ± 

0,02 vs 0,4 ± 0,01 s) e do cVN (0,42 ± 0,03 vs 0,41 ± 0,02 s) após adição da Alst 

(Figura 12, painéis A-D). Esses dados sugerem que os efeitos observados em ratos 

transfectados com PRSx8-AlstR-GFP-LVV durante a hipercapnia/acidose foram 

provocados pela ativação do AlstR e consequente inibição dos neurônios NE do LC.  

 

 

Figura 12. Dados agrupados dos efeitos da adição de Alst, na ausência da expressão do AlstR 
em neurônios NE do LC, em preparações in situ de ratos durante hipercapnia/acidose. fR (A), 
DI e DE (B), duração da atividade pre-I do HN (C) e do cVN (D) antes e após adição de Alst no 
perfusato em preparações in situ de ratos transfectados bilateralmente com PRSx8-GFP-LVV (vírus 

controle) em neurônios NE do LC durante hipercapnia/acidose. 
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4.6. Atividade dos neurônios do LC em condições de normocapnia e 

hipercapnia.  

Para investigar as alterações na frequência de potenciais de ação e na 

magnitude da modulação respiratória dos neurônios do LC em condições basais e 

frente à ativação dos quimiorreceptores centrais (hipercapnia/acidose), realizamos 

registros extracelulares single unit às cegas desta população neuronal em 

preparações in situ de ratos. Todos os neurônios foram registrados em condições 

basais e, em seguida, expostos a condições de hipercapnia/acidose (10 minutos). Nós 

encontramos na região correspondente ao LC de preparações in situ de ratos 16 

neurônios que apresentaram três diferentes padrões de modulação pela respiração 

(Figuras 13 a 15) ou que não apresentavam modulação respiratória (tônicos - Figura 

16).  

O padrão mais encontrado no LC de preparações in situ de ratos foi o de 

neurônios modulados pela inspiração (6 de 16 neurônios– Figura 13). Esse padrão foi 

caracterizado pelo aumento da frequência de potenciais de ação durante a atividade 

do PN (inspiração), seguido de redução da frequência nas fases pós-inspiratória e E2. 

Observamos que a frequência de potencial de ação desses neurônios aumentou 

quando os mesmos foram expostos à hipercapnia/acidose (16.65 ± 2.08 vs. 7.79 ± 

0.89 Hz; p<0,0001; Figura 13, painéis A, B e C). Observamos também que a 

magnitude da modulação respiratória destes neurônios também aumentou quando 

expostos a este desafio metabólico (37.87 ± 4.23 vs. 20.29 ± 3.32 %; p=0,0004; Figura 

13, painéis A, B e D), sugerindo que estes neurônios são ativados pela 

hipercapnia/acidose por meio do aumento da modulação inspiratória. 
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Figura 13. Registro extracelular single unit de um neurônio do LC, modulado pela inspiração, 
em preparação in situ de rato durante condições basais e na hipercapnia/acidose. Registro bruto 
da atividade do PN e extracelular de um neurônio do LC modulado pela inspiração, bem como sua 
frequência instantânea, de uma preparação in situ de rato em condições basais (A) e durante a 
hipercapnia/acidose (B). Dados agrupados comparando a frequência de disparo – Spikes/s (C) e a 
magnitude da modulação respiratória - % (D) de neurônios do LC modulados pela inspiração em 
preparações in situ de ratos antes e após a hipercapnia/acidose. Note que os neurônios do LC 
registrados aumentam a frequência de potenciais de ação simultaneamente com a atividade do PN e 
que a exposição a hipercapnia/acidose aumentou a sua frequência, bem como a magnitude da 
modulação respiratória. 
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Encontramos também alguns neurônios que apresentavam inibição da sua 

frequência de potenciais de ação durante a inspiração, seguido de aumento nas 

fases pós-inspiratória e E2 (3 de 16 neurônios – Figura 14).  Observamos que a 

transição de normocapnia para a hipercapnia/acidose não alterou o seu padrão de 

modulação respiratória, porém este desafio metabólico aumentou a frequência de 

potenciais de ação (19.7 ± 2.48 vs. 10.43 ± 0.87 Hz; p=0,0344; Figura 14, painéis A, 

B e C) e a magnitude da modulação respiratória (75.70 ± 5.23 vs. 52.53 ± 3.5 %; 

p=0,0076; Figura 14, painéis A, B e D). Esses resultados indicam que os neurônios 

do LC registrados com este padrão de modulação respiratória são ativados pela 

hipercapnia/acidose por meio do aumento da sua atividade durante as fases pós-

inspiratória e E2. 
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Figura 14. Registro extracelular single unit de um neurônio do LC, inibido pela inspiração, em 
preparação in situ de rato durante condições basais e na hipercapnia/acidose. Registro bruto da 
atividade do PN e extracelular de um neurônio do LC inibido pela inspiração, bem como de sua 
frequência instantânea, de uma preparação in situ de rato em condições basais (A) e durante a 
hipercapnia/acidose (B). Dados agrupados comparando a frequência de potenciais de ação – Spikes/s 
(C) e a magnitude da modulação respiratória - % (D) dos neurônios do LC inibidos pela inspiração de 
preparações in situ de ratos antes e após a hipercapnia/acidose. Note que o neurônio do LC registrado 
é inibido durante a atividade do PN e a hipercapnia/acidose aumentou sua frequência de disparo e a 
magnitude de modulação respiratória durante as fases post-inspiratória e E2. 
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Adicionalmente, entre os registros extracelulares realizados em preparações 

in situ de ratos, encontramos também células que exibiam modulação pela post-I (3 

de 16 neurônios – Figura 15). Estes neurônios apresentavam aumento da frequência 

de potenciais de ação durante a post-I, e na fase E2 e inspiração a sua frequência 

foi menor. Quando estas preparações in situ de ratos foram submetidas a 

hipercapnia/acidose, observamos que a magnitude da modulação respiratória 

destes neurônios do LC durante a post-I foi mais evidente em comparação às 

condições basais (13.33 ± 3.21 vs. 7.43 ± 1.66 %; p=0,0280; Figura 15, painéis A, B 

e D). Além disso, a exposição a este desafio metabólico provocou aumento da sua 

frequência de potenciais de ação (6.04 ± 1 vs. 4.4 ± 0.62 Hz; p=0,0274; Figura 15, 

painéis A, B e D). Os dados encontrados sugerem que estes neurônios do LC, 

modulados pela post-I, são ativados frente ao aumento do CO2/[H+], por meio do 

aumento da sua atividade durante a fase pós-inspiratória. 
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Figura 15. Registro extracelular single unit de um neurônio do LC, modulado pela pós-inspiração, 
em preparação in situ de rato durante condições basais e na hipercapnia/acidose. Registro bruto 
da atividade do PN e extracelular de um neurônio do LC modulado pela pós-inspiração, bem como da 
sua frequência instantânea, de uma preparação in situ de rato em condições basais (A) e durante a 
hipercapnia/acidose (B). Dados agrupados comparando a frequência de potenciais de ação – Spikes/s 
(C) e magnitude da modulação respiratória - % (D) de neurônios do LC modulados pela pós-inspiração 
de preparações in situ de ratos antes e após a hipercapnia/acidose. Note que o neurônio do LC registrado 
aumenta a atividade imediatamente após a atividade do PN (post-I) e que a exposição a 
hipercapnia/acidose aumenta a magnitude desta modulação. 
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Observamos em alguns registros extracelulares realizados em neurônios do 

LC de preparações in situ de ratos que algumas células não apresentaram 

modulação pela respiração (atividade tônica; 4 de 16 neurônios – Figura 16). 

Também submetemos estes neurônios à hipercapnia/acidose e observamos que seu 

padrão de disparo não se alterou em comparação com a condição basal (Figura 16, 

painéis A e B). Entretanto, observamos aumento na sua frequência de potenciais de 

ação (16.43 ± 4 vs. 7.53 ± 0.71 Hz; p=0,0146; Figura 16, painéis A, B e C). Esses 

resultados indicam que apesar desses neurônios do LC não exibirem modulação 

pela respiração, eles são ativados e aumentam a sua frequência de potenciais de 

ação quando expostos a altos níveis de CO2/[H+]. 

 

 

Figura 16. Registro extracelular single unit de um neurônio do LC, não modulado pela respiração 
(tônico), em preparação in situ de rato durante condições basais e na hipercapnia/acidose. 
Registro bruto da atividade do PN e extracelular de um neurônio do LC não modulado pela respiração, 
bem como da sua frequência instantânea, de uma preparação in situ de rato em condições basais (A) 
e na hipercapnia/acidose (B). Dados agrupados comparando a frequência de disparo – Spikes/s (C) 
dos neurônios do LC não-modulados pela respiração de preparações in situ de ratos antes e após a 
hipercapnia/acidose. Note que o neurônio do LC registrado não apresenta modulação pela respiração, 
mas aumenta a sua frequência de potenciais de ação durante a hipercapnia/acidose. 
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5. DISCUSSÃO  

Os resultados obtidos com o presente trabalho ajudaram a ampliar o nosso 

conhecimento sobre o papel funcional dos neurônios NE do LC no controle 

quimiossensorial da geração central do padrão respiratório de três fases de 

preparações in situ de ratos durante condições de hipercapnia/acidose. A inibição 

aguda e seletiva dos neurônios NE do LC reduziu a amplitude do AbN e a incidência 

do evento late-E do mesmo (expiração ativa) evocada pela hipercapnia/acidose. 

Observamos também que a inibição desta população neuronal durante este desafio 

metabólico, provocou redução das respostas inspiratórias observadas no PN e HN, 

bem como a duração do pre-I dos nervos HN e cVN, relacionados com o controle da 

resistência das vias aéreas superiores (orofaringe e laringe). Porém, a inibição desses 

neurônios não provocou alterações significativas na atividade dos nervos motores 

respiratórios registrados em condições basais. Além disso, em ratos nos quais os 

neurônios NE do LC não expressavam o AlstR, a adição de Alst não provocou 

alterações significativas nas respostas dos nervos motores respiratórios frente à 

hipercapnia/acidose. Os registros extracelulares dos neurônios NE do LC em 

preparações in situ de ratos durante condições basais e em hipercapnia/acidose 

revelaram diferentes padrões de modulação pela respiração. Apesar das populações 

neuronais localizadas no LC apresentarem padrão distinto, todas apresentaram 

aumento da frequência de potenciais de ação durante a exposição a este desafio 

metabólico. Portanto, esses dados indicam que neurônios NE do LC exercem um 

importante papel modulatório excitatório na geração central da inspiração, expiração 

ativa e no controle central da resistência das vias aéreas superiores evocados pela 

hipercapnia/acidose.  

A inibição aguda e seletiva utilizando a Alst foi previamente relatada em 

neurônios transfectados expressando o AlstR (LECHNER; LEIN; CALLAWAY, 2002; 

MAGALHÃES et al., 2018; MORAES et al., 2017). O AlstR de Drosophila, cuja 

ativação permite a inibição neuronal reversível em um curto período de tempo, é um 

receptor acoplado a proteína G que provoca ativação de canais para potássio 

retificadores de entrada (GIRK), hiperpolarizando a célula e silenciando a atividade 

neuronal (BIRGÜL et al., 1999). Este receptor é ativado pela ligação do peptídeo Alst, 

mas não pode ser ativado por ligantes endógenos de mamíferos (BIRGÜL et al., 

1999). No presente estudo, nós confirmamos a expressão de AlstR, associada ao 
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GFP, o que permitiu revelar a seletividade em ~ 90 % dos neurônios TH-positivos 

(neurônios A6) do LC, por meio da técnica de imunofluorescência. Assim, esta 

marcação sugere que a adição de Alst inibiu efetivamente uma proporção significativa 

dos neurônios NE do LC durante a realização da preparação in situ de ratos em 

condições basais e na hipercapnia/acidose.  

O presente estudo também demonstrou, por meio da análise da atividade dos 

nervos motores respiratórios, que a inibição aguda e seletiva dos neurônios NE do LC 

não provocou alterações significativas na atividade inspiratória, pós-inspiratória e na 

fase E2 de preparações in situ de ratos durante condições basais. Resultados 

semelhantes sobre parâmetros ventilatórios (BIANCARDI et al., 2008, 2010), bem 

como nas atividades inspiratórias e expiratórias de ratos não anestesiados 

(MAGALHÃES et al., 2018) durante condições de eupneia foram demonstrados em 

estudos anteriores utilizando lesão química e permanente dos neurônios ou a inibição 

aguda e seletiva (farmacogenética) dos neurônios NE do LC. Dessa forma, propomos 

que os neurônios NE do LC atuam como um centro de vigilância que modula a 

respiração sob condições de desafio metabólico, como na hipercapnia/acidose, mas 

não em condições basais. 

Está bem estabelecido que o LC participa da quimiorrecepção central na 

detecção das alterações de CO2/[H+] (GARGAGLIONI; HARTZLER; PUTNAM, 2010). 

A hipercapnia/acidose aumenta a frequência de disparo desses neurônios tanto in vivo 

quanto em preparações in vitro de ratos (ELAM et al., 1981; PINEDA; AGHAJANIAN, 

1997). Estudos prévios utilizaram lesões química e permanente para estudar o papel 

dos neurônios NE do LC na regulação da respiração evocada por alterações no CO2, 

(BIANCARDI et al., 2008; DE CARVALHO et al., 2010; LI; NATTIE, 2006). Entretanto, 

este método pode apresentar resultados subestimados ou superestimados por um 

possível efeito compensatório de outras populações neuronais devido à perda gradual 

e permanente dos neurônios NE do LC. Nossos achados mostram o envolvimento 

crucial dos neurônios NE do LC no controle central da inspiração (amplitude do PN e 

HN), da geração central da expiração ativa (amplitude do AbN e incidência do evento 

late-E) e do controle das vias aéreas superiores (pre-I do HN e cVN) em preparações 

in situ de ratos durante a ativação dos quimiorreceptores centrais com 

hipercapnia/acidose. Obtivemos dados semelhantes utilizando ratos acordados, nos 

quais foi possível observar envolvimento desta população neuronal com o controle 
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central da inspiração e da geração da expiração ativa, por meio do uso da técnica de 

eletromiografia de músculos respiratórios e farmacogenética durante a ativação de 

quimiorreceptores centrais com hipercapnia/acidose (MAGALHÃES et al., 2018).  

Neurônios sensíveis à CO2/[H+] identificados no LC in vivo são tonicamente 

ativos em situações de aumentos nos níveis de CO2 (ELAM et al., 1981) ou 

apresentam diferentes padrões de modulação pela respiração, incluindo a modulação 

expiratória (GUYENET et al., 1993). Os padrões de atividade dos neurônios do LC 

registrados no presente estudo são semelhantes àqueles descritos em trabalhos 

anteriores: neurônios modulados pela inspiração, neurônios inibidos pela inspiração, 

neurônios modulados pela pós-inspiração e neurônios não modulados (tônico - ELAM 

et al., 1981; GUYENET et al., 1993). Apesar de apresentarem padrão de modulação 

respiratória distintas, todos os neurônios registrados no presente estudo aumentaram 

a sua frequência de potencial de ação e o percentual de modulação respiratória 

quando expostos à hipercapnia/acidose. Portanto, os nossos dados sugerem que o 

LC possui neurônios sensíveis à CO2/[H+] modulados pela respiração. 

Existem evidências que os neurônios NE do LC projetam-se para o pre-BötC e 

regulam a geração da inspiração por meio de modulação excitatória (HILAIRE et al., 

2004; VIEMARI et al., 2011). Ao analisar os nossos resultados, não observamos 

alterações na fR após a inibição aguda e seletiva dos neurônios NE do LC durante 

condições de hipercapnia/acidose. Em animais intactos, a respiração espontânea 

provoca ativação de receptores de estiramento pulmonar devido a insuflação dos 

pulmões. Esse movimento respiratório gera o reflexo de Hering-Breuer (HBR), que é 

responsável pela transição da inspiração para expiração, e prolongamento da 

expiração (fase post-I - CLARK; VON EULER, 1972; DHINGRA et al., 2017; KUBIN et 

al., 2006; LUCK, 1970) e aumento da frequência respiratória (GUZ et al., 1964; 

SAMMON; BRUCE, 1991). As terminações nervosas presentes no músculo liso dos 

brônquios e da traquéia (SCHELEGLE; GREEN, 2001), enviam as informações de 

estiramento para o NTS por meio de seus axônios (BONHAM; COLES; MCCRIMMON, 

1993). Sendo assim, os neurônios do NTS que recebem essas informações, projetam-

se para os neurônios do Kölliker-Fuse (KF), um núcleo pontino importante para a 

geração da fase pós-inspiratória (DHINGRA et al., 2017), e para o BötC e pre-BötC 

(SMITH et al., 2013). Em ratos acordados, observamos que a exposição à 

hipercapnia/acidose provocou aumento da frequência respiratória (MAGALHÃES et 



62 
 

al., 2018). Entretanto, no presente trabalho, a exposição à hipercapnia/acidose não 

provocou alterações na fR, provavelmente devido à ausência dos pulmões, e 

consequentemente da ativação do HBR. Os dados encontrados no presente estudo 

estão de acordo com outros trabalhos em que preparações in situ de ratos foram 

expostas a hipercapnia/acidose, mas não apresentaram alterações da fR (DE 

BRITTO; MORAES, 2017; ZOCCAL et al., 2018).  

Por outro lado, a inibição aguda e seletiva dos neurônios NE do LC durante 

este desafio metabólico reduziu a amplitude do PN e HN, sugerindo que estes 

neurônios modulam a respostas inspiratórias de aumento da amplitude destes nervos, 

mas não a sua frequência. É possível que a hipercapnia/acidose estimule neurônios 

NE do LC, que aumentam a atividade dos neurônios inspiratórios do pre-BötC por 

meio da ativação de receptores α1-adrenérgicos (VIEMARI; RAMIREZ, 2006). Dessa 

forma, propomos que a estimulação dos neurônios inspiratórios excitatórios do pre-

BötC, que se projetam para os neurônios pré-motores inspiratórios bulbo-espinhais do 

grupo respiratório ventrolateral rostral (rVRG), promoveria o aumento da amplitude do 

PN, por meio dos motoneurônios inspiratórios da medula espinhal (Figura 17 - SMITH 

et al., 2013). Além de se projetarem para o rVRG, os neurônios inspiratórios 

excitatórios do pre-BötC também se projetam para o Núcleo Motor do Hipoglosso (XII) 

onde estão localizados os motoneurônios do HN, explicando o aumento concomitante 

deste nervo durante a inspiração (Figura 17 - SMITH et al., 2013). 

Como citado anteriormente, evidências experimentais sugerem que os 

neurônios do KF se projetam para os neurônios pós-inspiratórios localizados no BötC 

para interromper a inspiração, regular a atividade pós-inspiratória no cVN e controlar 

a transição da inspiração para a expiração (SMITH et al., 2013), além de estimular a 

contração dos músculos que controlam a resistência das vias aéreas superiores 

durante a post-I (DUTSCHMANN; HERBERT, 2006). No presente estudo, 

observamos que as preparações in situ de ratos expostas a hipercapnia/acidose 

apresentaram redução da duração da atividade pós-inspiratória do cVN quando 

comparadas as condições basais. Além disso, a inibição aguda e seletiva dos 

neurônios NE do LC durante este desafio metabólico reduziu ainda mais a duração 

dessa fase nestes animais. Propomos que, além do KF, o LC também seja uma 

estrutura importante para regular a atividade pós-inspiratória, uma vez que também é 

um núcleo pontino e que ao ser inibido, alterou a duração desta fase (Figura 17). Entre 



63 
 

os neurônios NE do LC registrados no presente trabalho, encontramos neurônios que 

apresentavam modulação durante a fase pós-inspiratória e a exposição a 

hipercapnia/acidose aumentou esta modulação, suportando a hipótese de que o LC é 

importante para esta fase, principalmente durante este desafio metabólico. 
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Figura 17. Circuito hipotético da modulação dos neurônios NE do LC no controle central da inspiração e na atividade pós-inspiratória durante a 
hipercapnia/acidose. Propomos que os neurônios NE do LC participam do controle central da inspiração durante a hipercapnia/acidose por meio de 
projeções para neurônios inspiratórios excitatórios do Complexo pre-Bötzinger (pre-BötC), que por sua vez estimulam neurônios bulbo-espinhais pré-
motores inspiratórios do Grupo Respiratório Ventral Rostral (rVRG), promovendo aumento da amplitude do nervo frênico (PN) por aumento da atividade 
de motoneurônios inspiratórios da medula espinhal. Além disso, propomos que os neurônios NE do LC controlam a resistência das vias aéreas superiores 
durante a inspiração pois estimulam os neurônios inspiratórios excitatórios do pre-BötC que também enviam projeções para o Núcleo Motor do Hipoglosso 
(XII) onde localizam-se motoneurônios inspiratórios que controlam a atividade do nervo hipoglosso (HN). Propomos ainda que além do Kölliker-Fuse (KF), 
o LC também é uma estrutura importante para a geração da atividade pós-inspiratória, modulando esta fase por meio de projeções para o Complexo 
Bötzinger (BötC), onde localizam-se neurônios pós-inspiratórios (post-I), responsáveis pela transição da inspiração para expiração.  
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Apesar de não termos registrado neurônios que apresentam modulação no final 

da expiração, propomos que neurônios NE do LC que disparam na fase E2 podem 

mediar a expiração ativa do AbN, durante aumentos de CO2/[H+], por meio da 

excitação do oscilador expiratório localizado no pFRG ou diretamente via o grupo 

respiratório ventrolateral caudal (cVRG) no bulbo, onde localizam-se neurônios bulbo-

espinhais pré-motores expiratórios, que controlam a atividade dos músculos 

abdominais (Figura 18).  Propomos ainda, que quando ocorre aumento do CO2/[H+], 

os neurônios NE do LC podem liberar noradrenalina tonicamente, provocando 

oscilações do potencial de membrana dos neurônios expiratórios do pFRG, alterando 

sua frequência de potenciais de ação, para regular tanto a incidência do evento late-

E como a amplitude do AbN (Figura 18 - MOLKOV et al., 2010). Existe uma densa 

inervação catecolaminérgica para a região mais medial ao pFRG, que possui 

neurônios sensíveis ao CO2, o RTN (ROSIN; CHANG; GUYENET, 2006). Apesar de 

dados recentes terem demonstrado que a noradrenalina no RTN não contribui para 

as respostas respiratórias evocadas pela ativação dos quimiorreceptores centrais em 

ratos não-anestesiados (OLIVEIRA et al., 2016), experimentos eletrofisiológicos 

adicionais são necessários para avaliar mecanismos sinápticos e o papel dos 

receptores adrenérgicos no pFRG na geração da expiração ativa evocada pela 

hipercapnia/acidose.  
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Figura 18. Circuito hipotético da modulação dos neurônios NE do LC na geração central da expiração ativa e no controle da resistência das vias 
aéreas superiores durante a hipercapnia/acidose. Propomos que os neurônios do LC podem excitar os neurônios expiratórios do Grupo Respiratório 
parafacial (pFRG), ou diretamente o Grupo Respiratório Ventral Caudal (cVRG), onde localizam-se neurônios bulbo-espinhais pré-motores expiratórios, que 
modulam a atividade do músculo abdominal, em resposta à hipercapnia/acidose (↑CO2/[H+]). Propomos ainda que a liberação tônica de noradrenalina pelo 
LC pode provocar oscilações do potencial de membrana dos neurônios expiratórios do pFRG alterando sua frequência de potenciais de ação durante a 
hipercapnia/acidose, regulando assim, tanto a amplitude quanto a incidência da atividade do nervo abdominal (AbN). Além disso, propomos que o LC modula 
a resistência das vias aéreas superiores via projeções para o Núcleo Ambíguo caudal (cNA) e Núcleo Motor do Hipoglosso (XII), que controlam a atividade 
dos nervos vago cervical (cVN) e hipoglosso (HN), respectivamente.
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Os neurônios expiratórios do pFRG parecem exercer modulação excitatória 

para motoneurônios inspiratórios craniais que controlam a orofaringe e laringe (HN e 

cVN). Portanto, simultaneamente com a expiração ativa observada no AbN, os 

neurônios expiratórios do pFRG promovem aumentos da atividade do HN e SLN, no 

final da fase E2, para controlar a resistência das vias aéreas superiores (protusão da 

língua e abdução da glote) em situação de alta demanda metabólica (DE BRITTO; 

MORAES, 2017). Os nossos resultados mostraram que durante condições de 

hipercapnia/acidose, houve aumento da duração do pre-I do HN e cVN, que tiveram o 

seu início antecipado à atividade inspiratória observada no PN, para a controlar a 

resistência das vias aéreas superiores simultaneamente com a expiração ativa. A 

inibição aguda e seletiva dos neurônios NE do LC normalizou a duração do pre-I, 

normalizou a DI e eliminou a expiração ativa no AbN, mesmo em condições de 

hipercapnia/acidose. Dessa forma, propomos que além da participação na geração da 

expiração ativa, o LC também desempenha um importante papel no controle da 

resistência das vias aéreas superiores durante situações de desafio metabólico. 

Nossa hipótese é de que a possível modulação do LC nos neurônios expiratórios do 

pFRG, contribui para o controle das vias aéreas superiores por meio de projeções 

para o Núcleo Ambíguo caudal (cNA) e para o XII, que controlam a atividade do cVN 

e HN, respectivamente, a fim de provocar abdução da glote e protusão da língua 

(BRANCATISANO; DODD; ENGEL, 1991; FREGOSI; LUDLOW, 2014). Por outro 

lado, existem evidências de que o LC controla a resistência das vias aéreas superiores 

por meio de modulação direta para o XII, independente da participação do pFRG (LUI 

et al., 2018).  

Evidências experimentais demonstraram que a hipercapnia/acidose é capaz de 

produzir diferentes intensidades de estado de alerta e de despertar (WULBRAND et 

al., 2008), e o aumento deste comportamento está associado com ativação dos 

neurônios NE do LC (CARTER et al., 2010b). Durante outras situações de desafio 

metabólico, como na apneia obstrutiva do sono (AOS), ocorre o aumento da atividade 

dos músculos que controlam a resistência das vias aéreas superiores para promover 

ajustes compensatórios na  (WULBRAND et al., 2008). Sendo assim, com base nos 

dados referentes as alterações dos nervos motores respiratórios observadas em 

função da inibição aguda e seletiva de neurônios NE do LC, nós propomos que o papel 

desta população neuronal na geração da expiração ativa, no aumento da atividade 

inspiratória e no controle das vias aéreas superiores é importante para manter o 
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estado de vigilância durante situações de desafio metabólico, como a 

hipercapnia/acidose ou em episódios de AOS, mas não em situação basal. 

O LC também está envolvido com comportamentos aversivos, como estresse, 

ansiedade e depressão (ALBA-DELGADO et al., 2013; MCCALL et al., 2015), uma 

vez que essa estrutura apresenta subgrupos específicos de neurônios NE que 

projetam-se para o córtex pré-frontal (LOPES et al., 2016). Dados recentes mostram 

que a inalação de ar enriquecido com CO2 pode produzir comportamentos como 

ansiedade e medo (WINTER et al., 2017). Entretanto, em relação aos dados 

encontrados no nosso estudo, nós não podemos definir se os neurônios NE do LC 

que participam das respostas inspiratória, expiratória e da resistência das vias aéreas 

superiores frente à hipercapnia/acidose também controlam as alterações 

comportamentais em resposta a este desafio metabólico em ratos.  
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6. CONCLUSÃO  

Os neurônios NE do LC desempenham um papel modulatório importante na 

geração central do padrão motor respiratório de três fases em preparações in situ de 

ratos frente à ativação dos quimiorreceptores centrais. Durante este desafio 

metabólico, esta população neuronal é importante para geração central da atividade 

inspiratória, para a geração central da expiração ativa e para controlar a resistência 

das vias aéreas superiores.  

Os diferentes padrões de modulação respiratória encontrados nos registros dos 

neurônios do LC no presente estudo suportam a ideia de que esta estrutura possui 

subpopulações neuronais, que podem ser modulados por diferentes fases da 

respiração. Além disso, essas subpopulações poderiam projetar-se para diferentes 

estruturas do sistema nervoso central, atuando independentemente na modulação da 

respiração ou atuando em conjunto para controlar respostas comportamentais. 

Apesar dos dados obtidos no presente estudo referentes a modulação dos 

neurônios NE do LC sobre a geração central da respiração durante 

hipercapnia/acidose serem claros, os circuitos envolvendo o LC e outras estruturas 

importantes para gerar estas respostas ainda não estão bem estabelecidos. Dessa 

forma, estes dados abrem perspectivas para estudos adicionais que ajudem a 

compreender a participação desta estrutura com a geração central da respiração e 

alterações comportamentais frente à ativação dos quimiorreceptores centrais de 

ratos.  
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