CONTROLE NEURAL DA CIRCULAÇÃO
Laboratório de Fisiologia Cardiovascular
Prof. Dr. Benedito H. Machado
Josiane de Campos Cruz
Leni G. H. Bonagamba
Luciano Gonçalves Fernandes
Vagner Roberto Antunes

INTRODUÇÃO
O sistema circulatório desempenha uma função extremamente importante na
manutenção da homeostasia do meio interno, pois deve proporcionar a todas as
células do organismo as condições ideais para o seu metabolismo, como por
exemplo garantindo o aporte adequado de nutrientes e oxigênio às demandas
metabólicas de todos os tecidos do organismo. Para exercer esta função, o sistema
cardiovascular é dotado de sistemas sensoriais aferentes que informam ao sistema
nervoso central sobre o estado geral da circulação. A partir destas informações
aferentes, o sistema nervoso central altera a atividade eferente simpática e
parassimpática, com a finalidade de manter a atividade normal do sistema
cardiovascular. Dentre os sistemas aferentes que atuam no controle ao curto prazo
da pressão arterial (PA), os mais estudados são os barorreceptores arteriais,
quimiorreceptores periféricos e os receptores cardiopulmonares (Bezold-Jarish).
Em situações de elevações da PA, os barorreceptores arteriais (inseridos nas
paredes vasculares da aorta e das carótidas) despolarizam-se e os potenciais de
ação são transmitidos para o sistema nervoso central (SNC) por meio de suas
aferências. Após o processamento destas informações no SNC, são promovidos
ajustes autonômicos simpático e parassimpático, no sentido de normalizar a pressão
arterial em níveis adequados à perfusão dos diferentes órgãos e tecidos.
As aferências dos barorreceptores arteriais, bem como dos quimiorreceptores
periféricos e dos receptores cardiopulmonares, fazem as suas primeiras sinapses no
núcleo do trato solitário (NTS), localizado no tronco cerebral (Palkovitz e Záborszky,
1977). A partir do NTS, neurônios projetam-se para outras estruturas bulbares, tais
como a área bulbar ventrolateral rostral (RVLM), área bulbar ventrolateral caudal

(CVLM) (Urbansky e Sapru, 1988) e núcleo ambíguo (Stuesse e Fish, 1984), as
quais são responsáveis pela geração da atividade autonômica.
A ativação dos barorreceptores promove respostas de hipotensão e
bradicardia através da excitação de duas vias neurais distintas. A via neural
responsável pela resposta hipotensora é uma projeção excitatória do NTS para o
CVLM, essa por sua vez, quando ativada promove a inibição dos neurônios do
RVLM, os quais apresentam atividade espontânea e são os responsáveis pela
geração da atividade eferente simpática. Esta via neural é chamada de via simpatoinibitória (Urbansky e Sapru, 1988; Guyenet, 1990). A outra via neural ativada pelos
barorreceptores e que é responsável pela bradicardia, é uma projeção excitatória do
NTS para o Núcleo Ambíguo, no qual estão localizados os neurônios préganglionares parassimpáticos vagais que inervam as células do marcapasso
cardíaco. Portanto, a ativação desta via parassimpato-excitatória promove a
hiperpolarização das células do marcapasso cardíaco e, conseqüentemente,
bradicardia. (Verberne e Guyenet, 1992). Em relação às vias neurais dos receptores
cardiopulmonares (reflexo Bezold-Jarisch), acredita-se que elas sejam as mesmas
do barorreflexo (Verberne e Guyenet, 1992), pois a ativação do reflexo BezoldJarisch também promove hipotensão e bradicardia.
Diversas evidências experimentais sugerem que as vias neurais ativadas pela
excitação dos quimiorreceptores periféricos envolvem uma projeção direta do NTS
para o RVLM (via simpato-excitatória), a qual promove resposta pressora (Urbansky
e Sapru, 1988), enquanto que outra via neural ativada pelos quimiorreceptores
periféricos envolve uma projeção do NTS para o núcleo ambíguo , promovendo uma
resposta de bradicardia (parassimpato-excitatória)
Vários estudos têm sido feitos no sentido de se caracterizar os
neurotransmissores envolvidos nas sinapses das vias neurais dos diferentes reflexos
cardiovasculares no NTS (Van Giersbergen e cols., 1992). Um dos mais estudados
neurotransmissores envolvido nas vias aferentes cardiovasculares é o L-glutamato,
um aminoácido excitatório. Estudos de Talman e cols. (1980), mostraram que a
microinjeção do L-glutamato no NTS de ratos anestesiados promove respostas
semelhantes aquelas quando da ativação dos barorreceptores (hipotensão e
bradicardia), sugerindo então que o L-glutamato seria o neurotransmissor liberado
pelos aferentes barorreceptores no NTS. Entretanto estudos do nosso laboratório
(Machado e Bonagamba, 1992; Colombari e cols., 1994), mostraram que a

microinjeção de L-glutamato no NTS de ratos não anestesiados promove respostas
semelhantes aquelas quando da ativação dos quimiorreceptores (hipotensão e
bradicardia). Esses trabalhos sugerem então que os anestésicos teriam uma grande
influência nas vias neurais ativadas pelo L-glutamato no NTS.
Recentemente vários estudos tem sido realizados no nosso laboratório
(Haibara e cols., 1995, 1999; Chianca-Jr e Machado, 1996; Colombari e cols., 1997;
Callera e cols., 1999) no sentido de determinarmos não somente a participação do
L-glutamato, mas também das diferentes subunidades dos receptores deste
aminoácido-excitatório (Frigero e cols, 2002; Canesin, 2002). É importante ressaltar
que a ativação dos reflexos cardiovasculares pode envolver a liberação no NTS de
neurotransmissores outros que não apenas o L-glutamato (Machado, 2001).

OBJETIVOS DA AULA PRÁTICA:
• Avaliar as alterações cardiovasculares promovidas pela microinjeção do
aminoácido excitatório L-glutamato no NTS de ratos anestesiados e nãoanestesiados;
•

Estudar

a

neurotransmissão

das

aferências

dos

barorreceptores,

quimiorreceptores e receptores cardiopulmonares no NTS.

MATERIAL E MÉTODOS

1 - Animais experimentais:
Ratos Wistar machos (290 - 310g).

2 - Registros Cardiovasculares:
2.1 - Canulação da artéria e veia femoral: No dia anterior ao dos
registros os ratos serão anestesiados com tribromoetanol 2,5% (Aldrich Chemical
Co. Inc., Milwaukee, USA) e as cânulas anteriormente preparadas a partir de tubos
de polietileno PE-10 soldados a outro tubo de polietileno PE-50 serão implantadas e
fixadas na veia (administração de drogas) e artéria (registros diretos da PA e FC)
femoral. Antes do implante, as cânulas serão preenchidas com solução salina
fisiológica (0,9%) e obstruídas na extremidade livre do PE-50 com pinos de metal.
Após o implante as extremidades livre das cânulas serão dirigidas subcutaneamente

com o auxílio de um trocater, para a cintura escapular, onde serão exteriorizadas e
fixadas com linha de sutura. O registro cardiovasculares serão realizados em ratos
não anestesiados e antes do início dos registros as cânulas serão heparinizadas
(heparina 2% em solução fisiológica) para evitar a formação de coágulos.

2.2.- Registros da Pressão Arterial (PA) e Freqüência Cardíaca (FC): As
cânulas arteriais serão conectadas a transdutores de pressão acoplados a um
polígrafo (NARCO) que nos fornece o registro direto da PA pulsátil e da PA média. A
partir do sinal da PA pulsátil a FC será quantificada através de um biotacômetro e
também registrada no polígrafo.

3 - Técnica de microinjeção em animais não-anestesiados:
Os animais serão anestesiados com tribromoetanol 2,5% e posicionados em
um aparelho estereotáxico, em seguida será submetido ao implante bilateral de
cânulas-guia de aço inoxidável, dirigidas á região do NTS 3 a 4 dias antes dos
experimentos de microinjeção. Estas cânulas-guia serão fixadas na cabeça do rato
por meio de parafusos e resina acrílica. As microinjeções de drogas na região do
NTS serão realizadas, por meio de agulhas injetoras conectadas à uma seringa
Hamilton (1µL), em ratos não-anestesiados e com livre movimentação.

4 - Estimulação dos barorreceptores arteriais, quimiorreceptores e
receptores cardiopulmonares:

Para a estimulação dos barorreceptores arteriais, será utilizada a
injeção de fenilefrina (0,5 a 2 µg / Kg; i.v.) através de cânula venosa previamente
implantada, com o objetivo de promover elevações de 30 a 50 mmHg na PA. Com
relação aos quimiorreceptores periféricos, será utilizada a solução de cianeto de
potássio

[(KCN)40

µg/0,1

ml,

i.v].

O

KCN

(i.v)

vem

sendo

utilizado

experimentalmente como uma substância capaz de promover à ativação das células
quimiossensíveis, já que o mesmo atua inibindo a enzima citocromo-oxidase da
cadeia respiratória, produzindo conseqüentemente uma hipóxia-citotóxica (Bao e
cols., 1997; Barros e cols., 2002). Os receptores do reflexo Bezold-Jarisch com a

injeção intravenosa de serotonina [(5-HT) 1-3µg/ Kg], a qual promove a excitação
dos receptores 5-HT3 localizados nos receptores cardipulmonares.
5 - Drogas utilizadas:

- L-glutamato (1 nmol/50 nl) - Aminoácido excitatório
- Ácido quinurênico (5 nmol/100 nl) - Antagonista glutamatérgico
- Fenilefrina (0,5-2,0 µg/0,05 ml i.v.) - Agonista adrenérgico α1
- Cianeto de potássio (KCN, 40 µg/0,1 ml i.v.) - Ativação dos
quimiorreceptores periféricos
-

Serotonina

(5-HT,

1-3

µg/0,05

µl

i.v.)-Ativação

dos

receptores

cardiopulmonares

PROTOCOLOS EXPERIMENTAIS:

1) Efeito do bloqueio dos receptores glutamatérgicos ionotrópicos sobre as
alterações cardiovasculares promovidas pelo L-Glutamato microinjetado no NTS de
ratos não-anestesiados:
10 min

10 min

10 min

L-glu

L-glu

Quinurênico

L-glu

NTS

NTS

NTS

NTS

(1° )

(2° )

2) Efeito do bloqueio dos receptores glutamatérgicos ionotrópicos sobre as
respostas cardiovasculares à ativação dos reflexos cardiovasculares (barorreflexo,
quimiorreflexo e reflexo cardiopulmonar) de ratos não-anestesiados:

10 min

10 min

10 min
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ativação
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reflexos
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NTS
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