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RESUMO
As oscilações cerebrais não são completamente independentes, mas capazes de
interagir umas com as outras através de acoplamentos entre frequências (cross-frequency
coupling, doravante CFC) em pelo menos quatro diferentes modalidades: amplitudeamplitude, fase-fase (coerência), fase-frequência e fase-amplitude. Evidências recentes
sugerem que não somente os ritmos per se, mas também as interações entre eles estão
envolvidas na execução de tarefas cognitivas, principalmente aquelas que requerem atenção
seletiva, transmissão de informações e consolidação de memórias. Estudos recentes propõem
que oscilações gama alto (60 – 150 Hz) transferem informações espaciais do córtex entorrinal
medial para a região CA1 do hipocampo através do acoplamento com a fase de teta (4 – 12
Hz). Apesar destas descobertas, entretanto, pouco se sabe sobre as características gerais dos
CFCs em diversas regiões cerebrais. Neste trabalho, registramos potenciais de campo local
usando matrizes de multieletrodos implantadas no hipocampo dorsal para registro neural
crônico. O acoplamento fase-amplitude foi avaliado por meio da análise de comodulogramas,
uma ferramenta de CFC desenvolvida recentemente (Tort et al. 2008, Tort et al. 2010). Todas
as análises de dados foram realizadas em MATLAB (MathWorks Inc). Descrevemos duas
oscilações funcionalmente distintas dentro da faixa de frequência de gama, ambas acopladas
ao ritmo teta durante exploração ativa e sono REM: uma oscilação com um pico de atividade
em ~80 Hz e uma mais rápida centrada em ~140 Hz. As duas oscilações são diferencialmente
moduladas pela fase de teta conforme a camada de CA1; o acoplamento teta-80 Hz é mais
forte no stratum lacunosum-moleculare, enquanto que o acoplamento teta-140 Hz é mais forte
no stratum oriens-alveus. Este perfil laminar sugere que a oscilação de 80 Hz origina-se das
entradas do córtex entorrinal para as camadas profundas de CA1, e que a oscilação de 140 Hz
reflete a atividade de CA1 em camadas superficiais. Ademais, nós mostramos que a oscilação
de 140 Hz difere-se das oscilações ripples associadas com sharp-waves em diversos aspectos
chave. Nossos resultados demonstram a existência de novas oscilações de alta frequência
associadas à teta e sugerem uma redefinição das oscilações gama alto.
PALAVRAS-CHAVE
Acoplamento entre frequências; modulação de amplitude; potencial de campo local;
oscilações hipocampais; gama; teta

ABSTRACT
Brain oscillation are not completely independent, but able to interact with each other
through cross-frequency coupling (CFC) in at least four different ways: power-to-power,
phase-to-phase, phase-to-frequency and phase-to-power. Recent evidence suggests that not
only the rhythms per se, but also their interactions are involved in the execution of cognitive
tasks, mainly those requiring selective attention, information flow and memory consolidation.
It was recently proposed that fast gamma oscillations (60 – 150 Hz) convey spatial
information from the medial entorhinal cortex to the CA1 region of the hippocampus by
means of theta (4-12 Hz) phase coupling. Despite these findings, however, little is known
about general characteristics of CFCs in several brain regions. In this work we recorded local
field potentials using multielectrode arrays aimed at the CA1 region of the dorsal
hippocampus for chronic recording. Cross-frequency coupling was evaluated by using
comodulogram analysis, a CFC tool recently developted (Tort et al. 2008, Tort et al. 2010).
All data analyses were performed using MATLAB (MathWorks Inc). Here we describe two
functionally distinct oscillations within the fast gamma frequency range, both coupled to the
theta rhythm during active exploration and REM sleep: an oscillation with peak activity at
~80 Hz, and a faster oscillation centered at ~140 Hz. The two oscillations are differentially
modulated by the phase of theta depending on the CA1 layer; theta-80 Hz coupling is
strongest at stratum lacunosum-moleculare, while theta-140 Hz coupling is strongest at
stratum oriens-alveus. This laminar profile suggests that the ~80 Hz oscillation originates
from entorhinal cortex inputs to deeper CA1 layers, while the ~140 Hz oscillation reflects
CA1 activity in superficial layers. We further show that the ~140 Hz oscillation differs from
sharp-wave associated ripple oscillations in several key characteristics. Our results
demonstrate the existence of novel theta-associated high-frequency oscillations, and suggest a
redefinition of fast gamma oscillations.
KEYWORDS
Cross-frequency coupling; amplitude modulation; local field potential; hippocampal
oscillations; gamma; theta
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1 INTRODUÇÃO
No hipocampo, diversos estudos mostram a existência de ritmos teta (4-12 Hz), gama
(30-100 Hz) (Bragin et al. 1995, Buzsaki 2002, Dugladze et al. 2007, Tort et al. 2008, Tort et
al. 2009, Wulff et al. 2009), oscilações ripples (100-250 Hz) e oscilações lentas na faixa de
delta (0-4 Hz) (Sirota et al. 2003, Sirota and Buzsaki 2005). O ritmo teta é composto por
ondas que se propagam ao longo do eixo septohipocampal, as quais também refletem a
atividade subliminar do potencial de membrana e são capazes de modular a atividade de
disparos das células hipocampais (Lubenov and Siapas 2009). Devido à sua propriedade de
interagir com os disparos neuronais, o ritmo teta está associado ao aprendizado e memória de
sequência de eventos (Dragoi and Buzsaki 2006, Skaggs et al. 1996). O ritmo gama está
associado com a formação de grupos celulares, caracterizados por conjuntos de neurônios que
disparam em sincronia (Singer et al. 1990, Singer and Gray 1995, Fries et al. 1997). E há
ainda hipóteses sugerindo que estes dois ritmos (teta e gama) estariam envolvidos no
armazenamento de memórias pelo hipocampo (Lisman and Idiart 1995, Jensen and Lisman
1996, Lisman, Talamini and Raffone 2005, Tort et al. 2007, Tort et al. 2009). As ondas
ripples, por sua vez, são geradas no stratum pyramidale em CA1 e estão comumente
associadas a grandes deflexões no potencial de campo local, as chamadas sharp waves, que
ocorrem nas colaterais de CA3 e chegam ao stratum radiatum de CA1 (Buzsaki et al. 1992,
Chrobak and Buzsaki 1996, Maier, Nimmrich and Draguhn 2003). Tais ondas refletem a
sincronização das populações de neurônios de CA3 e CA1 e são geradas para a transmissão de
informações pela rota hipocampofugal através do córtex entorrinal (Chrobak and Buzsaki
1996, Csicsvari et al. 2000). Ademais, os complexos sharp wave – ripples estão envolvidos
em replays e compressões temporais de padrões da atividade de disparos, os quais foram
codificados durante tarefas de memórias espaciais, e que são reprocessados tanto no período
de vigília (Karlsson and Frank 2009) quanto durante o sono de ondas lentas (Nadasdy et al.
1999).
As atividades oscilatórias convencionalmente atribuídas a diferentes bandas de
frequência (como teta e gama) não são completamente independentes. De fato, interações
entre frequências podem ocorrer de diversas formas (Canolty et al. 2006, Jensen and Colgin
2007, Kramer, Tort and Kopell 2008, Sirota et al. 2008, Tort et al. 2008). Os diferentes modos
com que uma oscilação de alta frequência (OAF) pode interagir com uma oscilação de baixa
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frequência (OBF) são: (1) as mudanças na potência da OAF são correlacionadas com
mudanças na potência da OBF (correlação potência para potência); (2) captura de fase (ou
coerência), em que oscilações de frequências diferentes mantêm constantes os seus ciclos um
em relação ao outro como, por exemplo, 1 ciclo de OBF abrigar 4 ciclos de OAF; (3) a
frequência da OAF é modulada pela fase da OBF; e (4) a potência ou amplitude da OAF é
modulada pela fase da oscilação OBF. Vale dizer também que, apesar dos trabalhos com CFC
normalmente afirmarem que uma propriedade de ondas mais lentas modula uma característica
de ondas mais rápidas, não há evidências de direcionalidade modulatória, salvo nas hipóteses
de rede cuja geração já foi previamente demonstrada. Por exemplo, considerando que a
atividade teta é imposta externamente e também gerada intrinsecamente e que a excitabilidade
das células da rede é influenciada pela fase de teta, a dinâmica resultante produzirá oscilações
em gama que, naturalmente, estarão acopladas à teta. Corroborando com esta ideia,
demonstrou-se em um modelo de rede que teta e gama são produzidas respectiva e
simultaneamente por retroalimentação gabaérgica lenta e rápida (White et al. 2000), e que tais
ritmos não somente coocorrem, mas sim que teta e gama estão aninhadas.
Recentemente sugeriu-se que a frequência das oscilações gama encaminha o fluxo de
informações para CA1: de acordo com esta hipótese, gama baixo (20 – 50 Hz) carrega
informações de CA3, enquanto que gama alto (60 – 150 Hz) transmite entradas do córtex
entorrinal (EC) (Colgin et al. 2009). Entretanto, através de estudos dos padrões de
acoplamento entre frequências em CA1, nós mostraremos no presente trabalho que tal banda
de gama alto engloba pelo menos duas atividades oscilatórias distintas.
Dadas as diferentes formas com que oscilações neurais de diferentes frequências
podem interagir (Jensen and Colgin 2007, Canolty and Knight 2010), este trabalho está
focado em um tipo específico de CFC. O acoplamento fase-amplitude, ou aninhamento
(nesting), é um tipo particular de CFC definida como a modulação da amplitude de uma
banda de frequência mais alta pela fase de um ritmo mais lento (Kramer et al. 2008, Canolty
and Knight 2010, Tort et al. 2010, Onslow, Bogacz and Jones 2011). Acoplamento faseamplitude ocorre em diversas regiões cerebrais e espécies como de roedores (Bragin et al.
1995, Buzsaki et al. 2003, Wulff et al. 2009), ovelhas (Kendrick et al. 2011), macacos
(Lakatos et al. 2005, Whittingstall and Logothetis 2009) e humanos (Vanhatalo et al. 2004,
Miller et al. 2010, Voytek et al. 2010). Evidências recentes sugerem que o acoplamento faseamplitude está envolvido em memória de trabalho e tomada de decisão (Canolty et al. 2006,
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Tort et al. 2008, Axmacher et al. 2010), seleção atencional (Schroeder and Lakatos 2009) e
sinalização de recompensa (Cohen et al. 2009). No hipocampo, a fase de teta (5 – 10 Hz)
modula a amplitude de gama (Stumpf 1965, Soltesz and Deschenes 1993, Bragin et al. 1995,
Buzsaki et al. 2003), um acoplamento oscilatório cuja função pode estar por trás do
aprendizado e evocação de memória (Lisman and Idiart 1995, Tort et al. 2009). Apesar do
recente progresso, pouco se sabe das características gerais dos acoplamentos entre frequências
no hipocampo e outras regiões encefálicas.
Neste trabalho nós caracterizamos os padrões de CFC fase-amplitude na região CA1
durante estados associados à teta. Encontramos que a fase de teta modula duas frequências
mais rápidas e não sobrepostas, às quais nos referimos como gama alto (high gamma, HG, 60
– 100 Hz, pico de atividade em ~80 Hz) e oscilações de alta frequência (high-frequency
oscillations, HFO, 120 – 160 Hz, pico de atividade em ~140 Hz). Os padrões de acoplamento
da fase de teta são específicos por camadas e indicam que as oscilações de HG refletem as
entradas do EC para as camadas profundas de CA1, enquanto que HFOs resultariam da
atividade local de CA1 em camadas superficiais. Estes achados demonstram uma nova forma
de oscilações rápidas de rede em ~140 Hz que coocorrem com ondas teta mas que diferem de
oscilações rápidas de gama. Nós também mostramos no presente trabalho que as HFOs
associadas à teta se diferem das oscilações ripples associadas às sharp-waves.
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2 OBJETIVOS

2.1 GERAL

Estudar em ratos os fenômenos de acoplamentos entre oscilações hipocampais da
região CA1;
Analisar as relações biofísicas fundamentais de cada processo de comodulação;
Explorar possíveis substratos anatômicos de origem das comodulações para as ondas
HG e HFO durante teta.

2.2 ESPECÍFICOS

Estudar os padrões de acoplamentos fase-amplitude em dois estágios do ciclo sonovigília de ratos associados com oscilações teta: vigília ativa e sono REM;
Analisar a dependência da modulação de HG e HFO pela potência de teta;
Analisar as fases de teta em que ocorrem os picos de atividade de HG e HFO;
Correlacionar os padrões de acoplamento de acordo com a posição do eletrodo em
CA1;
Estudar as relações de fase entre atividade multiunitária, HG e HFO.
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3 MATERIAL E MÉTODOS

3.1 CIRURGIA

Todo trabalho envolvendo animais, incluindo alojamento, procedimento cirúrgico e
registro foram realizados de acordo com as diretrizes do National Institutes of Health e foram
aprovados pelo Comitê de Ética em Experimentação Animal do Instituto Internacional de
Neurociências de Natal – Edmond & Lily Safra (protocolo de permissão #03/2010). Usamos
ratos Wistar e Long Evans machos (2 – 3 meses de idade, 250 – 350 g) do nosso biotério. Oito
ratos Wistar foram anestesiados com cetamina e xilazina e implantados com matrizes de
multieletrodos (microfios de tungstênio revestidos por Teflon de 50 μm de diâmetro;
espaçamento intereletrodo de 250 μm; impedância ~1 MΩ a 1 kHz) tendo como alvo a região
CA1 do hipocampo esquerdo (coordenadas AP: -3,6 mm e ML: -1,6 mm do Bregma; e DV:
-2,4 mm da superfície pial). Seis animais adicionais (3 Wistar e 3 Long Evans) foram
implantados com feixes de eletrodos consistindo de 6 a 8 fios escalonados, os quais foram
alinhados e igualmente espaçados (250 μm) no eixo vertical. A ponta do feixe foi posicionada
na lâmina superior do giro denteado (AP: -3,6 mm, ML: -2,5 mm, DV:-2,9 mm). A posição
dos eletrodos ao longo do feixe foi estimada por respostas evocadas através da estimulação da
via perforante ipsilateral (pulso único, 500 μA) junto com outros parâmetros eletrofisiológicos
padrões, tais como a presença de ripples e atividade multiunitária no stratum pyramidale de
CA1, reversão da fase de teta ao longo do stratum radiatum (Brankack, Stewart and Fox
1993) e potência máxima de teta próximo à fissura hipocampal (Bragin et al. 1995).

3.2 REGISTROS ELETROFISIOLÓGICOS

Os experimentos começaram 7 – 14 dias após a cirurgia e consistiram de registros
eletrofisiológicos e gravações de vídeo de animais em movimento livre em uma arena
retangular (50x35x35 cm) posicionada em uma sala moderadamente iluminada. Registros do
ciclo sono – vigília foram realizados durante a tarde. Os registros eletrofisiológicos contínuos
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foram feitos por até 3 horas utilizando um processador de aquisição multicanal (MAP, Plexon
Inc, Dallas, TX). Potenciais de campo local (local field potential, LFPs) foram préamplificados (1000x), filtrados (0,7 – 300 Hz) e digitalizados a 1000 Hz. O comportamento
dos animais foi registrado durante todo o experimento. O posicionamento dos eletrodos foi
confirmado pela inspeção das secções coronais do cérebro marcadas por cresil violeta através
da comparação das lesões causadas pela perfuração do tecido pelo eletrodo ao longo das
secções.

3.3 ANÁLISE DE DADOS

Todas as análises dos registros hipocampais e dos dados comportamentais foram
realizadas usando rotinas embutidas e programadas em MATLAB (MathWorks, Natick, MA).

3.4 ESTIMATIVA DO ACOPLAMENTO FASE-AMPLITUDE

Para avaliar o acoplamento fase-amplitude, usamos o Índice de Modulação
(Modulation Index, MI) em associação à análise de comodulogramas primeiro introduzidos
por Tort et al (2008) e posteriormente detalhado em Tort et al (2010). O MI mede a força do
CFC entre duas faixas de frequência de interesse: uma frequência cuja fase é modulatória (f p)
e uma outra cuja amplitude é modulada (fA). Brevemente, o MI é obtido como se segue: as
fases do fp são divididas em bins de 20° e a amplitude média da f A associada a cada bin é
computada; a amplitude média é subsequentemente normalizada pela divisão de cada valor do
bin pela soma de todos os bins, criando assim uma função de distribuição fase-amplitude (veja
Figura Suplementar 1). Uma distribuição uniforme de fase-amplitude significa que a
amplitude fA é, na média, a mesma para todos os bins de fase fp, o que ocorre na ausência de
acoplamento fase-amplitude. Quanto maior o acoplamento, maior o afastamento que a
distribuição fase-amplitude apresenta da distribuição uniforme. A diferença entre a
distribuição fase-amplitude empírica (P) e a distribuição uniforme (U) pode ser calculada pela
divergência de Kullback-Leibler: KL(P,U) = log(Nbins)+∑pj log(pj), onde Nbins = 18 é o número
de bins de fase e pj é a “probabilidade de amplitude” do j-enésimo bin de fase. Finalmente, o
16

MI é dado por KL(P,U)/log (Nbins), o qual é uma medida entre 0 e 1.
Para obter um mapa de comodulograma, o MI é computado para diversos pares de
bandas de frequência (fpfA), e os valores do MI são expressos em um gráfico bidimensional de
pseudocores (veja Figura Suplementar 1). As bandas de frequência são sinais com filtragem
estreita (largura de banda para as frequências de fase: 4 Hz; largura de banda para as
frequências de amplitude: 10 Hz) e cada coordenada no comodulograma representa a
frequência central. O eixo x e y denotam as bandas de frequência analisadas como fase
modulatória (fp) e amplitude modulada (fA), respectivamente. Portanto, as cores quentes em
uma dada coordenada (fp,fA) significam que a fase de f p modula a amplitude de fA (Figura
Suplementar 1).
Cada mapa de comodulograma mostrado neste trabalho foi computado a partir de uma
única série temporal de LFP exibindo uma atividade proeminente na faixa de teta. Usamos
séries temporais contínuas para oscilações teta presentes no estado de vigília ativa e dados
concatenados para sono REM. Neste último caso, para evitar efeitos de borda, os dados foram
filtrados antes da concatenação. A duração das séries temporais usadas para computar os
mapas de comodulogramas variou de 60 a 300 segundos e está indicada nas legendas das
figuras.
A distribuição tempo-frequência das amplitudes acopladas ao pico do teta mostrado
nas Figuras 3C e Suplementar 5 foram obtidas primeiro localizando-se os pontos no tempo
correspondentes ao pico de teta, e então computando-se o envelope de amplitude média
centrado nestes pontos; este procedimento foi realizado para diversas bandas de frequência de
filtragem curta, 4 Hz de largura de banda, cobrindo de 10 a 200 Hz em passos de 2 Hz. Para
melhor comparação entre frequências, as amplitudes foram padronizadas por z-score para
corrigir a flutuação 1/f que ocorre naturalmente com as ondas cerebrais. O traço na base do
painel mostra o sinal cru médio também disparado pelos picos de teta.
O curso temporal da força da CFC mostrado no terceiro e quarto painéis da Figura 2A
foi obtido computando-se o valor do MI para sinais filtrados de banda larga nas faixas de
HFO, HG e teta usando-se janelas móveis de 60 segundos com 40 segundos de sobreposição.
Na Figura Suplementar 3 repetimos esta análise usando janelas de 30, 15 e 6 segundos com
sobreposição de 15, 10, e 4 segundos respectivamente. Exceto para as Figuras 2 e
Suplementar 3, somente períodos de potência alta de teta foram usados para calcular o CFC.
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3.5 CONFIGURAÇÃOES DE FILTRO E EXTRAÇÃO DAS SÉRIES TEMPORAIS DE
FASE E AMPLTIUDE

A filtragem foi obtida usando um filtro de resposta a impulso linear finito por meio da
função eegfilt obtido do EEGLAB (Delorme and Makeig 2004). A ordem do filtro depende do
limite da frequência inferior e é dada por três vezes a razão da frequência de amostragem ao
limite da frequência inferior (arredondado para o inteiro mais próximo de zero). A função
eegfilt chama a função filtfilt do MATLAB, a qual aplica o filtro para frente e para trás para
assegurar-se de que atrasos de fase introduzidos pelo filtro sejam anulados. O filtro
empregado é de resposta ao impulso finita (FIR) de fase linear por estimação pelo método dos
mínimos quadrados, o que é feito usando a função firls do MATLAB.
A amplitude instantânea e a série temporal das fases de um sinal filtrado foram
computadas usando a transformada de Hilbert, a qual é obtida pela função hilbert do Signal
Processing Toolbox.

3.6 ANÁLISE ESPECTRAL

O espectro de potência foi estimado por meio do método de periodograma de Welch
usando a função pwelch do Signal Processing Toolbox (50% de sobreposição de janelas de
Hamming com um comprimento de 4 segundos). O espectro de potência de alta frequência de
eletrodos individuais mostrado na Figura 4B (inserção) foi suavizado usando o cálculo das
médias móveis de 5 Hz (nenhuma suavização foi aplicada na Figura 2B e no resultado de
grupo da Figura 4D). A correlação cruzada mostrada na Figura 3D foi obtida usando a função
xcorr (com a opção coeff) do Signal Processing Toolbox. Decomposições espectrais tempo
frequência foram obtidas usando a função spectrogram do Signal Processing Toolbox. O
resultado mostrado na Figura 2A usou janelas temporais de 20 segundos com sobreposição de
10 segundos e o gráfico na Figura Suplementar 4C usou janelas de 4 segundos com
sobreposição de 2 segundos.
O curso temporal da potência de teta mostrado no segundo painel da Figura 2A foi
obtido integrando-se os valores de potência na banda de teta em janelas deslizantes de 60
segundos com 40 segundos de sobreposição (isto é, a mesma janela deslizante das análises de
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CFC representada no terceiro e quarto painéis da Figura 2A). Na Figura Suplementar 3
mostramos resultados equivalentes usando janelas temporais mais curtas.

3.7 ESTIMATIVA DOS PERÍODOS DE SONO REM E VIGÍLIA ATIVA

Usamos um algoritmo espectral quantitativo previamente descrito para a classificação
dos estados comportamentais baseado na análise de LFPs (Gervasoni et al. 2004, Dzirasa et
al. 2006). Brevemente, um espaço de estados bidimensional é definido por duas razões de
amplitudes espectrais calculadas pela divisão de amplitudes espectrais integradas em bandas
de frequência selecionadas, as quais incluem a potência nas bandas de delta, teta e gama. Um
gráfico de dispersão das razões de amplitude (espaço de estados) revela distintos
agrupamentos que correspondem a diferentes estados comportamentais (Gervasoni et al.
2004). A classificação obtida pela abordagem do espaço de estados foi ulteriormente
confirmada pela inspeção visual das gravações de vídeo.
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4 RESULTADOS

4.1 FASE DE TETA MODULA MÚLTIPLAS OSCILAÇÕES DE ALTA FREQUÊNCIA EM
CA1

Para caracterizar o CFC fase-amplitude em CA1 durante comportamentos espontâneos
associados a teta, primeiramente utilizamos matrizes de multieletrodos para registrar o LFP
durante o ciclo de sono-vigília de 8 ratos (Figura 1A,B). Durante ambos os estados, sono
REM e vigília ativa, encontramos um acoplamento muito proeminente entre teta e oscilações
de alta frequência em todos os animais. Mais especificamente, analisamos a comodulação dos
LFPs (Tort et al. 2010) que demonstra o nível de acoplamento fase-amplitude entre diversos
pares de frequência em um único mapa bidimensional (cores quentes em uma entrada (x,y)
indica que a fase de x modula a amplitude de y; veja a Figura Suplementar 1). Os mapas de
comodulação revelam a existência de acoplamento entre a fase de teta e a amplitude de dois
ritmos circunscritos e não sobrepostos: HG e HFO (Figura 1C). Um achado importante foi
que alguns eletrodos exibiram uma modulação muito maior da amplitude de HG do que HFO
pela fase de teta, ao passo que exatamente o contrário ocorreu em eletrodos em registros
simultâneos (Figura 1C, painéis da esquerda e direita). Houve casos em que os eletrodos
apresentaram uma modulação mista, ou seja, a fase de teta modulava ao mesmo tempo as
amplitudes de HG e HFO com uma força de modulação similar (Figura 1C, painel central).
Não encontramos modulação de gama baixo (LG, 30 – 60 Hz) pela atividade de teta (veja
Discussão). É importante ressaltar também que os padrões vistos de CFC mantiveram-se
estáveis qualitativamente ao longo dos dias (Figura Suplementar 2).

4.2 A MODULAÇÃO DAS AMPLITUDES DE HG E HFO PELA FASE DE TETA
DEPENDE DA POTÊNCIA DE TETA

O próximo passo foi procurar por possíveis dependências entre o acoplamento teta-HG
e teta-HFO e a potência de teta. Na Figura 2A mostramos o curso temporal da potência de teta
ao longo do ciclo sono-vigília em dois electrodos registrados simultaneamente em uma matriz
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de multieletrodos (eletrodos 4 e 5, segundo painel do topo; o painel do topo mostra o espectro
de potência tempo-frequência do eletrodo 5). Enquanto que o eletrodo 4 exibiu acoplamento
teta-HFO mais proeminente (“eletrodo-HFO”), o eletrodo 5 exibiu acoplamento teta-HG
(“eletrodo-HG”; veja a Figura 2D). A densidade da potência espectral do sinal de LFP
registrado do eletrodo HFO durante o período demonstrado na Figura 2A exibiu um pico de
potência na banda de HFO, o que não foi aparente no eletrodo-HG (Figura 2B).

Figura 1. A fase de teta modula múltiplas oscilações de frequências mais altas. (A) O ciclo
sono-vigília em ratos se comportando livremente foi monitorado em uma arena familiar
(Ribeiro et al. 2007). (B) Espectro de potência representativo dos três estados
comportamentais (média ± erro padrão sobre todos os eletrodos da matriz). WK – vigília ativa
(active waking); SWS – sono de ondas lentas (slow wave sleep); REM – sono de movimento
rápido dos olhos (rapid eye movement sleep). (C) Superior: Mapas de comodulogramas
obtidos durante o sono REM (180 segundos analisados) de três eletrodos registrados
simultaneamente. Cores quentes indicam que a fase de x modula a amplitude de y (veja Figura
Suplementar 1). Inferior: força do acoplamento de teta como uma função da frequência
modulada (média sobre todas as entradas do comodulograma na faixa de teta).
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Como esperado (Vanderwolf 1969, Timo-Iaria et al. 1970), a potência das oscilações
de teta variou consideravelmente durante cada sessão de registro, principalmente conforme o
estado em que o animal estava do ciclo sono-vigília. As variações da potência de teta foram
qualitativamente similares em todos os eletrodos e, como demonstrado na Figura 2A (2
painéis inferiores), a intensidade do acoplamento de teta-HG e teta-HFO seguiu de maneira
muito próxima o curso temporal da potência de teta. De fato, uma análise de correlação linear
mostrou que a intensidade do CFC correlacionou-se positivamente com a potência de teta
(Figura 2C; veja também a Figura Suplementar 3). Resultados qualitativamente similares
foram encontrados em todos os outros animais (não mostrado). Portanto, quanto maior a
potência de teta, maior a intensidade do acoplamento teta-HG e teta-HFO.
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Figura 2. Os níveis de acoplamento de teta-HG e teta-HFO são correlacionados positivamente
com a potência de teta. (A) Painel superior: Espectro de potência tempo-frequência mostrando
períodos de atividade de teta alternando com períodos de atividade de delta (Eletrodo 5).
Comprimento da janela: 20 segundos; sobreposição: 10 segundos. Segundo painel: Curso
temporal da média da potência de teta em dois eletrodos registrados simultaneamente. Painéis
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inferiores: Força do CFC de teta-HG (vermelho) e teta-HFO (azul) para os mesmos eletrodos.
MI = Índice de Modulação (modulation index, veja Métodos). Janelas temporais deslizantes
de 60 segundos com 40 segundos de sobreposição foram usadas nos três painéis inferiores
(veja a Figura Suplementar 3 para a mesma análise, porém usando-se janelas de tempo
menores). (B) Espectro de potência computada para todo o período representado em A
mostrando um pico na banda de HFO para o Eletrodo 4. (C) Gráficos de dispersão da força de
CFC versus potência de teta. (D) Mapas de comodulação computados para um período de 60
segundos de alta atividade de teta (indicado pela barra preta horizontal em A). (E) Sinais de
LFPs (preto) e filtrados para HFO (azul) e HG (vermelho) obtidos durante a mesma época em
D (somente 2 segundos são mostrados; os traços superiores e inferiores são dos eletrodos 4 e
5 respectivamente). Note alta coerência de teta entre os eletrodos, e uma baixa coerência nas
variações de amplitude de HFOs e HG. (F) Gráficos de dispersão das amplitudes das
oscilações registradas do Eletrodo 4 versus Eletrodo 5, para múltiplos ritmos. Note que as
amplitudes de HFOs e HG não estão fortemente correlacionadas (veja também a Figura
Suplementar 4).
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4.3 HFOs E HG OCORREM EM DIFERENTES FASES DE TETA

Os resultados acima indicam que a modulação de HFOs e HG pela fase de teta é
coincidente na escala temporal de segundos a minutos, ou seja, durante períodos de alta
atividade de teta. Como próximo passo, investigamos a atividade de HG e HFO em uma
escala temporal mais fina, tal como a de um ciclo de teta. Na Figura 2E mostramos 2
segundos do sinal original do LFP e dos sinais filtrados nas bandas de HG e HFO dos mesmos
eletrodos utilizados acima durante uma atividade de alta potência de teta. Enquanto que a
amplitude das oscilações de teta variou de maneira similar em ambos os eletrodos, as
amplitudes instantâneas de HG e HFO não se correlacionaram fortemente (Figura 2F). Em
termos de grupo, durante períodos de alta atividade de teta, a correlação de latência zero entre
as amplitudes de HG e HFO foi fraca em todos os animais estudados (quatro exemplos
mostrados na Figura Suplementar 4A), mesmo para eletrodos exibindo um padrão de CFC
misto (Figura Suplementar 4B).
A inspeção visual dos sinais filtrados, todavia, sugeriu que as variações de amplitude
de HG e HFO poderiam ser correlacionadas com um atraso temporal. A Figura 3A mostra um
ciclo teta simultaneamente registrado de outro par de eletrodos HG e HFO de uma matriz.
Enquanto que a oscilação HG pode ser observada em ambos os eletrodos, as HFOs só são
vistas no eletrodo HFO (Figura 3A, painéis à direita). Neste exemplo, as variações de
amplitude de HFO e HG possuem diferentes cursos temporais dentro do ciclo de teta (Figura
3B, painel do topo). O pico de atividade de HG e HFO também tendeu a ocorrer em diferentes
fases de teta em eletrodos apresentando o padrão misto de CFC (Figura 3C; veja também as
Figuras Suplementar 5 e Suplementar 6). Em termos de grupo, encontramos que o pico de
atividade de HG precedeu o pico de HFO em ~16 ms (Figura 3D).
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Figura 3. O pico de HG e HFO estão em diferentes fases de teta. (A) Mapas de comodulação
obtidos durante vigília ativa (120 segundos analisados) para eletrodos HFO e HG (painéis à
esquerda), e LFPs registrados simultaneamente (painéis à direita). Os sinais associados
filtrados para HFO (azul) e HG (vermelho) também são mostrados. Note que o pico da
atividade de HG precede o pico da atividade de HFO dentro do ciclo de teta. (B) Traços
superiores: Envelopes de amplitude dos sinais filtrados para HG e HFO mostrados em A,
destacando-se as diferentes dinâmicas temporais. Traços inferiores: Envelopes de amplitude
de sinais filtrados em HG dos eletrodos 6 e 7, como rotulado (mesmo traço usado acima para
o Eletrodo 7). Note uma dinâmica similar de HG para ambos os eletrodos. (C) Esquerda:
Sinais de LFP (preto), HFO (azul) e HG (vermelho), com seus envelopes de amplitude, de um
eletrodo apresentando padrão misto de CFC. Direita: Distribuição da amplitude no tempofrequência acoplado ao pico de teta mostrando atividade máxima de HG e HFO em diferentes
fases de teta (veja também a Figura Suplementar 5). (D) Correlação cruzada média (CC) entre
os envelopes de amplitude de HG (sinal de referência) e HFOs durante períodos de alta
atividade de teta. Os sinais filtrados para HG e HFO foram obtidos dos eletrodos com
acoplamento proeminente de teta-HG e teta-HFO, respectivamente. As linhas tracejadas
correspondem ao ± erro padrão.
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4.4 DIFERENTES PADRÕES DE ACOPLAMENTO FASE-AMPLITUDE EM
DIFERENTES CAMADAS DE CA1

Secções histológicas confirmaram a localização das matrizes de multieletrodos em
CA1; dada a geometria curva do hipocampo, diferentes eletrodos em um arranjo retangular
necessariamente realizaram seus contatos a distâncias diferentes da camada piramidal, tanto
acima como abaixo (veja Figura Suplementar 7). Procuramos determinar se este fato poderia
sustentar as diferenças encontradas nos padrões de CFC entre os eletrodos.
Na Figura 4A mostramos outro par representativo de eletrodos HG (inferior) e HFO
(superior) simultaneamente registrados em uma matriz de multieletrodo. Note que a amplitude
das oscilações teta é maior no eletrodo HG (veja também a Figura 4B). Em termos de grupo, o
espectro de potência médio de todos os eletrodos HG e HFO de todos os animais revelou que
a potência de teta é maior nos eletrodos HG (quatro exemplos mostrados na Figura 4C). Uma
vez que é bem estabelecido que a potência de teta varia ao longo das camadas de CA1, de um
mínimo no stratum oriens-alveus a um máximo perto da fissura hipocampal (Bragin et al.
1995, Lubenov and Siapas 2009), este resultado sugere que o acoplamento teta-HG é mais
forte em camadas mais profundas de CA1 (onde a amplitude de teta é maior), enquanto que o
acoplamento teta-HFO ocorre em camadas mais superficiais de CA1 (onde a amplitude de teta
é menor). É importante ressaltar que os eletrodos superficiais putativos, apresentando baixos
níveis de potência de teta, porém com um forte acoplamento teta-HFO, também exibiram um
pico evidente na banda HFO do espectro de potência durante períodos de alta atividade de teta
(Figura 4B, D).
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Figura 4. Eletrodos HG têm maior potência de teta do que eletrodos HFO. (A,B) Sinais de
LFPs (preto) e filtrados para HFO (azul) e HG (vermelho) de um eletrodo HFO (superior) e
HG (inferior) registrados simultaneamente durante 100 segundos de exploração ativa (A), e o
seu espectro de potência (B). (C) Espectro de potência médio de todos os eletrodos HFO e HG
em quatro animais representativos. (D) Espectro de potência de grupo (média sobre todos os
animais). Somente períodos de vigília ativa e sono REM foram usados para computar o
espectro de potência em C e D.
Para investigar esta hipótese, realizamos uma nova série de experimentos utilizando
feixes de eletrodos com diferentes comprimentos especificamente projetados para atingir
diferentes profundidades em CA1 (n=6 ratos). Isto permitiu-nos ter acesso direto à
dependência topológica do CFC de acordo com as camadas de CA1. Como sugerido pelos
registros realizados com as matrizes de multieletrodos, o acoplamento teta-HFO foi
proeminente em camadas superficiais de CA1 (stratum oriens-alveus), enquanto que teta-HG
foi mais forte próximo ao stratum lacunosum-moleculare (Figura 5A, B; veja também as
Figuras Suplementar 5 e Suplementar 6). A mudança entre o acoplamento de teta-HFO e tetaHG ocorreu acima da camada piramidal: eletrodos no stratum pyramidale exibindo as
características oscilações ripples (Figuras 5A e Suplementar 6) e atividade multiunitária
(Figura Suplementar 6) também possuíram acoplamento teta-HG dominante; eletrodos no
stratum oriens-alveus próximos da camada piramidal demonstraram acoplamento misto,
enquanto que eletrodos mais superficiais exibiram principalmente acoplamento teta-HFO
28

(Figuras 5 e Suplementar 6). Estes experimentos também revelaram que a fase de teta modula
uma banda muito larga de frequências altas no DG, mas que não foram tão circunscritas como
as HFOs vistas no stratum oriens-alveus (Figura 5A).

Figura 5. Diferentes camadas de CA1 têm diferentes padrões de CFC. (A) Mapas de
comodulação e força do acoplamento em teta para 6 eletrodos em um feixe (colunas à extrema
direita) obtidos da análise de 300 segundos de exploração ativa. O eletrodo mais superficial
esta mostrado no topo. A terceira coluna a partir da direita mostra a potência de teta em cada
eletrodo (quadrados azuis) e a diferença da fase de teta com respeito ao eletrodo mais
superficial (quadrados vermelhos). As duas colunas mais à esquerda mostram evento de
ripple (LFPs e sinal filtrado de 100 a 250 Hz) durante imobilidade em vigília, e a terceira
coluna a partir da esquerda representa um LFP de 1 segundo durante um período de alta
atividade de teta. Note atividade proeminente de ripple na camada piramidal e aumento da
potência de teta junto com reversão de fase em eletrodos mais profundos. a – stratum alveus;
o – stratum oriens; p – stratum pyramidale; r – stratum radiatum; lm – stratum lacunosummoleculare; hf – fissura hipocampal; m – camada molecular. (B) Acoplamento teta-HFO
(azul) e teta-HG (vermelho) normalizado no eletrodos mais superficiais (barras à esquerda) e
profundos (barras à direita) em CA1 agrupados em um feixe vertical (resultado de grupo; n =
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6 ratos). Para cada animal, a normalização foi realizada dentro dos eletrodos pela divisão do
MI de cada acoplamento oscilatório (Teta-HG ou Teta-HFO) pela sua soma entre todos os
acoplamentos (e.g., para o acoplamento entre teta e HFO, temos que: Teta-HFO MI
Normalizado = (Teta-HFO MI)/(Teta-HG MI + Teta-HFO MI). As barras representam a média
± erro padrão. *p<0,0001 (F(1,20) = 457,54; interação por ANOVA de duas vias entre
localização de eletrodo e frequência modulada).
Finalmente, utilizando o sinal de teta da camada piramidal como o sinal de referência,
encontramos que a atividade multiunitária máxima ocorreu próximo ao vale do ciclo de teta,
enquanto que a amplitude máxima de HG e HFO ocorreram perto do pico e na fase
descendente, respectivamente (Figura 6).
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Figura 6. Atividade de HG, HFO e multiunitária são máximas em diferentes fases de teta. (A)
Histograma da fase de teta para atividade multiunitária. (B) Amplitudes normalizadas de HG e
HFO e atividade multiunitária como uma função da fase de teta. A normalização é tal que
cada traço varia de 0 (valor mínimo) a 1 (valor máximo), como indicado no eixo y. Os
resultados em A e B foram obtidos de dados agrupados registrados durante vigília ativa em 2
ratos implantados com feixes de eletrodos. O sinal de teta da camada piramidal foi usado
como referência; o pico de teta corresponde a 180°. Sinais filtrados para HG e HFO foram
obtidos de eletrodos posicionados no stratum lacunosum-moleculare e stratum oriens-alveus,
respectivamente.
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5 DISCUSSÃO

Demonstramos que a fase de teta modula a amplitude de duas oscilações de alta
frequência e não sobrepostas em CA1. Um achado importante foi que, em registros
simultâneos de potenciais de campo local, alguns eletrodos exibiram uma maior modulação da
amplitude de HG pela fase de teta, enquanto que em outros a amplitude modulada por teta foi
na faixa de HFO (Figura 1). Dado que padrões de CFC dentro dos eletrodos foram estáveis ao
longo dos dias (Figura Suplementar 2), partimos do pressuposto que as diferenças entre os
eletrodos são resultado de variáveis anatômicas e de conectividade hipocampal. De fato,
análises ulteriores confirmaram que as variações nos padrões de CFC são específicos das
camadas de CA1.

5.1 A FASE DE TETA MODULA OSCILAÇÕES DE ALTA FREQUÊNCIA

Classicamente, oscilações hipocampais de alta frequência na banda de ripple (100 –
250 Hz) ocorrem associadas com sharp-waves durante imobilidade comportamental,
comportamentos consumatórios e sono de ondas lentas (Buzsaki et al. 1992, Ylinen et al.
1995, Buzsaki et al. 2003, Nguyen et al. 2009). Em contraste, oscilações hipocampais teta são
mais proeminentes durante comportamento de vigília ativa (como caminhada, elevação
exploratória) e sono REM (Vanderwolf 1969, Timo-Iaria et al. 1970). Baseando-se nesta
diferença, acredita-se atualmente que as oscilações teta e atividade oscilatória de altas
frequências são estados de rede neural mutuamente exclusivos associados a comportamentos
completamente diferentes. Contrariando esta visão clássica, nossos achados demonstram a
existência de oscilações de alta frequência (HFOs) ocorrendo conjuntamente com ondas de
teta. Ademais, as ondas HFOs não somente ocorrem ao mesmo tempo, mas também interagem
com teta, o que sugere que os mecanismos de rede que sustentam estes ritmos são
relacionados.
Recentemente foi registrada a atividade de HFO associada à teta em ratos durante a
realização da tarefa de labirinto em T (Tort et al. 2008). Neste estudo, entretanto, as HFOs
foram somente observadas por meio de análise de CFC, uma vez que a densidade da potência
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espectral (PSD) não exibiu um pico claro na banda de HFO. De fato, a ausência da atividade
de HFO em termos de PSD pode explicar o porquê destas oscilações não terem sido
identificadas antes do desenvolvimento de novas ferramentas de CFC. Em contraste, aqui
observamos um claro pico no PSD da banda de HFO em eletrodos superficiais que
apresentaram um acoplamento teta-HFO proeminente durante períodos de alta atividade de
teta (Figura 4B, D). O pico de potência na faixa de 120 – 160 Hz não corresponde à atividade
das ripples associadas às sharp-waves, uma vez que períodos de imobilidade durante a vigília
e sono de ondas lentas foram descartados desta análise. De fato, apesar de terem frequências
sobrepostas, as oscilações ripples e as HFOs ocorrem em diferentes camadas de CA1 e são
associadas a diferentes estados comportamentais e de rede. Nós destacamos ainda mais as
diferenças entre as HFOs e as ripples associadas às sharp-waves na Tabela 1 e na Figura 7.
Recentemente, se detectou a atividade de ripples associada a sharp-waves durante
períodos de breve pausas nas oscilações de teta quando os animais exploravam um novo
ambiente (O'Neill, Senior and Csicsvari 2006). Estas oscilações, todavia, também diferem das
HFOs descritas aqui em alguns aspectos chave; por exemplo, as oscilações ripples são
intermitentes, i.e., por definição elas ocorrem em rajadas de atividade oscilatória cuja
amplitude é maior do que um limiar, geralmente a alguns desvios-padrão acima da média da
atividade de fundo (Buzsaki et al. 2003, O'Neill et al. 2006). Em contraste, a atividade da
HFO está continuamente presente durante as oscilações teta, possui menor amplitude do que
as oscilações ripples e não é definida pelo cruzamento de um limiar (Figura 7 e Tabela 1). No
geral, nossos achados por CFC e PSD demonstram a existência de HFOs associadas a teta que
são diferentes de gama e de oscilações ripples.
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Figura 7. HFOs diferem das oscilações ripples. LFPs (superior), sinais filtrados (médio) e
envelopes de amplitude (inferior) para HFOs (120 – 160 Hz, coluna à direita) e oscilações
ripples (100 – 250 Hz, coluna à esquerda) são mostrados. Note a amplitude inferior das HFOs
comparadas aos eventos de ripples e a presença contínua de HFOs moduladas por teta durante
oscilações teta em oposição à natureza intermitente dos eventos de ripples associadas a sharpwaves.
Tabela 1 – Características diferenciando as oscilações ripples das HFOs em CA1.
Oscilações ripples

HFOs

Dinâmica

Intermitente

Contínua

Amplitude

Alta

Baixa

Interação entre
frequências
Comportamento

Associada às
sharp-waves
Vigília imovel, sono de ondas
lentas
stratum pyramidale

Associada à teta

Camada de CA1

Vigília ativa, sono REM
stratum oriens-alveus
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5.2 QUEBRANDO GAMA EM MÚLTIPLAS OSCILAÇÕES FUNCIONALMENTE
DISTINTAS

Nossos achados e de outros trabalhos recentemente publicados (Middleton et al. 2008,
Tort et al. 2008, Colgin et al. 2009, Colgin and Moser 2010, Tort et al. 2010) sugerem uma
divisão na faixa de gama (25 – 150 Hz) em oscilações funcionalmente distintas. Já foi
proposta a existência de múltiplos geradores de gama nas regiões hipocampais e
parahipocampais (Bragin et al. 1995, Csicsvari et al. 2003), e as diferenças entre os seus picos
de frequência estão começando a ficar claras (Middleton et al. 2008, Tort et al. 2008, Colgin
et al. 2009, Tort et al. 2010). Por exemplo, foi previamente publicado que a potência das
oscilações LG hipocampais diminui conforme aumenta a potência de HG durante a execução
da tarefa de labirinto em T (Tort et al. 2008), sugerindo-se uma divisão funcional dentro da
faixa de gama. Evidência adicional vem do trabalho de Bragin et al (1995), o qual demonstrou
que as oscilações HG em CA1 são substituídas por LG após lesão do EC. Este resultado
sugere que HG depende das aferências de EC enquanto que LG depende das de CA3. Em
concordância com tais resultados, Colgin et al (2009) recentemente publicou a descoberta,
enquanto monitorava simultaneamente a atividade elétrica das áreas CA3, CA1 e EC de ratos,
a presença de um alto grau de coerência entre CA3 e CA1 na faixa de gama baixo (LG) e um
alto grau de coerência entre CA1 e EC na faixa de gama alto (HG).
Interessantemente, enquanto que o acoplamento entre teta e LG foi publicado em
registro intracelular em ambas as regiões, CA1 e CA3, durante anestesia por cetamina e
xilazina (Soltesz and Deschenes 1993), não observamos um acoplamento proeminente entre
teta e LG na região CA1 nos nossos animais durante comportamento livre. Recentemente
sugeriu-se que o EC é a principal fonte de gama para a região CA1 na ausência de ativação de
CA3 (Colgin et al. 2009, Colgin and Moser 2010), o que corrobora com os nossos achados
demonstrando uma maior ocorrência de acoplamento teta-HG na área CA1. Uma alternativa
seria que LG pode estar menos modulado pela fase de teta em CA1, mas seria melhor
observado empregando-se outras análises, como coerência de fase. É possível, portanto, que a
codificação múltipla da informação não ocorra somente por meio de diferentes canais de
frequência, mas também por diferentes tipos de acoplamentos oscilatórios (e.g., fase-fase,
fase-amplitude). Em contraste ao baixo nível de acoplamento teta-LG em CA1, um
acoplamento forte entre teta e LG foi previamente descrito na área CA3 de animais em livre
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comportamento (Tort et al. 2009, Tort et al. 2010), consistente com o papel de CA3 como o
gerador de LG.
Não existe um consenso sobre os exatos limites das bandas de frequências para definir
as sub-bandas de gama. Embora a frequência superior empregada para classificar gama baixo
(ou lenta) parece ser mais consistente entre os estudos (usualmente 50 ou 60 Hz (Tort et al.
2008, Colgin et al. 2009)), o limite superior para classificar gama alto (ou rápida) é variável.
Estudos recentes em humanos e macacos utilizaram uma definição de gama alto muito mais
abrangente do que a usada neste trabalho, incluindo frequências tão altas quanto 200 Hz
(Edwards et al. 2005, Canolty et al. 2006, Crone, Sinai and Korzeniewska 2006, Ray et al.
2008a, Ray et al. 2008b, Jia and Kohn 2011, Ray and Maunsell 2011). Os resultados
presentes, todavia, mostram que há pelo menos duas oscilações coincidentes, porém distintas,
dentro desta faixa de frequência no hipocampo do rato. Igualmente, Colgin et al (2009)
definiu a banda de gama alto como de 60 – 140 Hz; tal limite de frequência abrange o nosso
limite de HG bem como se sobrepõe consideravelmente à nossa definição de HFO.
Em resumo, evidências crescentes sugerem que as oscilações gama compreendem
múltiplas e distintas atividades rítmicas rápidas. Os resultados presentes, junto com
descobertas anteriores (Tort et al. 2009, Tort et al. 2010), apontam para pelo menos três subbandas funcionalmente distintas de atividade oscilatória rápida que ocorrem conjuntamente
com ondas teta no hipocampo: LG, HG e HFOs.

5.3 MÚLTIPLOS PADRÕES DE CFC ATRAVÉS DAS CAMADAS DE CA1

O fato de HFOs e HG ocorrerem em diferentes fases de teta e acoplarem a teta em
diferentes camadas de CA1 fortemente sugere que HG e HFOs são processos fisiológicos
distintos, cada qual com uma função. Dada a localização mais profunda do acoplamento tetaHG, uma possibilidade é que HG resulte da projeção direta da camada III do córtex entorrinal
para o stratum lacunosum-moleculare de CA1 (Steward and Scoville 1976). Esta dedução
baseada na análise de CFC está de acordo com análises prévias de coerência entre CA1 e EC
(Colgin et al. 2009) e estudos de lesão de EC (Bragin et al. 1995). HG, portanto, poderia ser a
faixa de frequência utilizada para transmitir informações espaciais/contextuais do EC para
CA1. Já se propôs que as oscilações gama são capazes de gerar janelas temporais para
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comunicação neuronal (Fries 2005). É interessante notar que a janela temporal de HG (~12,5
ms) pode ser ótima para a ocorrência de plasticidade dependente da somação temporal de
disparos (Markram et al. 1997). Ademais, a maior parte dos protocolos de indução de LTP usa
rajadas de 100 Hz de sete estimulações com um intervalo entre rajadas de 3 – 5 Hz (Larson,
Wong and Lynch 1986), o que grosseiramente corresponde à atividade de HG acoplada à teta.
É possível também que as oscilações HG resultem de inibição anteroalimentação das
projeções da via perforante a CA1 (Buzsaki et al. 1995, Empson and Heinemann 1995), e
neste caso HG selecionaria quais neurônios participariam de plasticidade sináptica (Levy,
Desmond and Zhang 1998). No geral, estas observações sugerem que HG tem um papel na
codificação de memória (Colgin and Moser 2010).
O acoplamento teta-HFO, por sua vez, foi mais aparente acima do stratum pyramidale,
mais precisamente no stratum oriens-alveus. Uma possibilidade é que os HFOs resultem da
atividade local das células principais. Isto seria consistente com um acoplamento teta-HFO
proeminente em camadas superficiais de CA1, próximo aos axônios das células piramidais, e
com publicações recentes demonstrando uma relação muito próxima entre o curso temporal
das variações de potência de oscilações de LFP de alta frequência (incluindo a banda de HFO)
e a frequência de disparo dos neurônios (Ray et al. 2008a, Khawaja, Tsui and Pack 2009, Jia
and Kohn 2011, Ray and Maunsell 2011). Ademais, o atraso de fase entre amplitude máxima
de HG e HFO dentro do ciclo de teta (Figura 3) é compatível com transmissão sináptica por
anteroalimentação; portanto, HG e HFOs poderiam ser relacionadas às atividades de entradas
e saídas de CA1, respectivamente. Entretanto, como documentado extensivamente em estudos
prévios (Buzsaki, Leung and Vanderwolf 1983, Fox, Wolfson and Ranck 1986, Csicsvari et al.
1999, Klausberger et al. 2003, Mizuseki et al. 2011), e replicado na Figura 6, células
piramidais são mais ativas próximo ao vale do ciclo de teta registrado na camada piramidal,
diferentemente da fase de teta registrada durante o pico de amplitude de HFO. Acreditamos,
portanto, que é improvável que as HFOs sejam diretamente relacionadas aos disparos
somáticos; pode ser que o “vazamento espectral” do formato de onda em uma ampla banda de
oscilações de alta frequência seja somente notável na ausência de ondas rápidas genuínas
(Colgin et al. 2009, Jackson, Goutagny and Williams 2011).
No hipocampo, interneurônios inibitórios contribuem na produção de oscilações
rápidas de campo, tais como ripples associadas às sharp-waves (Ylinen et al. 1995). É
possível, portanto, que HFOs também dependam de potenciais inibitórios pós-sinápticos.
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Concordando com esta hipótese, um trabalho recente in vitro mostrou a presença de HFOs
hipocampais moduladas por teta (neste trabalho a terminologia usada foi de gama rápido), as
quais foram sensíveis ao tratamento com bicuculina, mas não DNQX (Jackson et al. 2011).
Um papel possível na contribuição de interneurônios inibitórios para HFOs registradas no
potencial de campo advém do fato de que alguns subtipos de interneurônios disparam alguns
graus após o pico da oscilação de teta (Klausberger et al. 2003, Klausberger and Somogyi
2008), próximo do pico de amplitude máxima das HFOs.
Deve-se notar, entretanto, que oscilações de frequência similar às de HFOs associadas
à teta podem ser observadas quando a transmissão sináptica é bloqueada (Draguhn et al. 1998,
Nimmrich et al. 2005). De fato, Traub e colegas têm descrito oscilações muito rápidas (very
fast oscillations, VFOs) geradas no stratum oriens-alveus e putativamente atribuídas às
junções em fenda (Draguhn et al. 1998, Traub et al. 2002, Traub et al. 2003). Por exemplo, foi
demonstrado que atividade de campo de alta frequência (~148 Hz) pode ser induzida por
cainato em uma preparação in vitro em que o stratum oriens-alveus foi cirurgicamente isolado
da camada piramidal (Traub et al. 2003). Além do mais, esta atividade de alta frequência
coexistiu com as oscilações gama e foram moduladas pelas mesmas (Traub et al. 2003). Se as
HFOs associadas a teta que observamos in vivo são as mesmas VFOs dependentes de junções
em fenda descritas in vitro por Traub e colegas ainda está por ser determinado. Conhecer os
mecanismos celulares e de rede que sustentam a geração de HFOs acopladas à teta deverá
ajudar a entender a sua função.

5.4 LIMITAÇÕES

Até o momento, não há medida capaz de detectar níveis instantâneos de acoplamento
fase-amplitude, ou seja, todo acoplamento fase-amplitude tem uma limitação na resolução
temporal (Tort et al. 2010). Para medir o CFC, precisa-se analisar uma série temporal
relativamente longa para que a amostragem de ciclos oscilatórios da frequência cuja fase é
modulatória seja suficiente para permitir a captura de efeitos de acoplamentos verdadeiros,
descartando-se o ruído (Tort et al. 2010). Neste trabalho, utilizando uma resolução temporal
de 60 segundos, demonstramos que os acoplamentos teta-HG e teta-HFO ocorrem contanto
que o potencial de campo exiba oscilações teta (Figura 2A). Obtivemos um resultado similar
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usando janelas temporais mais curtas (Figura Suplementar 3), mas ainda nos resta estabelecer
se o acoplamento da fase de teta sempre acompanha oscilações teta em uma escala temporal
mais fina. Outro ponto para uma futura investigação é entender o porquê de algumas
atividades oscilatórias serem observadas na análise de CFC, mas não pela análise de Fourier:
por exemplo, enquanto que encontramos HG claramente modulada pela fase de teta, o PSD
mostrou pouca evidência de um ritmo sustentado nesta faixa de frequência (Figuras 2B e 4D;
Figura 4D mostra uma atividade numa faixa ampla de gama, incluindo LG e HG). A presença
de acoplamento na ausência de picos de potência no PSD também foi observada em outros
trabalhos publicados (Tort et al. 2008, Axmacher et al. 2010, Jackson et al. 2011), ao passo
que muitos outros estudos de CFC não publicam os valores das altas frequências, cujas
amplitudes são moduladas, obtidos no PSD.
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6 CONCLUSÃO

No geral, nossos achados por CFC estão de acordo com a proposta recente de
diferentes sub-bandas de gama encaminhando o fluxo de informação para CA1, e em
particular com a sugestão de que a comunicação entre EC e CA1 ocorre através das oscilações
HG (Colgin et al. 2009). Ademais, nosso trabalho revela um novo tipo de atividade oscilatória
rápida em CA1 diferente de oscilações rápidas na faixa de gama, e demonstra uma
dependência topológica de HG e HFO das camadas de CA1.
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FIGURAS SUPLEMENTARES

Figura Suplementar 1. Visão geral dos passos envolvidos na computação do mapa de
comodulação. Para computar cada entrada do mapa de comodulograma, primeiro o LFP
(superior e à esquerda) é filtrado por passa banda em duas frequências: uma frequência cuja
fase é moduladora (8 Hz neste exemplo, segundo painel do topo) e uma frequência cuja
amplitude é modulada (80 Hz neste exemplo, painel inferior). As séries temporais da
amplitude (linha vermelha grossa, painel inferior) e fase (terceiro painel) instantâneas são
extraídas dos sinais filtrados e usados para computar o gráfico tipo distribuição de faseamplitude (painel inferior do meio), o qual mostra a distribuição de amplitude média da
frequência de 80 Hz em bins de 20° da fase da frequência de 8 Hz. O índice de modulação
(MI) é então computado para este par de frequências (8 Hz,80 Hz). O MI é uma medida de
divergência da distribuição de amplitudes de uma distribuição uniforme (Tort et al. 2010).
Este procedimento é repetido então para todas as combinações de frequências e os valores de
MI são expressos em um mapa bidimensional de pseudocores. O painel inferior à direita
representa um gráfico de fase-amplitude obtido para o par (16 Hz, 80 Hz), o qual tem níveis
menores de acoplamento. Os sinais de exemplo e o mapa de comodulograma mostrados nesta
figura foram obtidos de um registro de CA1 de 300 segundos de exploração ativa.
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Figura Suplementar 2. Padrões de CFC em eletrodos são estáveis durante vários dias. Mapas
de comodulogramas de três eletrodos em CA1 em uma matriz 4x8 ao longo de 7 dias de
registros. Em cada dia, 180 segundos de sono REM foram analisados.
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Figura Suplementar 3. Os níveis de acoplamento entre teta-HG e teta-HFO são
correlacionados positivamente com a potência de teta. Os painéis investigam diferentes
correlações entre a força do CFC e a potência de teta utilizando diferentes parâmetros para a
janela deslizante. Estes resultados foram obtidos da análise dos mesmos eletrodos mostrados
na Figura 2 e são representativos de outros eletrodos.
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Figura Suplementar 4. HG e HFOs não são correlacionadas em latência zero. (A) Correlação
linear entre as amplitudes de HFOs, HG e oscilações teta (quatro animais representativos são
mostrados). Para cada animal, correlações pareadas entre eletrodos HG e HFO foram obtidos
de um período de 60 segundos de alta atividade teta (veja C); gráficos em barra representam o
coeficiente de correlação médio sobre todos os pares. (B) Mesmo que em A, mas para
eletrodos apresentando um padrão de CFC misto (figura inserida) em um animal
representativo. A barra mais à direita representa o coeficiente de correlação médio das
atividades HG e HFO registrados do mesmo eletrodo. (C) Espectro de potência tempofrequência de uma época de 60 segundos de alta atividade de teta usada em A e B.
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Figura Suplementar 5. Distribuições de amplitude tempo-frequência acopladas temporalmente
ao pico de teta para três eletrodos em um feixe. O eletrodo superior foi o mais superficial; o
eletrodo mediano estava posicionado no stratum oriens-alveus, próximo à camada piramidal;
o eletrodo inferior estava no stratum lacunosum-moleculare perto da fissura hipocampal. A
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coluna à esquerda mostra a distribuição de amplitudes disparada por teta obtida quando
oscilações locais de teta são usadas como sinal de referência. A coluna à direita mostra a
distribuição obtida quando o sinal de teta do eletrodo inferior é usado como referência.
Usamos 300 segundos de exploração ativa nestas análises.
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Figura Suplementar 6. Diferentes camadas de CA1 têm diferentes padrões de CFC (segundo
exemplo). Topo: traços à esquerda mostram LFP (preto) e sinais filtrados de teta (cinza)
obtidos de 4 eletrodos em um feixe (1°, 2°, 3° e 5° eletrodos). A localização estimada dos
eletrodos é mostrada na esquerda. a – s. alveus; o – s. oriens; p – s. pyramidale; lm – s.
lacunosum-moleculare. Note maior amplitude de teta e reversão de fase de teta no eletrodo
localizado no stratum lacunosum-moleculare. Os traços do meio e da direita mostram sinais
filtrados a 0,5 – 8 KHz e 100 – 250 Hz, respectivamente. Note atividade multiunitária
característica e oscilações ripples na camada piramidal. O pico de potência de teta e a
diferença de fase (sendo o primeiro eletrodo a referência) são mostrados nos painéis
superiores à direita. Painéis inferiores à esquerda: força de acoplamento de teta (superior) e
distribuição fase-amplitude de teta (inferior) para HG (vermelho) e HFO (azul) em cada
eletrodo (teta local usado como referência). Painéis inferiores à direita: Acoplamento médio
de teta-HG (vermelho) e teta-HFO (azul) em cada eletrodo (painel do topo), junto com os seus
respectivos mapas de comodulogramas (painéis inferiores). 300 segundos de exploração ativa
foram usados nas análises de CFC bem como para computar a potência média de teta e a
média das diferenças da fase de teta.
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Figura Suplementar 7. Histologia por coloração de Cresil Violeta. Visão de dois cortes
coronais constituídos por uma matriz de multieletrodos (superior) e um feixe de eletrodos
(inferior).
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