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RESUMO 

TOTOLA, L. T. Alterações respiratórias e neuroanatômicas em áreas do 

tronco encefálico em modelos experimentais de epilepsia.  2018.  128 f. 

Tese (Doutorado em Fisiologia Humana) - Instituto de Ciências Biomédicas, 

Universidade de São Paulo, São Paulo, 2018.  

 

 A morte súbita inexplicável na epilepsia (SUDEP) ainda está sujeita a 

várias controvérsias na literatura. No entanto, uma das possíveis causas de 

óbito são as apnéias observadas durante o sono, promovendo aumento dos 

níveis de CO2 (hipercapnia) e/ou diminuição dos níveis de O2 (hipoxemia). Tem 

sido especulado que essas alterações podem estar associadas às disfunções 

na atividade dos neurônios quimiossensíveis localizados no tronco encefálico. 

Além disso, é possível que os distúrbios respiratórios poderiam envolver 

alterações na neurotransmissão serotoninérgica. Os neurônios 

quimiossensíveis, localizados no núcleo retrotrapezoide (RTN), constituem um 

dos principais grupamentos responsáveis por controlar a atividade respiratória. 

O RTN recebe uma densa inervação serotoninérgica dos vários subnúcleos da 

rafe. Diante das várias lacunas na literatura, sobre as alterações respiratórias 

como possíveis causadoras de morte inexplicável na epilepsia, o presente 

estudo procurou entender quais eram as possíveis alterações respiratórias e 

neuroanatômicas no tronco encefálico observadas em dois modelos 

experimentais de epilepsia: ratos Wistar audiogênicos (cepa WAR) e animais 

submetidos à estimulação da amígdala (kindling rápido da amígdala - ARK). Os 

animais WAR apresentaram uma redução da ventilação (VE) basal (332 ± 105, 

vs. Wistar: 505 ± 36 ml/kg/min) e uma redução da resposta ventilatória a 

hipercapnia (7% CO2) (813 ± 341, vs. Wistar: 1661 ± 177 ml/kg/min). No 

modelo ARK, observamos apenas que a resposta de taquipnéia ao aumento do 

CO2 foi reduzida (126 ± 6 vs controle: 143 ± 6 rpm) comparado com o grupo 

controle.  

Em outro protocolo experimental, os animais WAR foram submetidos à 

exposição em hipercapnia durante um período de 3 horas para a expressão da 

proteína fos. Nesses animais, observamos uma redução no número de 

neurônios imunorreativos para fos na região do RTN e na região da rafe pálido 



e obscurus. Por outro lado, observamos um aumento do número de neurônios 

imunorreativos para fos na região do locus coeruleus. Os animais WAR 

também apresentaram uma redução significante do número de varicosidades 

serotoninérgicas na superfície ventral da região do RTN, quando comparados 

com os ratos Wistar. Essa redução foi devida a uma redução no número de 

neurônios imunorreativos para serotonina na rafe pallidus e obscurus. Por fim, 

observamos também que aumento da VE produzida pela injeção unilateral de 

serotonina no RTN foi menor nos animais WAR quando comparado aos 

animais Wistar.  

No modelo de epilepsia de ARK quando submetidos à hipercapnia de 3 

horas, observamos também uma redução no número de neurônios 

imunorreativos a expressão de fos na região do RTN e na região do núcleo do 

trato solitário. Da mesma maneira aos animais WAR, observamos um aumento 

do número de neurônios imunorreativos para fos na região do locus coeruleus. 

 Considerando estes resultados, sugere-se que nos modelos 

experimentais de epilepsia utilizados no presente estudo, observamos uma 

redução da atividade respiratória basal e na resposta ventilatória à hipercapnia, 

bem como uma alteração neuroanatômica no tronco encefálico. Assim, 

gostaríamos de sugerir que ambos os modelos experimentais de epilepsia, 

utilizados no presente estudo, podem ser considerados modelos experimentais 

de epilepsia com o objetivo de se estudar distúrbios respiratórios e 

possivelmente correlacionar com mortes súbitas inexplicáveis na epilepsia.  

  

Palavra chave: Epilepsia; WAR; Kindling da Amígdala; RTN; Respiratório, 

SUDEP 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

TOTOLA, L. T. Respiratory and anatomical changes within the brainstem 

in experimental epilepsy models. 2018. 128 f. Thesis (Doctorate in Human 

Physiology) - Institute of Biomedical Sciences, University of São Paulo, São 

Paulo. 

Unexplained sudden death in epilepsy (SUDEP) is still subject to several 

controversies in the literature. However, one of the possible causes of death are 

the apneas observed during sleep, promoting an increase in CO2 levels 

(hypercapnia) and/or a decrease in O2 levels (hypoxemia). It has been 

speculated that these changes may be associated with dysfunctions in 

chemosensitive neurons. In addition, it is possible that respiratory disorders 

may involve changes in serotonergic neurotransmission. The chemosensitive 

neurons located in the retrotrapezoid nucleus (RTN) are one of the main groups 

responsible for controlling respiratory activity. The RTN receives a dense 

serotonergic innervation of the various subnuclei of rafe. The present study 

sought to understand the possible respiratory alterations observed in two 

models of epilepsy: audiogenic Wistar rats (WAR strain) and rapid amygdala 

kindling (ARK). WAR animals showed a reduction in baseline ventilation (332 ± 

105, vs. Wistar: 505 ± 36 ml/kg/min) and a reduction in hypercapnic (7% CO2) 

ventilatory response (813 ± 341, vs. Wistar: 1661 ± 177 ml/kg/min). In the ARK 

model, we only observed that the tachypnea response to CO2 was reduced 

(126 ± 6 vs control: 143 ± 6 rpm). 

 In a different experimental protocol, WAR animals were exposed to 

hypercapnia for a period of 3 hours in order to have the fos protein expression. 

In these animals, we observed a reduction in the number of fos-immunoreactive 

neurons in the RTN region and in the raphe pallidus and obscurus. On the other 

hand, we observed an increase in the number of fos-immunoreactive neurons of 

the locus coeruleus. WAR animals also showed a significant reduction in the 

number of serotonergic varicosities of the ventral medullary surface. This 

reduction was due to a reduction in the number of serotonin-immunoreactive 

neurons in raphe pallidus and obscurus. Finally, we also observed that the 

increase in VE produced by the unilateral injection of serotonin in the RTN was 

lower in the WAR animals when compared to the Wistar rats. 



 In the ARK epilepsy model submitted to 3 hour of hypercapnia, we also 

observed a reduction in the number of fos-immunoreactive neurons in the RTN 

region and in the region of the nucleus of the solitary tract. In the same way as 

WAR animals, we observed an increase in the number of fos-immunoreactive 

neurons in the locus coeruleus region. 

  Considering these results, it is suggested that in the experimental models 

of epilepsy used in the present study, we observed a reduction of basal 

respiratory activity and hypercapnic ventilatory response, as well as a 

neuroanatomic changes in the brainstem. Thus, we would like to suggest that 

both experimental models of epilepsy used in the present study can be 

considered good experimental models of epilepsy in order to study respiratory 

disorders and possibly correlate with sudden  unexplained deaths in epilepsy. 

 

Key words: Epilepsy; WAR; Kindling of the Amygdala; RTN; Respiratory, 

SUDEP 
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1. INTRODUÇÃO  

O termo “epilepsia” derivou do verbo grego epilambanein que significa 

ser tomado, atacado ou possuído”. Essa enfermidade é considerada uma das 

alterações do sistema nervoso central (SNC) conhecidas há mais tempo. Há 

mais de 4000 a.c já era representada em papiros egípcios e atribuída a uma 

entidade maléfica. Nos dias atuais, a epilepsia é considerada doença 

encefálica caracterizada pela interrupção recorrente e imprevisível da função 

normal do encéfalo. A essa interrupção é dado o nome de ataques epiléticos 

(Fisher et al., 2005). Apesar da definição de epilepsia ser motivo ainda de 

várias discussões na literatura, a liga internacional contra epilepsia (ILAE- do 

inglês International League Against Epilepsy) define a epilepsia como um 

distúrbio da função encefálica caracterizada pela predisposição à geração de 

crises epiléticas com conseqüências neurobiológicas, cognitivas, psicológicas e 

sociais, sendo que pelo menos uma crise epilética deve de fato acontecer. As 

crises epiléticas são definidas como sinais ou sintomas transitórios decorrentes 

da atividade neuronal excessiva ou desincronizada no encéfalo (Fisher et al., 

2005). No entanto, essa definição foi atualizada para uma melhor 

compreensão, sendo considerada a epilepsia como um distúrbio associado a 

convulsões espontâneas e recorrentes (Fisher et al., 2014). A definição de 

epilepsia requer a ocorrência da seguinte cadeia de eventos: a) pelo menos 

duas convulsões epilépticas não provocadas (ou reflexas) com mais de 24 

horas de intervalo; b) uma convulsão epiléptica não provocada (ou reflexa) com 

probabilidade de novas convulsões semelhantes nos próximos 10 anos, ou c) 

em indivíduos com síndrome epiléptica (Fisher et al., 2014). 
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As epilepsias são classificadas quanto ao início das crises convulsivas e 

podem apresentar etiologias diversas como sendo idiopáticas (sem causa 

definida e sem lesão estrutural), sintomáticas (com lesão estrutura) ou 

criptogênicas (presumivelmente sintomáticas, mas sem uma lesão aos exames 

de imagem, isto é, causa oculta). Podemos observar que as causas mais 

freqüentes para desenvolver epilepsia são: anomalia cerebral durante o 

desenvolvimento; traumatismo craniano; hemorragias; anóxia durante o parto; 

tumores; infecções cerebrais; crises prolongadas e febris (Ilae, 1985; Scheffer 

et al., 2017).  

As crises epiléticas focais são originadas dentro de redes neurais, 

limitadas a um hemisfério encefálico, podendo ser discretamente localizada ou 

amplamente distribuída. As convulsões focais podem ter origem em estruturas 

subcorticais e são subdivididas em crises focais simples (sem 

comprometimento da consciência), crises focais complexas (com 

comprometimento parcial ou total da consciência) ou ainda crises focais 

 
 

Figura 1) Classificação operacional expandida de diversos tipos de epilepsia. Em 
vermelho estão representadas as novas categorias de crises (modificado do texto original  -
Fisher et al., 2017). 
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simples ou complexas, evoluindo para crises secundariamente generalizadas 

(Fig. 1). 

As crises generalizadas têm início em alguma região do encéfalo e 

rapidamente atingem redes neurais propagando-se  bilateralmente. Essas 

redes podem incluir estruturas corticais e subcorticais (Berg et al., 2010). A 

figura 1 define a classificação mais recente dos diversos tipos de epilepsia da 

ILAE. 

Segundo a organização mundial da saúde (OMS), existem atualmente 

50 milhões de pessoas com epilepsia, sendo uma incidência de 4 a 10 para 

cada 1000 pessoas. Isso caracteriza como sendo a patologia neurológica de 

elevada incidência em todo o mundo. A epilepsia demanda um alto custo para 

tratamentos em todos os países, assim, vem crescendo o número de estudos e 

o entendimento sobre essa patologia de difícil controle e tratamento. Em 

termos epidemiológicos, 80% dos pacientes diagnosticados com epilepsia são 

de países de baixa e média renda. Atualmente, temos que de 7 a 14 para cada 

1000 pessoa apresentam incidências de epilepsia em regiões de baixa e média 

renda. Mais alarmante ainda é o fato de que 3/4 desses pacientes, evoluindo 

na maioria dos casos para o óbito. Acredita-se que o número elevado de casos 

de epilepsia em países de média e baixa renda baixa é provavelmente devido 

ao aumento dos riscos de condições endêmicas, como malária ou 

neurocisticercose, a maior incidência de lesões no trânsito, lesões relacionadas 

ao parto e indisponibilidade de programas preventivos de saúde. No Brasil, 

temos uma prevalência de aproximadamente 12 para cada 1.000 pessoas 

diagnosticadas com epilepsia (Marino Junior et al., 1986).  
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Considerando o fato de que a epilepsia é uma patologia com elevada 

incidência na população e apresentar um elevado custo ao tratamento, várias 

linhas de estudos estão tentando compreender melhor os mecanismos da 

epilepsia com o objetivo de tentar melhorar a qualidade de vida dos pacientes 

(Garcia-Cairasco et al., 1998; Surges, Scott, et al., 2010; Fazan et al., 2011; 

Dlouhy et al., 2015; Richerson et al., 2016; Totola et al., 2017; Feng et al., 

2018; Kim et al., 2018; Patodia et al., 2018). Assim, acreditamos que os nossos 

estudos procuram acrescentar algumas peças no complexo quebra-cabeça 

para o entendimento dos mecanismos envolvidos na patologia da epilepsia. No 

nosso estudo, utilizamos dois modelos experimentais de epilepsia: a) o modelo 

de epilepsia audiogênico que consiste em uma linhagem de ratos Wistar com 

predisposição a desenvolverem epilepsia audiogênica e b) modelo de epilepsia 

de estimulação rápida do complexo amigdalóide. 

 

1.1 Modelo experimental 1: Rato Wistar Audiogênico (WAR)  

Os primeiros relatos de convulsões audiogênicas foram descritas no ano 

de 1924, pelo pesquisador Russo Studenzov (Poletaeva et al., 2017), em que 

foram observadas crises convulsivas em alguns animais Wistar após  elevados 

valores de decibéis (dB). Posteriormente, nos anos de 1947 e 1948, Krushisky 

e seus colaboradores investigaram as crises convulsivas mediante estímulos 

audiogênicos e sua relação com a excitabilidade exacerbada no SNC. O 

primeiro artigo descrevendo epilepsia audiogênica e uma possível correlação 

genética foi publicado em 1949 na revista “Advances of Contemporary Biology”, 

e foi chamada de "reação patológica ao som, determinado pela alta 

excitabilidade". Na época, não podia correlacionar as crises convulsivas com a 

hereditariedade ou alterações genéticas, pois esses termos só foram 
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mencionados a partir de 1960. A cepa foi denominada KM (Krushinsky-

Molodkina) (Poletaeva et al., 2017) e permitiu que vários outros grupos de 

pesquisa pudessem se envolver no estudo dos mecanismos da epilepsia 

audiogênica (Jobe et al., 1973; Schreiber e Graham, 1976; Seyfried et al., 

1980; Jobe et al., 1982; Ko et al., 1982; Zhao et al., 1985; Van Luijtelaar e 

Coenen, 1986; Marescaux et al., 1987; Skradski et al., 1998; Skradski et al., 

2001; Doretto et al., 2003; Prieto-Martin et al., 2012; Carballosa-Gonzalez et al., 

2013; Garcia-Cairasco et al., 2017; Poletaeva et al., 2017; Prieto-Martin et al., 

2017).  

O rato Wistar Audiogênico (WAR) é uma cepa suscetível às crises 

convulsivas mediante estímulos audiogênicos acima de 120 dB. Essa cepa de 

animais foi produzida há mais de 20 anos pelo laboratório do Prof. Dr. Norberto 

Garcia-Cairasco, da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto (FMRP/USP) 

(Garcia-Cairasco et al., 1996; Garcia-Cairasco, 2002; Doretto et al., 2003). A 

cepa WAR é considerada um modelo de epilepsia, pois replica todas as crises 

tônico-clônicas relatadas em seres humanos.  

A estimulação sonora induz um padrão inicial de comportamentos 

progressivos caracterizados por crises tônico-clônicas, isto é, primeiramante 

temos contrações sustentadas tônicas dos músculos seguidas de períodos de 

contrações musculares alternadas com relaxamento (clônica) e opistótono, 

agitação, saltos e uma atonia muscular que pode terminar com apnéia e 

depressão pós-ictal (falta de reflexos posturais e nociceptivos). Todos esses 

padrões foram observados de forma consistente em todos os animais da cepa 

WAR (Garcia-Cairasco et al., 1996; Garcia-Cairasco, 2002). 
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Convulsões audiogênicas agudas dependem da ativação das estruturas 

do tronco encefálico e de estruturas límbicas, sendo, portanto, chamadas de 

convulsões mistas (Faingold, Gehlbach, et al., 1986; Faingold, Travis, et al., 

1986; Garcia-Cairasco et al., 1993), mais especificamente estruturas do 

colículo inferior, que faz parte da via acústica (Kesner, 1966; Browning, 1986; 

Faingold et al., 1988; Garcia-Cairasco e Sabbatini, 1991; Garcia-Cairasco et al., 

1992) e do colículo superior, que é uma área importante na integração 

sensório-motora (Stein e Meredith, 1990) (Fig. 2). Há também uma ativação da 

 
 
Figura 2) Via de ativação das crises convulsivas audiogênicas. A via aferente da crise 
convulsiva audiogênica envolve a ativação da cóclea, que por sua vez atingirá o núcleo 
central da colículo inferior (1). Sugere-se que o início da transdução sensório-motora ocorra 
nos núcleos corticais do colículo inferior, em estreita interação com as camadas profundas 
do colículo superior (2). Embora o tálamo geniculado medial e o córtex auditivo sejam 
certamente ativados pelo som, nenhuma área é essencial para o processamento oriundo e 
agudo da crise audiogênica, uma vez que sua ablação maciça não modifica a integridade 
das crises audiogênicas. Assim, a convulsão audiogênica aguda pode usar substratos 
mesencéfalos a partir de conexões do colículo inferior e superior com a formação reticular e 
níveis da medula espinhal (3). Nesses circuitos, a substancia periaquedutal, substancia 
negra e reticular podem modular as vias das crises convulsivas audiogênicas, 
particularmente nas interações autonômas sensório-motoras e sensoriais (4). Em ratos 
audiogênicos, não apenas as regiões do mesencéfalo, mas também o prosencéfalo são 
ativados, basicamente através de conexões entre o núcleo genicular, amígdala e colículo 
inferior (5). (Modificado do texto original) (Garcia-Cairasco et al., 1993). 
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amígdala, hipocampo, sendo que posteriormente o córtex é gradualmente 

recrutado e, concomitantemente, mudanças comportamentais são observadas 

na evolução das crises convulsivas (Dutra Moraes et al., 2000).  

 

1.2 Modelo experimental 2: kindling rápido da amígdala 

 A epilepsia do lobo temporal (ELT) está particularmente associada a 

anormalidades autônomas, além de alterações comportamentais e 

eletroencefalográficas (EEG) (Moseley et al., 2013). Dentre a variedade de 

modelos experimentais de epilepsia, o kindling tem sido utilizado como modelo 

clinicamente relevante para o estudo da ELT (Mcnamara et al., 1980; Lothman 

et al., 1985; Fisher, 1989; Sato et al., 1990; Ebert e Loscher, 1995; Ebert e 

Koch, 1996; Loscher e Ebert, 1996; Loscher, 2002; Bertram, 2007; Loscher e 

Brandt, 2010; Loscher, 2011; Kandratavicius et al., 2014; Bertram e Department 

of Neurology, 2017).  

O kindling de amígdala geralmente consiste na estimulação elétrica 

excitatória diária do complexo amigdalóide (Mcnamara et al., 1980; Lothman et 

al., 1985; Fisher, 1989; Löscher et al., 1995; Loscher e Ebert, 1996; Loscher e 

Brandt, 2010). Uma alternativa rápida e eficiente para este modelo é o kindling 

rápido da amígdala (ARK), originalmente descrito por Lothman e colaboradores 

(1985), é capaz de induzir um aumento progressivo nas respostas 

comportamentais e de EEG com apenas 10 estímulos elétricos diários, por um 

período de 2 dias (Racine, 1972b; a; Mcnamara et al., 1980; Lothman et al., 

1985; Fisher, 1989; Foresti et al., 2008; Loscher e Brandt, 2010). 

A amígdala é composta por vário subnúcleos que compõe o sistema 

límbico, está envolvida em uma variedade de aspectos comportamentais e é 
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considerado um importante centro regulatório do sistema nervoso autônomo, 

envolvido no controle respiratório e cardiovascular (Ledoux et al., 1990; Saper, 

2002; Sah et al., 2003). Estudos indicam que a atividade rítmica do sistema 

límbico possa estar correlacionada com a atividade rítmica de neurônios 

respiratórios da coluna respiratória bulbar e assim modular a respiração 

(Onimaru e Homma, 2007; Zelano et al., 2016).  

Pacientes diagnosticados com epilepsia e com episódios de crises 

focais, não foram observados períodos de apnéia. No entanto, quando as 

atividades epiléticas se espalham por todo o cérebro, atingindo a região da 

amígdala, uma apnéia seguida por uma diminuição na saturação arterial foi 

relatada (Dlouhy et al., 2015). Além disso, quando a região basolateral da 

amígdala foi estimulada, os pacientes apresentaram a mesma apnéia com 

redução da saturação arterial de oxigênio (Dlouhy et al., 2015). Em 

concordância com o descrito anteriormente, Lacuey e colaboradores (2017) 

demonstraram que a estimulação elétrica da amídala e do hipocampo foi capaz 

de induzir apnéia, em especial na fase expiratória, sugerindo uma importante 

conexão funcional entre as estruturas da amígdala-hipocampo e os neurônios 

do tronco encefálico envolvidos no controle respiratório (Lacuey et al., 2017).  

Considerando que os pacientes com epilepsia têm um elevado risco de 

SUDEP, um estudo do grupo do Prof. George Richerson sugeriu que 

anormalidades ventilatórias pós-ictais podem ser importantes nos casos de 

mortes súbitas (Kim et al., 2018). Assim, estudos têm reconhecido que as 

convulsões comumente causam apnéia e diminuição da saturação de oxigênio 

(Bateman et al., 2008), podendo ser uma das principais causas de óbito em 

pacientes portadores dessa patologia. No entanto, ainda faltam maiores 
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esclarecimentos se realmente as disfunções respiratórias seriam os principais 

causadores das mortes súbitas nas epilepsias, pois outra linha de pensamento 

acredita que distúrbios cardíacos poderiam ser as principais causas de mortes 

súbitas (Goddard, 1969; Goddard et al., 1969; Mcnamara et al., 1980; Lothman 

et al., 1985; Fisher, 1989; Ebert e Loscher, 1995; Löscher et al., 1995; Loscher 

e Ebert, 1996; Bertram, 2007; Foresti et al., 2008; Loscher e Brandt, 2010).  

 

1.2 A morte súbita não explicada nas epilepsias (SUDEP) 

As estatísticas sugerem que até seis pessoas morrem por dia nos EUA 

de SUDEP, apresentando uma incidência média de quatro mortos para cada 

1000 pacientes por ano  (Shorvon e Tomson, 2011; Thurman et al., 2011). Na 

maior parte dos casos, os indivíduos são saudáveis (excluindo o diagnóstico de 

epilepsia), mas são inesperadamente encontrados mortos com a evidência de 

um ataque epilético recente. É surpreendente que a SUDEP permanece em 

grande parte desconhecida para público em geral e, mais alarmante, para 

muitos profissionais da área da saúde. De acordo com um relatório recente, 

apenas 56% dos pediatras canadenses que cuidam de pacientes com epilepsia 

tinham conhecimento de que crianças com epilepsia apresentam um risco 

aumentado de morte súbita e apenas 33% dos pediatras conheciam o termo 

SUDEP (Donner et al., 2012).  

SUDEP pode ser definido como a morte de pacientes com epilepsia de 

forma súbita, inesperada, testemunhada ou não, não decorrente de um trauma 

e nem de afogamento, com ou sem evidências de uma convulsão (Nashef, 

1997). A SUDEP apresenta alguns fatores de risco, incluindo: a) idade precoce 

do início das convulsões, b) epilepsia refratária crônica, c) sexo masculino e d) 
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dormir na posição de decúbito ventral (Shorvon e Tomson, 2011; Thurman et 

al., 2011). O fator de risco mais consistente para SUDEP é a freqüência 

de convulsões tônico-clônicas generalizadas (Hesdorffer et al., 2011). Muitos 

dos fatores de risco são constantemente relatados através da literatura, 

mostrando a necessidade de ampliarmos a compreensão dos mecanismos 

subjacentes à SUDEP.  

É importante lembrar que distúrbios no sistema cardiorrespiratório são 

considerados fatores de elevado risco para o óbito, isto é podemos ter uma 

interrupção da respiração e/ou do funcionamento inadequado do sistema 

cardiovascular. Existem muitos eventos ictais (período durante a crise 

convulsiva) que poderiam levar a um destes dois resultados e, 

conseqüentemente, a SUDEP. Por exemplo, há evidências de que as 

convulsões podem induzir arritmias ou depressão respiratória no período ictal  

(Lee et al., 1999; Colugnati et al., 2005; Tomson et al., 2008; Surges et al., 

2009).  

A SUDEP 

ainda não está 

totalmente 

elucidada, 

porém, uma das 

hipóteses seria 

de etiologia 

cardiogênica. 

Sendo assim, 

estudos 

 
 
Figura 3) Registros respiratórios e de atividade elétrica do 
coração de pacientes com epilepsia no período pós-ictal. 
Episódios transitórios de apneia (>10s), assistolia (>5s) e bradicardia 
(<45 batimentos por minuto) são ilustrados, juntamente com apnéia 
terminal e assistolia. Anormalidades cardiorrespiratórias foram 
sempre observadas nos primeiros três minutos no período pós-ictal. A 
apnéia terminal sempre precedeu a assistolia terminal (Ryvlin et al., 
2013).  
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anatômicos e patológicos mostram que lesões tanto no tecido cardíaco quanto 

encefálico de pacientes com epilepsia podem ser causas de morte súbitas 

(Falconer e Rajs, 1976; Dasheiff e Dickinson, 1986). Deste modo, as arritmias 

são acompanhadas por um desarranjo dos mecanismos neurais de controle 

cardiovascular, levando a situações de taquicardia, bradicardia ou assistolia 

cardíaca. Trabalhos da literatura também já relataram alterações no 

eletrocardiograma (ECG) como o desnivelamento do segmento ST e um 

aumento do intervalo QT (Lathers e Schraeder, 1982; Drake et al., 1993; 

Natelson e Chang, 1993; Opherk et al., 2002; Damasceno et al., 2013). 

Benowitz e colaboradores (1986) mostraram um aumento das concentrações 

plasmáticas de adrenalina após a indução do status epilepictus em ovelhas 

(Benowitz et al., 1986).   

Em animais WAR, há evidências de um aumento da frequência cardíaca 

e da pressão arterial sistólica decorrente do aumento no tônus simpático, o que 

pode induzir o aparecimento de doença cardíaca hipertrófica, levando a 

aumento do intervalo QT (Fazan et al., 2015). Com isso, teríamos um aumento 

do risco de arritmias cardíacas, podendo levar a morte espontânea no modelo 

WAR (Damasceno et al., 2013). Dessa maneira, a disfunção cardiovascular no 

período ictal poderia ser um dos fatores preponderantes para a SUDEP 

(Neufeld et al., 2009; Brotherstone et al., 2010; Surges, Adjei, et al., 2010; 

Surges, Scott, et al., 2010; Surges, Taggart, et al., 2010; Surges e Walker, 

2010).  

No entanto, outra possível causa de óbito nessa patologia seriam as 

apnéias observadas durante o sono, promovendo aumentos dos níveis de CO2 

(hipercapnia) e/ou quedas dos níveis de O2 (hipoxemia). Em um estudo 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Benowitz%20NL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=3963763
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globalizado, organizado pela Unidade de Monitoramento de Epilepsia 

(MORTEMUS), foram registradas as alterações cardiorrespiratórias em 

pacientes diagnosticados com epilepsia e pode-se observar um padrão 

consistente de períodos de redução da frequência respiratória após as crises 

tônico-clônicas generalizadas (Fig. 3) (Ryvlin et al., 2013). Segundo Patodia 

(2018), foram identificados, em pacientes que evoluíram para o óbito e foram 

diagnosticadas com SUDEP, uma redução de neurônios localizados em áreas 

encefálicas responsável pela respiração e quimiorrecepção central (Patodia et 

al., 2018). 

 Diante das várias lacunas na literatura sobre as alterações 

cardiorrespiratórias como possível causa de morte inexplicável na epilepsia, o 

presente estudo procurou esclarecer um possível mecanismo para as possíveis 

alterações respiratórias observadas em modelos de epilepsia, bem como 

alterações em grupamentos neuronais específicos envolvidos na geração da 

atividade respiratória. Portanto, uma das nossas hipóteses seria que os 

mecanismos centrais de controle respiratório na fase pós-ictal estariam 

alterados, promovendo alterações nas concentrações dos níveis de gases no 

sangue, o que poderia levar a um maior risco de morte desses pacientes. 

 

1.3 Núcleo retrotrapezóide como importante centro integrador de respostas 

respiratórias 

Como dito anteriormente, a SUDEP ainda é motivo de várias 

controvérsias na literatura e uma das possíveis causas de óbito são as apnéias 

durante o sono. Acredita-se também que as possíveis alterações respiratórias 

observadas nesses pacientes possam envolver modificações na 
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neurotransmissão serotoninérgica (Massey et al., 2014). Na superfície 

ventrolateral do bulbo, na região do núcleo retrotrapezóide (RTN), existe um 

grupamento de neurônios que são classificados como quimiossensíveis e 

constituem um dos principais grupamentos neurais responsáveis por controlar 

a atividade respiratória (Nattie et al., 1993; Guyenet et al., 2005; Rosin et al., 

2006; Takakura et al., 2006). Trabalhos anteriores mostraram que esses 

neurônios estão envolvidos na quimiorrecepção central (Nattie e Li, 2002; 

Feldman et al., 2003) e respondem à hipercapnia (aumento da concentração de 

CO2) (Sato et al., 1992; Putnam et al., 2004). Este núcleo é constituído por 

aproximadamente 2000 neurônios no rato, os quais se estendem ventralmente 

ao núcleo motor do facial desde sua porção mais caudal até a porção caudal 

do corpo trapezóide, englobando uma distância de aproximadamente 2,0 mm 

(Takakura et al., 2008; Takakura et al., 2014). Até o presente momento, sabe-

se que os neurônios do RTN são neurônios não colinérgicos e não 

adrenérgicos, são altamente responsivos à substância P e a serotonina e são 

neurônios predominantemente glutamatérgicos, além de expressarem 

imunorreatividade para galanina e neuromedina B  (Rosin et al., 2006; 

Takakura et al., 2008; Stornetta et al., 2009; Guyenet e Mulkey, 2010; Takakura 

et al., 2014; Shi et al., 2017). Essas assinaturas bioquímicas do RTN podem 

ser identificadas por imuno-histoquímica e utilizadas como referência para 

identificação e delimitação do núcleo (Mulkey et al., 2004; Dubreuil et al., 2008; 

Takakura et al., 2008; Abbott et al., 2009; Guyenet e Bayliss, 2015).  

Os neurônios do RTN recebem diversas influências sinápticas, incluindo 

a inervação serotoninérgica proveniente dos núcleos da Rafe, (Mulkey et al., 

2007). Está bem descrito na literatura que os neurônios serotoninérgicos da 
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Rafe desempenham uma função essencial em diversas funções fisiológicas 

como a respiração, a quimiorrecepção central e o controle da temperatura 

corporal (Richerson, 2004a; Corcoran et al., 2009; Ptak et al., 2009; Teran et 

al., 2014). Um estudo recente mostrou que a estimulação seletiva dos 

neurônios da rafe obscurus promoveu um aumento da atividade respiratória e 

uma potencialização da resposta respiratória ao qumiorreflexo (Depuy et al., 

2011). Hodges e colaboradores (2009) mostraram em camundongos neonatos 

Lmx1bf/f/p (apresentam uma redução de 99% dos neurônios serotoninérgicos) 

uma irregularidade do ritmo respiratório, hipoventilação e apnéias respiratórias, 

podendo ser um mecanismo para a morte súbita na infância (Hodges et al., 

2009).  

Dessa maneira, parece existir uma correlação muito próxima entre os 

neurônios serotoninérgicos da rafe e os neurônios quimiossensíveis do RTN no 

controle da atividade respiratória. Com isso, uma segunda hipótese do nosso 

trabalho é que a comunicação entre os neurônios serotoninérgicos da rafe e os 

neurônios quimiossensíveis do RTN esteja prejudicada, comprometendo a 

homeostase respiratória nos modelos de epilepsia. 

Outra região encefálica envolvida no controle da ventilação, já bastante 

estudada e de extrema importância para a geração do ritmo da inspiração 

(atividade de neurônios marcapasso) é o complexo de pré-Botzinger (pré-BoC). 

Esse grupamento neuronal está localizado ventralmente à porção compacta do 

núcleo ambíguo e se estende caudalmente até o local em que o núcleo 

reticular lateral se divide, apresenta uma extensão de aproximadamente 300 

µm com uma população de 3000 neurônios. (Smith et al., 1991; Feldman et al., 

2003; Feldman e Del Negro, 2006; Yang e Feldman, 2018). É formado por uma 
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população heterogênea de neurônios (Gray et al., 1999), mas a maioria 

expressam imunorreatividade para receptores NK1, somatostatina, 

neuromedina B e peptídeo liberador de gastrina (GRP), além de serem 

glutamatérgicos e expressarem o fator de transcrição brain homeobox protein 1 

(DBX-1) (Guyenet et al., 2002; Picardo et al., 2013; Revill et al., 2015; Del 

Negro et al., 2018). Ademais, o complexo de pré-BotC recebe e envia 

projeções para varias áreas encefálicas para modular a atividade respiratória 

(Yang e Feldman, 2018).   

 Assim, diante de todo o exposto, no presente trabalho procuramos 

elucidar alguns possíveis mecanismos de controle respiratório que poderiam 

estar prejudicados em modelos experimentais de epilepsia. Mais 

especificamente, iremos avaliar distúrbios respiratórios basais e durante o 

desafio do sistema respiratório (aumento dos níveis de CO2), bem como 

alterações em grupamentos neurais localizados no tronco encefálico e 

envolvidos no controle/modulação da atividade respiratória. Para isso, 

decidimos estudar dois modelos de epilepsia que apresentam crises tônico-

clônicas: modelo de epilepsia audiogênica (animais WAR) e modelo de 

estimulação rápida da amígdala (ARK).  
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2 OBJETIVOS 

Diante dos aspectos discutidos acima, os principais objetivos explorados 

no presente trabalho foram: 

 

1) Avaliar as alterações respiratórias basais e na resposta ventilatória a 

hipercapnia nos modelos experimentais de epilepsia audiogênica e na epilepsia 

de estimulação da amígdala; 

 

2) Investigar alterações neuroanatômicas em diversos grupamentos neuronais 

do tronco encefálico nos modelos experimentais de epilepsia audiogênica e na 

epilepsia de estimulação da amígdala; 

 

3) Avaliar o envolvimento da sinalização serotoninérgica no modelo de 

epilepsia audiogênica. 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

3.1 Cuidados Éticos  

 Os procedimentos realizados neste estudo estão de acordo com os 

Princípios Éticos de Experimentação Animal adotados pelo Conselho Nacional 

de Controle de Experimentação Animal (CONCEA) e foram aprovados pela 

Comissão de Ética no Uso de Animais (CEUA) da Universidade de São Paulo 

(ICB-USP) em 02/10/2014, registrado sob número 108, na folha 21, do livro 3. 

  

3.2 Animais 

Foram utilizados 22 ratos wistar adultos (N = 10 sem estimulação e N = 

12 com estímulo audiogênico) e 25 ratos wistar audiogênicos (WAR) (N = 7 

sem estimulação e N = 18 com estímulo audiogênico - "kindling"), com peso 

variando entre 250 e 380 gramas. No modelo de kindling rápido da amígdala 

(ARK) foram utilizados 14 ratos wistar adultos, (N = 6 sem estimulação e N = 8 

com estimulação da amígdala), com peso variando entre 320 e 350 gramas. Os 

animais foram procedentes do Biotério Central do Instituto de Ciências 

Biomédicas (ICB) da Universidade de São Paulo e também fornecidos pelo 

Laboratório de Neurofisiologia e Neuroetologia Experimental sob a 

coordenação do Prof. Dr. Norberto Garcia-Cairasco (Faculdade de Medicina de 

Ribeirão Preto/USP). Os animais foram mantidos em caixas individuais com 

água e ração (Nuvlab) ad libitum. A temperatura de 22º e umidade do biotério 

foram controladas. O ciclo claro-escuro do biotério foi mantido como de 12 

horas dia e 12 horas noite.  
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3.3 Modelo de ratos wistar audiogênicos (WAR) 

O protocolo de kindling audiogênico, isto é a estimulação crônica sonora, 

foi o mesmo utilizado por Dutra Moraes e colaboradores (Dutra Moraes et al., 

2000). Em resumo, ratos Wistar (N = 12) e WAR (N = 18) foram colocados em 

um caixa de acrílico (altura: 32 cm, diâmetro: 30 cm), isolado acusticamente, 

localizado dentro de uma câmara a prova de som (45 × 45 × 40 cm), em que, 

após um minuto de aclimatação, foram submetidos a um estimulo sonoro de 

120 dB de banda larga com um tempo máximo de um minuto de duração. Após 

estimulação, os animais retornaram para as suas gaiolas de origem. O 

protocolo foi repetido 20 vezes, sendo duas vezes ao dia (de manhã e no final 

da tarde) por 10 dias. Durante as sessões, o comportamento animal foi 

registrado para posterior análise comportamental (Fig. 4). Quando os animais 

apresentaram convulsões, estes foram registrados com um Índice de 

Gravidade de Convulsão Mesencefálica (modificado como um índice de 

gravidade categorizado (cSI) por Rossetti e colaboradores (2006) (Garcia-

Cairasco et al., 1996; Rossetti et al., 2006) ou o Índice de Gravidade de 

Racine's  para convulsões límbicas (LI) (Fig. 4) (Racine et al., 1972). A 

estimulação sonora foi interrompida assim que foram observadas crises tônico-

clônicas generalizadas de pontuação cSI = 4 (Fig. 4). Depois disso, os animais 

foram observados durante um minuto adicional. Os animais foram 

considerados "kindling" (N = 13 em 18) quando, pelo menos, três convulsões 

límbicas foram observadas após o estímulo sonoro. O grupo controle (animais 

Wistar) (N = 12) foi manipulado igualmente aos animais WAR.  
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3.4 Modelo kindling rápido da amígdala (ARK) 

Os ratos foram inicialmente submetidos à cirurgia estereotáxica para 

implante bilateral de eletrodos (fio de aço inoxidável com teflon isolado; Ø 127 

μm; A-M Systems) na amígdala basolateral (BLA; AP: -2,3 mm; ML: -4,7 mm; 

DV: - 7,1 mm [da superfície do crânio]), sendo a amígdala basolateral esquerda 

implantada eletrodo tripolar para estímulo e registro, enquanto a amígdala 

basolateral direita com eletrodo bipolar para registro. Um parafuso soldado a 

um minúsculo fio foi posicionado sobre o córtex frontal direito para servir de 

terra e três parafusos de aço inoxidável (parafuso de aço inoxidável, Ø 1,5 mm; 

Fine Science Tools, Heidelberg, Alemanha) foram fixados. O aterramento e os 

eletrodos foram soldados a um plugue elétrico macho (RJ11cat6) e fixados no 

crânio com resina acrílica. Cada rato recebeu no final da cirurgia, uma injeção 

intramuscular de um antibiótico veterinário (pentabiótico, 0,2 ml), seguida de 

uma dose profilática de penicilina (30.000 UI) e uma injeção do analgésico 

Ketoflex subcutânea (cetoprofeno a 1%, 0,03 ml/rato). 

Após a recuperação, o procedimento de kindling começou com a 

determinação do limiar pós as descargas (LPD) (corrente inicial de 100 µA por 

2 min e aumentando a corrente em 100 µA a cada 5 min até que a LPD 

aparecesse). E então, os animais foram submetidos à ARK, composta de dez 

estímulos elétricos diários (dois dias), os animais foram então submetidos a 

uma ondas quadradas bifásicas, 500 μA de corrente constante, 60 Hz, pulso de 

1 ms (estimulador GRASS-S88) e 10 segundos de duração (Ebert e Loscher, 

1995; Foresti et al., 2008). Os parâmetros de aquisição do EEG (CyberAmp 

320) foram os seguintes: o ganho foi ajustado com Quick300 (Axon 

Instruments) para 2000X, filtro passa baixa 1000 Hz, filtro passa alta 0,1 Hz e 
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taxa de amostragem de 2000 Hz, acoplado a analógico, interface digital 

(PowerLab 3.80). 

Todos os animais foram monitorados com vídeo-EEG, para avaliar o 

comportamento animal (exploração, higiene, padrões de convulsão e outros) 

em sincronia com a atividade do EEG. As respostas das crises 

comportamentais foram medidas de acordo com a escala de Racine (1972) 

modificada por Pinel e Rovner (1978) (Tabela 1), para os períodos de estímulo 

e pós-estímulo. Já a análise eletrográfica da rede límbica epileptogênica foi 

realizada pela ocorrência e duração da 1ª LPD, no 1ª versus 20ª estímulo, no 

complexo amidalóide esquerdo e direito. A primeira crise eletrográfica (ou LPD) 

foi definida como atividade paroxística anormal imediatamente após estímulo 

[amplitude maior que linha de base/controle], com duração ≥ 3 s, que 

apresentou freqüência de pico acima de 3Hz (Pinel e Rovner, 1978b; Pitkanen, 

2006) Além disso, foi realizada análise espectral comparando as amplitudes do 

sinal EEG na distribuição das freqüências, para o 1ª e 20ª estímulos. Os sinais 

foram analisados usando o Matlab (2014, The Math Works, Inc). 

Foram utilizados 14 animais, sendo com ARK (ARK, N = 8) e um grupo 

diferente de animais (não estimulado, N = 6) foram usados como controle, 

ambos os grupos foram submetidos à mensuração da ventilação e ao estímulo 

de hipercapnia por 3 horas para observar as estruturas encefálicas ativadas 

pela proteína fos. 
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3.5 Implante de cânulas cerebrais 

Os animais foram anestesiados intraperitonealmente (i.p) com cetamina 

(80 mg/kg) e xilazina (7 mg/kg) e adaptados a um aparelho estereotáxico 

(modelo Kopf 900, David Kopf Instruments, Tajunga, CA, USA). O lambda e o 

bregma foram utilizados como referência para nivelar as cabeças dos animais. 

Utilizando-se o lambda, foram determinados os pontos de introdução da cânula 

de aço inoxidável nas cabeças dos animais. Nesse ponto, foi feita uma 

trepanação do osso do crânio com uma broca esférica. Para a região do núcleo 

retrotrapezóide (RTN), a cânula foi posicionada 2,1 mm caudal ao lambda, 1,8 

lateral em relação à linha média e 5,5 mm ventral a superfície do osso. As 

cânulas foram fixadas nas cabeças dos ratos com resina acrílica presa a dois 

parafusos fixados na calota craniana. 

Tabela 1. Índice límbico (LI) com descrições comportamentais de 

acordo com a escala de Racine (1972) modificada por Pinel & Rovner 

(1978) 

 

0 Imobilidade 

1 Automastismo facial 

2 Mioclonia de cabeça 

3 Mioclonia de membros dianteiros 

4 Erguer 

5 Erquer e queda 

6 Mais de três quedas 

7 Correndo e/ ou pulos (corrida selvagem) 

8 Convulsão tônico-clônicas 
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Após a cirurgia encefálica, os ratos receberam uma injeção 

intramuscular (0,2 ml/rato) de Pentabiótico Veterinário - Pequeno Porte (Fort 

Dodge Saúde Animal Ltda.) e do analgésico/anti-inflamatório Ketoflex 

(cetoprofeno 1%, 0,03 ml/rato). 

 

3.6 Medida da ventilação pulmonar 

 As medidas de ventilação (VE) foram obtidas por pletismografia de corpo 

inteiro (Menkes e Dubois, 1969). Este método está baseado no princípio de que 

um animal, dentro de uma câmara vedada, tem seu volume de ar corrente 

inspirado aquecido, da temperatura da câmara à temperatura corporal e 

saturado com vapor de água. Durante a expiração, seu volume de ar corrente é 

resfriado até a temperatura da câmara, havendo perda de vapor de água. 

Essas situações de aquecimento e umidificação do ar inspirado, bem como de 

resfriamento e desidratação do ar expirado são acompanhadas de pequenas 

mudanças de pressão, que podem ser detectadas por um transdutor diferencial 

de pressão (MLT1L Respiratory Flow Head, ADInstruments). A câmara de 

pletismografia consiste em uma caixa de acrílico de 5 litros, onde o animal é 

colocado e pode mover-se livremente. Ademais, a câmara tem um termômetro 

e uma seringa para calibração.  

 Durante a realização de cada medida de VE, o fluxo de ar é interrompido 

e a câmara do animal permanece totalmente vedada por curtos períodos de 

tempo (aproximadamente 2 minutos). A caixa é conectada a um transdutor 

diferencial de pressão acoplado a um pré-amplificador (FE141 Spirometer, 

ADInstruments) e ao sistema de registro computadorizado Powerlab (modelo 

Powerlab 8SP ADInstruments) de 8 canais. 
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 A calibração de volume é obtida durante cada experimento, injetando-se 

um volume de ar conhecido (1 ml) dentro da câmara do animal. Duas variáveis 

respiratórias são medidas; a frequência respiratória (fR) e o volume corrente 

(VT), sendo a última variável determinada pelas seguintes variáveis: volume de 

ar corrente; volume de ar injetado na câmara do animal para calibração, 

deflexão de pressão associada com cada volume de ar corrente, deflexão de 

pressão associada ao volume injetado para calibração, temperatura corporal 

(em Kelvin), temperatura do ar dentro da câmara do animal, pressão 

barométrica, pressão de vapor de água a temperatura corporal, pressão de 

vapor de água na câmara do animal e temperatura ambiente conforme a 

seguinte fórmula: 

 

VT = PT x VK x TC  x                 (PB - PC)                  

                    PK   TR         (PB-PC) - TC x (PB-PR) 

                                                                   Tb 

Definição dos símbolos da equação: 

VT: Volume de ar corrente. 

VK: Volume de ar injetado na câmara do animal para calibração. 

PT: Deflexão de pressão associada com cada volume de ar corrente. 

PK: Deflexão de pressão associada ao volume injetado para calibração. 

Tb: Temperatura corporal (em Kelvin) 

TC: Temperatura do ar dentro da câmara do animal. 

PB: Pressão barométrica. 

PR: Pressão de vapor de água a temperatura corporal.  

PC: Pressão de vapor de água na câmara do animal. 
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TR: Temperatura ambiente 

 A VE é medida pelo produto entre fR e VT. A VE e o VT foram 

apresentados nas condições de pressão barométrica ambiente, temperatura 

corporal e saturação de vapor de água. 

 

3.7 Medida da ventilação pulmonar: sistema EMKA 

Os registros de ventilação (VE) foram obtidos pelo método de 

pletismografia de corpo inteiro (EMKA Technologies, Falls Church, VA, USA). 

Neste sistema, a caixa acrílica é acoplada a um sistema automático de 

regulação do fluxo de ar, a uma bomba que remove o ar de dentro da caixa, a 

um sensor que mede a variação de pressão de ar dentro da caixa e um a 

termômetro que registra simultaneamente temperatura e umidade relativa do 

ar. Dentre as vantagens de utilizar um sistema com controle de fluxo de ar 

dentro da caixa, estão à maior precisão e controle do estímulo gerado pelas 

alterações nas concentrações dos gases e uma menor variação das condições 

ambientais.  

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

de uma seringa acoplado a caixa acrílica, por meio da injeção de 20 mL de ar 

(no intervalo de tempo de 2s). A integral da curva foi utilizada como referência 

para calibração. Os reguladores de fluxo, conectados aos cilindros de O2, N2 e 

CO2, foram programados para gerar um fluxo de ar padrão de 1 L/min (software 

EMKA IOX 2.9). O sinal gerado pela variação de fluxo dentro da caixa acrílica 

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

Os parâmetros respiratórios foram automaticamente calculados, utilizando a 

formula a Drorbaugh e Fenn (1955) e posteriormente corrigidos pela massa 
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corporal. Modificações na temperatura, umidade de pressão atmosférica dentro 

da câmara de registro foram continuamente registradas e utilizadas para 

correção automática do cálculo do volume corrente (Drorbaugh e Fenn, 1955). 

Os parâmetros avaliados foram: freqüência respiratória (rpm) (pico do 

fluxo inspiratório + pico do fluxo expiratório), volume corrente (mL/Kg), 

ventilação minuto (mL/min/Kg), tempo inspiratório (s), tempo expiratório (s). 

  

3.8 Fármacos utilizados 

 Serotonina: 1 mM - 50 nL (50 pmol/50 nL), injeção unilateral na região 

do RTN. 

A dose utilizada foi baseada em trabalhos anteriores que mostraram os 

efeitos da serotonina em áreas encefálicas (Mulkey et al., 2007; Hawryluk et al., 

2012). 

 

3.9 Injeções cerebrais 

Serotonina foi injetada unilateralmente no encéfalo dos ratos utilizando-

se uma seringa Hamilton (5 L), conectada por um tubo de polietileno a uma 

agulha injetora, que foi introduzida no encéfalo pela cânula guia previamente 

fixada no encéfalo. A cânula injetora foi de 3,5 mm mais longa do que a cânula 

guia. O volume de injeção no RTN foi de 50 nL. 

  

3.10  Ativação dos quimiorreceptores 

A expressão da proteína fos promovida pela hipercapnia pode ser 

avaliada após os tecidos serem submetidos à técnica de imuno-histoquímica. 

Alguns dias antes da exposição à hipercapnia, os animais foram colocados na 
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câmara de pletismografia, que consiste em uma caixa de acrílico de 5 litros, em 

que o animal pode mover-se livremente. O objetivo deste preparo que antecede 

o experimento foi permitir que o animal se habituasse ao ambiente do estímulo 

e houvesse menor expressão inespecífica para a proteína fos.    

No dia dos experimentos, os animais foram colocados na caixa de 

acrílico em uma condição de normóxia e normocapnia (21% O2, 79% N2 e 

<0,5% de CO2) ou hipercapnia em hiperóxia (50% de O2, 43% N2, 7% de CO2), 

com um fluxo de 1 L/min, durante 3 horas. Ao final do estímulo, os ratos foram 

profundamente anestesiados e perfundidos através do ventrículo cardíaco 

esquerdo. Todos os experimentos foram realizados à temperatura ambiente (24 

- 26°C). Durante a exposição a uma situação de hipercapnia, os animais foram 

mantidos em hiperóxia para minimizar o efeito dos elevados níveis de CO2 nas 

células quimiossensíveis dos corpúsculos aórticos e carotídeos. 

 

3.11 Determinação dos gases sanguíneos e pH  

  Os animais foram submetidos à canulação da artéria femoral com 

um tubo de polietileno (PE-10 conectado a um PE-50) no dia anterior a análise. 

Através da cânula foi realizada a coleta do sangue arterial (0,2 mL). As 

amostras de sangue foram transferidas para um cartucho (CG3+, I-Stat) que foi 

inserido em aparelho de gasometria (I-Sat, Abbot Laboratory, NJ, USA) para 

análise da pressão parcial de dióxido de carbono arterial (PaCO2), pressão 

parcial de oxigênio arterial (PaO2), pH e bicarbonato (HCO3-). Após a cirurgia de 

canulação da artéria femoral, os ratos receberam uma injeção intramuscular 

(0,2 ml/rato) de Pentabiótico Veterinário - Pequeno Porte (Fort Dodge Saúde 
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Animal Ltda.) e do analgésico/anti-inflamatório Ketoflex (cetoprofeno 1%, 0,03 

ml/rato). 

3.12 Histologia 

Ao término dos experimentos, os ratos foram profundamente 

anestesiados com pentobarbital sódico (60 mg/kg), receberam injeções 

bilaterais de corante (azul de Evans, 50 nl) através da cânula guia inserida no 

encéfalo e foram submetidos a uma perfusão através de injeção no ventrículo 

cardíaco esquerdo de solução salina tamponada (50 ml) seguida de solução de 

formalina a 10% (50 ml). A seguir, os encéfalos foram retirados e fixados em 

formalina 10% durante 3-4 dias. Cortes transversais (40 μm de espessura) 

foram realizados nos pontos de injeção com o auxílio de um micrótomo de 

congelamento (Leica SM 2010R). Os cortes histológicos, montados em lâmina 

foram corados com tionina e analisado no microscópio de campo claro para se 

localizar os pontos das injeções no RTN de acordo com o Atlas de Paxinos e 

Watson (Paxinos G, 1998). 

 

3.13  Imuno-histoquímica 

Ao término dos experimentos, outro grupo de animais foram 

profundamente anestesiado com pentobarbital sódico (60 mg/kg) e perfundidos 

através do ventrículo cardíaco esquerdo com PBS (pH 7,4) seguido de 

paraformaldeído (4% em 0,1 M de fosfato, pH 7,4). Os encéfalos foram 

retirados e guardados nesse fixador por 24 horas a 4°C. Os encéfalos foram 

cortados em microtómo de congelamento numa espessura de 40 m e 

guardados em solução crioprotetora (20% de glicerol, 30% de etileno glicol em 

50 mM de fostato, pH 7,4) que preserva as qualidades do tecido encefálico 
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para posterior tratamento imuno-histoquímico (Tabela 2.) (Schreihofer e 

Guyenet, 1997). 

  

Tabela 2. Anticorpos primários e secundários 

Células avaliadas Anticorpos Concentração Marca 

Neurônios 

Catecolaminérgicos 

(TH
+
) 

Primário: 24 h 

Mouse  TH 

 

(1:1000) 

 

Chemicon, Temecula 

(CA, USA) 

Secundário: 24h 

Goat  mouse IgG 

biotinilado (1:400; 

Invitrogen Carlsbad, CA, 

USA). 

 

(1:400) 

 

Invitrogen Carlsbad 

(CA, USA). 

Imunorreatividade para c-

Fos 

 

Primário: 24h 

Rabbit   Fos 

 

(1:10000) 

 

Calbiochem 

Secundário: 24h 

donkey  Rabbit    IgG 

biotinilado 

(1:500) 

 

Invitrogen, Carlsbad, 

(CA, USA) 

PHOX2B 

Primário: 24 h 

Rabbit   Phox2b 
(1:800) 

Jackson, West Grove 

(PA, USA). 

Secundário: 24h 

Goat  Rabbit   IgG 

biotinilado 

(1:400) 
Jackson, West Grove 

(PA, USA). 
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Neurônios Serotoninérgicos 

(TrpOH
+
) 

Primário: 24h 

Mouse  TrpOH 

 

(1:1000) 

 

Chemicon, Temecula 

(CA, USA) 

Secundário: 3h 

Cy3 Mouse  Goat 

(1:200) 

 

Jackson 

(West Grove, PA, USA) 

Receptor de neurocinina 

 do tipo 1, NK1R 

Primário: 24h 

Rabbit  NK1R 

(aminoácidos 393-407). 

(1: 5000) 

Sigma-Aldrich, Saint 

Louis 

(MO, EUA) 

Secundário: 3h 

Cy3 Goat  Rabbit 
(1: 2000). 

Jackson 

(West Grove, PA, USA) 

 

A reação de peroxidase foi visualizada utilizando a enzima glicose 

oxidase e tetracloridrato de diamenobenzidina (DAB) tetrahydrochloride 3,30 

como cromógeno para fos, TH e PHOX2B e foi adicionado sulfato de níquel 

0,5% para a imunomarcação do PHOX2B. Os cortes foram lavados em PBS, 

ordenados em sequência rostro-caudal em lâminas gelatinizadas, desidratados 

em uma série de concentrações ascendentes de etanol, transferidos para Xilol 

e cobertos com DPX (06522; Sigma Aldrich). A especificidade dos anticorpos já 

foi demonstrada anteriormente (Tabela 2) (Barna et al., 2012; 2014; Takakura 

et al., 2014). 

Ao término do tratamento imuno-histoquímico, as seções encefálicas 

foram montadas em sequência rostro-caudal em lâminas. As lâminas foram 

desidratadas com álcool e xilol e posteriormente cobertas com Krystalon (EMD 

Chemicals Inc, NJ). Em seguida, os cortes encefálicos foram analisados num 

microscópio de fluorescência Zeiss Axioskop 2 (Oberkochen, Germany) para 

conferir a localização dos grupamentos neuronais marcados. As imagens foram 
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capturadas utilizando uma câmera SensiCam QE 12-bit CCD câmera 

(resolução 1376×1040 pixels, CookeCorp., Auburn Hills, MI, USA). O número 

de neurônios que expressou o tratamento imunoistoquímico foi quantificado, 

utilizando o software ImageJ (Version 1.49b, 30 May 2014). 

 O número de neurônios fos, TH, PHOX2B, e TrpOH foram identificados 

e contados em uma de uma série de 1:6 seções transversais (uma seção a 

cada 240 µm). As contagens foram feitas em ambos os lados do encéfalo nas 

regiões do núcleo trato solitário (NTS), núcleo retrotrapezoide (RTN), Rafe 

bulbar (RB), Locus Coeruleus (LC). 

O receptor da substância P (receptor de neurocinina do tipo 1, NK1R) 

foram identificados e contados em uma de uma série de 1:6 seções 

transversais (uma seção a cada 240 µm). Para análise densitométrica da 

imunorreatividade a NK1R foi utilizado o software para calcular a área de pixels 

das regiões do complexo de Bötzinger (BötC), no complexo de preBötzinger 

(preBötC) e nos neurônios pré-motores localizados no grupamento respiratório 

ventral rostral e caudal (rVRG e cVRG), os dados são representados como 

porcentagem da região rotulada com imunorreatividade, ImageJ (versão 1.41; 

National Institutes of Health, Bethesda, MD) foi usado para contagem de célula 

e análise densitométrica e software Canvas (ACD Systems, Victoria, Canadá, 

v. 9.0) foi usado para delimitar as regiões. 

Toda a nomenclatura anatômica foi baseada no Atlas de Paxinos e 

Watson (1998) e em trabalhos anteriores (Stornetta et al., 2006; Takakura et 

al., 2008; Fortuna et al., 2009). 
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3.14 Análise dos resultados 

A progressão do kindling audiogênico (valores de cSI e LI) foi avaliado 

pela Análise de Variância (ANOVA) de uma via e medidas repetidas. Análises 

estatísticas para gravidade das crises e registros de EEG no modelo kindling 

rápido da amígdala foram realizadas usando o software Prism 6.0 (GraphPad). 

A avaliação do comportamento foi quantificada usando LI (Pinel e Rovner, 

1978a) através do ANOVA One-Way RM, seguido do teste post hoc de 

Bonferroni quando indicado. Enquanto os sinais gráficos EEG foram analisados 

usando rotina para densidade de espectro de energia do Matlab (versão 2009, 

The Math Works, Inc) e seus dados foram analisados com o teste Mann 

Whitney. 

Todos os outros testes foram previamente avaliados pelo teste de 

normalidade de Shapiro-Wilk e as diferenças estatísticas foram determinadas 

por ANOVA de uma ou duas vias e medidas repetidas, seguido do teste de 

Bonferroni para múltiplas comparações. O teste t de Student e o test não 

paramétrico de Kruskall-Wallis foram realizados quando necessários. Os dados 

foram tabelados e representados em gráficos como média  erro padrão da 

média. O índice de significância foi fixado em p<0,05. 
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4 PROTOCOLOS EXPERIMENTAIS 

4.1 Alterações respiratórias basais e durante o teste de hipercapnia (7% 

de CO2) no modelo audiogênico (cepa WAR) 

Objetivo: caracterizar a ventilação basal e as alterações respiratórias 

encontradas no modelo WAR. 

Protocolo experimental: Os animais foram inicialmente submetidos a 

estímulos audiogênicos (kindling) ou sem estímulo audiogênico (controle) 

durante 10 dias. Os estímulos consistiram de 2 estímulos diários de 120 dB. 

Após 30 dias dos estímulos audiogênicos, os animais foram colocados, 

individualmente, na câmara de pletismografia para registro das variáveis 

respiratórias (ventilação (VE), freqüência respiratória (fR) e volume corrente 

(VT)). Após as fases exploratórias, que variam entre 30 e 45 minutos, as 

medidas de ventilação basal foram efetuadas em animais não anestesiados. 

Após um período controle de registro das variáveis respiratórias, os animais 

foram expostos a elevados níveis de CO2 (hipercapnia em hiperóxia: 7% de 

CO2, 50% de O2, 43% N2) dentro da caixa de pletismografia durante 10 

minutos. Ao término do protocolo de hipercapnia, os animais tiveram os níveis 

de gases retornados ao valor de normóxia. 

 Vinte e quatro horas após o registro das variáveis respiratórias, os 

animais receberam a canulação da artéria femoral direita para coleta do 

sangue arterial. No dia seguinte a canulação, os animais foram colocados, 

individualmente em caixas para coleta do sangue arterial para analises dos 

valores de pH, PaCO2 (pressão parcial arterial de arterial de CO2); PaO2 

(pressão parcial arterial de O2); HCO3
- (bicarbonato). Foram coletados 0,2 ml 

do sangue arterial dos animais audiogênicos (kindiling) ou sem estímulo 
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audiogênico (controle) em uma condição de ventilação basal. Após a coleta do 

sangue arterial, o mesmo foi colocado no aparelho de gasometria (I-Stat, 

Abbott Laboratory, NJ, USA) para analise. 

 

4.2 Alterações respiratórias basais e promovidas pela injeção de 

serotonina na região do núcleo retrotrapezóide no modelo de epilepsia 

audiogênica (cepa WAR). 

Objetivo: caracterizar a ventilação basal e as alterações respiratórias 

promovidas pela injeção de serotonina no RTN de animais Wistar (controle) e 

WAR.  

Protocolo experimental: Após 30 dias dos estímulos audiogênicos, os 

animais receberam o implante de cânulas de aço inoxidável na região do RTN. 

Após 7 dias, os animais foram colocados, individualmente, na câmara de 

pletismografia para registro das variáveis respiratórias (VE, fR e VT). Após as 

fases exploratórias, que variam entre 30 e 45 minutos, as medidas de 

ventilação basal foram efetuadas em animais não anestesiados. Após um 

período controle de registro das variáveis respiratórias, foram realizadas 

injeções unilaterais de veículo (controle - 50 nL) no RTN. Após 30 minutos, 

injeções unilaterais de serotonina (1 mM - 50 nL) foram administradas na 

região do RTN e avaliadas por um período de 30 minutos. Ao término dos 

experimentos, os animais foram sacrificados e tiveram os encéfalos removidos 

para confirmação do sítio de injeção. 
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4.3 Alterações respiratórias basais e durante o teste de hipercapnia (7% 

de CO2) no modelo kindling rápido da amígdala (ARK). 

Objetivo: caracterizar a ventilação basal e as alterações respiratórias 

encontradas no modelo ARK. 

Protocolo experimental: Os animais foram inicialmente submetidos a 

estímulos da região do complexo amigdalóide durante 2 dias consecutivos (10 

estímulos/dia). Nos animais controle (estimulação fictícia) foi realizado o 

mesmo procedimento cirúrgico porem não houve estimulação. Após 10 dias 

dos estímulos da amígdala, os animais foram colocados, individualmente, na 

câmara de pletismografia para registro das variáveis respiratórias (VE, fR e VT). 

Após as fases exploratórias, que variam entre 30 e 45 minutos, as medidas de 

ventilação basal foram efetuadas em animais não anestesiados. Após um 

período controle de registro das variáveis respiratórias, os animais foram 

expostos a elevados níveis de CO2 (hipercapnia em hiperóxia: 7% de CO2, 50% 

de O2, 43% N2) dentro da caixa de pletismografia durante 10 minutos. Ao 

término do protocolo de hipercapnia, os animais tiveram os níveis de gases 

retornados ao valor de normóxia. Em seguida, os animais foram sacrificados e 

tiveram os encéfalos removidos para confirmação do sítio de estimulação da 

amígdala. 
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4.4 Análises neuroanatômicas de grupamentos neuronais do tronco 

encefálico nos modelos de epilepsia audiogênica (WAR) e no modelo 

kindling rápido da amígdala (ARK) 

Objetivo: Avaliar se as alterações ventilatórias nos animais WAR e nos 

animais com ARK são decorrentes de alterações neuroanatômicas nas áreas 

encefálicas de controle respiratório. 

Protocolo experimental: Os grupos de animais WAR ou ARK ficaram alojados 

no biotério de criação, recebendo todos os cuidados específicos como 

alimentação e hidratação até 30 dias os animais WAR e 10 dias os animais 

ARK após a indução da epilepsia. Ao término de 30 e 10 dias, os animais forma 

colocados, individualmente, em uma caixa de acrílico por 40 minutos para um 

período de adaptação. Após o período de adaptação, os animais forma 

expostos a uma situação de hipercapnia em hiperoxia (7% de CO2, 50% de O2, 

43% N2) ou normóxia em normocapnia durante 3 horas. Imediatamente após o 

término da hipercapnia, os animais foram profundamente anestesiados com 

pentobarbital sódico (60 mg/kg), perfundidos, os encéfalos foram retirados, 

cortados em micrótomo numa espessura de 40 µm e recebem tratamentos 

imuno-histoquímicos para revelação da expressão da proteína fos, tirosina 

hidroxilase (TH), receptores NK1 (NK1R), fator de transcrição PHOX2B, 

triptofano hidroxilase (TrpOH) em diversas regiões do tronco encefálico.  

Foi utilizado o protocolo de 3 horas de hipercapnia, pois esse é o tempo 

que apresenta maior expressão da proteína fos em áreas encefálicas (Hirooka 

et al., 1997; Stornetta et al., 2006; Takakura et al., 2006).  

 Depois de finalizar os tratamentos imuno-histoquímicos, os cortes 

encefálicos foram analisados num microscópio de fluorescência Zeiss Axioskop 
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2 (Oberkochen, Germany)  para conferir a localização dos grupamentos 

neuronais marcados. O número de neurônios que expressaram os tratamentos 

imuno-histoquímicos foi quantificado de forma randômica. 

Para motivos de comparação, foi realizado um grupo experimental no 

qual os animais foram colocados na mesma caixa de acrílico, porém os gases 

ficaram desligados, os animais permaneceram em uma situação de normóxia e 

os mesmos protocolos de imuno-histoquímica, descritos acima, foram 

executados.       
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5 RESULTADOS  

5.1 Caracterização do modelo genético da epilepsia: Ratos Wistar 

Audiogênicos (WAR)  

A maioria dos animais WAR (N = 18 de 25) foram expostos a 

estimulação sonora aguda repetida (kindling audiogênico) de alta intensidade 

(120 dB), com o objetivo de desenvolver convulsões tônico-clônicas 

(mesencefálicas ou límbicas) (Garcia-Cairasco et al., 1996; Dutra Moraes et al., 

2000; Romcy-Pereira e Garcia-Cairasco, 2003). É importante salientar que 

nenhum dos ratos wistar (controles, N = 22) desenvolveram convulsões 

mesencefálicas, de acordo com o Índice de Gravidade (cSI) (Rossetti et al., 

2006), ou límbicas, de acordo com o Índice de Gravidade de convulsões 

límbicas, LI (Racine et al., 1972) durante as estimulações sonoras crônicas (2 

estimulações/dia,  totalizando  20 estimulações).  

Por outro lado, os animais WAR (N = 18) utilizados neste estudo apresentaram 

convulsões mesencefálicas durante a estimulação sonora de alta intensidade. 

A média cSI com um dia de primeira estimulação foi 5,88 ± 0,40, onde 15 dos 

18 animais (83,3%) apresentaram crises tônico-clônicas. A média cSI no 10º 

dia de estimulação foi de 4,05 ± 0,74. Entre estes animais, 10 de 18 (55,5%) 

apresentaram crises límbicas, geralmente misturadas com comportamento de 

marcha selvagem e tônico-clônicas. As crises límbicas consistem normalmente 

de uma combinação de automatismos orofaciais e mioclonias (Racine et al., 

1972). Os animais WAR apresentaram uma média de cSI ao 20º dia de 1,44 ± 

0,36. Os resultados apresentam uma clara redução quando comparado ao 

primeiro dia de estímulo. Em todos os casos, durante a progressão dos 

estímulos  audiogênicos, dezenas de convulsões límbicas foram aumentando 
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ligeiramente desde a primeira aparição, enquanto as crises mesencefálicas 

diminuíram gradualmente (Fig. 4). Dessa maneira, os animais WAR com 

estímulos audiogênicos apresentaram uma atenuação progressiva das crises 

tônico-clônicas (One-Way RM ANOVA; p = 0,0051, F = 2,096) e um aumento 

das crises límbicas (One-Way RM ANOVA ; p <0,0001; F = 5,943) (Fig. 4). Em 

resumo, as convulsões  mesencefálicas coexistiram com as crises límbicas. É 

importante ressaltar que os estímulos sonoros foram interrompidos logo após o 

aparecimento da primeira postura tônica (opistótono) ou, caso não ocorresse a 

postura tônica, após 1 min (Garcia-Cairasco et al., 1996). Alguns animais 

entraram em opistótono após a interrupção do estimulo sonoro, enquanto 

outros, que apresentaram corrida selvagem ou convulsões límbicas, 

permaneceram em situação de paralização (freezing) após a remoção do som. 

Com base nas respostas comportamentais, à estimulação sonora foi 

classificada nos seguintes grupos: a) Wistar controle e WAR controle: não 

expostos à estimulação sonora de alta intensidade; b) Wistar kindling: expostos 

à estimulação sonora de alta intensidade (não desenvolveram convulsões). 

Aproximadamente 10% dos ratos Wistar podem, eventualmente, apresentar 

convulsões audiogênicas leves e estes animais  foram excluídos das nossas 

análises) e c) WAR kindling: 13 dos 18 animais (72,2%) apresentaram, pelo 

menos, três crises límbicas e 15 de 18 animais (83,3%) exibiram crises 

mesencefálicas durante o protocolo de estímulo audiogênico. 
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Figura 4) Índice de gravidade de convulsões mesencefálicas e límbicas 

O gráfico representa o índice de gravidade da crise convulsiva após a indução 
do protocolo de kindling audiogênico. Os animais foram submetidos a 2 
estímulos sonoros agudos (120 dB) por dia, durante 10 dias. Os animais WAR 
(N = 18) apresentaram crises convulsivas mesensefálicas e límbicas e os 
animais Wistar não apresentaram crises convulsivas mesencefálicas e límbicas 
(dados não apresentados). 
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5.2 Alterações respiratórias basais e durante uma situação de hipercapnia 

em animais WAR 

 A próxima série de experimentos analisou a ventilação basal no modelo 

genético de epilepsia audiogênica (modelo WAR) em 4 grupos experimentais: 

WAR controle; WAR kindling; Wistar controle e Wistar kindling. Os animais 

WAR apresentaram uma redução da ventilação (VE) (332 ± 105, vs. Wistar: 505 

± 36 ml/kg/min, p<0,001), devido a uma redução do volume corrente (VT) (3,5 ± 

0,8, vs. Wistar: 5 ± 0,78 ml/kg,  p<0,001) (Figs. 5A, 5C, 5D e 5F). Não foram 

observadas alterações na frequência respiratória (fR) basal entre os grupos 

WAR e Wistar (p = 0,137) (Fig. 5B e 5E). Foi observada uma redução no 

consumo de O2 (VO2) (19 ± 0,8, vs. Wistar: 4 ± 1 ml/kg/min, p<0,01) e uma 

redução na relação da ventilação sobre o VO2 (16,9 ± 3, WAR vs. Wistar: 24 ± 

4 ml/kg/min, p<0.01) (Figs. 5G e 5H). A temperatura corporal dos animais em 

repouso não diferiu entre os grupos (36,3 ± 0,2, vs. Wistar: 36,8 ± 0,3 C, p = 

0,254) (Fig. 5I). 

 Não foram observadas alterações na gasometria arterial entre os grupos 

experimentais, isto é os animais WAR e Wistar (Controle ou Kindling) não 

apresentaram diferenças estatísticas nos valores de pH, pressão parcial de 

CO2 (PaCO2), pressão parcial de O2 (PaO2) e bicarbonato (HCO3
-) (Tabela 3). 

 Os mesmos animais foram submetidos a uma condição de hipercapnia 

(aumento dos níveis de CO2: 7% de CO2, 50% de O2, 43% N2), durante 10 

minutos. Todos os parâmetros respiratórios aumentaram em ambos os grupos 

WAR e Wistar. No entanto, o aumento da VE foi significativamente atenuado 

(813 ± 341, vs. Wistar: 1661 ± 177 ml/kg/min, p<0,001) nos animais WAR 

kindling durante a hipercapnia (Figs. 5C e 5F). A redução do aumento da 
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ventilação, durante a hipercapnia, foi exclusivamente devido a uma redução do 

aumento do VT em animais WAR kindling (Figs. 5A e 5D). Não foram 

observadas alterações significantes nas respostas de taquipnéia promovida 

pela hipercapnia em animais WAR e Wistar (p>0,05) (Figs. 5B e 5E). 

Os experimentos também foram realizados em animais WAR e Wistar 

que não haviam sido expostos ao protocolo de kindling. Não foram observadas 

alterações significantes na atividade respiratória basal e durante a hipercapnia 

quando comparado com os animais que sofreram os estímulos audiogênicos 

(Figs. 5A-I). 
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Tabela 3. Gasometria do sangue arterial em animais Wistar e WAR 

Groupos pH 
PaCO2 

(mmHg) 

PaO2 

(mmHg) 

HCO3
- 

(mM) 

Wistar controle 

(N = 12) 
7,35 ± 0,01 40 ± 3 83± 6 22 ± 3 

Wistar kindling 

(N = 10) 
7,37 ± 0,04 39 ± 3 85± 5 23 ± 4 

WAR controle 

(N = 7) 
7,38 ± 0,03 43 ± 4 82± 7 24 ± 2 

WAR kindling 

(N = 13) 
7,35 ± 0,02 44 ± 5 81± 4 25 ± 6 

 

Valores foram  expressos como média  erro padrão da média. PaCO2,  Pressão 
parcial arterial de arterial de CO2; PaO2,  pressão parcial arterial de O2; HCO3

-, 
bicarbonato.  
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Figura 5) Alterações respiratórias basais e durante a hipercapnia em 
animais WAR e Wistar 
Alterações no A) volume corrente (VT), B) freqüência respiratória (fR), C) 
Ventilação (VE) durante uma situação de normóxia/normocapnia (basal) e 
durante aumento dos níveis de CO2 (hipercapnia em hiperóxia 7% de CO2, 50% 
de O2, 43% N2) em animais Wistar e WAR (controle ou kindling). Alterações 
promovidas pela hipercapnia no D) VT, E) fR e F) VE.  Modificações basais no 
G) consumo de oxigênio (VO2) máximo, H), relação VE/VO2 e  I) temperatura 

corporal. Resultados representados como média  erro padrão da média. O 
índice de significância foi fixado em  p<0,05 vs Wistar, N = 10/13 animais por 
grupo. 
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5.3 Efeitos da hipercapnia na expressão da proteína c-fos em neurônios 

quimiossensíveis  do núcleo retrotrapezóide 

 Não foram observadas alterações significativas nos parâmetros 

respiratórios nos animais WAR e Wistar que foram ou não expostos ao kindling. 

Dessa maneira, os próximos protocolos experimentais foram agrupados em 

dois gupos: Wistar e WAR.  

Na próxima série de experimentos, foi utilizada a expressão da proteína 

fos como um marcador de atividade celular. Os neurônios sensíveis ao CO2, 

localizados na região do núcleo retrotrapezóide (RTN), pertence a um grupo de 

células com um fenótipo bem definido, isto é caracterizado pela presença de 

VGLUT2 mRNA, imunorreatividade para o fator de transcrição PHOX2B e a 

ausência de imunorreatividade para tirosina hidroxilase (TH) e colina acetil 

tranferase (ChAT) (Stornetta et al., 2006). Dessa maneira, os neurônios 

quimiossensíveis do RTN podem ser identificados histologicamente como 

células PHOX2B positivas e TH negativa (PHOX2B+/TH-) (Takakura et al., 

2014). Além disso, o protocolo hipercapnia utilizado no presente estudo, já é 

conhecido por induzir a expressão de fos na região de RTN (Sato et al., 1992; 

Teppema et al., 1994; Fortuna et al., 2009) . 

A expressão da proteína fos, nos neurônios RTN, foi avaliada em quatro 

grupos experimentais. Os grupos controles (Wistar normocapnia, W-N: N = 3 e 

WAR normocapnia, WAR-H: n = 4) foram mantidos sob condições de normóxia 

(21% de O2, balanceado com N2). Os grupos hipercapnia (Wistar hipercapnia, 

W-H: n = 4 ou WAR hipercapnia, WAR-H: n = 4) foram submetidos a uma 

condição de hipercapnia (7% de CO2, 50% de O2, 43% N2) por 3 horas.  
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A Figura 6C ilustra a região RTN em um rato controle (ratos Wistar) e 

WAR que foram expostos a níveis elevados de CO2 por um período de 3 horas. 

O bulbo ventrolateral contém dois grupos de neurônios fos+ localizados 

predominantemente no aspecto rostral. Estes incluem os neurônios 

catecolaminérgicos (neurônios C1) e os neurônios não-catecolaminérgicos, 

possivelmente os neurônios quimiossensíveis do RTN (Figs. 6B e C). 

A hipercapnia promoveu um aumento no número de células 

imunorretivas para fos, possivelmente em neurônios do RTN (fos+/TH-) (Fig. 6). 

Nestas circunstâncias, no grupo WAR-H, observou-se uma redução 

significativa do número de células imunorreativa para fos+/TH-  em comparação 

com o grupo W-H (p<0,01) (Fig. 6D). Resumindo, temos que o aumento do 

número de neurônios ativados por hipercapnia, na região do RTN, em animais 

WAR foi reduzido (189 ± 36, vs. W-H: 545 ± 37, p<0,001) quando comparado 

ao grupo W-H (Fig. 6). Não observamos alterações significantes no número de 

neurônios fos+/TH- no grupo normóxia (WAR-N: 34 ± 8, vs. W-N: 54 ± 12, 

p>0,05) (Fig. 6D). 

Avaliamos também outras estruturas encefálicas com características de 

quimiossensibilidade como a região da rafe (rafe pallidus/região parapiramidal - 

RPa/ppy e rafe obscurus - ROb), o núcleo do trato solitário (NTS) e o Locus 

Coeruleus (LC) (Figs. 7 e 8). O número de neurônios imunorreativos para fos+ 

na RPa/ppy (442 ± 37, vs. WH: 976 ± 21, p<0,05) e na ROb (562 ± 58, vs. WH: 

1876 ± 157, p<0,01) foi significantemente reduzido após 3 horas de exposição 

a 7% CO2 (Figs. 7A, D e G). Não observamos alterações significantes no 

número de neurônios fos+ na região do NTS (263 ± 25, vs. W-H: 279 ± 43, p = 

0,146) (Figs. 7B, E e H). Por outro lado, o número de neurônios fos+ no LC foi 
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aumentado em comparação com o grupo W-H (212 ± 26, vs. WH: 46 ± 11, 

p<0,01) após hipercapnia (Fig 7C, F e I). Nós também observamos que 88% 

do total de neurônios imunorreativos para fos no LC após uma hipercapnia 

pertencem ao grupamento de neurônios catecolaminérgicos (186 ± 13, vs. total 

fos+: 212 ± 26, p = 0.001). 
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A) Desenhos esquemáticos de seções transversais do bulbo ilustrando a região 
em que foram identificados e contados os neurônios imunorreativos para fos. 
Os números à esquerda dos desenhos das secções referem-se à localização 
ao nível do bregma (em mm) de acordo com o atlas de Paxinos e Watson 
(1998)(Paxinos G, 1998). O lado esquerdo do desenho esquemático representa 
o número de neurônios em animais Wistar e o lado direiro representa o número 
de neurônios em animais WAR que foram expostos à  hipercapnia durante 3 
horas. As contagens dos neurônios foram efetuadas bilateralmente. A área 
localizada ventral e imediatamente caudal ao núcleo motor facial (VII) delineia a 
região parafacial dentro do qual foram identificados e contados os neurônios do 
RTN (fos+/TH-). Expressão de fos na região de RTN após hipercapnia em B) 
Wistar e C) WAR. setas brancas representam neurônios fos+/TH-, enquanto a 
seta preta indicam TH+. D) O número total de neurônios fos+/TH- no RTN 
avaliados nos seguintes grupos experimentais: Wistar normóxia (WN); Wistar 
Hipercapnia (WH); WAR normóxia (WAR-N) e WAR Hipercapnia (WAR-H). 
*Diferente de normóxia grupos (p<0,05); + diferente de W-H  (p<0,05). Escala = 
1 mm em A e 40 µm em C. Abreviaturas: NA, núcleo ambíguo; py, trato 
piramidal; Sp5, trato espinal do trigêmeo; IO, oliva inferior; VMS, superfície 
ventral do bulbo; VII, núcleo motor do facial. 

 

Figura 6) Redução do número de neurônios imunorreativos para fos no 
RTN em ratos WAR após hipercapnia 
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Figura 7) Diferença na expressão de fos após a hipercapnia na Rafe 
Pallidus, Núcleo do Trato Solitário e Locus Coeruleus 
 
Expressão de fos em A e D) Rafe Pallidus, B e E) Núcleo do Trato Solitário e C 
e F) Locus Coeruleus após hipercapnia em Wistar (A-C) e WAR (D-F). Setas 
brancas representam neurônios fos+, enquanto setas pretas indicam TH+. G-I) 
número total de neurônios fos+ avaliados nos seguintes grupos experimentais: 
Wistar normóxia (W-N); Wistar Hipercapnia (W-H); WAR normóxia (WAR-N) e 
WAR Hipercapnia (WAR-H). * diferente do grupos da normoxias (p<0,05). + 
diferente de W-H (p<0,05). Escalas = 40 µm em A e D; 20 µm em B e E e 60 
µm em C e F. Abreviaturas: AP, área postrema; cc canal central; 4V, quarto 
ventrículo cerebral. 
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5.4 Redução do número de neurônios localizados na coluna respiratória 

ventral em animais WAR 

 Os protocolos descritos abaixo foram realizados para avaliar alterações 

no número de neurônios ou alterações na expressão de receptores em vários 

fenótipos neuronais ao longo da coluna respiratória ventral. 

 

5.4.1 Imunorreatividade para o fator de transcrição PHOX2B 

A imunorreatividade para o fator de transcrição PHOX2B foi analisado na 

região do RTN e do NTS em animais Wistar e WAR. O número de neurônios 

imunorreativos para PHOX2B (PHOX2B+) foi reduzido (274 ± 18, vs. Wistar: 

968 ± 28, p<0,05) nos animais WAR (n = 5; Figs. 8A-B). Observa-se que os 

neurônios PHOX2B+ remanescentes estavam localizados na região dorsal do 

RTN (Figs. 5B-C). Aqueles neurônios PHOX2B+ localizados na superfície 

ventral estavam praticamente ausentes (Figs. 8B-C).  

O número de neurônios PHOX2B+ do NTS não apresentou diferenças 

significantes entre os animais Wistar e WAR (WAR 1224 ± 153, vs. Wistar: 

1120 ± 137, p> 0,05) (Figs. 8D-F). 
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Expressão do fator de transcrição PHOX2B na região do RTN em A) Wistar e 
B) WAR. Setas brancas representam neurônios PHOX2B+/TH-, enquanto as 
setas pretas indicam (PHOX2B+/TH+) C) Número total de neurônios 
Phox2b+/TH- na região do RTN em animais Wistar e WAR. Expressão PHOX2B 
na região de NTS em D) Wistar e E) WAR. As setas brancas representam 
neurônios PHOX2B+/TH-, enquanto as setas pretas indicam PHOX2B+/TH+. F) 
o número total de neurônios PHOX2B+/TH- no NTS em animais Wistar e WAR. 
*Diferente do grupo Wistar (p <0,05). Escala = 40 µm em E. 
 

 

 

 

 

Figura 8) Expressão do fator de transcrição PHOX2B na região do RTN e 
do NTS em animais Wistar e WAR 
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5.4.2  Imunorreatividade para o receptor neuroquinina 1 (NK1) ao longo da 

coluna respiratória 

 Os animais WAR apresentaram uma redução do número de receptores 

de neuroquinina 1 (NK1) no complexo de Bötzinger (BötC) (35 ± 3% do 

controle; p = 0,033), no complexo de preBötzinger (preBötC) (31 ± 2% do 

controle; p = 0,037) e nos neurônios pré-motores localizados no grupamento 

respiratório ventral rostral (rVRG, 21 ± 0,9% do controle; p = 0,041) e o grupo 

respiratório ventral caudal (cVRG, 32 ± 1,3% do controle; p = 0,034) (Figs. 9A-

I). Não foram observadas diferenças na imunorreatividade para NK1R nas 

regiões do tronco encefálico dorsal, tais como o núcleo do trato solitário (98 ± 

2% do controle; p = 0.125) e núcleo motor dorsal do vago (95 ± 3.4% do 

controle; p = 0.243). 
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Fotomicrografias representativas de ratos Wistar (A, C, E e G) ou WAR (B, D, 
F, H). A-H) imunorreatividade para NK1 ao longo da coluna respiratória ventral, 
mais especificamente, na A-B) complexo Bötzinger (BötC); C-D) complexo de 
preBötzinger (PreBötC); E-F) grupo respiratório ventral rostral (rVRG) e G-H) 
grupo respiratório ventral caudal (cVRG). I) a análise da imunorreatividade para  
NK1 nas regiões delineadas pelas linhas tracejadas na figuras A-H. A 
imunorreatividade para NK1 é expressa como porcentagem nos ratos Wistar e 
WAR. Abreviaturas: Amb, núcleo ambíguo; py, trato piramidal; 7, núcleo motor 
do facial. Escala em H = 200 µm, aplicado aos painéis A-H. 
 

Figura 9) Expressão do receptor NK1 na coluna respiratória ventral em 
ratos Wistar e WAR 
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5.5 Redução dos terminais serotoninérgicos no RTN em animais WAR 

 Como descrito acima, os neurônios RTN podem ser identificados 

histologicamente pela presença do fator de transcrição PHOX2B+/TH- (Stornetta 

et al., 2006; Takakura et al., 2008; Takakura et al., 2014). Estes neurônios 

estão localizadas ventrais ao núcleo motor facial, com uma maior concentração 

na extremidade caudal desse núcleo (Weston et al., 2004; Mulkey et al., 2007; 

Takakura et al., 2008; Takakura et al., 2014). A outra parcela dos neurônios 

estão localizados dorsalmente ao trato espinocerebelar (Mulkey et al., 2004; 

Weston et al., 2004). Ambas as regiões contêm uma densa rede de 

varicosidades imunorreativas para serotonina (Fig. 10) (Rosin et al., 2006; 

Takakura et al., 2008; Takakura et al., 2014).  Adicionalmente, a principal fonte 

de inervação serotoninérgica para o RTN provém da principal região encefálica 

de células serotoninérgicas localizado nos núcleos da rafe (Rosin et al., 2006; 

Mulkey et al., 2007). No presente estudo, avaliou-se os neurônios 

imunorreativos para triptofano hidroxilase (TrpOH), enzima que participa do 

processo de formação da serotonina, na região da Rafe Obscurus (Rob) e da 

Rafe Pálido/Região Parapyramidal (RPa/ppy). Essas regiões também estão 

envolvidas nas alterações cardiorrespiratórias durante a ativação da 

quimiorrecepção (Jacobs et al., 2002; Richerson, 2004b; Depuy et al., 2013).  

Os animais WAR apresentaram uma redução significante do número de 

varicosidades para 5-HT na superfície ventral da região do RTN, quando 

comparados com os ratos Wistar (Figs. 10A-B). A redução na inervação 

serotonérgica na região de RTN poderia ser justificada pela redução no número 

de neurônios imunorreativos para TrpOH na Rob (WAR: 79 ± 14, vs. Wistar: 
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568 ± 22, p<0,001) e na RPa/ppy (WAR: 199 ± 6, vs. Wistar: 428 ± 13, p<0,01) 

em animais WAR (Figs. 10C-E). 
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Fotomicrografias representando cortes histológicos do bulbo de rato Wistar (A e 
C) e WAR (B e D), mostrando a região do RTN (A e B) e da Rafe Obscurus (C 
e D). A-B) imunorreatividade da triptofano hidroxilase (TrpOH) ilustrando 
imunorreatividade para varicosidades na região do RTN (Bregma = -11.6 mm) 
em Wistar e WAR. Exemplos de neurônios serotoninérgicos (imunorreativos 
para TrpOH revelado com Cy3) na Rafe Obscurus (Rob) em Wistar (C) e WAR 
(D). E) Número de neurônios sertotoninérgicos que foram identificados nas 
regiões da Rafe Obscurus (ROb) e Rafe Pálido/ Região Parapyramidal 
(RPa/ppy). Escala em D = 100 µm, aplicado em todos os painéis. 
 

Figura 10) Inervação serotoninérgica para a região do RTN em ratos 
Wistar e WAR 
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5.6 Alterações respiratórias promovidas pela injeção de serotonina na 

região do núcleo retrotrapezóide em ratos WAR e Wistar 

 A figura 11A ilustra uma fotomicrografia da região ventrolateral do bulbo 

mostrando o local típico da injeção de serotonina na região do núcleo 

retrotrapezoide (RTN). De maneira generalizada, as injeções de serotonina (1 

mM - 50 nL) foram centradas abaixo do núcleo motor do facial, próximo da 

superfície ventral do bulbo e medial ao trato piramidal. A injeção unilateral de 

serotonina no RTN de animais não anestesiados promoveu um aumento da VE 

(819 ± 88, vs. salina: 514 ± 45 ml/kg/min, p<0,01) devido a um aumento do VT 

(7,2 ± 0,87, vs. salina: 5,2 ± 0,54 ml/kg, p<0,01) e da fR (127 ± 4, vs. salina: 99 

± 5 ciclos/min, p<0,01) (Figs. 11B-D). No modelo WAR, a injeção unilateral de 

serotonina no RTN de animais não anestesiados também foi capaz de 

promover um aumento da VE (498 ± 102, vs. salina: 323 ± 34 ml/kg/min, 

p<0,05). Esse aumento também foi decorrente de um aumento do VT (4,7 ± 

0,67, vs. salina: 3,4 ± 0,5 ml/kg, p <0,05) e da fR (112 ± 3, vs. salina: 95 ± 2 

ciclos/min, p <0,05 (Figs 11B-D). 

No entanto, é importante mostrar que o efeito estimulatório da serotonina 

no RTN nas variáveis respiratórias foi menor nos animais WAR quando 

comparado aos animais Wistar em todos os parâmetros respiratórios (p<0,001) 

(Figs. 11B-D).  
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Figura 11)  Respostas respiratórias produzidas pela injeção de serotonina 
na região do RTN em animais WAR e Wistar 

A) Fotomicrografia do encéfalo de rato mostrando o local do sitio de injeção 
positivo no RTN. B) Ventilação (VE), C, frequência respiratória (fR), D, Volume 

corrente (VT), Resultados em B-D representado em média  erro padrão da 
média. O índice de significância foi fixado em p<0,05, N = 5 animais por grupo. 
Abreviaturas: py, trato piramidal; Sp5, trato espinhal do trigêmio e VII, núcleo 
motor do facial. *p< 0,05 vs salina, +p<0,005 vs Wistar. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



78 

 

5.7 Dados comportamentais e EEG durante a progressão do kindling 

rápido da amígdala 

Como esperado, o protocolo ARK promoveu um agravamento 

progressivo das convulsões límbicas ao longo do 1ª ao 20ª estímulo, durante o 

período de estímulo ([1ª] 1,25 ± 1,03 vs. [20ª] 0,87 ± 0,39, p = 0,41) e pós 

estímulo ([1ª] 1,250 ± 0,2500 vs. [20ª] 3,625 ± 0,6529, p<0,0001), como 

ilustrado na Figura 12A. Assim, a resposta comportamental ao kindling torna-se 

progressivamente mais complexa e severa em cada estímulo, resultando em 

crises parciais complexas secundariamente generalizadas.  

Além disso, os dados eletroecefalográficos para a ocorrência e duração 

da 1ª LPD demonstraram um aumento típico na crise convulsiva 

eletroencefalográfica no 20ª estímulo (Fig. 12C), comparado com o primeiro, 

particularmente para o complexo amigdalóide direito ([1ª] 38,88 ± 13,58 vs. 

[20ª] 120,0 ± 21,65, p <0,05). Além disso, a análise espectral detalhada 

confirma o efeito do kindling em convulsões límbicas, com aumento da 

atividade epileptogênica, demonstrado por comparações de amplitudes do sinal 

EEG (eixo direito Y), duração (eixo x) sinal sobre a distribuição das freqüências 

(y esquerda eixo, com presença de freqüências mais elevadas) no 20ª estímulo 

(Fig. 12D) em comparação com o mesmo período no 1ª  estímulo (Fig. 12A).  
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Figura 12) Dados comportamentais e EEG durante a progressão do 
kindling rápido da amígdala 

 
A) Classificação comportamental das crises convulsivas observadas, estímulo 
a estímulo, durante a evolução do kindling rápido da amígdala (ARK, período 
de estímulo [círculo] e período pós-estímulo [quadrado]). ANOVA One-Way 
RM, seguido do teste post hoc de Bonferroni quando indicado. *** p <0,001 
para o período pós-estímulo. B e D) Exemplo de registro de EEG de um animal 
ilustrando a atividade do EEG (em mV) na amígdala basolateral direita (linha 
vermelha) e amígdala basolateral esquerda (linha azul), antes (linha de base, 
controle), estímulo durante (amplificador saturado) e pós-estímulo, para 1ª 
estímulo (B) e 20ª  estímulo (D). Os registros mostram a freqüência (Hz) e 
intensidade (dB), ao longo do tempo. C) A duração do 1ª LPD indica que os 
sinais eletrográficos do 1ª e 20ª foram diferentes para ambas as áreas, 
particularmente para o complexo amidalóide direito (p <0,05). N = 6/8 animais 
por grupo. 
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5.8 Alterações respiratórias no modelo kindling rápido da amígdala  

A próxima série de experimentos analisou a ventilação (método de 

pletismografia de corpo inteiro) durante o protocolo de hipercapnia de 7% de 

CO2 no modelo de epilepsia de kindling rápido da amígdala. Durante a 

hipercapnia a 7% CO2 todas as variáveis respiratórias (VE, fR e VT) foram 

aumentadas nos animais do grupo controle (Fig. 13A-E). Os animais com ARK 

apresentaram uma redução da fR (128 ± 6 vs. sham: 148 ± 5 rpm, p<0,05) 

durante a hipercapnia,  devido ao aumento do TE (259 ± 17, vs. controle: 212 ± 

5 ms, p = 0,034). Não observamos alterações do VT (6,6 ± 1,0, vs. sham: 6,8 ± 

0,8 ml/kg, p=0,88) e da VE (840 ± 135, vs. sham: 1005 ± 128 ml/kg/min, 

p=0,40). Não foram observadas diferenças significantes no tempo inspiratório 

(TI) (225 ± 14 vs. sham: 200 ± 10 ms, p=0,20) (Figs. 13A-E) durante a 

hipercapnia.  A ventilação dos animais com ARK não alterou a VE basal (313 ± 

41, vs. sham: 299 ± 26 ml/kg / min, p = 0,791), fR basal (78 ± 4vs sham: 84 ± 4 

ml/min, p = 0,034 ), VT basal (3,6 ± 0,3, vs. sham: 4,0 ± 0,5 ml/kg, p = 0,491), TI 

basal (301 ± 13, vs. sham: 274 ± 12 ms; p = 0,175) e TE basal (489 ± 390; 

sham: 455 ± 28 ms; p = 0,517) comparados com os animais sham (Fig. 13A-E). 
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Figura 13) Alterações respiratórias no modelo kindling rápido da amígdala 

Alterações na A) freqüência respiratória (fR). B) volume correte (VT). C) 
ventilação (VE). D) tempo inspiratório (TI). E) tempo expiratório (TE) durante 
uma situação de basal (normóxia) (RA) e durante aumento dos níveis de CO2 
(hipercapnia em hiperóxia 7% de CO2, 50% de O2, 43% N2) em animais Wistar 
controle e com estimulação rápida da amígdala. Resultados representados 

como média  erro padrão da média. O índice de significância foi fixado em 
p<0,05, N = 6/8 animais por grupo. 
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5.9 Efeitos da hipercapnia na expressão da proteína fos em neurônios 

quimiossensíveis do núcleo retrotrapezóide  

Nesse próximo protocolo experimental, avaliamos a expressão da 

proteína fos frente a aumentos nos níveis de CO2 em animas com ARK. 

A expressão da proteína fos, nos neurônios RTN, foi avaliada nos 

animais controles (sham, N = 6) e animais com ARK (N = 8) submetidos a uma 

condição de hipercapnia (7% de CO2, 50% de O2, 43% N2) por 3 horas. As 

contagens foram feitas em ambos os lados do encéfalo e em toda a porção 

rostral do bulbo ventrolateral, mais especificamente na região do RTN (Figs. 

14D-E). 

As Figuras 14D e E ilustram a região do RTN em um rato de controle e 

ARK que foram expostos a níveis elevados de CO2 por um período de 3 horas. 

O bulbo ventrolateral contém dois grupos de neurônios que expressam fos+, 

localizados predominantemente no aspecto rostral. Estes incluem os neurônios 

catecolaminérgicos (neurônios C1) e os neurônios não-catecolaminérgicos, 

possivelmente os neurônios quimiossensíveis do RTN (Figs.14D-E).  

A hipercapnia promoveu um aumento no número de células 

imunorreativas para fos, possivelmente em neurônios do RTN (fos+/TH-) (Figs. 

14D-F). Nestas circunstâncias, observou-se uma redução significativa do 

número de células imunorreativa para fos+/TH- nos animais com o ARK em 

comparação com o grupo controle (p<0,01) (Figs. 14D-F). Resumindo, temos 

que o aumento do número de neurônios ativados por hipercapnia, na região do 

RTN, em animais com ARK foi reduzido (109 ± 35 vs. sham: 207 ± 8,4, p<0,05) 

quando comparado ao grupo controle (Figs. 14D-F).  
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Avaliamos também outras estruturas encefálicas com características de 

quimiossensibilidade como o núcleo do trato solitário (NTS), a região da Rafe 

bulbar (Rafe Pallidus) e o Locus Coeruleus (LC) (Figs. 14A-C; 14G-I; 14J-L).  

O número de neurônios imunorreativos para fos+ no núcleo do trato 

solitário (66 ± 8,7  vs. sham: 120 ± 17 p<0,05) foi significantemente reduzido 

após 3 horas de exposição a 7% CO2 no grupo ARK (Figs. 14A-C). Não 

observamos alterações significantes no número de neurônios fos+ na região da 

Rafe (283 ± 70, vs. sham: 366 ± 46, p = 0.35) (Figs. 14G-I). Por outro lado, o 

número de neurônios fos+/TH+ no LC foi aumentado nos animais com ARK (172 

± 30, vs. sham: 68 ± 10, p<0.05) após hipercapnia quando comparado ao grupo 

controle (Figs. 14J-L). 
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Figura 14) Diferenças na expressão da proteína fos em resposta a 
hipercapnia no modelo kindling rápido da amígdala 
 
A-B; D-E; G-H; J-K) Fotomicrografias ilustrando a expressão da proteína fos 
após a exposição a hipercapnia (7% CO2) durante 3 horas em animais 
controles (A; D; G e J ) e animais que sofreram o ARK (B; E; H e K). As 
contagens dos neurônios foram efetuadas bilateralmente. A-I) representa a 
expressão da proteína fos em neurônios do núcleo do trato solitário (NTS). D-F) 
representa a expressão da proteína fos+/TH- em neurônios do núcleo 
retrotrapezóide (RTN). G-I) representa a expressão da proteína c-fos em 
neurônios do Rafe Pálidos (RPa). J-L) representa a expressão da proteína 
fos+/TH+ em neurônios do Locus Coeruleus (LC). Escala em N = 1 mm 
(aplicado para todas as fotomicrografias. *Diferente do grupo controle (p<0,05). 
Abreviaturas: cc, canal central; Gr, núcleo grácil; NA, núcleo ambíguo; RPa, 
Rafe Pálido; Sp5, trato espinal do trigêmeo; VMS, superfície ventral do bulbo; 
4º V, quarto ventrículo; VII, núcleo motor do facial. N = 6/8 animais por grupo. 
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6 DISCUSSÃO  

 O presente estudo é o primeiro a demonstrar experimentalmente que os 

animais WAR apresentam uma redução da ventilação basal quando 

comparado aos animais Wistar. Esses mesmos animais, quando submetidos a 

uma situação de hipercapnia, também apresentam uma atenuação do aumento 

da ventilação. Pode-se observar que os animais WAR além da redução na 

ventilação, apresentam também uma redução da capacidade máxima de captar 

oxigênio. Essa disfunção respiratória foi decorrente de alterações em núcleos 

específicos do tronco encefálico que controlam a ventilação. Os nossos 

resultados também mostraram uma redução da resposta ventilatória  

promovida  pela injeção de serotonina na região do RTN, sugerindo que a 

neurotransmissão serotoninérgica parece estar comprometida no que diz 

respeito ao controle respiratório.  

Em outro modelo de epilepsia experimental, como o kindling rápido da 

amígdala, mostramos que os animais apresentaram um déficit respiratório 

(redução da frequência respiratória) frente ao aumento dos níveis de CO2 

(hipercapnia). Ademais, correlacionamos que a atenuação da freqüência 

respiratória possa ser decorrente também de alterações em núcleos 

específicos que controlam a atividade respiratória como foi observado uma 

redução da ativação da proteína fos em regiões clássicas como o RTN e o 

NTS. 

Dessa maneira, os resultados incorporam novas informações na 

literatura sobre o controle respiratório em dois modelos de epilepsia 

experimental do lobo temporal: epilepsia audiogênica (cepa WAR) e kindling 

rápido da amígdala, possibilitando sugerir que as alterações respiratórias 
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observadas nos modelos poderiam contribuir na tentativa de compreender e 

sugerir possíveis tratamentos preventivos para a morte súbita em pacientes 

diagnosticados com epilepsia. 

 

 6.1 Modelo genético de epilepsia audiogênica: cepa WAR 

 Convulsões audiogênicas, induzidas por estimulação sonora de alta 

intensidade, são iniciadas dentro de estruturas auditivas específicas, tais como 

o colículo inferior, resultando, como em outros modelos de crises convulsivas, 

em aumento da atividade neural em áreas específicas do encéfalo (Ross e 

Coleman, 2000; Faingold, 2012). Em animais susceptíveis as convulsões 

audiogênicas, aqui chamados de kindling audiogênico, sabe-se que a repetição 

do estímulo acústico favorece o recrutamento de estruturas límbicas, levando a 

uma mudança no comportamento e surgimento de convulsões registradas no 

EEG (Garcia-Cairasco et al., 1996). Os animais WAR são uma cepa 

progenitora selecionada de animais Wistar susceptíveis à estimulação sonora 

de alta intensidade, resultando em crises convulsivas límbicas e 

mesencefálicas (Doretto et al., 2003). Convulsões audiogênicas nos animais 

WAR aparecem como resultado, principalmente, da hiperativação do colículo 

inferior (Garcia-Cairasco, 2002). A repetição do estímulo sonoro promove 

alterações no comportamento do animal em conjunto com o aparecimento de 

atividade epiléptica no EEG em estruturas límbicas, tais como a amígdala, 

hipocampo e córtex. Essas alterações são semelhantes às observadas em 

outras cepas de ratos susceptíveis a estímulos sonoros (Marescaux et al., 

1987; Naritoku et al., 1992; Garcia-Cairasco et al., 1996; Dutra Moraes et al., 

2000; Romcy-Pereira e Garcia-Cairasco, 2003). Os mecanismos pelos quais o 
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kindling audiogênico ocorre são em grande parte desconhecidos. No entanto, 

várias evidências indicam que parece ocorrer uma ativação do colículo inferior, 

da amígdala e do hipocampo (Kraus e Canlon, 2012; Tupal e Faingold, 2012). 

Estes circuitos são recrutados no processamento temporal e das memórias 

relacionados com o som (Squire et al., 2001; Liberman et al., 2009). Com base 

nessas evidências, acredita-se que os "kindlings" audiogênicos poderiam afetar 

a plasticidade sináptica de longo prazo do hipocampo e que esta poderia ser 

relevante para a disseminação de convulsões audiogênicas associada a 

convulsões no sistema límbico (Cunha et al., 2015), propagando para o tronco 

encefálico, e assim, afetando a rede respiratória (Feng e Faingold, 2015). 

 

6.2 Déficits ventilatórios no modelo de epilepsia audiogênica 

Evidências recentes têm mostrado que eventos convulsivos, nos quais 

os parâmetros ventilatórios foram medidos, o aparecimento de apnéias centrais 

associadas à dessaturação de O2 e o aumento dos níveis de CO2 ocorre em 

aproximadamente 50% dos casos (Bateman et al., 2008). Estes dados nos 

indicam que o comprometimento respiratório pode ser suficiente para causar o 

SUDEP. No presente estudo, registramos a ventilação basal em animais não 

anestesiados no modelo genético de epilepsia audiogênica. Os resultados 

encontrados mostram que os animais WAR tiveram uma redução dramática do 

VT e VE. Os animais não aparentavam estar doentes, pois não foram  

observadas alterações na ingestão de água e temperatura corporal. 

Demonstramos uma redução significativa na relação VO2 e na relação VE/VO2 

nos animais WAR em comparação com os animais controles. Considerando 

este achado, podemos sugerir que os animais WAR não são capazes de 
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compensar alterações metabólicas, prejudicando, dessa maneira, a 

manutenção do consumo de oxigênio basal. Além disso, observamos uma 

redução significante no número de neurônios serotoninérgicos localizados na 

região da rafe, o que também poderia explicar a redução na ventilação e no 

consumo de oxigênio, uma vez que já foi demonstrado a importância dos 

neurônios dessa região para o controle do metabolismo e também da 

termorregulação (Ootsuka e Blessing, 2005b; a). Os neurônios localizados na 

porção lateral das pirâmides e na Rafe Pálido estão envolvidos na 

termorregulação e certamente poderiam contribuir para o controle respiratório e 

metabólico (Ootsuka e Blessing, 2005a; b; Depuy et al., 2013). O fato de que 

observamos uma redução na ventilação basal e no consumo de oxigênio, 

mesmo sem crise convulsiva, esta em concordância com o que acredita-se que 

poderia estar ocorrendo na SUDEP (Tomson et al., 2005). Outra possível 

interpretação para a redução da ventilação basal é o fato de que a cepa WAR 

apresenta uma redução drástica da expressão de receptor NK1 na coluna 

respiratória ventral, incluindo os neurônios quimiossensíveis do RTN e os 

neurônios excitatórios do pré-Bötzinger (PreBötC). Ambos os grupamentos 

neuronais são componentes cruciais da automaticidade respiratória (Guyenet e 

Mulkey, 2010; Guyenet, Stornetta, Abbott, et al., 2010; Guyenet, Stornetta e 

Bayliss, 2010; Feldman et al., 2013; Guyenet e Bayliss, 2015; Del Negro et al., 

2018). 

Está bem estabelecido que os neurônios do RTN são determinantes 

para manutenção da ventilação, principalmente, durante o sono (Burke et al., 

2015). Marina e colaboradores mostraram que a inibição dos neurônios do RTN 

não altera a ventilação basal (Marina et al., 2010). No entanto, trabalhos 
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prévios de nosso grupo e também de outros autores, que utilizaram 

manipulações farmacológicas ou deleção genética da região do RTN, 

mostraram uma redução da ventilação basal em animais não anestesiados (Li 

et al., 2006; Ramanantsoa et al., 2011; Takakura e Moreira, 2013; Takakura et 

al., 2014; Basting et al., 2015). No presente estudo, observamos uma redução 

de 71% dos neurônios que expressam o fator de transcrição PHOX2B+/TH- no 

RTN. Esse fato poderia contribuir para explicar a redução da ventilação basal 

nos animais WAR. Considerando estes resultados, podemos sugerir que 

pacientes diagnosticados com epilepsia podem também apresentar um número 

reduzido de neurônios PHOX2B, o que contribuiria para os distúrbios 

ventilatórios observados nos pacientes com diagnostico de epilepsia. 

 

6.3 Quimiorrecepção central no modelo de epilepsia audiogênica 

A quimiorrecepção central refere-se ao processo de detecção de 

alterações nos níveis de CO2/H
+ no líquor e/ou parênquima encefálico e o 

desencadeamento em promover respostas ventilatórias com o simples objetivo 

de corrigir possíveis situações de distúrbios ácido-base no organismo. No 

presente estudo, verificou-se que os animais WAR têm uma redução de 

aproximadamente 50% da resposta ventilatória ao CO2. A redução no número 

de neurônios quimiossensíveis do RTN, indicada pela redução nos neurônios 

PHOX2B+/TH- (fenótipo dos neurônios quimiossensíveis do RTN), poderia 

justificar o prejuízo no controle químico da ventilação. Notificamos uma redução 

de quase 70% dos neurônios PHOX2B+/TH- na região do RTN que estariam 

participando da redução de 50% da resposta ventilatória durante a hipercapnia.  



91 

 

Os resultados do presente estudo mostraram uma diminuição na 

resposta ventilatória ao CO2 em animais WAR com os quimiorreceptores 

periféricos intactos. É possível que os quimiorreceptores periféricos possam 

estar envolvidos parcialmente na resposta ventilatória ao CO2 (Smith et al., 

2015). Vale ressaltar que a contribuição do corpúsculo carotídeo na tentativa 

de compensar distúrbios na quimiorrecepção central ainda é um tema de 

grande debate na literatura (Forster, 2000; Blain et al., 2009; Takakura et al., 

2014). Em uma situação em que temos uma redução dos neurônios 

quimiossensíveis do RTN, o organismo procura uma segunda alternativa para 

corrigir o aumento dos níveis CO2 no sangue. A primeira opção seria promover 

a sensibilização dos quimiorreceptores periféricos, localizados no corpúsculo 

carotídeo, que por sua vez promoveria a ativação do gerador central do ritmo 

respiratório para aumentar a frequência respiratória (Finley e Katz, 1992). Em 

segundo lugar, é possível ter que 50% da resposta ventilatória ao CO2 esteja 

sendo mantida mediante a ativação de outros quimiorreceptores centrais 

(Nattie e Li, 2009; Nattie, 2011). Neurônios serotoninérgicos da rafe e os 

neurônios noradrenérgicos do locus coeruleus (LC) estão descritos na literatura 

com função importante no processo da quimiorrecepção (Biancardi et al., 2008; 

Kanbar et al., 2010; Iceman et al., 2013; Buchanan et al., 2015). No presente 

estudo, nós observamos uma redução significante do número de neurônios 

serotoninérgicos nas regiões da Rafe. No entanto, os dados do presente 

estudo mostraram um aumento no número de neurônios noradrenérgicos do 

LC ativados por hipercapnia na cepa WAR. O LC é considerado o maior 

grupamento noradrenérgico do encéfalo e apresenta, dentre as suas várias 

funções fisiológicas, o controle químico da respiração (Pineda e Aghajanian, 
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1997; Ritucci, Erlichman, et al., 2005; Biancardi et al., 2008; Nichols et al., 

2008; Nattie e Li, 2009). De acordo com trabalhos prévios, a função de 

quimiorrecepção do LC é aproximadamente 10 vezes menor do que a do RTN, 

pelo menos em animais Wistar (Kanbar et al., 2010). Em animais WAR, parece 

que os neurônios noradrenérgicos do LC estão mais ativados, na tentativa de 

compensar a perda dos neurônios quimiossensíveis do RTN no controle da 

ventilação. 

Há também várias evidências de que as células da glia, especialmente 

no bulbo ventrolateral, apresentam uma função de detecção de aumento dos 

níveis de CO2 e H+ (Gourine et al., 2010; Wenker et al., 2010). Tem sido 

demonstrado, desde o trabalho inicial por Fukuda e Honda (Fukuda e Honda, 

1975; Fukuda et al., 1978), que um subconjunto de células gliais, localizada 

próximo a superfície ventral do bulbo, possui atividade frente a episódios de 

acidificação. Para compreender totalmente a contribuição das células gliais, no 

controle da respiração no nosso modelo, será importante a realização de 

trabalhos futuros para identificar e manipular, seletivamente, os subconjuntos 

de astrócitos localizados na superfície ventral do bulbo. 

 

6.4 Participação da neurotransmissão serotoninérgica na região do 

núcleo retrotrapezóide 

Trabalhos anteriores que investigaram o papel dos neurônios 

serotoninérgicos, utilizando abordagens farmacológicas e genéticas, mostraram 

a importância desse sistema para o controle da respiração basal e a resposta 

ventilatória ao CO2 (Olson et al., 1979; Mitchell et al., 1983; Hodges e 

Richerson, 2008; Depuy et al., 2011; Iceman et al., 2013; Takakura e Moreira, 
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2013; Buchanan et al., 2015). Demonstramos que a cepa WAR possui uma 

redução no número de neurônios 5-HT na região da rafe. Além disso, 

observamos também umas reduções significantes na inervação de 5-HT para a 

superfície ventral do bulbo, demonstrada por uma redução de varicosidades 

serotoninérgicos para a região do RTN. 

A literatura tem mostrado evidências de que os neurônios 

serotoninérgicos apresentam a propriedade da quimiorrecepção e parece 

existir um aumento da liberação de serotonina durante a hipercapnia (Veasey 

et al., 1995; Richerson, 2004b; Kanamaru e Homma, 2007; Massey et al., 

2015). No entanto, a real contribuição dos neurônios serotoninérgicos para o 

quimiorreflexo central, em comparação com outros quimiorreceptores centrais 

como RTN e LC (Mulkey et al., 2004; Takakura et al., 2006; Biancardi et al., 

2008) ainda não foi completamente esclarecida. Os nossos dados não 

investigaram diretamente se neurônios serotoninérgicos da rafe são realmente 

sensores para CO2, no entanto, podemos esclarecer duas questões 

fundamentais: a) os dados do presente estudo mostram uma redução na 

resposta ventilatória ao aumento dos níveis de CO2, o que poderia ocorrer em 

uma situação em que temos uma redução no número de neurônios que 

expressam 5-HT e b) o aumento da resposta respiratória a injeção de 5-HT na 

região do RTN foi reduzida em animais WAR. 

As reduções respiratórias observadas no modelo WAR, associado a uma 

redução significante dos neurônios serotoninérgicos da rafe obscurus, bem 

como das terminações serotoninérgicas na região do RTN sugerem uma 

importância desse sistema no controle central da respiração. A 5-HT é um 

neurotransmissor monoaminérgico encontrado em núcleos da rafe que tem 
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uma variedade de funções no encéfalo, incluindo a estimulação da respiração 

(Ptak et al., 2009; Depuy et al., 2011). Trabalhos de Mulkey e colaboradores 

(2007) mostraram que a injeção de 5-HT na região do RTN, em animais 

anestesiados, foi capaz de aumentar a atividade do nervo frênico e esse 

aumento foi revertido pelo tratamento prévio do antagonista serotoninérgico. 

Esse trabalho também ilustrou uma importante projeção dos núcleos da rafe, 

em especial do núcleo da Rafe Obscurus, para a região do RTN. 

Adicionalmente, a estimulação seletiva dos neurônios serotoninérgicos da Rafe 

Obscurus foi capaz de aumentar a atividade respiratória em roedores (Depuy et 

al., 2011). Sabe-se também que a 5-HT é capaz de estimular, via receptores 5-

HT2A, os neurônios geradores do ritmo respiratório, localizados no complexo 

de preBötzinger (Pena e Ramirez, 2002; Ptak et al., 2009). Em um modelo 

geneticamente modificado (camundongo Lmx1bf/f/p), na qual os animais 

apresentam deficiência de receptores de 5-HT, os animais apresentam um 

significante déficit respiratório, bem como uma resposta respiratória reduzida 

frente a um desafio hipercapnico (Hodges et al., 2009). Essas respostas são 

muito semelhantes às encontradas no modelo de epilepsia audiogênica da 

cepa WAR, o que sugere fortemente a participação essencial do sistema 

serotoninérgico nos padrões respiratórios basais e durante um desafio 

hipercapnico. Vale ressaltar também que a modulação serotoninérgica nos 

neurônios do RTN é mediada pela participação de canais KCNQ (Hawryluk et 

al., 2012). Os resultados do presente estudo mostram um decréscimo na 

resposta ventilatória ao aumento dos níveis de CO2 na cepa WAR, 

possivelmente como uma consequência da depleção dos canais KCNQ nos 

neurônios do RTN. Considerando-se que a perda da função nos canais KCNQ 
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pode causar alguns tipos de epilepsia e que parece existir uma relação mútua 

entre respiração, canais KCNQ e quimiorrecepção, estamos sugerindo que no 

modelo de epilepsia WAR, um dos possíveis mecanismos de redução da 

atividade respiratória seria mediante uma depleção dos canais KCNQ nos 

neurônios quimiossensíveis do RTN. 

 

6.5 Modelo de epilepsia do lobo temporal envolvendo o complexo 

amigdalóide: impacto no controle respiratório 

Uma complexa rede neural de circuitos excitatórios e inibitórios formam 

basicamente o sistema nervoso central. A hiperexcitabilidade ocorre quando há 

um desequilíbrio entre excitação e inibição, geralmente associado a uma perda 

ou redução da função inibitória, que é modulada pelos neurônios GABAérgicos 

(Prager et al., 2016). O aumento da atividade do complexo amigdalóide pode 

estar associado à ansiedade, aumento do estado de alerta, controles 

inadequados das emoções e convulsões epilépticas (Almeida-Suhett et al., 

2014). Nesse contexto, a amígdala consiste em um conjunto de 13 sub-

núcleos, contendo neurônios glutamatérgicos (80-85%) e GABAérgicos (15-

20%) (Mcdonald, 1992; Sah et al., 2003; Spampanato et al., 2011). A perda de 

neurônios amigdalóides desempenha um papel relevante na geração e 

propagação de crises epilépticas. Uma degeneração considerável da amígdala 

foi descrita em pacientes com epilepsia do lobo temporal (Pitkanen et al., 

1998). A degeneração dos neurônios GABA do núcleo basolateral da amigdala 

(BLA) tem sido descrita em modelos animais de epilepsia (Apland et al., 2010; 

Figueiredo et al., 2011; Prager et al., 2013). Assim, acreditamos que o ARK, um 

modelo experimental de epilepsia do lobo temporal, poderia induzir 
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modificações na atividade neuronal no complexo amigdalóide, incluindo o BLA, 

que se comunica direta ou indiretamente com neurônios do tronco encefálico 

envolvidos no controle respiratório. De fato, nossos dados estão de acordo com 

Dlouhy e colegas (2015), onde a estimulação da amígdala em pacientes com 

epilepsia do lobo temporal induziu apnéia e dessaturação de oxigênio (Dlouhy 

et al., 2015). Assim, nos casos clínicos e experimentais, uma vez que a 

atividade elétrica resultado da epilepsia é gerada, pode-se desencadear uma 

apnéia e redução da freqüência respiratória, levando a alterações nos gases 

sanguíneos e o comprometimento da atividade respiratório e por fim a 

homeostase fisiológica. 

O modelo de ARK consiste de estimulações do complexo amigdalóide, 

produzindo inicialmente uma convulsão focal com mudança progressiva ao 

longo de repetidas estimulações. Com as repetições e a propagação das crises 

convulsivas para outras áreas do cérebro (em especial para a região 

contralateral da amígdala), os processos convulsivos tornam-se mais graves e 

são associados com o aumento da complexidade de LPD (duração, freqüência 

e amplitude). 

Como descrito acima, apnéias seguida de uma dessaturação de O2 e 

aumento dos níveis de CO2 foram evidenciados em pacientes com diagnóstico 

de epilepsia (Bateman et al., 2008; Dlouhy et al., 2015; Lacuey et al., 2017). 

Esses dados indicam um comprometimento do sistema respiratório e pode 

estar correlacionados com o fato de as crises atingirem o complexo 

amigdalóide e evoluírem para SUDEP. O protocolo experimental de 

estimulação da amígdala (ARK) é bem conhecido como um modelo 

experimental de epilepsia do lobo temporal. No presente estudo, mostramos 
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que os animais com ARK apresentam uma menor taquipnéia frente ao aumento 

dos níveis de CO2, o que parece estar relacionado a uma redução no número 

de neurônios ativados por fos nas regiões RTN e NTS. Ambos os grupamentos 

neuronais são considerados componentes essenciais para o bom 

funcionamento da rede respiratória em situações de hipercapnia (Guyenet, 

Stornetta e Bayliss, 2010; Guyenet, 2014; Guyenet e Bayliss, 2015). 

Dlouhy e colaboradores (2015) demonstraram em humanos que quando 

convulsões generalizadas atingem a região basolateral da amígdala, os 

pacientes apresentam uma situação clínica de apnéia central. Nos nossos 

experimentos, observamos uma redução na freqüência respiratória em 

resposta ao aumento dos níveis de CO2 (hipercapnia), sugerindo que a 

hiperexcitabilidade do complexo amigdalóide afeta claramente a forma como o 

encéfalo regula os níveis de gases sangüíneos. As mudanças na atividade 

respiratória ocorrendo em ambos os modelos experimentais: cepa WAR, ARK e 

sendo também observado em humanos (Dlouhy et al., 2015; Inman et al., 2018; 

Nobis et al., 2018), destacam a importância do estudo e compreensão das 

alterações respiratórias na epilepsia, com potencial associação com a SUDEP. 

O RTN é, de fato, uma importante região do tronco encefálico envolvida 

no controle da quimiorrecepção central e automaticidade respiratória 

(Lazarenko et al., 2009; Onimaru et al., 2012; Wang, Benamer, et al., 2013; 

Wang, Shi, et al., 2013; Kumar et al., 2015).  Os mecanismos descritos 

parecem envolver a inibição dos canais para potássio do sub-tipo TASK-2 

mediada e a ativação de receptores associados à proteína G (GPR4) (Wang, 

Benamer, et al., 2013; Kumar et al., 2015). Indiretamente, o mecanismo de 

funcionalidade dos neurônios do RTN parecem também recrutar a participação 
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das purinas, possivelmente liberada pelos astrócitos (Gourine, 2005; Gourine et 

al., 2010; Huckstepp et al., 2010; Wenker et al., 2012; Wenker et al., 2013; 

Sobrinho et al., 2014). Acreditamos que parte dessa maquinaria esteja 

comprometida durante o modelo de ARK pela redução de fos na região do 

RTN, uma vez que podemos correlacionar com a redução do número de 

neurônios PHOX2B da região do RTN. 

Além do possível comprometimento dos neurônios do RTN, observamos 

também uma redução significante dos neurônios localizados na região dorsal 

do bulbo, a região do NTS. O NTS é considerado o principal sitio das 

aferências viscero-sensoriais, contribuindo para a regulação homeostática dos 

sistemas cardiovascular, gastrointestinal e respiratório. Acredita-se que o 

aspecto caudal do NTS contribua para a quimiorrecepção central uma vez que 

aumento dos níveis de CO2 foi capaz de promover uma aumento da 

excitabilidade de um sub-conjunto de neurônios nessa região e, 

consequentemente, aumentar a atividade respiratória (Dean et al., 1990; 

Coates et al., 1993; Nichols et al., 2008; Nichols et al., 2009; Huda et al., 2013). 

Dessa maneira, a redução do número de neurônios imunorreativos para fos na 

região do NTS, durante a elevados níveis de CO2, poderiam também justificar a 

redução da resposta taquipneica em animais com ARK. 

Não encontramos diferenças no número de neurônios serotoninérgicos 

ativados pelo aumento do CO2 em vários sub-núcleos da rafe bulbar; 

entretanto, nossos resultados demonstraram um aumento no número de 

neurônios catecolaminérgicos da região do LC em animais ARK. Assim, como 

já descrito acima, acredita-se que o LC possui características quimiossensíveis 

(Pineda e Aghajanian, 1997; Ritucci, Dean, et al., 2005; Biancardi et al., 2008; 
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Nichols et al., 2008; Nattie e Li, 2009). O fato de observarmos um aumento do 

número de neurônios ativados no LC após uma hipercapnia deve-se ao fato de 

termos uma possível compensação do organismo a fim de manter um nível 

mínimo de concentração de CO2, evitando o distúrbio homeostático frente a 

uma possível acidose respiratória. 

 

6.6 Aspectos translacionais: pacientes com diagnostico de epilepsia e 

possível tratamento para os problemas respiratórios 

Como foi abordado no presente estudo, em modelos animais de 

epilepsia do lobo temporal, observamos alterações respiratórias frente ao 

aumento dos níveis de CO2 e essas alterações respiratórias estão 

possivelmente correlacionadas com diminuições significativas de grupamentos 

neuronais localizados na coluna respiratória ventral do bulbo. Segundo Patodia 

e colaboradores (2018), pacientes com epilepsia de difícil controle 

medicamentoso, alto índice de crise convulsiva e que apresentaram morte 

súbita (SUDEP), os encéfalos foram analisados e mostraram uma redução 

significativa de grupamentos neuronais localizados no RTN, complexo pré-

Bötzinger e região da rafe. Considerando que tanto em modelos experimentais 

quanto em pacientes com epilepsia, os distúrbios respiratórios parecem ser 

resultado de perdas neuronais de importantes estruturas encefálicas, um 

possível tratamento a fim de se evitar mortes súbitas seria o uso de aparelhos 

de melhora do fluxo de ar através das vias aéreas. Atualmente, têm-se dois 

aparelhos largamente utilizados na clínica médica para o uso no tratamento de 

casos de apnéia obstrutiva do sono. São eles o CPAP (pressão continua na via 
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aérea) ou BIPAP (dois níveis de pressão continua na via aérea) (Winslow et al., 

2012; Joyeux-Faure et al., 2018; Lebret et al., 2018).   

 A manobra para o uso do CPAP ou BIPAP poderia ser uma boa 

estratégia para tentar evitar as apnéias e alteraçoes de gases sanguíneos, 

evitando assim as mortes subidas em pacientes diagnosticados com epilepsia. 

Evidências da literatura mostram que o uso de ventilador mecânico foi eficiente 

em reduzir os índices de SUDEP em animais epiléticos induzidos por 

estimulações encefálicas (Buchanan et al., 2014). A utilização do CPAP 

também mostrou-se eficiente em diminuir os índices de crises convulsivas, mas 

ainda não têm-se dados ilustrando se a utilização de CPAP poderia também 

ser eficiente em reduzir os índices de SUDEP (Devinsky et al., 1994; Vaughn et 

al., 1996; Malow et al., 2003). Obviamente, o discutido acima diz respeito se 

considerarmos que a principal causa de morte súbita for devido a distúrbios 

respiratórios e não cardiovasculares.  
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7 CONCLUSÃO  

No presente trabalho, estamos propondo que nos modelos 

experimentais de epilepsia do lobo temporal (audiogênicos e ARK) ocorre, a 

longo prazo, a degeneração de grupamentos neurais da coluna respiratória, o 

que poderia promover os distúrbios respiratórios  

 Assim, acreditamos que o presente trabalho constitui um passo 

importante na demonstração de reduções em diversos fenótipos neuronais 

associado a distúrbios na atividade respiratória no modelo WAR e ARK. Essas 

alterações respiratórias podem ser úteis para validar os modelos experimentais 

de epilepsia do lobo temporal como um modelo para estudar o aumento dos 

fatores de risco e os mecanismos associados à SUDEP. 
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