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RESUMO 
 

LIMA, J. C. Evidências de projeções indiretas da substância negra 
compacta para o núcleo retrotrapezóide por meio da substância cinzenta 
periaquedutal e as alterações observadas nesta via em um modelo da 
Doença de Parkinson. 2017. 85 f. Dissertação (Doutorado em Farmacologia) - 
Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2017. 
  

A doença de Parkinson (DP) é uma desordem neurodegenerativa 
caracterizada clinicamente por tremor, rigidez, acinesia (ou bradicinesia) e 
instabilidade postural. Patofisiologicamente, a DP é classificada como uma 
sinucleinopatia associada à perda de neurônios dopaminérgicos na substância 
negra (SN), mas outros neurônios do tronco encefálico podem estar 
degenerados na DP, contribuindo não só para as alterações motoras, mas 
também não motoras observadas. Dentre as alterações não motoras, as 
alterações respiratórias estão presentes tais como obstrução das vias aéreas 
superiores, pneumonia e ainda a apnéia obstrutiva do sono uma das principais 
causas de morte na DP. Os mecanismos que levam à degeneração de neurônios 
envolvidos no controle respiratório ainda não estão bem esclarecidos, mas 
dados recentes do nosso laboratório mostraram que no modelo de DP induzido 
pela injeção no caudado-putâmen (CPu) de 6-hidroxidopamina (6-OHDA), um 
agente neurotóxico seletivo para células catecolaminérgicas, observou-se 
intensa redução na frequência respiratória e ventilação basais e induzidas pela 
ativação do quimiorreflexo central por hipercapnia. Além disso, observou-se 
também intensa redução do número de neurônios bulbares envolvidos no 
controle neural da respiração, como os neurônios Phox2b+ da região do núcleo 
retrotrapezóide (RTN), que estão envolvidos com a inspiração e o quimiorreflexo 
central. Dessa forma, o objetivo do presente trabalho foi investigar se a 
existência de uma via entre os neurônios da SN e do RTN poderia ser 
responsável por essa neurodegeneração. Realizamos injeções de traçadores 
anterógrados e retrógrados na SN e no RTN de ratos para verificar a existência 
de projeções diretas entre essas regiões, entretanto observamos que não há 
projeções diretas entre a SN e o RTN, mas há projeções indiretas entre essas 
duas regiões, utilizando a Substância Cinzenta Periaquedutal (PAG) como 
região intermediária. Além disso, observamos que no modelo de DP induzido 
pela injeção bilateral de 6-OHDA no CPu ocorre uma redução no número de 
varicosidades catecolaminérgicas na PAG e de neurônios que são ativados pelo 
quimiorreflexo central que se projetam da PAG para o RTN. Nossos 
experimentos eletrofisiológicos mostraram que a inibição bilateral da PAG pela 
injeção de muscimol não gera alterações respiratórias basais como ocorre no 
modelo da DP; entretanto, nesses animais, pudemos também observar, apesar 
de ser menor do que ocorre com animais submetidos ao modelo da DP, inibição 
de alterações respiratórias induzidas por hipercapnia. Nossos dados anatômicos 
mostraram que a comunicação entre os neurônios da SN e do RTN envolve 
neurônios da PAG e que essa via pode estar reduzida no modelo da DP, o que 
pode contribuir para a redução de neurônios do RTN; e que a  redução neuronal 
desta via pode alterar  as respostas respiratórias frente à ativação do 
quimiorreflexo central. 
Palavras- Chave: Substância negra. Núcleo retrotrapezóide. Respiração. 
Substância cinzenta periaquedutal. Doença de Parkinson. 



 

 
 

ABSTRACT 

 

LIMA, J. C. Evidence of indirect projections of the substantia nigra to 
the retrotrapezoid nucleus through the periaqueductal gray matter and the 
changes observed in this pathway in a model of Parkinson's disease. 2017. 
85 p. Dissertation (Doctorate in Pharmacology) - Instituto de Ciências 
Biomédicas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2017.   

  
Parkinson's disease (PD) is a neurodegenerative disorder characterized 

clinically by tremor, rigidity, akinesia (or bradykinesia) and postural instability. 
Pathophysiologically, PD is classified as a synucleinopathy predominantly 
associated with loss of dopaminergic neurons in the substantia nigra (SN), but 
other brainstem neurons may also be degenerate in PD, contributing not only to 
the motor but also non-motor alterations observed in this pathology. Among the 
non-motor changes observed respiratory changes are present and can be 
characterized as upper airway obstruction, pneumonia and obstructive sleep 
apnea are one of the main causes of death in PD. The mechanisms that lead to 
the degeneration of neurons involved in respiratory control are still not well 
understood but data in the literature have demonstrated the loss of receptors in 
a region considered to be the respiratory rate generator in postmortem brains of 
humans. In the model animal DP of 6-hydroxydopamine (6-OHDA), a selective 
neurotoxic agent for catecholaminergic cells, there was an intense reduction in 
basal respiratory rate and ventilation, in addition to a intense reduction of neurons 
involved in neural control of breathing: Phox2b + neurons in the retrotrapezoid 
nucleus (RTN) region. Thus, the aim of the present study was to investigate 
whether the existence of a pathway between SN and RTN neurons could be 
responsible for this bulbar neurodegeneration. We performed experiments using 
the injection of anterograde and retrograde tracers in the SN and the RTN to 
verify the existence of direct projections between these regions in rats. However, 
our results showed that there are no direct projections between the SN and the 
RTN, but there are indirect projections between these two regions, using 
Periaquedutal Gray Substance (PAG) as the intermediate region. In addition, we 
observed that in the PD model induced by the bilateral injection of 6-OHDA in 
CPu, a reduction of the projections  PAG neurons for RTN and that are activated 
by the central chemoreflex. Our electrophysiological experiments have shown 
that in the 6-OHDA PD model there is a reduction of the cardiorespiratory 
responses induced by the activation of the central chemoreflex, since the bilateral 
inhibition of the PG of control animals does not alter these cardiorespiratory 
responses. Therefore, our anatomical results showed that the communication 
between SN and RTN neurons involves PAG neurons and that this pathway may 
be reduced in the PD model, which may contribute to the reduction of RTN 
neurons; and that the neuronal reduction of this pathway may alter respiratory 
responses to activation of the central chemoreflex. 

 

Keywords: Substantia nigra. Retrotrapezoid nucleus. Respiration. 

Periaqueductal grey.  Parkinson´s disease. 



 

 

1 INTRODUÇÃO 

1.1 Doença de Parkinson 

A doença de Parkinson (DP) foi descrita pela primeira vez por James 

Parkinson, médico inglês em 1817 (revisado por BLUM et al., 2001; 

PARKINSON, 1817). Um século depois, estudos mostraram que 

fisiopatologicamente a doença estava relacionada à: 1) perda neuronal 

progressiva no grupo de células ventrolaterais da substância negra (SN) em sua 

porção compacta (SNc) ao nível do mesencéfalo, com subseqüente disfunção 

dopaminérgica na via nigroestriatal e 2) formação de corpúsculos de Lewy, que 

são agregados proteicos de alfa-sinucleína presentes também em outras 

desordens neurodegenerativas (SPILLATINI et al.,1998; TRETIAKOFF, 1919).  

Apesar dos inúmeros progressos obtidos na pesquisa da DP, a sua 

etiopatogenia ainda permanece obscura. Atualmente, algumas hipóteses têm 

sido estudadas para tentar elucidar o mecanismo que leva à morte neuronal na 

DP. Alguns exemplos são: 

A) Formação de corpúsculos de Lewy por aumento do estresse oxidativo: 

na DP são observadas na SN redução da ferritina uma importante enzima 

responsável pela degradação do ferro. Com isso, observa-se aumento nas 

concentrações de ferro nesta região, podendo gerar estresse oxidativo pela 

produção de radicais livres. Portanto, os estudos têm relacionado a diminuição 

da ferritina ao aumento do estresse oxidativo e à presença de corpúsculos de 

Lewy (DEXTER et al., 1989; HIRSCH et al., 1991). 

B) Formação de radicais livres: o excesso da produção de radicais livres pode 

levar ao aumento do estresse oxidativo, como dito anteriormente, e à ativação 

de mecanismos apoptóticos. Na DP, a peroxidação lipídica está aumentada na 

SN, o que sugere um aumento na produção de radicais livres (DEXTER et al., 

1989). Além disso, são observadas reduções na concentração de importantes 

enzimas desintoxicantes como a superóxido-desmutase mitocondrial e a 

glutationa-peroxidase glial (MARTILLA et al., 1990; NORDERA et al., 2016). 

Existem também outros fatores, como a própria degradação da dopamina pela 

monoaminaoxidase (MAO) e a síntese de melanina pela SN, que colaboram para 

a formação de radicais livres (HIRSCH et al., 1988). 



 

C) Rompimento da barreira hematoencefálica (BHE): estudos recentes têm 

demonstrado que a BHE pode estar rompida na DP (KORTEKAAS et al., 2005; 

LEE; PIENNAR, 2014). A integridade da BHE permite uma fina regulação nos 

movimentos iônicos, moleculares e de células entre os neurônios e o sangue 

(DANEMAN, 2012; WONG et al., 2013), mantendo a  homeostase iônica, 

hormonal e níveis de transmissores e transporte de nutrientes adequados no 

sistema nervoso central (SNC) (LUISSINT et al., 2012). Além de prevenir a 

formação de lesões adicionais durante doenças e acidentes cerebrovasculares 

(ABBOTT et al., 2006). 

D) Neuroinflamação na região da SN: ainda não se sabe ao certo o quanto a 

neuroinflamação contribui para promover ou proteger a neurodegeneração. 

Estudos têm demonstrado que ocorre um aumento nos níveis de componentes 

relacionados à imunidade inata incluindo citocinas na região da SN (LIU et al 

,2003); também foi observada a presença de anticorpos para melanina e para 

alfa-sinucleína em pacientes portadores da DP (PAPACHRONI et al, 2007; 

YANAMANDRA et al, 2011). 

E) Microbiota intestinal e a neurodegeneração: estudos mais recentes têm 

procurado relacionar alterações na microbiota intestinal e processos 

neurodegenerativos. Esses estudos são baseados na conexão que existe entre 

encéfalo e intestino, via nervo vago, conhecido como “eixo cérebro-intestino”. 

Esses estudos sugerem que disfunções intestinais podem desencadear 

respostas imunes que poderiam colaborar para a manifestação precoce da DP. 

Nessa hipótese, acredita-se que a maior expressão de agregados de alfa-

sinucleína gerada no intestino decorrente de inflamações intestinais que 

desencadeiam respostas imunes pode atingir o SNC por meio do nervo vago. 

Com isso, ocorreria também acúmulo de alfa- sinucleína em regiões encefálicas, 

como a SN. Entretanto, mais estudos são necessários para comprovação dessa 

hipótese (GHAISAS S et al., 2015; HOUSER; TANSEY., 2017) 

Os núcleos da base são considerados complexos de núcleos subcorticais 

que desempenham papel fundamental na integração da atividade somatomotora 

(CALNE, 1994; FEARNLEY & LEES, 1991; MINK, 1999). Os sinais e sintomas 

de parkinsonismo provêm de uma perturbação da função em duas regiões dos 

núcleos da base - SN e o corpo estriado (núcleos Caudado e Putâmen: CPu). 

Assim, a DP é definida como uma doença neurodegenerativa crônica 



 

progressiva que promove distúrbios motores extrapiramidais, tais como 

bradicinesia (lentidão dos movimentos voluntários ou dificuldades em iniciar os 

movimentos) ou acinesia (falta de movimentos), tremores de repouso, rigidez 

muscular, alterações da marcha e instabilidade postural com quedas freqüentes 

e falta de expressão facial (AGID, 1991).  

Sintomas cognitivos ou não motores podem estar presentes, causando 

lentidão dos pensamentos, demora em responder perguntas, desconexão com 

o ambiente (ausência), falta de iniciativa e demência. O quadro depressivo é 

descrito em cerca de 40% dos pacientes além de distúrbios relacionados ao sono 

(CUMMINGS, 1992). Além desses sintomas, os pacientes também apresentam 

alterações respiratórias como obstrução de vias aéreas superiores, atelectasias, 

hipoventilação e dispnéia causadas por discinesias musculares, pneumonia por 

aspiração (WERMUTH et al, 1995), além da apnéia obstrutiva do sono, que tem 

sido a principal causa de morte súbita em pacientes portadores da DP 

(MEHANNA et al, 2010). Os sintomas motores da doença só aparecem após 

redução de 60% dos neurônios nigrais e de 80% dos níveis dopaminérgicos no 

estriado (FALKENBURGUER; SCHULZ., 2004); porém, os sintomas não 

motores da doença aparecem antes ou após esse período. Exemplos são a 

deficiência respiratória que só aparece em estágios mais avançados (TUPPY et 

al., 2015) e a depressão que tem sido observada muito antes dos sintomas 

motores, sendo que alguns trabalhos sugerem uma relação do aparecimento 

dela com a degeneração de neurônios noradrenérgicos do Locus Coerulus e 

serotoninérgicos da Raphe (AGID,1991; CUMMINGS, 1992).  

A ocorrência da doença na maioria dos casos é de origem idiopática e apenas 

5% dos casos têm natureza hereditária. Esta se manifesta numa média etária de 

55 anos, afetando cerca de 1% da população com mais de 50 anos. O índice 

aumenta para 2% com o avanço da idade, passando a 2% da população após 

os 65 anos (HUGHES et al., 1993). 

 

1.2 Modelo experimental da doença de Parkinson: 6-OHDA 

Algumas substâncias são empregadas em estudos animais por possuírem 

propriedades diversas capazes de produzir a mesma lesão seletiva de neurônios 

dopaminérgicos na SNc, acompanhada de sintomas semelhantes ao 

parkinsonismo, permitindo, assim, o desenvolvimento de modelos animais desta 



 

doença. Entre estas substâncias estão: 1) as análogas da dopamina como a 6-

hidroxidopamina (6-OHDA) (JELLINGER et al., 1995); 2) contaminantes da 

heroína sintética - 1-metil-4-fenil-1, 2, 3,6-tetrahidropiridina (MPTP); 3) 

herbicidas e pesticidas como a rotenona, paraquat e maneb; 4) metais como 

manganês.  

A 6-OHDA foi o primeiro agente neurotóxico utilizado no modelo de DP, 

sendo uma substância seletiva para células catecolaminérgicas 

(UNGERSTEDT, 1968), produzindo um modelo que gera ampla resposta 

inflamatória (BLANDINI et al., 2008). Originalmente, a 6-OHDA foi isolada por 

SENOH e WITKOP (1959) e Senoh e colaboradores (1959); seus efeitos 

biológicos foram demonstrados pela primeira vez em 1963, por Porter e 

colaboradores. Seus estudos demonstraram que a 6-OHDA era muito eficiente 

na diminuição de noradrenalina no nervo simpático (PORTER et al., 1963, 1965). 

A injeção de 6-OHDA na porção centro-lateral do CPu é o modelo que mais se 

aproxima do quadro encontrado em humanos (TILLERSON et al., 2002), 

principalmente se a lesão for bilateral (revisado por DEUMENS et al., 2002), por 

promover uma lesão um pouco mais lenta e progressiva dos neurônios da SN. 

Já quando as injeções de 6-OHDA são direcionadas diretamente na SNc e no 

feixe prosencefálico medial, a perda dos neurônios catecolaminérgicos ocorre 

logo após as injeções (KONDO et al., 2004), ficando estável após 2 semanas 

(LABANDEIRA-GARCIA et al., 1996). Após a injeção local, esta neurotoxina é 

captada pelas células e promove a produção de radicais livres e disfunções 

mitocondriais. Ocorre assim inibição dos complexos I e IV da cadeia respiratória 

mitocondrial e, consequentemente, estresse oxidativo. Como resultado final 

ocorre a morte neuronal devido à ativação de mecanismos apoptóticos 

dependentes de caspase 3 (TANAKA et al., 2006). A liberação de espécies 

reativas de oxigênio leva à formação de quinonas que reagem com grupamentos 

nucleofílicos. A lesão assim produzida não gera corpúsculos de Lewy, típicos do 

tecido nervoso de pacientes parkinsonianos. 

 

1.3 Controle neural da Respiração 

O controle da respiração é feito por diversos grupamentos neuronais que 

formam a coluna respiratória dorsal (DRC) e a coluna respiratória ventral (VRC) 

(Figura 1). A DRC se localiza na região do núcleo do trato solitário (NTS) e é 



 

composta por diferentes grupos neuronais com atividade inspiratória, pós-

inspiratória ou expiratória, exercendo uma atividade modulatória sobre a 

respiração (SUBRAMANIAN et al., 2007). 

A VRC possui neurônios com importante papel no controle da atividade 

respiratória basal (BIANCHI et al., 1995; DEL NEGRO; FELDMAN, 2006). Este 

grupamento se divide em regiões funcionalmente distintas e orientadas no 

sentido rostro-caudal (Figura 1): 

A) complexo Bötzinger (BötC): região que é considerada a principal fonte da 

atividade expiratória basal formado por um grupamento de interneurônios 

inibitórios predominantemente glicinérgicos que se conectam com outros 

neurônios da coluna respiratória em sua porção mais caudal (SMITH et al., 

2009.,SMITH et al., 2013;); 

B) complexo pré-Bötzinger (pré-BötC): grupo de neurônios predominantemente 

glutamatérgicos e que expressam receptores para substância P de neurocinina 

1 (NK1). São neurônios considerados essenciais para a geração da atividade 

inspiratória. Quando ativados, estimulam os neurônios da porção rostral do 

grupamento respiratório ventrolateral (CONNELLY et al., 1992; STORNETTA et 

al., 2003; TAN et al., 2010); 

C) porção rostral do grupamento respiratório ventrolateral (rVRG): contém 

neurônios pré-motores inspiratórios, participando então da atividade inspiratória 

(BIANCHI et al., 1995; EZURE, 1990; EZURE et al., 2003; SMITH et al., 1991; 

SMITH et al., 2007); 

D) porção caudal do grupamento respiratório ventrolateral (cVRG): contém 

neurônios pré-motores expiratórios, participando da expiração ativa (BIANCHI et 

al., 1995; EZURE, 1990; EZURE et al., 2003; SMITH et al., 1991; SMITH et al., 

2007); 

Mais recentemente, foi incorporado rostralmente a essa coluna, um grupo 

de neurônios que se localiza abaixo do núcleo motor do facial, denominado de 

núcleo retrotrapezóide (RTN) (CONNELLY et al.,1989) (Figura 1). Seus 

neurônios são glutamatérgicos e apresentam o fator de transcrição Phox2b+. 

Este fator de transcrição está envolvido na diferenciação neuronal, é expresso 



 

no período embrionário em grupamentos de neurônios envolvidos no controle 

autônomo e se mantém no indivíduo adulto em alguns grupamentos, como é o 

caso do RTN (BROSENITSCH; KATZ, 2002; PATTYN et al., 1997; TIVERON et 

al., 1996). Funcionalmente, sabe-se que esse grupo de neurônios é altamente 

sensível ao aumento da pressão parcial de CO2 (hipercapnia) e queda de pH in 

vivo, sendo por isso denominados de neurônios responsáveis por conter os 

quimiorreceptores centrais. Além disso, existem evidências de que esses 

neurônios estejam também envolvidos na inspiração e na geração da atividade 

expiratória (JANCZEWSKI; FELDMAN, 2006a; 2006b). Eles formam uma coluna 

de aproximadamente 2100 neurônios no rato, os quais se estendem desde a 

porção caudal do corpo trapezóide até a região caudal do núcleo motor do facial, 

englobando uma distância de aproximadamente 2,0 mm (TAKAKURA et al., 

2008) (Figura 1). Os neurônios do RTN se projetam para diversos grupamentos 

da VRC (ROSIN et al, 2006). 

Figura 1 - Fotomicrografia de um corte sagital de encéfalo de rato com representação 
esquemática da localização da coluna respiratória ventral (VRC) e dorsal (DRC). 
Abreviações: Böt: complexo Bötzinger; pre-BötC: complexo pré-Bötzinger; rVRG: 
porção rostral do grupamento respiratório ventrolateral; cVRG: porção caudal do 
grupamento respiratório ventrolateral; RTN: núcleo retrotrapezóide, compondo a VRC e 
NTS: núcleo do trato solitário, compondo a DRC.Escala: 1 mm (Rosin et al., 2006, 
modificada). 

 

 



 

Além de todas essas regiões citadas acima, envolvidas no controle da 

respiração em situações basais, existem ainda outras regiões que podem 

participar do controle da respiração, mas em situações específicas. A substância 

cinzenta periaquedutal (PAG) é um exemplo. Ela está envolvida em alterações 

respiratórias relacionadas a mudanças de comportamentos. Situações 

estressantes podem gerar no individuo dois tipos de comportamento, o primeiro 

é o de luta e fuga quando o indivíduo percebe a possibilidade de escapar, um 

bom exemplo seria quando na presença de um predador, a presa ao calcular a 

distância do mesmo consegue ter a reação comportamental de fugir, e a outra 

situação é a reação de congelamento e imobilidade gerada em situações onde 

o indivíduo julga ser uma situação em que não se pode escapar. Essas reações 

comportamentais estão  diretamente envolvidas com a ativação da PAG que 

promove respostas cardiorrespiratórias correspondentes ao estímulo 

comportamental gerado (BANDLER et al., 1988; BANDLER et al., 1991; 

BANDLER et al., 2000., DAMPNEY et al., 2013). A PAG está localizada no 

mesencéfalo e possui uma estrutura colunar disposta ao redor do aqueduto 

mesencefálico, estas colunas são divididas em dorsomedial, dorsolateral, 

ventrolateral e ventral (Figura 2). E dados na literatura demonstraram que o 

estímulo das regiões dorsais estão envolvidas com respostas 

cardiorrespiratórias ligadas ao comportamento de luta e fuga como hipertensão, 

taquicardia e taquipnéia. Já o estímulo de regiões ventrais promovem respostas 

cardiorrespiratórias relacionadas ao comportamento de congelamento e 

imobilidade como bradicardia, hipotensão e bradipnéia ou até mesmo apnéia 

(BANDLER; SHIPLEY, 1991; BANDLER; SHIPLEY, 1994). Estudos já 

demonstraram projeções diretas da PAG para regiões envolvidas diretamente no 

controle neural da respiração como o preBötC (SUBRAMANIAN et al.; 2008) e 

RTN (ROSIN et al.; 2006). Além disso, foi observado que o estímulo excitatório 

de diferentes regiões da PAG pode levar à ativação ou ao silenciamento dos 

neurônios do preBötC (Figura 2), que é o gerador do ritmo respiratório. 



 

 

Figura 2 - Esquema representativo dos efeitos da estimulação da PAG pela injeção de 
D,L, ácido homocisteico (DLH, 50 mM, 20 nl) em neurônios pré-inspiratórios (pré-I) do 
pre-BötC. A estimulação da PAG dorsal produz excitação fásica no contexto do 
comportamento de fuga (evasão), enquanto a estimulação no PAG lateral produz 
excitação tônica no contexto de luta e fuga. Já a estimulação no PAG ventrolateral 
produz inibição de neurônios pré-I no contexto de congelamento e imobilidade. 
(Subramanian et al., 2013). 

 

1.4 Alterações respiratórias associadas à Doença de Parkinson 

O aparecimento de problemas respiratórios é comum com o avanço da DP e 

são responsáveis por substancial mortalidade e morbidade. Obstrução de vias 

aéreas superiores, diminuição da complacência da caixa torácica e discinesias 

musculares podem causar dispnéia, hipoventilação e atelectasias facilitando 

assim um quadro de pneumonia, causada por aspiração (WERMUTH et al, 

1995). Segundo Mehanna e colaboradores (2010) a apnéia obstrutiva do sono 

(AOS) é uma das principais causas de morte entre os pacientes portadores da 

DP (MEHANNA et al, 2010). A patofisiologia da AOS, na DP, ainda é 

desconhecida; alguns trabalhos sugerem ocorrer uma degeneração no SNC, em 

neurônios responsáveis por comandar a atividade respiratória, porém são 

apenas especulações (GILMAN et al, 2003). Benarroch e colaboradores em 

2003 mostraram pela primeira vez uma neurodegeneração em uma importante 



 

região no controle do ritmo respiratório, ao analisar encéfalos pós-mortem de 

seres humanos com a DP, onde ele detectou redução de densidade de 

receptores NK1 na região correspondente ao preBötC (gerador do ritmo 

inspiratório) comparados a indivíduos sem a DP. Além disso, mais recentemente, 

Secombe e colaboradores (2011) mostraram por meio de estudos clínicos 

funcionais em pacientes portadores da DP evidências de um controle ventilatório 

anormal na DP por disfunções não motoras o que nos sugere que as alterações 

respiratórias na DP podem ocorrer por um comprometimento no controle neural 

respiratório.                                                                                                                     

Estudos recentes de nosso laboratório mostraram que o modelo de indução 

de DP pela injeção de 6-OHDA no estriado leva a redução de neurônios 

dopaminérgicos da SN, como já era de se esperar, porém estes estudos 

correlacionaram este fato a uma perda neuronal de neurônios que contêm o fator 

de transcrição Phox2b na região do RTN e a uma redução na função respiratória 

basal e induzida por hipercapnia (Figura 3) (TAKAKURA et al, 2006; TAKAKURA 

et al, 2008; TUPPY et al., 2015). No RTN, esse grupamento de neurônios está 

envolvido no controle da inspiração e quimiorrecepção central (TAKAKURA et 

al., 2006; TAKAKURA et al., 2008). Com isso, levanta-se a hipótese de que 

existe uma correlação entre a perda da função respiratória com a perda de 

neurônios em regiões que controlam a respiração, como o RTN. Diante disso, a 

principal questão levantada pela presente tese foi investigar os motivos pelos 

quais a redução de neurônios dopaminérgicos da SN leva à redução de 

neurônios bulbares, como do RTN. Poucos trabalhos até hoje buscaram 

identificar as projeções eferentes dos neurônios da SN. A maioria dos trabalhos 

verificou a existência de projeções para diversos componentes dos gânglios da 

base, tálamo e núcleo pedunculopontino tegmental (PRENSA; PARENT, 2001). 

Entretanto, até o presente momento, nenhum trabalho da literatura mostrou 

evidências de projeções da SN para os núcleos bulbares envolvidos no controle 

neural da respiração, apesar de esta patologia estar associada a distúrbios 

respiratórios. A fim de responder essa pergunta, o principal objetivo desse 



 

trabalho foi investigar a existência de uma via direta entre os neurônios da SN e 

do RTN e se no modelo experimental da DP, essa via estaria prejudicada. 

Figura 3 -  Fotomicrografias mostrando os efeitos da injeção bilateral de veículo (sham) 
ou 6-OHDA (24 µg/ µl) no CPu. Imunorreatividade de A e B) neurônios 
catecolaminérgicos da SN; C e D) neurônios Phox2b do RTN. E) Efeitos da injeção 
bilateral de 6-OHDA ou veículo no CPu na frequência respiratória de animais não-
anestesiados. Abreviações: SNr: substância negra reticular; SNc: substância negra 
compacta; ml: leminiscu medial; VTA: área tegmental ventral; VII: núcleo motor do facial; 
py: trato piramidal. *diferença estatística em relação ao sham (Tuppy et al; 2015, 
modificada). 



 

 

6.0 CONCLUSÃO 

O diagnóstico da DP é baseado em manifestações de deficiências 

motoras que estão associadas primariamente a, pelo menos, 70% de perda de 

neurônios dopaminérgicos da porção compacta da SN (FEARNLEY; LEES, 

1991). Assim, o objetivo da terapia dessa patologia é a correção desses sintomas 

motores com a reposição da dopamina ausente (RAIPUT, 2001; BRONSTEIN et 

al., 2011; FACTOR, 2008). Entretanto, existem diversos sintomas debilitantes 

nessa patologia que não respondem ao tratamento de reposição de dopamina, 

como os sintomas não-motores dessa patologia (WOLTERS, 2009). Dentre 

esses sintomas, podemos citar deficiências cognitivas, disfunção autônoma e 

distúrbios do sono causados por problemas respiratórios como a AOS 

(BASSETTI, 2011; CHAUDHURI et al., 2011). Dessa forma, fica clara a 

existência de sintomas da DP que não respondem ao tratamento com reposição 

de dopamina, sendo de fundamental importância a procura de disfunções e 

degenerações extranigrais que estejam associadas à neurodegeneração 

nigroestriatal. O presente estudo associado a resultados prévios do laboratório 

sugerem que a degeneração dos neurônios dopaminérgicos da SNc, induzida 

pela injeção bilateral da toxina 6-OHDA no estriado, leva ao comprometimento 

da ventilação em condições de repouso e hipercapnia. Esses efeitos podem ter 

ocorrido devido a uma alteração na citoarquitetura neuronal de regiões 

envolvidas no controle da atividade respiratória, como, por exemplo, os 

neurônios quimiossensíveis do RTN. Uma das causas para essa alteração na 

citoarquitetura neuronal pode ser explicada pela existência de uma projeção 

existente entre a SN e o RTN que envolve a PAG. Concluímos ainda que a via 

entre PAG e RTN que é ativada pelo quimiorreflexo central apresenta-se 

degenerada no modelo animal induzido pela injeção de 6-OHDA. Isso sugere 

que o papel desta via nas respostas ventilatórias induzidas por hipercapnia 

possa estar prejudicado no modelo da DP, o que justificaria nesses animais uma 

menor resposta ventilatória à hipercapnia.  

A figura 19 representa o esquema que propomos com os dados obtidos 

na presente tese. Ele define uma via entre SNc e RTN por meio da PAG. Após 

a indução do modelo da DP induzido pela injeção de 6-OHDA no CPu, é possível 



 

observar a redução de neurônios em todas as regiões envolvidas, contribuindo 

para a deficiência respiratória observada neste modelo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Figura 19 -  Esquema representativo de projeções entre SN e RTN por meio da 
PAG e alterações na citoarquitetura neuronal desta via no modelo animal da DP 
induzido pela injeção de 6-OHDA 

O RTN (verde) é um importante grupo neuronal que contém os quimiorreceptores 
responsáveis por detectar aumento nos níveis de CO2  ou queda de pH, levando a um 
aumento nas respostas respiratórias por meio da ativação de grupos neuronais da VRC 
(amarelo). Nosso esquema propõe a existência de uma via indireta entre SNc (laranja) 
e RTN por meio da PAG (azul). Essa via é importante para as alterações respiratórias 
observadas na DP, visto que o no modelo experimental utilizado na presente tese (6-
OHDA injetada bilateralmente no CPu), essa via apresenta perda neuronal significativa 
em todas as regiões envolvidas (setas vermelhas), levando também à redução nas 
respostas respiratórias basais e promovidas pela ativação do quimiorreflexo central 
tanto em animais acordados quanto anestesiados. 
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