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Et il revint vers le renard:  

– Adieu, dit-il… 
– Adieu, dit le renard. Voici mon secret. Il est très simple :  

on ne voit bien qu’avec le cœur. L’essentiel est invisible pour les  
yeux. 

– L’essentiel est invisible pour les yeux, répéta le petit  
prince, afin de se souvenir. 

– C’est le temps que tu as perdu pour ta rose qui fait ta rose  
si importante. 

– C’est le temps que j’ai perdu pour ma rose… fit le petit  
prince, afin de se souvenir. 

– Les hommes ont oublié cette vérité, dit le renard. Mais tu  
ne dois pas l’oublier. Tu deviens responsable pour toujours de  

ce que tu as apprivoisé. Tu es responsable de ta rose… 
– Je suis responsable de ma rose… répéta le petit prince,  

afin de se souvenir. 
 

Antoine de Saint-Exupéry 
 

 



 

RESUMO 

 

 

O ritmo teta consiste em uma oscilação eletrofisiológica hipocampal presente em 
mamíferos (4-12 Hz, com variações entre espécies). Essa oscilação está presente 
durante a vigília ativa e também é predominante no potencial de campo local (PCL) 
durante o sono de movimento rápido dos olhos (sono REM). Vários trabalhos 
demonstraram que o ritmo teta é importante em tarefas cognitivas e que o septo 
medial é uma região crucial para sua ocorrência. O septo envia projeções 
colinérgicas, GABAérgicas e glutamatérgicas para o hipocampo, que por sua vez, 
projeta axônios para o septo. Além do septo, outras regiões estão envolvidas na 
regulação do ritmo teta, formando uma rede complexa de interações entre áreas que 
resultam no ritmo teta. A optogenética é um método desenvolvido recentemente que 
tem sido amplamente utilizado em pesquisas de diversas áreas. Ela nos permite 
manipular a atividade elétrica de neurônios através de estimulação luminosa. Uma 
das técnicas existentes consiste em usar um vetor viral para induzir a expressão 
neuronal de canais iônicos associados à molécula fotossensível rodopsina (ex: 
ChR2). Uma vez infectados os neurônios passam a ser sensíveis a luz de 
determinado comprimento de onda. O presente trabalho de pesquisa de mestrado 
teve como objetivo realizar estimulação luminosa cerebral em animais anestesiados 
e em livre comportamento, através de experimentos com implantes crônicos de 
eletrodos e fibras óptica em animais infectados com vetor viral para expressão de 
ChR2. Foram realizadas cirurgias de injeções de vírus no septo medial; os 
resultados histológicos confirmaram a expressão de ChR2 através da presença da 
proteína repórter eYFP no septo e também em processos hipocampais. Além disso, 
foram realizados experimentos agudos com estimulação luminosa do septo medial e 
registro de PCL no próprio septo e hipocampo de animais anestesiados. Ainda 
nesses experimentos foi possível registrar potenciais de ação no septo. Nesses 
experimentos observamos aumento significativo da taxa de disparo dos neurônios 
septais durante estimulação luminosa (n=300 estímulos).  Além disso, encontramos 
uma resposta evocada no PCL do hipocampo no início do pulso luminoso. Também 
foram realizados experimentos crônicos com estimulação luminosa do septo medial 
e registro de PCL do hipocampo em animais em livre comportamento. Através de 
análise do PCL, verificamos que a estimulação luminosa do septo é capaz de induzir 
ritmo teta no hipocampo. Em conjunto, os resultados demonstram que a estimulação 
luminosa do septo medial em animais optogeneticamente modificados provoca 
alterações eletrofisiológicas relevantes no septo e no hipocampo. 
 
 
Palavras-chave: Optogenética. Ritmo Teta. Hipocampo. Septo Medial. Rato. 
 

 



 

ABSTRACT 

 

 

Theta rhythm consists of an electrophysiological hippocampal oscillation present in 
mammalian species (4-12 Hz with variations across species). This oscillation is 
present during active waking and is also prevalent in local field potentials (LFP) 
during rapid eye movement sleep (REM sleep). Several studies have shown that 
theta rhythm is important in cognitive tasks and that the medial septum is a key 
region for its occurrence. The septum sends cholinergic, GABAergic and 
glutamatergic projections to the hippocampus, which in turn projects axons to the 
septum. Besides the septum, other regions are involved in regulating theta rhythm, 
forming a complex network of interactions among brain areas that result in theta 
rhythm. Optogenetics is a recently developed method that has been widely used in 
various research areas. It allows us to manipulate the electrical activity of neurons 
through light stimulation. One of the existing techniques consists in using a viral 
vector to induce the neuronal expression of ion channels associated with the light-
sensitive molecule rhodopsin (e.g. ChR2). Once infected, the neurons become 
sensitive to light of a particular wavelength. The present M. Sc. research aimed to 
perform luminous stimulation of the brain in anesthetized and freely behaving animals 
using chronically implanted electrodes and optical fibers in animals infected with a 
viral vector for ChR2 expression. Surgical viral injections were performed in the 
medial septum; histological results confirmed the expression of ChR2 by way of the 
presence of the eYFP reporter protein in the septum and also in hippocampal 
processes. Moreover, we performed acute experiments with luminous stimulation of 
the medial septum and LFP recordings of the septum and hippocampus of 
anesthetized animals. Action potentials were recorded in the septum. In these 
experiments we observed a significant increase in the firing rates of septal neurons 
during luminous stimulation (n = 300 trials). Furthermore, we found an early light-
evoked response in the hippocampal LFP. Chronic experiments with luminous 
stimulation of the medial septum and hippocampus in freely behaving animals were 
also performed in combination with LFP recordings. We found that the luminous 
stimulation of the septum is able to induce theta rhythm in the hippocampus. 
Together, the results demonstrate that the luminous stimulation of the medial septum 
in optogenetically-modified animals causes relevant electrophysiological changes in 
the septum and the hippocampus. 
 
 
Keywords: Optogenetics. Theta Rhythm. Hippocampus. Medial Septum. Rat. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 OPTOGENÉTICA 

 

A optogenética é uma ferramenta que une estimulação óptica e manipulação 

genética (BOYDEN, ZHANG et al. 2005). Tal manipulação genética envolve a 

expressão de rodopsina, um tipo de proteína sensível à luz que se encontra 

presente em diversos organismos fotossensíveis, desde bactérias e algas até a 

retina de animais que possuem sistema visual. Tais proteínas podem ser canais 

iônicos ou bombas de cloreto (HAN 2012). A fotoestimulação de neurônios foi feita 

pioneiramente em 2002 por Zemelman e colaboradores e por outros posteriormente 

(BANGHART, BORGES et al. 2004; LIMA e  MIESENBOCK 2005), utilizando 

chARGed, uma proteína G associada a uma rodopsina de Drosophila melanogaster 

(ZEMELMAN, LEE et al. 2002). Entretanto, a precisão temporal da “ativação” dessa 

proteína é da ordem de segundos a minutos (ZHANG, WANG et al. 2006). 

A Channelrhodopsina-2, ChR2, uma proteína também sensível a luz envolvida 

na fototaxia, extraída da alga verde Chlamydomonas reinhardtii, é uma proteína 

canal transmembrana de sete seguimentos transmembrânicos e um complexo 

retinol, que absorve fótons e muda sua conformação (de All-trans para 13-cis). Essa 

mudança conformacional, por sua vez, causa uma mudança conformacional na 

proteína canal que permite a passagem de cátions. O desenvolvimento da 

engenharia genética e sequenciamento genético da Chlamydomonas reinhardtii 

possibilitou a montagem de um constructo com a ChR2, no qual além da sua 

sequência de nucleotídeos, possui um promotor neuronal (ex.: sinapsina, CaMKII) e 

uma sequência que codifica uma proteína fluorescente repórter (na porção C-

terminal da ChR2). 

A transfecção desse constructo para as células-alvo (neurônios) é feita, entre 

outros meios, utilizando um vetor, em geral um vetor viral, por exemplo um lentivirus 

(BOYDEN, ZHANG et al. 2005) ou vírus adeno-associado (HAN 2012). Somente 

através da optogenética (ChR2 e entre outras proteínas extraídas de 

microorganismos), foi possível estimular precisamente (temporalmente) um neurônio 

com luz, com potenciais evocados 50µs após o pulso de luz (BOYDEN, ZHANG et 

al. 2005). Desde então, a optogenética vem sendo utilizada na investigação de 

várias questões da neurociência e outros ramos da área biomédica (DEISSEROTH, 
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FENG et al. 2006; ADAMANTIDIS, ZHANG et al. 2007; ARRENBERG, STAINIER et 

al. 2010; ABILEZ, WONG et al. 2011; DEISSEROTH 2011; JIA, VALIUNAS et al. 

2011; ABILEZ 2012; AMBROSI, KLIMAS et al. 2014; ENTCHEVA 2014). 

Alguns trabalhos publicados recentemente vem investigando o sono através 

da utilização de técnicas optogenéticas. Em 2010, Adamantidis e colaboradores 

sugerem a aplicação da optogenética na investigação dos circuitos envolvidos no 

ciclo sono-vigília em um trabalho de revisão. Em seguida, trabalho utilizando 

optogenética demonstraram que em camundongos transgênicos que possuem 

neurônios de orexina que expressão halorodopsina, quando inibidos de forma aguda 

durante a fase inativa, promovem aumento da sincronização do eletroencefalograma 

e redução do tônus muscular, característica do sono de ondas lentas 

(TSUNEMATSU, KILDUFF et al. 2011). Ainda no mesmo ano, Rolls e colaboradores 

utilizaram estimulação optogenética de neurônios de orexina que expressavam 

ChR2  a fim de promover perturbações no sono e demonstraram que esse tipo de 

privação de sono, quando intensa, provocou diminuição na performance de tarefa de 

reconhecimento de objetos. 

Esses achados indicam que um período mínimo de sono sem interrupções é 

necessário para a consolidação de memória episódica (ROLLS, COLAS et al. 2011). 

Em 2013, outros dois trabalhos manipularam o sono através de técnicas 

optogenéticas estimulando neurônios hipotalâmicos MCH (melanine concentrating 

hormone). Konadhode e colaboradores estimularam neurônios MCH a 10Hz por 

períodos de 1 minuto intercalados por período de 5 minutos de intervalo durante 

24h, iniciando no inicio da noite. 

Os resultados dessa estimulação foram adiantamento do inicio do sono, 

redução da duração dos períodos acordados em 50% e aumento do tempo total de 

sono (Slow wave sleep (SWS) e Rapid eye movement (REM)). Outro estudo de 

Adamantidis e colaboradores, no qual utilizaram camundongos transgênicos para 

manipular o sono através da ativação aguda de neurônios MCH, demonstraram um 

aumento na duração dos períodos de REM (não no sono de ondas lentas), enquanto 

o silenciamento desses neurônios reduziram a frequência e amplitude do ritmo teta, 

sem afetar a duração do sono REM. Além disso, ativação dos teminais sinapticos de 

neurônios MCH no septo medial (ou núcleo tuberomamilar) prolongaram a duração 

dos episódios de REM (JEGO, GLASGOW et al. 2013). 
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1.2 RITMO TETA 

 

O ritmo teta, uma oscilação hipocampal na faixa de frequência de 4Hz à 12Hz 

(em roedores), encontra-se amplamente conservado entre diversas espécies de 

mamíferos, sendo presente em vários comportamentos distintos. Em gatos, está 

envolvido na vigília parada e alerta. Já em coelhos, está presente em momentos de 

alerta, quando os animais observam ao redor a procurar um possível predador por 

perto (GREEN e  ARDUINI 1954; WINSON 1972). Em roedores, o ritmo teta pode 

ser observado durante a vigília ativa, quando exploram um ambiente ou objetos 

(VANDERWOLF 1969). 

A variabilidade comportamental do ritmo teta durante a vigília é notável nas 

diferentes espécies (WINSON 1972), porém, durante o sono REM (rapid eye 

movement, REM) o ritmo teta se apresenta de forma semelhante entre espécies, 

sendo um dos parâmetros mais característicos utilizados para identificação desse 

estado de sono, além da atonia muscular e movimentação das vibrissas também 

características do REM em roedores (JOUVET 1965; VANDERWOLF 1969; TIMO-

IARIA, NEGRAO et al. 1970). 

Em 1972, Winson sugere que essa variabilidade da ocorrência de teta na 

vigília entre as espécies pode ser explicada pela atenção que cada comportamento 

específico demanda e sua relevância para a espécie. Entretanto, o ritmo teta 

presente no sono REM ainda não tem sua função esclarecida. 

 

1.3 O SEPTO MEDIAL E A BANDA DIAGONAL DE BROCA 

 

O septo medial integra uma via importante para a geração do ritmo teta no 

hipocampo (GREEN e  ARDUINI 1954; M'HARZI e  MONMAUR 1985). Outras 

estruturas que fazem parte da rede geradora/moduladora de teta são o núcleo 

supramamilar, que projeta e recebe projeções do septo(BORHEGYI e  FREUND 

1998; BORHEGYI, MAGLOCZKY et al. 1998) e projeta também para o hipocampo 

(VERTES 1992); o núcleo da raphe, que possui projeções serotoninérgicas para o 

septo lateral, hipocampo e núcleo supramamilar (VERTES 1991). 

Essa via septo-hipocampal é formada por circuitos que incluem neurônios 

glutamatérgicos (MANNS, MAINVILLE et al. 2001; HAJSZAN, ALREJA et al. 2004; 

COLOM, CASTANEDA et al. 2005), GABAérgicos (FREUND 1989) e colinérgicos 
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(KISS, MAGLOCZKY et al. 1997). Segundo a teoria tradicional sobre o papel do 

septo na geração do ritmo teta, o septo consiste em um marca-passo do hipocampo 

(PETSCHE, STUMPF et al. 1962). 

O racional dessa teoria tem como base vários trabalhos que demonstram que 

o septo é fundamental para a ocorrência de teta. Rawlins e colaboradores 

provocaram lesões específicas do septo medial que aboliram ritmo teta no 

hipocampo, enquanto lesões da região dorso-lateral não tiveram o mesmo efeito. 

Além disso, lesão na fimbria aboliu somente ritmo teta na porção ventral, e não na 

dorsal. Enquanto lesão do fornix dorso-medial aboliu teta no hipocampo dorsal e não 

no ventral (RAWLINS, FELDON et al. 1979). 

Em 1979, Andersen demonstrou que coelhos com lesão na porção basal da 

fimbria deixam de apresentar ritmo teta no giro denteado (ANDERSEN, BLAND et al. 

1979). Em seguida, Sainsbury e Bland sugerem que lesões septais feitas com 

passagem de corrente utilizando eletrodos bipolares abole teta em CA1 e no giro 

denteado (SAINSBURY e  BLAND 1981). 

Em outro trabalho Mitchell e colaboradores corroboram essa ideia, 

demonstrando que lesões no septo medial abole ou diminui ritmo teta no hipocampo 

dorsal e córtex entorrinal e que houve redução da marcação para acetilcolinesterase 

em ambas áreas (MITCHELL, RAWLINS et al. 1982). 

Em 2008, Varga demonstrou que neurônios GABAérgicos (que possuem 

canais HCN) septais que projetam para o hipocampo disparam na frequência de teta 

e sincronizados com a fase de teta no hipocampo (VARGA, HANGYA et al. 2008). 

Porém, a partir desses dados não é possível afirmar que o septo possui 

propriedades de marca-passo, pois o experimento foi realizado in vivo, sem que o 

septo fosse isolado. 

Mais recentemente alguns trabalhos questionam o papel do septo como 

marca-passo do ritmo teta. Um dos argumentos apontados é que parte das células 

septais apresentam baixa taxa de disparo, ou seja, disparam em uma frequência 

menor que teta (ZHANG, LIN et al. 2011). Além disso, acredita-se na geração de teta 

nos circuitos locais do hipocampo uma vez que encontra-se teta gerado localmente 

(KONOPACKI, MACIVER et al. 1987; NERAD e  MCNAUGHTON 2006; 

GOUTAGNY, JACKSON et al. 2009). 

Mais especificamente, Goutagny e colaboradores demonstraram em 

preparações in vitro do hipocampo isolado, que CA1 possui geradores de teta 
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independentes de ativação colinérgica (resistentes à atropina, mas não à 

antagonista de receptor AMPA/kainato, ou antagonista de receptor GABAa) 

(GOUTAGNY, JACKSON et al. 2009). 

É sabido que o septo projeta para várias áreas hipocampais, mais 

especificamente para o giro denteado, CA1 e CA2-CA3 (assim como para o 

presubiculo e parasubiculo) (CRUTCHER, MADISON et al. 1981), dentre essas 

projeções encontram-se neurônios GABAérgicos que fazem sinapse com 

interneurônios GABAérgicos (FREUND e  ANTAL 1988; TOTH, FREUND et al. 1997) 

em CA1 (SUN, ZHAO et al. 2001), enquanto projeções colinérgicas fazem sinapse 

com interneurônios do giro denteado (CLARKE 1985; FROTSCHER 1991). Existem 

também projeções glutamatérgicas (HAJSZAN, ALREJA et al. 2004) provenientes do 

septo que disparam ritmicamente na faixa de frequência de teta (HUH, GOUTAGNY 

et al. 2010). 

Várias evidências demonstram que ambas projeções septais GABAergicas 

(YODER e  PANG 2005) e colinérgicas (LEE, CHROBAK et al. 1994) são 

fundamentais para geração/manutenção do ritmo teta hippocampal. Um outro 

argumento pouco abordado é que existem projeções do hipocampo para o septo, e 

experimentos indicam que esta via induz ritmicidade no disparo de neurônios 

GABAergicos septais (MANSEAU, GOUTAGNY et al. 2008; MATTIS, BRILL et al. 

2014). Estas projeções hipocampo-septais GABAergicas das regiões hipocampais 

CA1 e CA3 (BLASCO-IBANEZ e  FREUND 1995) fazem sinapse diretamente com 

células GABAergicas e colinérgicas septais (TOTH, BORHEGYI et al. 1993). 

Essas projeções de feedback ocorrem tanto para o septo medial (ALONSO e  

KOHLER 1982; TOTH, BORHEGYI et al. 1993) quanto para o septo lateral 

(LERANTH e  FROTSCHER 1989). Corroborando esse argumento, experimentos in 

vitro, demonstram que o ritmo teta induzido por carbacol no hipocampo possui 

sincronia com IPSPs no septo medial (e Diagonal band complex) e estimulação 

elétrica da via hipocampo-septo (fimbria/fornix) promove aumento na taxa de IPSPs 

evocados no septo medial (MANSEAU, GOUTAGNY et al. 2008). 

Levando em consideração os achados até então discutidos, evidências 

corroboram a ideia de que o hipocampo, complexo septo/banda diagonal de Broca 

(MANSEAU, GOUTAGNY et al. 2008) e outras estruturas do tronco encefálico e 

hipotalâmicas envolvidas na modulação do ritmo teta atuam em conjunto na gênese 

do ritmo teta (LEINEKUGEL, TSEEB et al. 1995). É possível registrar potenciais 
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locais de campo no córtex cerebral com potência substancial na faixa teta, mas 

existe grande controvérsia sobre a origem destes sinais, que poderiam ser derivados 

do hipocampo por vias hipocampo-corticais, gerados por condução de volume, ou 

mesmo gerados localmente no córtex(SIROTA, MONTGOMERY et al. 2008; 

LUBENOV e  SIAPAS 2009). 

Uma proposta plausível feita por Goutagny (citado anteriormente) e outros 

autores, e que é consistente com a ocorrência de teta por condução de volume, é 

que co-atuam vários osciladores autônomos ao longo do eixo hipocampo- septo e 

que o ritmo teta resulta do acoplamento desses osciladores (NERAD e  

MCNAUGHTON 2006; GOUTAGNY, JACKSON et al. 2009).  

Diversos trabalhos demonstraram que o ritmo teta tem um papel importante 

na consolidação da memória (WINSON 1978; MITCHELL, RAWLINS et al. 1982; 

DWYER, SERVATIUS et al. 2007). Animais submetidos a bloqueio de canais HCN 

do septo diminui oscilação na frequência de teta (KOCSIS e  LI 2004). Animais 

submetidos a bloqueio farmacológico do septo (tetracaina) não apresentam ritmo 

teta e não tem boa performance no labirinto aquático (MCNAUGHTON, RUAN et al. 

2006), e lesão especifica de neurônios GABAergicos do septo alteram os níveis de 

acetilcolina hipocampal e causam déficit de memória (ROLAND, STEWART et al. 

2014), sendo assim considerada uma oscilação importante para tal função cognitiva 

(MITCHELL, RAWLINS et al. 1982). 

Alguns trabalhos já foram feitos na direção da investigação do ritmo teta 

através de estimulação elétrica do tronco encefálico (ROBINSON e  VANDERWOLF 

1978) (que tem conexões com a via septohipocampal (LEINEKUGEL, TSEEB et al. 

1995)), conseguindo reconstituir artificialmente o teta com estimulação septal e 

restaurando parcialmente a capacidade de aprendizado no labirinto aquático 

(MCNAUGHTON, RUAN et al. 2006). 

 

1.4 SONO E RITMO TETA 

 

Existem evidências de que as diferentes fases do sono têm papeis distintos e 

complementares na consolidação de memórias. O sono de ondas lentas (SWS) teria 

papel reverberatório, processo no qual o hipocampo e o córtex se comunicariam 

através de oscilações mais lentas (e.g. delta) e eventos intermitentes de oscilações 

mais rápidas, tais como fusos (spindles corticais e ripples no hipocampo), 
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promovendo uma facilitação da reestruturação dos circuitos a posteriori durante o 

sono REM (RIBEIRO, MELLO et al. 2002; RIBEIRO, SHI et al. 2007). 

Apesar de constituir um ritmo predominante durante o sono REM em várias 

espécies de mamíferos (WINSON 1972), pouco se sabe sobre o papel do ritmo teta 

durante o sono REM. 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 GERAL 

 

Implementar a metodologia de estimulação optogenética do cérebro durante 

registro eletrofisiológico de animais anestesiados e em livre comportamento. 

 

2.2 ESPECÍFICOS 

 

 Produzir expressão neuronal de ChR2 no septo medial por injeções 

cirúrgicas de vetor viral; 

 Em ratos anestesiados, realizar registros septais agudos de potenciais de 

ação e potenciais de campo local, antes, durante e depois da estimulação 

optogenética; 

 Verificar se a estimulação optogenética altera taxas de disparo de 

potenciais de ação e/ou potenciais de campo local no septo de ratos anestesiados; 

 Em ratos em livre comportamento, realizar registros hipocampais crônicos 

de potenciais de campo local, antes, durante e depois da estimulação optogenética; 

 Verificar se a estimulação optogenética do septo medial altera potenciais 

de campo local no hipocampo de ratos em livre comportamento; 

 Verificar se é possível gerar ritmo teta no hipocampo de ratos em livre 

comportamento através de estimulação optogenética do septo medial. 



17 

3 MÉTODOS 

 

3.1 INFUSÃO DE VÍRUS 

 

Foram utilizados ratos machos (n=7) da linhagem Wistar com peso entre 350-

450 g. Primeiramente os animais foram submetidos à cirurgia de infusão de vírus 

(AAV9.hSyn.hChR2(H134R)-eYFP.WPRE.hGH, AV-9-26973P Vector Core 

(Addgene26973P)), desta forma passaram a expressar ChR2 no septo medial. As 

seguintes coordenadas estereotáxicas para o septo medial foram utilizadas: 

AP=0,85 mm; ML=2,0 mm; DV=7,2 mm, 6,6 mm e 6,2 mm, em um ângulo de 18° 

aproximadamente (PAXINOS 1997). 

Com o auxílio de uma seringa Hamilton de 10 µl acoplada a uma bomba de 

infusão, foram realizadas infusões de 0,5 µl cada, em três coordenadas dorso-

ventrais (acima citadas, na ordem respectiva), a uma velocidade de 0,125 µl/min 

(Figura 01). Após o período mínimo de 10 dias os animais foram submetidos à 

experimentos agudos ou cirurgias de implante crônico de acordo com o grupo 

experimental ao qual pertenciam (para mais detalhes do procedimento cirúrgico 

consultar protocolo anexo). 

 

 
Figura 01: Esquema ilustrativo dos sítios de injeção de vírus (círculos 
vermelhos), adaptado de Paxinos, 2007. Coordenadas estereotáxicas: AP=0,85 
mm; ML=2,0 mm; DV=7,2 mm, 6,6 mm e 6,2 mm, em um ângulo de 19° 
aproximadamente Adaptada de Paxinos, 1997 (Edição 2005). 
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3.2 EXPERIMENTOS AGUDOS 

 

No experimento agudo os animais (n=3) foram induzidos à anestesia com 

Cetamina (100mg/kg) e Uretano (dose: 1,2 g/kg). Com auxílio de aparelho 

estereotáxico, uma fibra óptica foi posicionada no septo medial, nas seguintes 

coordenadas (AP=0,85 mm; ML=2,0 mm; DV=6,0 mm). 

A fim de registrar os potenciais de ação e potenciais de campo local (PCL) no 

próprio septo medial, foi utilizado um silicon probe (eletrodo, com 16 canais (pontos 

de contato) dispostos linearmente no eixo DV com 100 µm de distância entre cada 

um) (NeuroNexus “standard probe”, 16 canais, 10 mm de comprimento e 50 µm de 

largura), enquanto no hipocampo foi utilizado um eletrodo de aço inoxidável isolado 

com teflon para registrar o PCL (Figura 02 – A e B). 

Ambos os eletrodos foram conectados ao sistema de aquisição de sinal da 

Intan Technologies (RHA2000-Evaluation board), que tem uma frequência de 

amostragem de 25 kHz. Foram realizados diversos protocolos de estimulação (ver 

tópico abaixo) e registros enquanto os eletrodos foram posicionadosno alvo DV=~6,8 

mm (7,0 mm no máximo). 
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Figura 02: Esquema ilustrativo do posicionamento A) do silicon probe (DV: 6,74 
mm; ML: 0,0 mm; AP: 0,84 mm) B) e dos eletrodos hipocampais (DV: 3,0 mm e 
2,8 mm; ML: 2,5 mm e -2,5 mm; AP: -3,36 mm) durante cirurgia de registro dos 
experimentos agudos. Adaptada de Paxinos, 1997 (Edição 2005). 

 

3.2.1 Protocolos de estimulação 

 

3.2.1.1 Pulsos contínuos 

 

Foram aplicados três protocolos diferentes com pulsos de luz de 5 s, 10 s de 

duração ou randômicos (ocorrência e duração) com potência de aproximadamente 

8-10,0 mWatts. Cada pulso de 5 s ou 10 s era seguido de intervalo de mesmo valor 

(protocolo #1: 5 s, protocolo #2: 10 s) (Figura 03). A fonte de luz utilizada para todos 

os experimentos é proveniente de um laser com as seguintes especificações: Pico 

de potência <500 mW, comprimento de  onda 430 nm-473 nm. Class IIIb Laser 

product. Changchun New Industries Optoelectronics Tech.Co.Ltd(CNI). 6142 Renmin 

St, Changchun 130022, China. 
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Figura 03: Protocolos de estimulação com pulsos de longa duração dos experimentos 
agudos. Para os protocolos #1, #2 e #3, foram realizadas estimulações com pulsos contínuos 
de duração de 5 s, 10 s e randômica, respectivamente. 

 

3.2.1.2 Pulsos com frequência variável 

 

Neste protocolo foram aplicados pulsos de 10 ms de duração em 16 

frequências, de 1 a 16 Hz, com períodos de estimulação de duração de 10 s ou 30 s, 

e o mesmo período de intervalo entre cada período de estimulação (Figura 04). 

 

 
Figura 04: Protocolos de estimulação com pulsos intermitentes dos experimentos agudos. 
Foram realizadas estimulações com pulsos de 10 ms de duração de 1-16 Hz durante 
períodos de 10 s ou 30 s de estimulação seguida de intervalos de mesma duração, protocolos 
#4 e #5, respectivamente. 
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3.3 EXPERIMENTOS CRÔNICOS 

 

3.3.1 Matriz de eletrodos ou silicon probe e fibra óptica 

 

Para os experimentos crônicos foram confeccionadas matriz de eletrodos 

para implante no hipocampo unilateral (n=2) (Figura 05) ou foram implantados silicon 

probes unilaterais (n=2) (Figura 06). Também foi confeccionada uma espécie de 

aparato composto de um pedaço de fibra acoplada a um ferrolho (Figura 07), que 

auxilia na conexão com a fibra externa no momento do experimento. 

 

 
Figura 05: Matriz de eletrodos. A) Esquema ilustrativo da matriz de eletrodos 
hipocampais (experimentos crônicos) com espaçamento de 300 µm. B) Posicionamento 
dos eletrodos nas coordenadas DV: 3,8 mm (eletrodo mais profundo); ML: 2,0 mm; AP: -
3,36 mm. C) Fotografia mostrando alinhamento de eletrodos e gabarito utilizado como 
medida de espaçamento. Adaptada de Paxinos, 1997 (Edição 2005). 
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Figura 06: Silicon probe para implante crônico. A) Esquema ilustrativo do modelo de 
silicon probe utilizado nos implantes crônicos. Cada contato possui área de 703 µm e o 
espaçamento entre eles é de 100 µm. B) Ilustração do posicionamento alvo dos eletrodos 
para cirurgia de implante. As coordenadas utilizadas foram DV= 3,8 mm, ML= 2,5 mm e 
AP= -3,36 mm. Adaptada de Paxinos, 1997 (Edição 2005). C) Foto ilustrativa do silicon 
probe próprio para implante crônico com conector do tipo CM da NeuroNexus. 

 

3.3.2 Cirurgia de implante de eletrodos crônicos e fibra óptica 

 

Os animais foram anestesiados da mesma forma acima descrita pra infusão 

de vírus e as seguintes coordenadas hipocampais alvo foram utilizadas para 

implante de eletrodos: AP=-3,3 mm, ML=2,0 mm, DV=3,8 mm (Figura 5B) (ML = 

coordenadas referentes ao centro da linha de eletrodos; DV = coordenadas 

referentes ao eletrodo mais profundo da matriz) ou silicon probe: AP=-3,3 mm, 

ML=2,5 mm, DV=3,2 mm (Figura 6B); Coordenada para implante da fibra óptica no 

septo: AP=0,85 mm, ML=2,0 mm, DV=6,0 mm com ângulo de aproximadamente 19° 

de inclinação (Figura 07). 
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Figura 07: Fibra óptica. A) Esquema ilustrativo de preparação feita para implante crônico. 
A fibra é inserida em um ferrolho de cerâmica e fixada no mesmo com cola de dois 
componentes. B) Foto ilustrativa do aparato fibra+ferrolho já montado. C) Ilustração do 
posicionamento alvo da fibra óptica de implante crônico. As mesmas coordenadas foram 
utilizadas para implante durante experimento agudo, no qual foi utilizada uma fibra nua 
que se conectava diretamente ao laser, sem intermédio de ferrolho. As coordenadas 
estereotáxicas são: DV= 6,00 mm, ML= 2,00 mm e AP= 0,84 mm, com um ângulo de 
inclinação de aproximadamente 19º. Adaptada de Paxinos, 1997 (Edição 2005). 

 

3.3.3 Desenho experimental (experimento crônico) 

 

Após uma semana de recuperação da cirurgia de implante de matriz de 

eletrodos ou de silicone probe os animais foram submetidos a registros basais em 

livre comportamento em uma caixa de registro e então submetido ao experimento, 

no qual o animal também em livre comportamento foi submetido ao protocolo de 

estimulação com pulsos de frequência variável semelhante ao acima descrito (ver 

sessão 3.2.1.2), porém com períodos de estimulação e intervalos de 60 s. 
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Figura 08: Protocolo de estimulação dos experimentos crônicos. Foram realizados 
pulsos intermitentes de 10 milissegundos de duração, durante períodos de 60 s de 
estimulação e 60 s de intervalo, para as frequências de 1 à 16 Hz. 

 

3.4 HISTOLOGIA 

 

Ao final dos experimentos os animais foram perfundidos com salina (NaCl 

0,9%) e paraformaldeído (PFA, 4%) em tampão fosfato (TF, 0,1M) e seus cérebros 

pós-fixados em PFA (4%) durante 24h, e crioprotegidos em solução de sacarose 

30% (em TF 0,1M). Em seguida, congelados em Tissue-Tek e cortados em fatias de 

espessura entre 35 e 50 µm. Os cortes foram utilizados para verificação da 

expressão do vírus (enhanced yellow flourescent protein, eYFP, expressa 

conjuntamente ao vírus) no septo medial. 
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4 RESULTADOS 

 

4.1 INJEÇÃO DE VÍRUS 

 

Através de análise histológica verificamos que as injeções de vírus foram bem 

sucedidas, tanto quanto a especificidade da região de injeção (Figura 09A), quanto à 

infecção de células (Figura 09B). 

A fim de verificar a posição dos cortes histológicos e ter referência quanto ao 

núcleo celular utilizamos a coloração nuclear por DAPI (azul). A expressão de ChR2 

pode ser inferida através da expressão conjunta da proteína repórter eYFP (verde). 

Através de microscopia confocal observamos que houve marcação de eYFP 

(ChR2) em membranas neuronais no soma na região do septo medial (Figura 09B). 

Observamos também marcação de eYFP(ChR2) em processos hipocampais de 

forma difusa nas diferentes sub-regiões do hipocampo, como ilustrado na Figura 10 

no giro denteado (DG) e em CA1, por exemplo. 

Foram fotografados cortes coronais ao longo do eixo antero-posterior para 

verificação do espalhamento da expressão. Os resultados das reconstruções 

realizadas com o auxílio do atlas estereotáxico (PAXINOS 1997) e inspeção visual 

indicam que houve  espalhamento restrito da expressão de ChR2 no septo medial, 

ultrapassando um pouco ou quase totalmente restrita aos limites da região de 

interesse (septo medial), como mostram os exemplos nas Figuras 11 (experimento 

agudo) e 12 (experimento crônico, com implante de matriz de eletrodos). Os animais 

com implantes crônicos de silicon probe ainda encontram-se vivos para 

experimentação a posteriori, em trabalho de continuação ao aqui apresentado. 

Portanto, nesses animais não foi possível realizar confirmação da indução de ChR2 

e posicionamento da fibra. 
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Figura 09: Expressão de ChR2 no septo medial. A) Fotografia feita em microscópio 
óptico, com objetiva de 5x, sobreposta a figura do atlas, adaptada de Paxinos 1997. 
Em verde temos eYFP e coloração com DAPI em azul. Note que podemos observar 
expressão de ChR2  (eYFP) na região do septo medial exclusivamente. B) 
Fotografias feitas em microscópio confocal da região do septo medial utilizando 
objetiva de 63x. Note a expressão destacadas pelas setas brancas, evidenciando a 
ocorrência da expressão em membrana celular do soma neuronal, e marcação do 
núcleo (DAPI) no centro do soma. 

 

 

 
Figura 10: Expressão de ChR2 no hipocampo. Fotografias feitas em microscópio 
confocal da região do giro denteado e CA1 utilizando objetiva de 63x. Note a 
expressão prioritária de processos neuronais. Observamos putativamente nas 
fotografias as camadas de células granulares no giro denteado (painel esquerdo) e 
piramidal em CA1 (painel direito). 



27 

 
Figura 11: Reconstrução histológica da expressão de ChR2 em animal submetido à 
experimento agudo. A) Representações de secções correspondentes aos cortes em 
B, figuras adaptadas de Paxinos, 1997. B) Note no circulo destacado em vermelho 
uma cicatriz da passagem da fibra óptica. Não é possível visualizar todo o traçado em 
uma foto, pois os cortes não são totalmente paralelos à lesão. As setas vermelhas 
destacam a expressão no septo medial, com um pouco de espalhamento nas bordas 
da região. 
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Figura 12: Reconstrução histológica da expressão de ChR2 em animal submetido à 
experimento crônico. A) Representações de secções correspondentes aos cortes em 
B, figuras adaptadas de Paxinos, 1997. B) As setas vermelhas destacam a expressão 
no septo medial, com restrita às bordas da região. Note circulo vermelho com 
possível vestígio de expressão em decorrência da passagem da agulha de Hamilton 
durante cirurgia de injeção. 
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4.2 EXPERIMENTOS EM ANIMAIS ANESTESIADOS 

 

4.2.1 Análise de PCL hipocampal e taxa de disparo de neurônios no septo medial 

 

Em experimento com animais anestesiados (n=3), a estimulação com o 

protocolo #1, #2 e #3 (Figura 03), promoveu uma resposta evocada no PCL 

hipocampal (Rato #3 n=300 estímulos para protocolo #1, n=40 estímulos para 

protocolo #2, n=412 estímulos para protocolo #3; Rato #1 n=53 estímulos para 

protocolo #2; Rato #2 n=60 estímulos) em ambos os hemisférios (Figura 13). 

A resposta evocada média é composta por dois picos de polaridades opostas, 

para o eletrodo do hemisfério direito (Figuras 13A, 14A e 15A). Para o protocolo #1 

(Figura 13) o primeiro pico é positivo e ocorre 32,4 ms após o início da estimulação 

luminosa, em seguida, o segundo pico é negativo e ocorre com latência de 67,2 ms 

do início da estimulação. Já no eletrodo do hemisfério esquerdo o primeiro pico no 

potencial evocado médio é negativo e ocorre com latência de 28 ms, enquanto o 

segundo é positivo e ocorre 45,2 ms depois do início da estimulação. 

As respostas evocadas (primeiro pico) possuem amplitude em torno de 

120µVolts (Figura 13A, painel central) e -170µVolts (Figura 13B, painel central) para 

os pulsos dos eletrodos do hipocampo direito (mais superficial) (Figura 13A) e do 

hipocampo esquerdo (mais profundo) (Figura 13B), respectivamente. Como 

esperado, tais respostas evocadas não ocorrem quando a luz é desligada (Figura 

13, 14 e 15, painéis “offset”) e apresenta-se com polaridades diferentes de acordo 

com a profundidade do eletrodo (Figura 13, 14 e 15). 
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Figura 13: Resposta evocada no PCL hipocampal (µVolts)com estimulação do septo medial 
em animal anestesiado. Protocolo de estimulação #1 (n=300 estímulos), Rato #3. A) Eletrodo 
hipocampal do hemisfério direito (DV:2,8 mm) (painel esquerdo). Resposta evocada média 
ao ligar a luz (painel do centro) e ao desligar a luz (painel direito) (linhas mais claras indicam 
intervalo de confiança). B) Eletrodo hipocampal do hemisfério esquerdo (DV:3,0 mm). 
Painéis central e direito semelhantes aos descritos em A para o eletrodo do hemisfério 
direito. Linhas mais claras indicam intervalos de confiança de 95%. 

 

 
Figura 14: Resposta evocada no PCL hipocampal (µVolts) com estimulação do septo medial 
em animal anestesiado. Protocolos de estimulação #2 (n=40 estímulos) e #3 (n=412 
estímulos), Rato #3. A) Resposta evocada média do eletrodo hipocampal do hemisfério 
direito (DV:2,8 mm), ao ligar (painel esquerdo) e desligar (painel direito) a luz. B) O mesmo 
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descrito em A para o eletrodo hipocampal do hemisfério esquerdo (DV:3,0 mm). Linhas mais 
claras indicam intervalo de confiança de 95%. 

 
Figura 15: Resposta evocada no PCL hipocampal (µVolts) com estimulação do septo medial 
em animal anestesiado. Protocolos de estimulação #2 (n=53 estímulos, Rato #1; n=60 
estímulos, Rato #2). A) Resposta evocada média do eletrodo hipocampal do hemisfério 
direito (DV:2,8 mm), ao ligar (painel esquerdo) e desligar (painel direito)a luz. B) O mesmo 
descrito em A para o eletrodo hipocampal do hemisfério esquerdo (DV:3,0 mm). Linhas mais 
claras indicam intervalo de confiança de 95%. 

 

Ao analisar o PCL do septo medial, ainda nos mesmos experimentos, 

encontramos um padrão parecido de resposta em relação ao início e fim da 

estimulação luminosa (Figura 16). Quase instantaneamente em relação ao início da 

estimulação observamos uma deflexão negativa abrupta do PCL; provavelmente 

essa variação reflete interferência elétrica nos contatos do silicon probe que estão 

muito próximos à fibra de estimulação luminosa e, sendo assim, estão sujeitos a 

efeito Becquerel (GRATZEL 2001; HONDA 2004; HAN 2012). 

Logo após observamos uma recuperação não tão abrupto em alguns 

eletrodos, e com polaridade variável ao longo dos contatos no eixo dorso-ventral. Tal 

resposta pode caracterizar uma resposta eletrofisiológica à luz, ou é ainda vestígio 

de artefato de estimulação e tem variação na polaridade causada pela posição 

relativa da fibra em relação aos eletrodos. 

Passados alguns milissegundos, observamos uma terceira resposta seguida 

de uma pequena atividade oscilatória, essas variações sim, talvez possam ser 

consideradas fisiológicas, apesar de estarem possivelmente mascaradas pelo ruído 

inicial. 
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Quanto ao fim da estimulação luminosa, observa-se um ruído inicial com uma 

deflexão positiva, quase instantaneamente ao tempo zero. Porém, diferentemente do 

início da estimulação luminosa, o PCL segue em uma recuperação lenta e não 

oscilatória. Assim como no início da estimulação luminosa, a polaridade da resposta 

após o fim da estimulação luminosa também é variável ao longo dos canais, mas 

apenas depois da primeira deflexão de ruído (putativamente uma deflexão causada 

pelo efeito Becquerel). 

 

 
Figura 16: Perfil de profundidade do PCL do septo medial. A) Localização relativa dos 
eletrodos no septo medial no B) exemplo observado em experimento agudo do Rato #3 para 
o protocolo #1, de pulsos de 5 s de duração, C) visualizado em maior aumento nos painéis 
esquerdo. Painéis centrais e esquerdo referentes aos protocolos #2 e #3, respectivamente. 
Encontramos resultados semelhantes para os protocolos #2 e #3, e para o Rato #1 
(protocolos #1, #2 e #3). No Rato #2 houve mudança insignificante. 
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Para análise de potenciais de ação foi utilizado um novo método de 

separação de unidades (spike sorting) desenvolvido no Instituto do Cérebro. Esse 

método, ainda em desenvolvimento, funciona da seguinte forma. Em breve: (1) o 

sinal registrado é filtrado (filtro Butterworth não-causal, 300-6000 Hz); (2) são 

detectados os picos acima de um limiar definido como 5 vezes a mediana do sinal 

absoluto (módulo) dividido por 0.6. Esses picos detectados são considerados como 

possíveis potenciais de ação; (3) janelas de 64 amostras (2,56 ms) centradas nos 

picos são usadas para avaliar os possíveis potenciais de ação detectados. Para a 

realização da seleção as características de cada forma de onda, os sinais foram 

decompostos pela transformada Wavelet (Strang and Nguyen, 1996) (4 escalas, 

Haar) e submetidos a Análise de Componentes Principais. (4) as funções de 

densidade de probabilidade (FDP) de cada componente foram estimadas por 

modelos de mistura de gaussianas de seus histogramas (HARRIS et al., 2000). 

Componentes unimodais (com apenas um pico em sua FDP) foram excluídos da 

análise; (5) a classificação de unidades foi realizada em um espaço multimodal 

formado pelos componentes multimodais (aqueles não excluídos no passo anterior). 

Portanto, nesse espaço cada possível potencial de ação é representado como um 

ponto, no qual suas coordenadas são seus valores (projeções) em cada 

componente. Aqui calculamos novamente um modelo de mistura de gaussianas, 

porém fixando as médias das gaussianas nos picos da distribuição (i.e., o modelo 

apenas ajusta as matrizes de covariância de cada gaussiana). 

Cada gaussiana nesse modelo final é interpretada como uma função de 

probabilidade (a posteriori) de cada padrão (YATES 2004). Dessa forma, a 

probabilidade de cada potencial de ação pertencer a um dado padrão é o valor 

dessas gaussianas em sua coordenada. Portanto, cada forma de onda é atribuída 

para o padrão que ele tem maior probabilidade de pertencer. Um exemplo de 

classificação nesse subespaço é mostrado na Figura 17. 
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Figura 17: Figura ilustrativa de aglomerados e formas de ondas dos 
potenciais de ação definidos pelo processo de seleção de unidades. 

 

Uma vez realizada a separação de unidades, foram feitas análises de taxa de 

disparo, auto-correlaçao e espectrogramas para cada uma das unidades (Figuras 

18, 19 e 20). Os resultados encontrados mostram que estimulação luminosa causou 

um aumento da taxa de disparo de duas unidades (Figuras 18 e 19), e diminuição da 

taxa de disparo em outra (Figura 20). 

Podemos observar que os primeiros dois neurônios (Figuras 18 e 19) sofrem 

aumento substancial da taxa de disparo, porém se comportam de formas distintas. O 

primeiro deles dispara durante toda a estimulação luminosa, se estabelecendo em 

um platô em torno de 15 disparos por segundo (Figura 18). Já o segundo neurônio é 

responsivo apenas no início da estimulação e logo diminui sua taxa de disparo 

(Figura 19). O terceiro neurônio encontrado é quase que inteiramente silenciado pela 

estimulação luminosa (Figura 20). 

As análises de auto-correlação e espectrograma mostram que há alguma 

atividade oscilatória nos disparos do terceiro neurônio, que oscila em torno de 3 Hz 

(Figura 20A, canto superior direito e Figura 20B). Nas demais unidades não foram 
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observados padrões oscilatórios (Figuras 18A e 19A, canto superior direito e Figuras 

18B e 19B). As unidades encontradas apresentaram diferentes formas de onda e 

foram detectados ao total 9477, 12785 e 1225 potenciais de ação para as três 

unidades, respectivamente Figuras 18, 19 e 20. 

Baseados nos achados aqui apresentados, constatamos que a estimulação 

luminosa septal induz alteração da taxa de disparo neuronal nessa região, o que 

sugere que as respostas evocadas no PCL do hipocampo são genuínas, resultantes 

da estimulação do septo medial. 

 

 
Figura 18: Registro de unidades em experimento agudo: Neurônio #1, Rato #3. A) 
Taxa de disparo do neurônio #1 (n=9477 disparos); forma de onda e auto-
correlação. Note aumento significativo da taxa de disparo durante estimulação 
luminosa (barra azul). B) Espectrograma da taxa de disparo. 
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Figura 19: Registro de unidades em experimento agudo: Neurônio #2, Rato #3. A) 
Taxa de disparo do neurônio #2 (n= 12785 disparos); forma de onda e auto-
correlação. Note aumento significativo da taxa de disparo no início da estimulação 
luminosa (barra azul). B) Espectrograma da taxa de disparo. 
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Figura 20: Registro de unidades em experimento agudo: Neurônio #3, Rato #1. A) 
Taxa de disparo do neurônio #3 (n= 1225 disparos); forma de onda e auto-
correlação. Note diminuição significativa da taxa de disparo durante a estimulação 
luminosa (barra azul). B) Espectrograma da taxa de disparo. 

 

Um quarto pseudo-neurônio foi encontrado, com forma de onda e 

características muito parecidas às de um neurônio real. Tem comportamento de 

aumento e diminuição da “taxa de disparo” gradativo, ao contrário do que se espera 

de um ruído, que de modo geral é pontual. 

Como podemos observar, no espectrograma e na auto-correlação, essa 

unidade dispara à 60Hz (frequência da rede elétrica), exatamente nos picos (Figura 

21). Esse pseudo-neurônio serve a este trabalho como um controle para as demais 

unidades, podemos comparar os neurônios verdadeiros a ele. Os neurônios 

verdadeiros não apresentam o mesmo comportamento de disparo sincronizado com 

a rede elétrica. 
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Figura 21: Registro de pseudo unidades em experimento agudo: Pseudo neurônio 
#1, Rato #3. A) Taxa de disparo do pseudo neurônio #1 (n= 14669 “disparos”); 
Note aumento gradativo substancial da taxa de disparo durante a estimulação 
luminosa (barra azul). Canto superior direito mostram “forma de onda” semelhante 
à de neurônios e “autocorrelação”, que evidencia que é pseudo neurônio 
(oscilação exata em 60Hz).  B) Espectrograma da taxa de disparo, que também 
evidencia taxa de disparo em 60Hz. 

 

4.3 EXPERIMENTOS EM ANIMAIS EM LIVRE COMPORTAMENTO 

 

4.3.1 Análise de PCL hipocampal 

 

Os resultados dos experimentos crônicos em 1 dos 4 animais em livre 

comportamento indicaram que estimulação luminosa do septo medial é capaz de 

induzir ritmo teta no hipocampo, além de causar diminuição da potência nas demais 
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faixas de frequência, principalmente nas mais baixas, como podemos observar na 

Figura 22, 23 e 24. Dois desses animais que não apresentaram mudanças na 

potencia de teta durante estimulação luminosa, possuem implantes de silicon probe 

(Figura 6) e ainda estão vivos para experimentos posteriores, que dão continuidade 

a esse trabalho. 

Nesses animais, portanto não pudemos confirmar que houve expressão de 

ChR2 ou se a fibra esta bem posicionada, então pode ser que esse resultado não 

seja válido, uma vez que essas variáveis ainda não foram verificadas. O outro animal 

que também não apresentou mudança significativa na potencia de teta, possui 

implante crônico de matriz de eletrodos. 

Apesar de apresentar p não significativo quanto ao aumento de teta/delta 

(Figura 24B), podemos observar no espectrograma uma oscilação evocada na faixa 

de frequência de estimulação para algumas frequências de estimulação, 9 à 16 Hz 

(Figura 24A). Nos experimentos do primeiro animal, mostrados nas Figuras 22 e 23, 

não observamos uma especificidade clara de dependência da frequência de 

estimulação e aumento da potencia de teta. Entretanto, quando analisamos a 

potencia de teta sobre delta normalizada pelo período sem estimulação (anterior a 

estimulação), observamos que existe uma tendência de que frequências acima de 

~6Hz são mais eficazes no aumento de ritmo teta (Figura 22C e 23C). 
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Figura 22: Análise de PCL hipocampal em animal em livre movimento (RatoMatriz 
#1, Experimento #1). A) Espectrogramas do PCL hipocampal durante estimulação 
em frequências de 1-16 Hz. Linhas pontilhadas indicam início da estimulação (final 
após 60 s). B) Razão entre potências das frequências teta e delta (teta/delta) no 
período que antecede estimulação (PRE) e durante estimulação (ON). Cada círculo 
representa uma frequência das 16 (1-16 Hz). Note aumento significativo da razão 
teta/delta entre PRE e ON (p<0,05, teste t). C) Índice de mudança na razão teta/delta 
entre o período PRE e ON (para cada frequência de estimulação = potência de 
teta/delta em PRE/ potência de teta/delta em ON). 



41 

 

Figura 23: Análise de PCL hipocampal em animal em livre movimento (RatoMatriz 
#1, Experimento #2). A) Espectrogramas do PCL hipocampal durante estimulação 
em frequências de 1-16 Hz. Linhas pontilhadas indicam início da estimulação (final 
após 60 s). B) Razão entre potências das frequências teta e delta (teta/delta) no 
período que antecede estimulação (PRE) e durante estimulação (ON). Cada círculo 
representa uma frequência das 16 (1-16 Hz). Note aumento significativo da razão 
teta/delta entre PRE e ON (p<0,05, teste t). C) Índice de mudança na razão teta/delta 
entre o período PRE e ON (para cada frequência de estimulação = potência de 
teta/delta em PRE/ potência de teta/delta em ON). 
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Figura 24: Análise de PCL hipocampal em animal em livre movimento (RatoMatriz 
#2, Experimento #1). A) Espectrogramas do PCL hipocampal durante estimulação 
em frequências de 1-16 Hz. Linhas pontilhadas indicam início da estimulação (final 
após 60 s). Note que para as frequências de 9-16 Hz há uma oscilação evocada na 
frequência de estimulação. B) Razão entre potências das frequências teta e delta 
(teta/delta) no período que antecede estimulação (PRE) e durante estimulação (ON). 
Cada círculo representa uma frequência das 16 (1-16 Hz). Não houve aumento 
significativo da razão teta/delta entre PRE e ON (p>0,05, teste t). C) Índice de 
mudança na razão teta/delta entre o período PRE e ON (para cada frequência de 
estimulação = potência de teta/delta em PRE/ potência de teta/delta em ON). 
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5 DISCUSSÃO 

 

5.1 EXPRESSÃO DE CHR2: EXPRESSÃO NO SEPTO MEDIAL E NO 

HIPOCAMPO (PROCESSOS NEURONAIS) 

 

Os resultados histológicos quanto à expressão de ChR2 indicam que a 

infecção dos neurônios através de vetor viral foi eficaz, e que os neurônios passaram 

a expressar ChR2 na membrana, assim como esperávamos. No septo medial, essa 

expressão se concentrou principalmente na porção do soma celular, mas também 

ocorreu em processos celulares. Um achado interessante a respeito da expressão 

de ChR2 é que também encontramos expressão menos intensa, porém significativa 

no hipocampo em processos neuronais. 

Esse achado pode ser explicado pelo transporte dos vírus ao longo dos 

axônios provenientes de neurônios septais, alcançando neurônios pós-sinápticos no 

hipocampo (JENNINGS e  STUBER 2014). Aparentemente esse espalhamento não 

teve sucesso em infectar porções mais próximas ao soma celular no hipocampo, em 

contraste com o que ocorreu no septo medial. Um possível argumento que pode ser 

apontado contra a hipótese de transporte axonal é que durante a passagem da 

agulha Hamilton para injeção do vírus o hipocampo poderia ter sido contaminado. 

Entretanto, tal argumento não é válido, pois as coordenadas estereotáxicas dessas 

regiões são muito distantes, com uma diferença de 4,2mm no eixo antero-posterior. 

 

5.2 RESPOSTA EVOCADA NO PCL HIPOCAMPAL 

 

Os achados eletrofisiológicos iniciais desse trabalho, referentes à 

experimentação aguda em animais anestesiados, mostraram uma resposta evocada 

no PCL hipocampal em decorrência da estimulação do septo medial. Essa resposta 

evocada apresenta-se com reversão de polaridade conforme a profundidade do 

eletrodo. Sabemos que existe um dipolo no hipocampo à medida que atravessamos 

a camada piramidal de CA1 em direção a fissura hipocampal (GREEN e  ARDUINI 

1954; WINSON 1974; BLAND e  WHISHAW 1976). Essa diferença de cargas 

negativas e positivas entre camadas gera uma reversão de fase no PCL, o que 

explicaria a polaridade revertida entre eletrodos de profundidades diferentes 

(FEENSTRA e  HOLSHEIMER 1979). 
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5.3 RESPOSTA EVOCADA NO PCL DO SEPTO MEDIAL 

 

Os resultados observados no PCL do septo medial quando a luz é ligada 

podem ser divididos em três blocos: um primeiro que é quase instantâneo em 

relação ao início da estimulação luminosa, tem polaridade uniforme ao longo dos 

canais e certamente reflete efeito Becquerel (GRATZEL 2001; HONDA 2004; HAN 

2012); um segundo que apresenta um pico de amplitude notável e de polaridade 

revertida ao longo dos canais, e que possivelmente é resultante de uma 

despolarização sincronizada; e um terceiro que apresenta uma oscilação de menor 

amplitude, que pode ser resultado de um reset dos neurônios septais que sofreram 

um estímulo único e passaram a disparar sincronicamente por alguns milissegundos, 

até sofrerem repolarização. 

Por outro lado, tais reversões de polaridade ao longo dos canais, podem ser 

causadas pela posição relativa da fibra em relação a cada um dos contatos do 

silicon probe, levando a uma variação do efeito Becquerel ao longo do eixo 

dorsoventral. Essa hipótese não explicaria, entretanto porque a primeira deflexão 

(primeiro bloco acima explicado) não tem reversão de polaridade ao longo dos 

canais, enquanto no segundo bloco as polaridades são revertidas entre os canais. 

 

5.4 ALTERAÇÃO DA TAXA DE DISPARO DE NEURÔNIOS SEPTAIS DURANTE 

ESTIMULAÇÃO LUMINOSA 

 

Em animais anestesiados observamos claramente uma alteração da taxa de 

disparo durante a estimulação luminosa. Tão importante quanto demonstrar que 

houve expressão de ChR2 no septo, é constatar que essa indução da expressão 

através é funcional em termos eletrofisiológicos. Interessantemente, os três 

neurônios registrados apresentaram perfis particulares. Dois deles tiveram suas 

taxas de disparo aumentada em resposta a estimulação luminosa. O primeiro deles 

(Neurônio #1, Figura 18) manteve-se com elevada taxa de disparo durante toda 

estimulação, sendo esta maior no período inicial e em forma de platô no restante da 

estimulação. Diferentemente, o segundo neurônio (Neurônio #2, Figura 19) teve um 

aumento substancial apenas no inicio da estimulação, retornando rapidamente aos 

níveis de disparo basal. 
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Contrariamente aos dois neurônios acima descritos, a terceira unidade 

registrada (Neurônio #3, Figura 20) apresentou diminuição da taxa de disparo 

durante estimulação luminosa, permanecendo quase completamente silenciado.  

Os tipos neuronais encontrados nessa região compreendem neurônios 

glutamatérgicos (MANNS, MAINVILLE et al. 2001; HAJSZAN, ALREJA et al. 2004; 

COLOM, CASTANEDA et al. 2005), GABAérgicos (FREUND 1989) e colinérgicos 

(KISS, MAGLOCZKY et al. 1997). Os diferentes comportamentos característicos das 

unidades registradas podem refletir a diversidade neuronal encontrada no septo 

medial. 

 

5.5 AUMENTO DE POTÊNCIA DO PCL NA BANDA TETA EM ANIMAL EM LIVRE 

COMPORTAMENTO 

 

Em animal em livre comportamento a estimulação luminosa do septo medial 

provocou indução de ritmo teta durante o período de estimulação (Figura 22 e 23). 

Recentemente Vandecasteele, Buzsaki e colaboradores induziram expressão 

seletiva de ChR2 em neurônios colinérgicos do septo medial em camundongos 

anestesiados e em livre comportamento (VANDECASTEELE, VARGA et al. 2014). 

Em camundongos anestesiados, demonstraram que estimulação optogenética septal 

colinérgica aumenta a potência de teta e suprime a potência em outras frequências 

ao redor da faixa teta. 

Nesse mesmo trabalho, também foram realizados experimentos em animais 

em livre comportamento, porém não foi observado aumento de potencia na banda 

teta no hipocampo. Nesses animais houve uma pequena, mas significante 

diminuição da potência de teta durante a estimulação. Este achado é compatível 

com a existência de dois tipos diferentes de ritmo teta, não-colinérgico e colinérgico. 

Durante a vigília o tônus colinérgico já se encontra aumentado e, portanto, a 

estimulação causaria uma mudança insignificante na ativação colinérgica 

hipocampal (VANDECASTEELE, VARGA et al. 2014). 

Em contraste, os resultados aqui apresentados demonstram que é possível 

aumentar a potencia de ritmo teta durante a vigília com estimulação luminosa de 

neurônios do septo em animal em livre comportamento (Figura 22 e 23). 

Provavelmente tais diferenças nos resultados obtidos em animais em livre 

comportamento se devem a diferenças entre estimulações generalizadas do septo 
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versus estimulação isolada da subpopulação colinérgica septal. No presente 

trabalho a expressão de ChR2, e portanto, a estimulação, ocorre em neurônios de 

forma geral. Nossos resultados sugerem que a ativação generalizada do septo 

medial, incluindo todos os tipos de neurônios presentes, seja uma condição 

importante para a manifestação robusta do ritmo teta comportamental. 

Entretanto, os resultados apresentados ainda não podem ser considerados 

conclusivos a esse respeito. Muitas variáveis envolvidas na execução do 

experimento precisam ser melhor investigadas e controladas. Dentre elas estão o 

controle da proporção de infecção de subtipos neuronais e a otimização dos 

protocolos de estimulação, principalmente em animais em livre comportamento. Por 

exemplo, para o RatoMatriz#2 mostrado na Figura 24 não foi possível observar um 

aumento da potência de teta, porém observamos uma oscilação evocada na 

frequência de estimulação. Possivelmente a expressão atingiu um subset de tipo 

neuronal diferente em relação ao RatoMatriz #1 (Figura 22 e 23) por exemplo 

neurônios que se comunicam diretamente com o hipocampo, e não os neurônios 

que modulam os de projeção direta ao hipocampo. Não obstante, de modo geral, os 

resultados apontam evidências de que é possível, através da manipulação 

optogenética e estimulação luminosa, induzir ritmo teta estimulando o septo medial. 

As implicações da indução do ritmo teta pelo método optogenético são de grande 

relevância para o entendimento desse ritmo importante em processos cognitivos, 

como aprendizado, memória e sono.  
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APÊNDICE 

 

Resultado 

 

Além dos resultados acima apresentados, nos experimentos crônicos, observamos 

em um outro animal um comportamento e eletrofisiologia hipocampal alterados 

quando submetidos à estimulação luminosa do septo medial. Através de inspeção 

visual do vídeo e registro de potencial de campo local (PCL, ou LFP) é possível 

verificar um estado de pós descarga semelhante ao que ocorre em animais 

epilépticos (Figura 25). Possivelmente, essa ocorreu uma super excitação do septo 

medial, que por sua vez desencadeou uma excitação recorrente de determinados 

circuitos hipocampais, resultando em uma pós descarga.  

 

Figura 25: Estimulação luminosa e pós descarga. A) Fotografia durante pós 
descarga. B) Traçado do PCL do hipocampo durante protocolo de estimulação em 
animal com implante crônico. Note o aparecimento de oscilações de alta frequência e 
amplitude logo após o início dos períodos de estimulação (linhas amarelas/marrom 
acima do PCL). 
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Artigo (primeira autoria compartilhada) em processo de submissão: 

 
Synaptic Homeostasis and Restructuring across the Sleep-Wake Cycle.  
 
Blanco, W.*, Pereira, C. M.*, Cota, V. R.*, Souza, A. C.*, Renno-Costa, C., Santos, 
S., Dias, G., Guerreiro, A. M., Tort, A., Neto, A. D., Ribeiro, S. 
* Equal contribution 
 
Abstract 
The occurrence of long-term potentiation (LTP) during sleep is controversial. We 
measured phosphorylation of Ca(2+)/calmodulin-dependent protein kinase II 
(pCaMKIIα) in the rat hippocampus across sleep-wake states. Pre-exposure to novel 
objects during waking (WK) led to increased pCaMKIIα levels from slow-wave sleep 
(SWS) to rapid-eye-movement sleep (REM), proportional to cortical spindles near 
SWS/REM transitions. Unexposed animals showed stable pCaMKIIα levels. 
Sleepdependent LTP was modeled on simulated neurons fed with spikes recorded 
from the rat hippocampus across WK, SWS and REM. Sleep without LTP orderly 
rescaled synaptic weights to a narrow range of intermediate values. In contrast, LTP 
triggered near the SWS/REM transition led to marked rank swaps. A hippocampal-
cortical model showed that homeostasis facilitates controlled restructuring. The 
results suggest a mechanism for the cognitive synergy between SWS and REM, and 
indicate that LTP at the SWS/REM transition critically influences the effect of sleep: 
Its lack determines homeostasis, its presence causes restructuring. 
 

 

Capítulo de livro escrito, em processo de revisão: 

Sleep deprivation and gene expression.  
 
Annie da C. Souza and Sidarta Ribeiro 
 
Abstract 
Sleep occurs in a wide range of animal species as a vital process for the 
maintenance of homeostasis, metabolic restoration, physiological regulation and 
adaptive cognitive functions in the central nervous system. Long-term perturbations 
induced by the lack of sleep are mostly mediated by changes at the level of 
transcription and translation. This chapter reviews studies in humans, rodents and 
flies to address the various ways by which sleep deprivation affects gene expression 
in the brain and the immune system, with a focus on genes related to neuronal 
plasticity, brain function and cognition. The consequences of sleep deprivation 
include cognitive deficits, However, the effects of sleep deprivation on gene 
expression and the functional consequences of sleep loss are clearly not restricted to 
the cognitive domain but may include increased inflammation, expression of stress 
related genes, general impairment of protein translation, metabolic imbalance and 
thermal deregulation. 
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Colaborações durante o mestrado 

Projeto com compostos enjaulados (trabalho ainda não publicado em revista) 

 

 

Projeto de investigação da eletrofisiologia do DMT: Projeto em andamento em 

colaboração com Vitor Santos. 

 

Histórico de experimentos realizados (dados apresentados na dissertação 

marcados em verde) 

Rato 
Data da 

injeção de 
vírus 

Data do 
implante de 
eletrodos e 

fibra 

Tipo do 
experimento 

Perfusão 
Regiões 

implantadas 
Observações 

Optorato01 8/18/2013 8/18/2013 Crônicos 11/29/2013 
Bilateral HP, 
EMG 

Sem DVT 

Optorato02 10/29/2013 - - 12/10/2013 - - 

Optorato03 10/29/2013 12/11/2013 Crônicos 02/13/2014 
Ecog (Ch8), 
EMG (Ch9) 
ch10-16 array 

Sem DVT, os 
com DVT 
estão com 
muito artefato 
de 
movimentação 

Optorato04 10/30/2013 1/16/2014 Crônicos 
 

Bilateral HP e 
Bilateral TH 

Conector 
amassado na 
cirurgia, 
muito 60Hz 
no registro, 
impossível 
ver LFP 

Optorato05 10/30/2013 1/9/2014 Crônicos 
 

Bilateral HP ok 

Optorato06 10/31/2013 10/31/2013 - 12/2/2013 
Bilateral HP, 
Ecog parietal, 
EMG 

Caiu o 
capacete 

Optorato07 3/13/2014 - 
Optorato 
Agudo03 

7/31/2014 
Registro 
Septum probe 
e lfp HP 

 

Optorato08 3/14/2014 - 
Optorato 
Agudo04 

8/2/2014 
Registro 
Septum probe 
e lfp HP 
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Optorato09 3/28/2014 7/21/2014 Crônicos Vivo 
Implante probe 
HP  

Optorato10 3/28/2014 7/25/2014 Crônicos Vivo 
Implante probe 
HP  

Optorato11 3/28/2014 7/26/2014 Crônicos Vivo 
Implante probe 
HP  

 

Rato agudo 
Cirurgia 

virus 
Experimento 

Agudo 
Perfusão 

Regiões 
registradas 

Observações 

OptoratoAgudo01 9/24/2013 3/17/2014 3/17/2014 Septum TTL perdido 

OptoratoAgudo02 9/30/2013 4/7/2014 4/7/2014 
Septum e 1 eletrodo 

no HP 
ok 

OptoratoAgudo03 3/13/2014 7/30/2014 7/31/2014 
Septum e 2 eletrodos 

lfp no HP 
ok 

OptoratoAgudo04 3/14/2014 8/1/2014 8/2/2014 
Septum e 2 eletrodos 

lfp no HP 
ok 

 

Utilização de vetor viral  

 

O vírus utilizado neste trabalho foi obtido na Penn Vector Core 

(http://www.med.upenn.edu/gtp/vectorcore/), University of Pennsylvania (Perelman School of 

Medicine). De acordo com o guia de segurança da Penn Vector Core, o nível adequado de 

segurança para a utilização desse vetor viral (adenovírus) é o nível 2 de biossegurança 

(Biosafety in Microbiological and Biomedical Laboratories (BMBL) 5th Edition) (Ver guia de 

biossegurança da Penn Vector Core na seção ANEXOS). 

 

Protocolo cirúrgico 

 

1.Procedimentos pré-cirúrgicos: 

1a. Soldar um parafuso cirúrgico a um fio de prata para servir como aterramento do 

implante; 

1b. Esterilizar os instrumentos cirúrgicos, cotonetes, solução salina e parafusos 

cirúrgicos; 

1c. Aquecer as almofadas térmicas; 

1f. Borrifar mesa cirúrgica, cadeira, bancada, lupa e aparelho estereotáxico com 

álcool 70% e limpar com flanela absorvente; 

1g. Pesar o animal e preparar as doses de anestesia injetável (sistêmica).  

 

2. Procedimento de anestesia gasosa:  

http://www.med.upenn.edu/gtp/vectorcore/
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2a. Induzir a anestesia utilizando uma concentração de 5% de Isoflurano até o 

animal perder a consciência (cerca de um minuto);  

2b. Diminuir a concentração de Isoflurano para 1,5-2,5%, mantendo a anestesia 

gasosa enquanto se aplica a anestesia sistêmica.  

 

3. Procedimento de anestesia sistêmica: 

Para experimento crônico: 

3a. Injetar Sulfato de Atropina s.c. na dose de 0,04mg/kg;  

3b. Injetar Cloridrato de Cetamina i.m. na dose de 100mg/kg;  

3c. Injetar Cloridrato de Xilazina i.m. na dose de 8,0mg/kg; 

3d. Doses adicionais de Cloridrato de Cetamina de 50mg/kg serão administradas a 

cada duas horas, ou caso o animal apresente sinais de superficialização da 

anestesia.  

Para experimento agudo: 

3a. Injetar Cloridrato de Cetamina i.p. na dose de 100mg/kg; 

3b. Injetar Uretano i.p. na dose de 1,2g/kg; 

 

4. Tricotomizar o animal na sala pré-cirúrgica, removendo os pelos soltos do animal.  

5. Posicionar a almofada térmica sob o suporte do animal na mesa cirúrgica. 

6. Posicionar o animal no aparelho estereotáxico. 

7. Realizar assepsia do animal, esfregando um cotonete embebido em Polvidine na 

cabeça, pescoço e orelhas do animal. 

8. Aplicar gel lubrificante à base de água nos olhos do animal para proteção contra 

ressecamento. 

9. Realizar assepsia pessoal, lavando bem as mãos com sabonete líquido anti-

séptico. 

10. Paramentar-se para a cirurgia com um jaleco limpo, luvas de procedimento, 

máscara e gorro. 

11. Posicionar o material cirúrgico sobre a mesa cirúrgica. 

12. Abrir o pacote da lâmina de bisturi e posicioná-la no cabo. 

13. Realizar a incisão longitudinal na linha sagital da cabeça usando o bisturi. 

14. Rebater a pele utilizando as tesouras hemostáticas (2 pequenas à frente, e 2 

grandes atrás). 
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15. Trocar a lâmina do bisturi por outra estéril e raspar todo o material subcutâneo 

que recobre o topo do crânio utilizando o bisturi. 

16. Limpar a região exposta com cotonetes embebidos de peróxido de hidrogênio 

(H2O2). 

17. Verificar e porventura corrigir posicionamento horizontal da cabeça através dos 

valores da ordenada dorsoventral entre Bregma e Lambda (diferença máxima de 0,2 

mm). 

18. Marcar coordenadas estereotáxicas no crânio utilizando uma caneta com ponta 

de 1mm. 

19. Marcar pontos de introdução dos parafusos de fixação e do eletrodo de 

referência (terra). 

20. Obturar locais de inserção para os parafusos e eletrodos. 

21. Fixar os parafusos usando chave de fenda esterilizada. 

22. Conectar os fios do parafuso terra. 

23. Recobrir todo o crânio exposto, os parafusos de fixação matrizes de eletrodos e 

o fio terra utilizando acrílico auto-polimerizante. 

24. Remover as pinças hemostáticas do animal e aplicar Vetbond na superfície do 

capacete, a fim de vedá-lo, fazendo atenção para não recobrir a pele do animal de 

forma a endurecê-la. 

25. Esperar secar o Vetbond e aplicar Sulfato de Neomicina ao redor do capacete. 

26. Aplicar a injeção de antibiótico sistêmico Flotril (2,5mg/kg) s.c. 

27. Colocar analgésico (30 gotas de Tylenol em 250ml) na água do animal, e molhar 

a comida para facilitar a alimentação do animal debilitado devido à cirurgia. 

28. Esperar o animal despertar e devolvê-lo ao biotério. 

29. Acompanhar a recuperação e o ganho de peso do animal ao longo de toda a 

semana após o procedimento cirúrgico. 
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