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RESUMO 

 

Silva JN. Evidências anatomofuncionais da participação do núcleo retrotrapezóide na 

expiração ativa. [dissertação (Mestrado em Farmacologia)]. São Paulo: Instituto de Ciências 

Biomédicas, Universidade de São Paulo; 2014. 
 

Evidências sugerem o envolvimento dos neurônios quimiossensíveis do núcleo 

retrotrapezóide (RTN) no controle da atividade expiratória dos neurônios pré-motores do 

grupamento respiratório bulbar ventrolateral caudal (cVRG) (Janczewski, Feldman, 2006a). 

Portanto, o RTN além de estar participando do controle neural da inspiração, também estaria 

participando do controle expiratório. Desse modo, o objetivo da presente dissertação foi 

esclarecer mediante a investigação anatomofuncional, a existência de uma projeção do RTN 

para os neurônios expiratórios do grupamento bulbar ventrolateral caudal, o fenótipo desses 

neurônios e os neurotransmissores envolvidos nessa projeção. Foram utilizados ratos Wistar 

adultos, pesando entre 250 a 400 gramas, submetidos a procedimentos de injeções de 

traçadores anterógrado e retrógrado, nas respectivas regiões: RTN e cVRG, procedimentos 

imunoistoquímicos e eletrofisiológicos. Os resultados mostraram evidências anatômicas e 

funcionais da presença de projeções predominantemente excitatórias da região do RTN para o 

cVRG. Observamos também, uma pequena participação dos neurônios quimiossensíveis 

Phox2b do RTN nesta via. E constatamos que neurônios serotoninérgicos da região bulbal 

ventromedial não se projetam para cVRG.  

 

 

Palavras-chave: Inspiração. Expiração ativa. Quimiorrecepção central. Núcleo 

retrotrapezóide. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

Silva JN. Anatomofuctional evidences that retrotrapezoid nucleus regulates active expiration. 

[Masters thesis (Pharmacology)]. São Paulo: Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade 

de São Paulo; 2014. 
 

Recent evidences suggest the involvement of chemosensitive neurons of the retrotrapezoid 

nucleus (RTN) in the control of expiratory activity of premotor neurons of the caudal ventral 

respiratory group (Janczewski, Feldman, 2006a). In this way, the aim of this study was to 

investigate a real connection between RTN and the caudal ventral respiratory group neurons 

and, if it really exists, what are the physiological conditions in which such pathway emerges. 

In this study, we will use anatomical and electrophysiological approaches to investigate the 

existence of a projection from RTN to caudal ventral respiratory group neurons, the 

phenotype of the neurons and the neurotransmitters involved in this projection. We also will 

study the involvement of the RTN neurons on the activation of caudal ventral respiratory 

group neurons. The experiments were performed in adult male Wistar rats (250-400g), 

submitted to immunohistochemical and electrophysiological approaches. The results showed 

anatomofunctional evidences of excitatory projections from RTN to caudal ventral respiratory 

group region. This pathway has minimal involvement of Phox2b neurons of RTN and do not 

involve serotonergic neurons of raphe. 

 

Keywords: Inspiration. Active expiration. Central chemoreceptor. Retrotrapezoid nucleus. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O sistema nervoso central (SNC) necessita continuamente de oxigênio. Dessa forma, 

esperaríamos que o processo respiratório fosse apenas involuntário, da mesma forma que 

ocorre com o controle da circulação sanguínea. Entretanto, porque o movimento de ar é útil 

para outras funções além da troca de ar (cheirar uma rosa, assoprar uma vela, atingir uma 

determinada nota musical durante o canto de uma ópera), durante a escala evolutiva produziu-

se uma combinação de mecanismos involuntários e voluntários para o controle respiratório.  

Atualmente, é grande o interesse sobre o verdadeiro papel do bulbo, mais 

especificamente do bulbo ventrolateral, no controle respiratório. O primeiro estudo mostrando 

a participação do bulbo na respiração foi feito em 1812 por LeGallois (LeGallois, 1812). 

Nesse estudo, ele observou que a respiração de coelhos continuava relativamente normal após 

remoção do prosencéfalo, cerebelo e porção dorsal do bulbo, ao passo que ela cessava após a 

secção da porção ventral do bulbo. Com isso, concluiu-se que os neurônios envolvidos no 

controle da respiração estariam localizados na superfície ventrolateral do bulbo (Loeschcke, 

1982). 

O padrão respiratório não é uma simples oscilação entre a inspiração e expiração; ele é 

formado basicamente por 3 fases: inspiração, pós-inspiração (expiração passiva, estágio 1) e 

estágio 2 da expiração (Richter, 1982, 1996). O conhecimento desse padrão formado por 3 

fases levou a uma série de estudos que se iniciaram em 1970 por Richter e colaboradores 

(Richter, 1982) em gatos anestesiados utilizando registros intracelulares. Esses estudos 

demonstraram que, durante a respiração, atividades fásicas são geradas na região ventrolateral 

do bulbo sem a necessidade de uma retroalimentação periférica, envolvendo uma rede 

neuronal coordenada por interações sinápticas (Smith et al., 1991) que foi chamada 

posteriormente de coluna respiratória ventral.  

É possível formar um mapa funcional respiratório no sentido rostro-caudal da 

superfície ventrolateral do bulbo, envolvendo todas as classes de diferentes neurônios 

respiratórios (Merrill, 1981) (Figura 1). Esse mapa funcional seria composto pelas seguintes 

regiões: 1) núcleo retrotrapezóide/grupo respiratório parafacial (RTN/pF), 2) complexo 

Botzinger (BotC), 3) complexo pré-Botzinger (preBotC), 4) grupamento respiratório 

ventrolateral rostral (rVRG) e 5) grupamento respiratório ventrolateral caudal (cVRG).  
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1.1 O núcleo retrotrapezóide e a região parafacial 

 

O núcleo retrotrapezóide (RTN) é o grupo de neurônios localizados mais rostral na 

coluna respiratória ventral. Ele foi descrito primeiramente pelo laboratório do Dr. Feldman e 

por seus colaboradores (Connelly et al., 1989). Consiste numa população de neurônios 

localizados ventralmente à porção caudal do núcleo motor facial e muito próximo da 

superfície ventral do bulbo (Connelly et al., 1989). Formam uma coluna de aproximadamente 

2100 neurônios no rato, os quais se estendem desde a porção caudal do corpo trapezóide até a 

região caudal do núcleo motor do facial (Takakura et al., 2008). Os neurônios do RTN podem 
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ser, atualmente, identificados histologicamente devido à combinação de marcadores 

glutamatérgicos (transportador vesicular do tipo 2: VGLUT2
+
) e imunoistoquímicos para o 

gene Phox2b
+
 e a ausência de marcadores catecolaminérgicos (tirosina hidroxilase: TH

-
) e 

colinérgicos (colina acetil transferase: ChAT
-
) (Kang et al., 2007; Stornetta et al., 2006; 

Takakura et al., 2008).  

Trabalhos anteriores mostraram que esses neurônios estão envolvidos na 

quimiorrecepção central (Feldman et al., 2003; Nattie, Li, 2002) e respondem à hipercapnia 

(aumento da concentração de CO2) (Putnan et al., 2004; Sato et al., 1992; Takakura et al., 

2006, 2008).  

Os neurônios do RTN apresentam uma atividade clássica de quimiorreceptores 

centrais (Guyenet et al., 2005a; Moreira et al., 2007; Mulkey et al., 2004; 2006; Takakura et 

al., 2006, 2008); estes apresentam uma atividade elevada em situações de hipercapnia (6-14 

Hz em 10% de CO2 inspirado) e silenciam-se em situações de hipocapnia, apresentando um 

limiar de disparos entre 4-5% CO2 (Mulkey et al., 2004; Takakura et al., 2006). O limiar de 

atividade desses neurônios para o CO2 é sempre abaixo do limiar de atividade do nervo 

frênico, mostrando que sua atividade é independente dos neurônios que controlam o ritmo 

respiratório (Guyenet et al., 2005a; Moreira et al., 2007; Mulkey et al., 2004). 

Apesar de existirem evidências de que esses neurônios sejam responsáveis pelo 

controle do movimento inspiratório, pois se projetam para regiões mais caudais da coluna 

respiratória ventral e para neurônios pré-motores que controlam a inspiração (Dobbins, 

Feldman, 1994), estudos recentes têm sugerido que a região do RTN seja responsável pela 

geração da atividade expiratória (Abdala et al., 2009; Janczewski, Feldman, 2006a, 2006b; 

Moraes et al., 2014; Pagliardini et al., 2011). Esse debate na literatura consiste no principal 

objetivo da presente dissertação.   

O conceito de grupo respiratório parafacial (pF) se originou de experimentos 

neurofisiológicos realizados por Onimaru e colaboradores no final da década de 80 (Onimaru 

et al., 1987; Onimaru, Homma, 1987). O grupo respiratório pF não está muito bem 

caracterizado quanto ao fenótipo celular (Janczewski et al., 2002; Onimaru, Homma, 1987, 

2003; Tokumasu et al., 2001). Embora se tenha observado evidências da existência nessa 

região de neurônios inibitórios (Arata et al., 1998) e excitatórios (Janczewski et al., 2002; 

Onimaru et al., 2006), um recente estudo realizado por Fortuna e colaboradores sugeriu que 

em ratos adultos, o grupamento pF é formado por neurônios glicinérgicos do complexo de 

Botzinger (Fortuna et al., 2008).  
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A localização do grupamento pF parcialmente sobrepõe à região do RTN (Feldman, 

Del Negro, 2006; Fortuna et al., 2008; Onimaru, Homma, 2003; Pagliardini et al., 2011). Os 

neurônios da região pF disparam durante o final da expiração (atividade pré-inspiratória), são 

inibidos durante a inspiração e exibem um segundo disparo na fase 1 da expiração (fase pós-

inspiratória). Portanto, esses neurônios também têm sido classificados como neurônios 

expiratórios bifásicos (Onimaru, Homma, 1987).  

Após essa classificação, duas teorias tentam explicar a origem dessa atividade. A 

primeira foi proposta por Onimaru e colaboradores (1987, 1988, 2006). Nesses estudos, os 

autores propuseram que essa atividade pré-inspiratória é gerada por um oscilador primário 

(pré-inspiratório) localizado na região pF que, por sua vez, ativaria um oscilador secundário 

(inspiratório) na região do preBotC (Figura 2).  

 

Entretanto, estudos utilizando preparações in vitro e in vivo, de ratos recém-nascidos, 

propuseram uma segunda explicação. Janczewski e colaboradores (2002) mostraram que a 

mesma atividade expiratória bifásica, originada no grupamento pF, controla a atividade dos 

músculos abdominais. Dessa forma, a nova teoria proposta postula que aquela mesma 

atividade expiratória bifásica seja gerada por um mecanismo diferente: um oscilador 

independente e separado, localizado na região do RTN, reciprocamente interagindo com o 

oscilador inspiratório do complexo pré-Botzinger. O acoplamento desses 2 osciladores 

formando, então, um mecanismo fundamental para a geração do ritmo respiratório (Feldman, 

Del Negro, 2006; Janczewski, Feldman, 2006b) (Figura 3). 
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1.2 Complexo Botzinger 

  

O complexo Botzinger (BotC) está localizado no bulbo ventrolateral e estende-se da 

porção caudal do núcleo motor do facial até a porção compacta do núcleo ambíguo. É 

considerada uma fonte primária de atividade expiratória (Schreihofer et al., 1999) e contém 

principalmente inter-neurônios inibitórios com padrão expiratório (Merrill et al., 1983), que se 

projetam monossinapticamente para outras regiões da coluna respiratória (Fedorko et al., 

1989; Jiang, Lipski, 1990; Merrill, Fedorko, 1984; Tian et al., 1998). O principal 

neurotransmissor dos neurônios dessa região é a glicina (Schreihofer et al., 1999). Interações 

inibitórias entre os neurônios expiratórios do BotC e os neurônios inspiratórios localizados 

mais caudalmente no complexo pré-Botzinger (preBotC) foram propostas como um 

mecanismo para geração do ritmo respiratório in vivo (Cohen, 1979; Ezure, 1990; Jiang,  

Lipski, 1990). 

 

1.3 Complexo Pré-Botzinger  

 

O preBotC está localizado ventralmente à porção compacta do núcleo ambíguo e se 

estende caudalmente até o local em que o núcleo reticular lateral se divide. São neurônios 

essenciais para geração do ritmo inspiratório em mamíferos (Feldman et al., 2003; Smith et 

al., 1991). É formado por uma população heterogênea de neurônios (Gray et al., 1999), mas a 

maioria expressa imunorreatividade para receptores NK1 e somatostatina além de serem 
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glutamatérgicos (Guyenet et al., 2002) e não serem aminérgicos e colinérgicos (Wang et al., 

2001). 

 

1.4 Grupamento respiratório ventrolateral: rostral e caudal 

 

 O grupamento respiratório ventrolateral rostral (rVRG) contém neurônios que se 

estendem da porção caudal do núcleo ambíguo até o início do óbex (Ellenberger, Feldman, 

1990). São neurônios pré-motores excitatórios com atividade inspiratória que se projetam para 

a região cervical da medula espinhal que controla a atividade de músculos inspiratórios (Liu 

et al., 1990; Ono et al., 2006).  

 O grupamento respiratório ventrolateral caudal (cVRG) inicia-se no nível do óbex 

(rostral ao calamus scriptorius) e se estende até a transição para medula espinhal. A maioria 

dos neurônios encontrados no cVRG possuem um padrão de disparo que aumenta durante a 

expiração e são neurônios pré-motores excitatórios (provavelmente glutamatérgicos, apesar 

do fenótipo exato não ter sido ainda identificado) que se projetam para o corno ventral que 

controla músculo abdominal e outros músculos expiratórios (Arita et al., 1987; Ballantyne, 

Richter, 1986; Iscoe, 1998).  

 

1.5 Expiração ativa: papel do núcleo retrotrapezóide/grupo respiratório parafacial e do     

      grupamento respiratório ventrolateral caudal  

 

Durante a respiração em repouso, o ar é passivamente expirado, sem o recrutamento 

de músculos expiratórios (Iscoe, 1998). O aumento da frequência de disparos dos neurônios 

do bulbo envolvidos com a expiração ativa ocorre na segunda fase da respiração, também 

chamada de fase E2. Os músculos expiratórios só são recrutados para a respiração durante 

situações em que há a necessidade de um aumento da demanda expiratória como, por 

exemplo, durante o exercício físico (Abraham et al., 2002), em situações patológicas ou em 

situações de hipercapnia ou hipóxia (Fregosi, 1994; Fregosi, Bartlett, 1988; Iizuka, Fregosi, 

2007). 

Na coluna respiratória existem 3 regiões que estão envolvidas no controle da 

expiração: BotC, cVRG e, mais recentemente, foi descoberto o envolvimento da região do 

RTN/pF.  

Trabalhos recentes da literatura propõem um conceito de geradores acoplados, isto é, a 

mesma atividade expiratória bifásica é gerada por um oscilador independente e separado 
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localizado no RTN/pF, que reciprocamente interage com o oscilador inspiratório localizado 

no complexo de pré-Botzinger e que o acoplamento desses 2 osciladores formam um 

mecanismo fundamental para a geração do ritmo respiratório (Feldman, Del Negro, 2006; 

Janczewski, Feldman, 2006a; 2006b). Esse modelo poderá somente ser considerado um 

mecanismo fundamental para gerar o ritmo respiratório se o gerador expiratório for crítico 

para a respiração normal (eupnéia). Entretanto, Fortuna e colaboradores (2008) não 

encontraram neurônios expiratórios bifásicos ativos no RTN/pF em condições eupnêicas. Ao 

contrário, eles observaram que algumas células expiratórias do BotC se transformam num 

padrão de disparo expiratório bifásico durante uma situação de anóxia hipercápnica.  

Portanto, diante dessas incertezas e controvérsias com relação à verdadeira 

participação na expiração dos neurônios do RTN/pF durante uma respiração forçada, torna-se 

indispensável estudar, mediante investigação anatômica e fisiológica, a existência de uma 

projeção do RTN/pF para os neurônios expiratórios do cVRG e os tipos de 

neurotransmissores envolvidos nessa projeção. Além disso, é importante avaliar a 

participação dos neurônios quimiossensíveis do RTN na ativação dos neurônios expiratórios 

do grupamento bulbar ventrolateral caudal. 
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2 OBJETIVOS GERAIS 

 

Até o presente momento, os estudos clássicos buscaram mostrar a participação do 

RTN como uma importante região quimiossensível no controle das variáveis respiratórias 

(Moreira et al., 2007; Mulkey et al., 2004; Takakura et al., 2006, 2008). Por outro lado, 

estudos recentes estabelecem uma importante relação entre o RTN e a atividade expiratória 

dos neurônios pré-motores localizados no grupamento respiratório ventrolateral caudal do 

bulbo (cVRG) (Fortuna et al., 2008). Desse modo, torna-se importante investigar se realmente 

existe uma interação entre essas duas regiões.  

Diante disso, os objetivos gerais deste projeto foram investigar de forma anatômica e 

funcional a existência de uma projeção do RTN para os neurônios expiratórios do grupamento 

bulbar ventrolateral caudal (cVRG) e os possíveis neurotransmissores envolvidos nessa 

projeção. 

 

2.1 Objetivos específicos 

 

1) Investigar a presença de varicosidades excitatórias ou inibitórias na região do 

cVRG, após a injeção do traçador anterógrado na região do RTN; 

 

2) Investigar qual o fenótipo dos neurônios da região do RTN após a injeção do 

traçador retrógrado na região do cVRG; 

 

3) Investigar os efeitos cardiorrespiratórios basais e durante a ativação dos 

quimiorreceptores centrais antes e após a inibição bilateral dos neurônios do RTN.  
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3 MATERIAIS E MÉTODOS  

 

3.1 Animais 

 

Foram utilizados ratos Wistar adultos, com peso variando entre 250 e 400 gramas, 

procedentes do Biotério Central do Instituto de Ciências Biomédicas (ICB) da Universidade 

de São Paulo. Os animais foram mantidos em caixas com no máximo cinco animais por caixa, 

com água e ração (Nuvlab) ad libitum. A temperatura e umidade do biotério foram 

controladas. O ciclo claro-escuro do biotério foi mantido como de 12 horas cada. Os 

protocolos experimentais descritos abaixo estão de acordo com os Princípios Éticos de 

Experimentação Animal adotado pelo Conselho Nacional de Controle de Experimentação 

Animal (CONCEA) e foram aprovados pela Comissão de Ética em Experimentação Animal 

(CEEA) do ICB-USP em 01/10/2010, registrado sob n 101, na fl. 91, do livro 02.  

 

3.2 Experimentos neuroanatômicos 

 

3.2.1 Procedimentos cirúrgicos 

 

Em todos os procedimentos cirúrgicos foram utilizados métodos assépticos para evitar 

os riscos de infecções. 

As injeções do traçador foram realizadas em animais anestesiados 

intraperitonealmente com uma mistura anestésica de cetamina (80 mg/kg) e xilazina (7 

mg/kg). Um grupo de animais foi adaptado a um aparelho estereotáxico (Kopf 1760 

Instruments, CA, USA) e recebeu injeções sob pressão com nitrogênio, utilizando-se pipetas 

de vidro com a ponta de diâmetro de 20 µm acopladas ao aparelho PicoSpritzer II (General 

Valve Corporation, NJ, USA), do traçador anterógrado dextrana-amina biotinilada (BDA-

lysine fixable, MW 10000; 10% w/v em 10 mM PBS, pH 7.4; Molecular Probes) 

unilateralmente na região do RTN. Essas injeções foram realizadas utilizando as seguintes 

coordenadas: 2,6-2,8 mm caudal em relação ao lambda, 1,6-1,9 mm lateral em relação à linha 

média e 8,5-8,8 mm abaixo da superfície dorsal do encéfalo.  

Um segundo grupo de animais foi adaptado a um aparelho estereotáxico (Kopf 1760 

Instruments, CA, USA) e recebeu injeções sob pressão com nitrogênio, utilizando-se pipetas 

de vidro com a ponta de diâmetro de 20 µm acopladas ao aparelho PicoSpritzer II (General 

Valve Corporation, NJ, USA), do traçador retrógrado Fluorogold (FG: 2% em salina estéril -  
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100 nl; Fluorochrome, Inc., Englewood, CO, USA) unilateralmente na região do cVRG. Essas 

injeções foram feitas utilizando as seguintes coordenadas: 0,0 mm caudal à área postrema, 1,5 

mm lateral em relação à linha média e 1,8 mm abaixo da superfície dorsal do bulbo. 

Após a cirurgia cerebral, os ratos receberam uma injeção intramuscular (0,2 ml/rato) 

de Pentabiótico Veterinário - Pequeno Porte (Fort Dodge Saúde Animal Ltda) e uma injeção 

subcutânea do analgésico/anti-inflamatório Ketoflex (cetoprofeno 1%, 0,2 ml/rato). 

Todos os animais que receberam injeções de traçadores sobreviveram por sete a dez 

dias após a cirurgia.  

 

3.2.2 Hipercapnia  

 

 Sete a dez dias após a injeção de FG, os animais foram expostos por 3 horas a uma 

mistura de gases (7% CO2, 21% O2, balanceado com N2) em uma câmara de pletismografia de 

corpo inteiro, a qual consiste em uma caixa de acrílico de 5 litros. Nesse ambiente, temos um 

fluxo de gás de 1L/min e o animal pode mover-se livremente.  

 

3.2.3 Perfusão 

 

 Sete a dez dias após a injeção de traçadores, tanto os animais que receberam a injeção 

do traçador anterógrado quanto os que receberam a injeção do retrógrado e foram submetidos 

ao protocolo de hipercapnia, foram profundamente anestesiados com pentobarbital de sódio 

(60 mg/kg) e perfundidos através do ventrículo cardíaco esquerdo com PBS (pH 7,4), seguido 

de formaldeído (4% em 0,1 M de fosfato, pH 7,4), utilizando-se uma bomba de perfusão com 

a rotação ajustada para 50 rpm. 

 

3.3 Experimentos eletrofisiológicos 

 

3.3.1 Procedimentos cirúrgicos 

 

Os animais foram inicialmente anestesiados com isoflurano 5% em 100% de oxigênio. 

Posteriormente, traqueostomizados e colocados em ventilação artificial com 1,4 - 1,5% de 

isoflurano em 100% de oxigênio para continuação dos procedimentos cirúrgicos. Em todos os 

experimentos realizados, foram feitos os seguintes procedimentos cirúrgicos: 
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1) canulação da artéria e veia femorais para registro de pressão arterial (PA) e 

administração de drogas, respectivamente;  

2) vagotomia bilateral a fim de prevenir uma influência da ventilação na atividade do 

músculo diafragma; 

3) estereotaxia (modelo Kopf 1760): remoção do osso occipital para inserção de uma 

pipeta de vidro para injeção de drogas;  

4) localização dos músculos abdominal e diafragma para registro da atividade 

eletromiográfica. 

Após a finalização dos procedimentos cirúrgicos, o anestésico isoflurano foi 

substituído pelo anestésico endovenoso uretano (1,2 - 1,4 g/kg). Todos os animais foram 

ventilados com 100% de oxigênio durante todo o período experimental e receberam uma 

sonda retal para monitorização da temperatura corpórea (a temperatura foi mantida em 37ºC, 

utilizando-se um colchão com resistência interna para aquecimento). O índice de CO2-

expirado foi monitorado durante todo o experimento por meio de um capnômetro (Capstar 

Instruments, CWE, Inc, USA). O nível da anestesia foi sempre monitorado testando-se a 

ausência de efeitos no reflexo de retirada e de mudanças na PA.  

Antes de iniciar os experimentos, a ventilação foi ajustada para níveis de CO2 

expirado em 4% (valores basais) (60 a 80 ciclos/s; volume de 1 a 1,2 ml/100 g de rato). Essas 

condições foram selecionadas porque 4% de CO2 expirado estava abaixo do limiar de 

atividade expiratória ativa, ou seja, da atividade do músculo abdominal nas nossas condições 

experimentais. A estimulação dos quimiorreceptores centrais foi realizada aumentando-se os 

valores de CO2 expirado de 4-5% para 9-10%. 

 

3.3.2 Eletromiografia dos músculos respiratórios 

 

Após os procedimentos cirúrgicos, fios de prata isolados e com as pontas expostas 

foram implantados nos músculos diafragma e abdominal nos animais com o objetivo de 

registrar a atividade eletromiográfica dos mesmos. Todos os sinais foram amplificados, 

filtrados de 100 a 3000 Hz e adquiridos por meio de um conversor AC/DC (CED 1401, 

Cambridge Electronic Design, UK) em um computador, utilizando o software Spike 2 

(Versão 6.16; Cambridge Electronic Design, UK). Os resultados foram gravados em DVD 

para posterior análise dos resultados. Por meio das análises das atividades dos músculos 

diafragma e abdominal foram avaliadas as atividades inspiratória e expiratória, 

respectivamente. Para tanto, uma escala percentual foi determinada para cada animal, 
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estabelecendo o valor máximo (100%) para a atividade máxima observada em cada músculo 

durante o estímulo de hipercapnia e o valor mínimo (0%) para a atividade registrada basal, ou 

seja, na ausência de qualquer estímulo. 

 

3.3.3 Injeções de muscimol na região do núcleo retrotrapezóide 

 

Foi utilizado o muscimol (agonista GABAérgico do subtipo A) na dose de 60 pmol/60 

nL em cada lado (injeções bilaterais), contendo 2% de microesferas de látex fluorescentes 

(Lumafluor, New City, NY, USA) para posterior análise histológica (Moreira et al., 2006, 

2007; Takakura et al., 2006). As injeções de muscimol na região do RTN foram realizadas 

sob pressão com nitrogênio, utilizando-se pipetas de vidro (Sutter Instrument Co, CA) 

acopladas ao aparelho PicoSpritzer II (General Valve Corporation, NJ).  

 As injeções no RTN tiveram suas coordenadas: 2,6-2,8 mm caudal em relação ao 

lambda, 1,6-1,9 mm lateral em relação à linha média e 8,5-8,8 mm abaixo da superfície dorsal 

do encéfalo. 

 

3.3.4 Perfusão 

 

Ao término dos experimentos, os animais foram profundamente anestesiados com 

pentobarbital de sódio (60 mg/kg) e perfundidos através do ventrículo cardíaco esquerdo com 

PBS (pH 7,4), seguido de formaldeído (4% em 0,1 M de fosfato, pH 7,4) para confirmação do 

sítio de injeção.  

 

3.4 Histologia 

 

Após a perfusão, os animais tiveram seus encéfalos retirados e armazenados em 

formaldeído (4% em 0,1 M de fosfato, pH 7,4) por 4 horas a temperatura ambiente. Em 

seguida, os encéfalos foram transferidos para uma solução de sacarose (20%) e armazenados 

em geladeira. Nos dias seguintes, os encéfalos foram cortados em microtómo numa espessura 

de 40 µm e armazenados em solução anti-congelante (crioprotetora: 20% de glicerol, 30% de 

etileno glicol em 50 mM de fostato, pH 7.4) que preserva as qualidades do tecido cerebral 

para posterior tratamento de imunofluorescência (Schreihofer, Guyenet 1997). 

BDA foi detectado utilizando streptavidin-Cy3 ou Alexa 488 (1:200; 120 min; 

Jackson ImmunoResearch Laboratories, West Grove, PA, USA). GAD65/67 foi detectado 
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utilizando o anticorpo coelho anti-GAD65/67 (1:5000; 24 h; Millipore, Temecula, CA, USA), 

seguido de Alexa488 cabra anti-coelho (1:200; 120 min; Jackson, West Grove, PA, USA). 

VGLUT2 foi detectado utilizando o anticorpo porco da índia anti-VGLUT2 (1:2000; 24 h; 

Millipore, Temecula, CA, USA), seguido de Cy3 burro anti-porco da índia (1:200; 120 min; 

Jackson, West Grove, PA, USA). Phox2b foi detectado utilizando o anticorpo coelho anti-

Phox2b (1:800) seguido pelo anticorpo secundário Alexa488 ou Cy3, burro anti-coelho IgG 

(1:200, Jackson, West Grove, PA, USA). A imunorreatividade para fos foi detectada 

utilizando-se o anticorpo primário coelho anti-c-fos (1:2000, Calbiochem, CA, USA), seguido 

de Alexa488 ou Cy3 burro anti-coelho IgG (1:200; Invitrogen, Carlsbad, CA, USA). A 

imunorreatividade para Triptofano Hidroxilase (TrOH) foi detectada utilizando-se o anticorpo 

de camundongo anti-TrOH (1:2000, Millipore, Temecula, CA, USA), seguido de Cy3 burro 

anti-camundongo IgG (1:200; Jackson, West Grove, PA, USA). A imunorreatividade para 

Tirosina hidroxilase (TH) foi detectada utilizando-se um anticorpo primário camundongo 

anti-TH (1:1000; Chemicon, Temecula, CA, USA), seguido de Cy3 cabra anti-camundongo 

IgG (1:200; Jackson, West Grove, PA, USA). 

Finalmente, os cortes cerebrais foram montados em sequência rostro-caudal em 

lâminas e analisados num microscópio (Zeiss Axioskop 2) tanto para conferir os locais das 

injeções, quanto para avaliar a distribuição da marcação anterógrada e retrógrada, a presença 

de varicosidades imunorreativas para GAD65/67 e VGLUT2, a presença do fator de 

transcrição Phox2b, a presença de neurônios catecolaminérgicos (TH) e serotonérgicos 

(TrOH) e a presença de neurônios que expressaram a proteína fos. Toda a nomenclatura 

anatômica foi baseada no atlas de Paxinos e Watson (1998) e em trabalhos anteriores 

(Moreira et al., 2006; Takakura et al., 2006; Weston et al., 2003). 

As imagens das varicosidades imunorreativas para GAD65/67 e VGLUT2, foram 

capturadas por meio de microscopia confocal utilizando um sistema Zeiss LSM 780 

multifóton (Carl Zeiss, Jena, Alemanha), no Centro de Facilidades para Pesquisa (CEFAP). 

Imagens adquiridas com objetiva de 63x (1.4NA), laser utilizados 488nm e 543nm, Software 

Zen (Carl Zeiss, Jena, Alemanha). A quantificação foi realizada utilizando o Software Image J 

(programa de domínio público disponível a partir do NIH; http//rsb.info.nih.gov/ij/). 

 

3.5 Análise estatística 

 

A análise estatística foi realizada utilizando-se o programa Sigma Stat 3.0 (Jandel 

Corporation, Point Richmond, CA). Os dados foram tabelados e representados em gráficos 
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como média ± erro padrão da média. Análise de variância precedido do Teste de Student-

Newman-Keuls foi utilizado para comparação entre as médias. O índice de significância foi 

fixado em p < 0,05. 

 

4 DESCRIÇÃO DO PLANO DE TRABALHO EXPERIMENTOS REALIZADOS 

 

4.1 Investigação anatômica e caracterização de projeções do RTN para o cVRG 

 

Objetivos: Os neurônios localizados no cVRG apresentam uma atividade expiratória 

possivelmente dependente da ativação por CO2 do RTN. Diante disso, o objetivo desses 

protocolos experimentais foi realizar experimentos neuroanatômicos para observar a 

existência de projeções do RTN para o cVRG, se essas projeções são excitatórias ou 

inibitórias, bem como o fenótipo dos neurônios envolvidos nessas projeções. 

 

Protocolos experimentais: A injeção dos traçadores foi realizada com uma pipeta de vidro 

acoplada a um aparelho de injeção sob pressão com nitrogênio. 

 

4.1.1 Traçador anterógrado 

 

 Num primeiro grupo de animais, o traçador anterógrado dextrana-amida biotinilada 

(BDA) foi injetado no RTN (região que contém a grande concentração de neurônios 

quimiossensíveis (Stornetta et al., 2006; Takakura et al., 2008), utilizando as seguintes 

coordenadas: 8,5-8,8 mm abaixo da superfície dorsal do encéfalo, 1,6-1,9 mm lateral em 

relação à linha média e 2,6-2,8 mm caudal em relação ao lambda. Sete a dez dias após as 

injeções dos traçadores anterógrados, os animais foram profundamente anestesiados com 

pentobarbital de sódio (60 mg/kg, i.p.; Abbott Laboratories) e perfundidos através do 

ventrículo cardíaco esquerdo com PBS (pH 7,4) seguido de formaldeído (4% em 0,1 M de 

tampão fosfato, pH 7,4). Os encéfalos foram retirados, cortados em micrótomo numa 

espessura de 40 m e receberam o tratamento de imunoistoquímica para revelação do traçador 

BDA. Além disso, esses encéfalos também receberam o tratamento de imunoistoquímica para 

marcação de varicosidades glutamatérgicas (VGLUT2) ou gabaérgicas (GAD65/67). Foram 

analisadas as regiões que correspondem ao cVRG para visualização de varicosidades 

marcadas com BDA + VGLUT2 ou BDA + GAD65/67 (Figura 4). 
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4.1.2 Traçador retrógrado 

 

 Num segundo grupo de animais, foi feita a injeção do traçador retrógrado Fluorogold 

no cVRG (região que contém a grande concentração de neurônios pré-motores com atividade 

expiratória), utilizando as seguintes coordenadas: 1,8 mm abaixo da superfície dorsal do 

bulbo, 1,5 mm lateral em relação à linha média e 0,0 mm caudal à porção caudal da área 

postrema.  

 Sete a dez dias após as injeções, os animais foram colocados individualmente numa 

câmara de pletismografia (caixa de acrílico de 5 litros), onde os animais podem mover-se 

livremente. Inicialmente, todos os animais foram colocados na câmara por 45 minutos para 

habituação com o novo ambiente e então foram divididos em dois grupos. Após término do 

período de ambientação, os animais do grupo controle foram mantidos na câmara sob as 

mesmas condições durante 3 horas, enquanto que o segundo grupo foi submetido à 

hipercapnia através da adição de uma mistura gasosa de 7% de CO2 balanceada com 21% de 

O2 e nitrogênio durante 3 horas. Imediatamente após o término dos experimentos, os animais 

foram profundamente anestesiados com pentobarbital de sódio (60 mg/kg, i.p.; Abbott 

Laboratories) e perfundidos através do ventrículo cardíaco esquerdo com PBS (pH 7,4) 

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

retirados, cortados em microtómo numa espessura de 40 m e receberam o tratamento de 

imunoistoquímica para revelação do fator de transcrição Phox2b, identificação da expressão 

da proteína fos e das enzimas tirosina-hidroxilase (TH) e triptofano-hidroxilase (TrOH), a fim 

de avaliar o fenótipo dos neurônios da região do RTN/pF que se projetam para o cVRG 

(Figura 5). 
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 Phox2b é um fator de transcrição responsável por modular a diferenciação e a 

sobrevida de um determinado grupamento neuronal localizado na ponte e no bulbo (Brunet, 

Pattyn, 2002). Atualmente, sabe-se que a região do RTN pode ser delimitada pela presença de 

neurônios imunorreativos para Phox2b (Stornetta et al., 2006).   

 O c-fos é um gene que, uma vez ativado pela presença de um estímulo, tem como 

função geral regular a transcrição de outros genes, por meio da codificação de fatores de 

transcrição, podendo alterar a expressão fenotípica da célula. O produto do c-fos induzido 

pelo estímulo extracelular é a proteína fos. Assim, quando ativado, o c-fos leva a um pico de 

expressão do RNAm cerca de 30 minutos após o início do estímulo, gerando a tradução da 

proteína fos, que atinge seus níveis máximos entre 60 e 90 minutos após o início do estímulo 

e persistindo por 2 a 5 horas (Vasconcelos et al., 2007). Por isso, a proteína fos tem sido 

comumente utilizada como um marcador de atividade celular (Canteras et al., 1997; Cezario 

et al., 2008). 

 As enzimas TH e TrOH são enzimas limitantes na síntese de catecolaminas e 

serotonina, respectivamente. Elas não estão presentes nos neurônios quimiossensíveis do 

RTN, mas em grupos de neurônios próximos, como os neurônios adrenérgicos do grupamento 

C1, envolvidos no controle cardiovascular (Takakura et al., 2014) e neurônios 

serotoninérgicos da rafe localizados na região parapiramidal (Takakura, Moreira, 2013). 

 Após a realização dos tratamentos, os cortes foram montados em lâminas e analisados 

num microscópio de fluorescência para verificação dos resultados. Foram analisadas as 

regiões que correspondem ao RTN para visualização de corpos celulares marcados com FG
 
+ 

Phox2b + TH; FG + fos; FG + TrOH (Figura 5). 
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4.2 Investigação funcional de projeções do RTN para o cVRG: efeitos promovidos pela  

      inibição bilateral do RTN na atividade dos músculos abdominal e diafragma 

 

Objetivos: o principal objetivo desse protocolo foi investigar se a inibição dos neurônios do 

RTN por meio da injeção de um agonista GABAérgico, muscimol, resultaria numa inibição 

na atividade dos neurônios expiratórios do cVRG e, consequentemente, inibição da atividade 

do músculo abdominal durante uma situação de ativação da expiração ativa por hipercapnia.  

 

Protocolo experimental: Os experimentos foram realizados em animais anestesiados com 

isoflurano, traqueostomizados, vagotomizados e que sofreram a canulação da artéria e veia 

femorais. Foram registradas a pressão arterial média (PAM) e a atividade elétrica dos 

músculos abdominal e diafragma para monitoramento das variáveis cardiovasculares e 

respiratórias, respectivamente.  

Após a estabilização da preparação, foi realizada a injeção bilateral de salina (60 nl - 

controle) ou muscimol (60 pmol/60 nl) no RTN e, em seguida, foi realizada uma hipercapnia 

(aumento dos níveis de CO2 de 4-5% para 9-10%).  

Após finalização dos experimentos, os animais foram perfundidos seguindo o 

protocolo de perfusão descrito nos MATERIAIS E MÉTODOS, os encéfalos foram 

removidos e ficaram sob fixação em formaldeído (4% em 0,1 M de fosfato, pH 7,4) por 4 

horas, e posteriormente cortados em um micrótomo a 40 µm de espessura, os cortes 
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encefálicos foram montados em sequência rostro-caudal em lâminas e analisados num 

microscópio (Zeiss Axioskop 2)  para conferir os locais das injeções.  
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5 RESULTADOS 

 

5.1 Evidências e caracterizações neuroanatômicas de projeções do RTN para o cVRG: 

      traçador anterógrado 

 

A análise histológica mostrou que o traçador anterógrado BDA foi injetado 

unilateralmente abaixo da porção caudal do núcleo facial, atingindo a região em que se 

concentra a maior densidade de neurônios CO2-sensíveis, conforme evidenciado pela figura 

6A. As injeções de BDA foram realizadas em 4 animais. Os centros das injeções localizaram 

11,12 a 11,6 mm caudal ao Bregma, conforme a figura esquemática 6C-F. As injeções se 

estenderam em torno de 240 m na direção rostro-caudal a partir dos centros das injeções. Ao 

observarmos a região da injeção em maior aumento (100x), pudemos notar a presença de 

diversos corpos celulares que estavam preenchidos com BDA, comprovando a captação do 

traçador pelos neurônios localizados no RTN (Figura 6B). 

A imunorreatividade para BDA foi analisada na coluna respiratória ventral (VRC) e no 

locus coeruleus. Em todos os casos apresentados na figura 5, houve a presença de 

imunorreatividade para BDA em diversas regiões da VRC, como já havia sido demonstrado 

anteriormente (Rosin et al., 2006). Observamos varicosidades imunorreativas para BDA na 

região do PreBotC, rVRG e também na região do cVRG, região que contém grande número 

de neurônios pré-motores expiratórios e excitatórios, nosso alvo de estudo (Figura 7). Como 

controle negativo dessas projeções, verificamos também que não houve a presença de 

varicosidades marcadas com BDA na região do locus coeruleus, como já mostrado 

anteriormente (Rosin et al., 2006) (dados não mostrados). 

 Em seguida, após verificarmos a existência de varicosidades imunorreativas para o 

BDA na região do cVRG,  a próxima série de experimentos foi realizada para identificar se 

essa projeção do RTN para o cVRG seria predominantemente glutamatérgica ou 

GABAérgica. Para isso, seções dos mesmos 4 animais foram reagidas 

imunoistoquimicamente para detecção simultânea de BDA e VGLUT2 (transportador 

vesicular de glutamato do tipo 2) ou BDA e GAD65/67 (ácido glutâmico descarboxilase 

65/67) e o material foi analisado por microscopia confocal (Figura 8A-H).  

No presente estudo, nosso objetivo principal foi analisar a presença de varicosidades 

na região abaixo da porção caudal do núcleo ambíguo, mais especificamente na região do 

cVRG. As varicosidades marcadas com BDA presentes nessa região do cVRG foram na sua 

maioria excitatórias, existindo uma minoria inibitória. Assim, observamos que 60 ± 9% do 
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total de varicosidades marcadas com BDA foram imunorreativas pra VGLUT2 (304 ± 12 

varicosidades) e somente 28 ± 5% das 275± 56 varicosidades analisadas foram imunorreativas 

para GAD65/67 (Figura 8I). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Local das injeções no RTN/pF  

A) fotomicrografia mostrando o local da injeção do traçador anterógrado dextrana-amida 

biotinilada (BDA) na região do núcleo retrotrapezóide (RTN). B) fotomicrografia mostrando 

um exemplo de neurônio que captou o traçador na região da injeção. C-F) representações 
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esquemáticas da localização e extensão das quatro injeções de BDA no RTN (área cinza). 

Abreviações: py: trato piramidal; sp5: trato espinal do trigêmio; 7: núcleo motor do facial. 

Escalas em A = 0,5 mm, B = 10 µm e F = 1 mm para C-F. 

 

 

Figura 7: Projeções do RTN/pF para a coluna respiratória ventral  

Fotomicrografias mostrando varicosidades contendo BDA no A) preBotC, B) rVRG e C) 

cVRG. D) Fotomicrografia em maior aumento de varicosidades na região do cVRG marcadas 

com BDA. Flechas brancas: varicosidades marcadas com BDA. E) representação esquemática 

da distribuição de varicosidades contende BDA na região do cVRG. Abreviações: py: trato 

piramidal; Sp5: trato espinal do trigêmio; AP: área postrema; NTS: núcleo do trato solitário; 

IO: olivas inferiores; XII: núcleo motor do hipoglosso. Escalas em B = 100 µm para A-C; D 

=5 µm; E = 1 mm. 
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Figura 8: Varicosidades marcadas com BDA no cVRG são predominantemente 

glutamatérgicas 

A-D) exemplos de varicosidades marcadas com BDA (verde) que foram imunorreativas para 

VGLUT2 (vermelho em B, amarelo em C e D) E-H) exemplos de varicosidades marcadas 

com BDA (vermelho) que são imunorreativas para GAD65/67 (verde em F, amarelo em G e 

H). I) porcentagem do total de varicosidades imunorreativas para BDA que contêm 

imunorreatividade para VGLUT2 ou GAD65/67. Flechas brancas: varicosidades com dupla 

marcação, ou seja, BDA + GAD65/67 ou BDA + VGLUT2. Escalas em E = 10 µm para A-C 

e E-G, H = 5 µm para D e H. 
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5.2 Evidências neuroanatômicas de projeções do RTN para o cVRG: traçador 

      retrógrado 

 

Para confirmar as observações que obtivemos com o traçador anterógrado, no próximo 

protocolo experimental utilizamos um traçador retrógrado (Fluorogold) injetado no cVRG. A 

análise histológica mostrou que o traçador retrógrado Fluorogold foi injetado unilateralmente 

abaixo da região em que se encontra a porção caudal do núcleo ambíguo, exatamente na 

região que contém os neurônios pré-motores expiratórios (Figura 9). Os resultados obtidos 

são referentes a 4 animais que apresentaram injeções localizadas no cVRG. Os centros das 

injeções localizaram-se em 13,84 a 14,08 mm caudal ao Bregma, conforme a figura 

esquemática 9B-E. As injeções se estenderam em torno de 240 µm na direção rostro-caudal a 

partir dos centros das injeções. 

Em todos os casos apresentados na figura 9, observamos que houve a presença de 

corpos celulares marcados retrogradamente (imunorreativos para FG) na região abaixo da 

porção caudal do núcleo motor facial e um pouco medial a ele (Figura 10).  
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Figura 9: Local das injeções no cVRG  

A) fotomicrografia mostrando o local da injeção do traçador retrógrado Fluorogold (FG) na 

região do grupamento respiratório bulbar ventrolateral caudal (cVRG). B-E) representações 

esquemáticas da localização e extensão das quatro injeções de FG no cVRG (área cinza). 

Abreviações: py: trato piramidal; sp5: trato espinal do trigêmio; AP: área postrema; NTS: 

núcleo do trato solitário; IO: olivas inferiores; XII: núcleo motor do hipoglosso; cc: canal 

central. Escalas em A = 1 mm e E = 1 mm para B-E. 
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Figura 10: Projeções do RTN/pF para o cVRG 

A) Fotomicrografia mostrando neurônios marcados com FG na região do RTN/pF. B) 

ampliação da região demarcada em vermelho na Fig. 10A. Flechas brancas: exemplos de 

neurônios marcados com FG. C) desenho representativo feito no computador de neurônios 

marcados com FG na região do RTN/pF (Bregma = -11,6 mm). A contagem dos neurônios foi 

realizada apenas no espaço que abrange a superfície ventral do bulbo, definido pelo trato 

espinal do trigêmio e o trato piramidal (região em cinza). Abreviações: py: trato piramidal; 

Sp5: trato espinal do trigêmio; 7: núcleo motor do facial; RPa: núcleo pálido da rafe. Escalas 

em A = 100 m; B = 12,5 µm e C = 1 mm. 
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5.3 Caracterização dos neurônios do RTN/pF que se projetam para o cVRG  

 

A próxima série de experimentos foi realizada a fim de caracterizar os neurônios 

envolvidos na projeção entre a região do RTN e o cVRG. A superfície ventrolateral do bulbo 

é clássica por conter neurônios quimiossensíveis do RTN (Takakura et al., 2008), neurônios 

envolvidos no controle da atividade simpática do grupamento C1 (Stornetta et al., 2006) e 

neurônios serotoninérgicos da porção bulbar ventromedial (Hodges, Richerson, 2010). Dessa 

maneira, procuramos avaliar o envolvimento desses neurônios na expiração ativa. Assim, a 

análise foi feita em 7 níveis do encéfalo abrangendo a distância antero-posterior do Bregma (-

10,16 a -11,6 mm). Foram utilizadas 1-em-6 séries de seções do encéfalo de 40 µm por rato. 

 

5.3.1 Envolvimento de neurônios quimiossensíveis Phox2b na via entre RTN e o cVRG 

 

A imunorreatividade para Phox2b mostra-se apenas no núcleo celular, como é 

esperado para um fator de transcrição. De acordo com evidências prévias, existe um 

aglomerado de neurônios que apresentam imunorreatividade para Phox2b, bem abaixo do 

núcleo motor facial, na região classificada como RTN. Esse padrão foi consistente em todos 

os casos e um exemplo representativo está mostrado na figura 11A,C. Entretanto, de acordo 

com evidências prévias, Phox2b é predominantemente expresso por neurônios 

quimiossensíveis do RTN, mas esse marcador também está presente em uma fração dos 

neurônios C1 localizados próximos aos neurônios quimiossensíveis (Stornetta et al., 2006) 

(Figura 11A-E). Os neurônios C1 são normalmente bulboespinais e estão envolvidos na 

regulação da pressão arterial (Guyenet, 2006) e podem ser diferenciados dos neurônios 

quimiossensíveis do RTN pela presença da enzima tirosina-hidroxilase (TH) (Barna et al., 

2012; Takakura et al., 2008). 

Portanto, para testar a hipótese de que os neurônios que se projetam do RTN para o 

grupamento respiratório ventrolateral caudal são os neurônios Phox2b
+
TH

-
, foi analisada a 

tripla marcação dos corpos celulares na região do RTN para FG (injetado previamente no 

grupamento respiratório ventrolateral caudal), Phox2b (neurônios quimiossensíveis do RTN) 

e TH (neurônios do grupamento C1) (Figura 11A-D). Os resultados analisados mostraram que 

cerca de apenas 16 ± 2% de todos os neurônios que se projetam para o cVRG são Phox2b
+
TH

-
 

(neurônios quimiossensíveis do RTN) e 0,9 ± 0,9% são Phox2b
+
TH

+
 (neurônios do 

grupamento C1) (Figura 11E). Observamos também a porcentagem da distribuição 

anteroposterior destes neurônios quimiossensíveis da região do RTN (Phox2b) em relação ao 
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total dos neurônios marcados pelo FG, e dos neurônios que se projetam para o cVRG (FG-irr) 

em relação ao total dos neurônios quimiossensíveis do RTN (Phox2b) (Figura 11G). Assim, 

constatamos que a maior porcentagem de neurônios Phox2b do RTN situa-se no bregma -

11,60 e a maior porcentagem de projeções ocorreu no bregma -10,16, conforme observa-se no 

gráfico G da figura 11.  

 

 

Figura 11: Projeções dos neurônios quimiossensíveis do RTN para o cVRG  

A-D: Fotomicrografias de neurônios na região do RTN marcados com: sobreposição (A), FG 

(B), Phox2b (C), TH (D). Flechas brancas: exemplo de neurônio Phox2b
+
TH

-
, flechas verdes: 

exemplo de neurônio Phox2b
+
TH

+
, flechas azuis: exemplos de neurônio marcados com FG. 
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E: número total de neurônios FG
+
, Phox2b

+
, TH

+
, FG

+
Phox2b

+
 TH

-
, FG

+
 Phox2b

+
TH

+
, 

contados na região do RTN/pF. F: Distribuição rostro-caudal da porcentagem de neurônios 

FG
+
Phox2b

+
TH

-
 em relação ao total de neurônios Phox2b

+
 (vermelho) e em relação ao total 

de neurônios FG (azul). Abreviação: 7: núcleo motor do facial. Escalas: A = 100 µm, B = 10 

µm para B-E. 

 

5.3.2 Envolvimento de neurônios ativados por hipercapnia na via entre RTN e cVRG 

 

 Esta série de experimentos foi feita para testar se a projeção da região do RTN para o 

grupamento respiratório bulbar ventrolateral caudal inclui neurônios que são ativados por 

hipercapnia sistêmica. Os neurônios do RTN com projeções para o grupamento respiratório 

ventrolateral caudal foram pré-marcados com FG uma semana antes de eles serem expostos 

por um período de 3 horas à hipercapnia (7% CO2) ou normocapnia. A imunorreatividade 

para fos foi utilizada para identificar os neurônios do RTN que foram ativados por 

hipercapnia.  

A imunorreatividade para fos mostra-se apenas no núcleo celular. De acordo com 

evidências prévias, os neurônios do RTN são sensíveis ao aumento de CO2. Assim, como já 

era de se esperar, nos animais que foram expostos à normocapnia não foi observada a 

presença de corpos celulares marcados com fos (dados não mostrados). Entretanto, no grupo 

de animais que foram expostos a 3 horas de hippercapnia, pudemos observar uma grande 

quantidade de corpos celulares marcados na região bem abaixo do núcleo motor facial, na 

região classificada como RTN. Esse padrão foi consistente em todos os casos e um exemplo 

representativo está mostrado na figura 12A-D.  

Ao quantificarmos a porcentagem total dos neurônios que são ativados por hipercapnia 

na região do RTN, observou-se que 47 ± 10% se projetava para o cVRG (Figura 12E-F). 

Entretanto, ao analisarmos os dados de outra forma, observamos que apenas 16 ± 3% dos 

neurônios que se projetam do RTN para o cVRG foram ativados por hipercapnia (Figura 12E-

F). 
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Figura 12: Projeções dos neurônios ativados por hipercapnia do RTN para o cVRG  

A-D: Fotomicrografias de neurônios na região do RTN marcados com: fos (B), FG (C) e 

sobreposição (A e D). B-D) Flechas brancas: exemplo de neurônis FG
+
fos

+
, flechas laranjas: 

exemplo de neurônio marcados com FG. E: número total de neurônios FG
+
, fos

+
 e FG

+
fos

+
 

contados na região do RTN. F: Distribuição rostro-caudal da porcentagem de neurônios 

FG
+
fos

+
 em relação ao total de neurônios fos

+
. Abreviação: 7: núcleo motor do facial. Escalas: 

A = 100µm e B = 10 µm para B-D. 
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5.3.3 Neurônios serotoninérgicos da região bulbar ventromedial não se projetam para o 

cVRG 

Ao analisarmos a localização dos neurônios na região do RTN que se projetam para o 

cVRG, pudemos observar uma grande proporção de corpos celulares na região bulbar medial 

ao núcleo motor do facial, próximo à região em que se encontram os neurônios 

serotoninérgicos da rafe pálido/região parapiramidal (Figuras 10 e 13). Assim, como existem 

evidências do envolvimento dos neurônios da rafe no controle da respiração (Feldman et al., 

2003, 2013), esta série de experimentos foi feita para testar se haveria projeção da região da 

rafe pálido/parapiramidal para o cVRG, a qual obviamente envolveria neurônios 

serotoninérgicos. Para isso, fizemos a análise da dupla marcação de neurônios FG e 

triptofano-hidroxilase (TrOH), enzima limitante da síntese de serotonina, e analisamos a 

região bulbar ventromedial.  

 Os resultados mostraram que ocorrem projeções da região bulbar ventromedial, para o 

cVRG, entretanto, estes neurônios envolvidos não são serotoninérgicos (Figura 13A-F), 

portanto, não pertencem a região da rafe. 
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Figura 13: Projeções dos neurônios da região bulbo ventromedial para o cVRG não são 

serotoninérgicas 

Fotomicrografias de neurônios na região bulbo ventromedial marcados com: A e D) 

Fluorogold (FG), B e E) triptofano-hidroxilase e C e F) FG + triptofano-hidroxilase. D-F) 

ampliações das região demarcada em branco nas Figs. A-C. Flechas laranjas: exemplos de 

neurônios marcados com FG, flechas verdes: exemplos de neurônios marcados com 

triptofano-hidroxilase. Abreviação: py: trato piramidal. Escalas em C = 50 µm para A-C, F = 

20 µm para D-F.  

 

5.4 Evidências funcionais de projeções do RTN para o cVRG: eletrofisiologia 

 

5.4.1 Localização das injeções bilaterais no RTN  

 

Mediante análise histológica foi observado que o agonista GABA-érgico muscimol foi 

injetado bilateralmente na região do RTN, atingindo a região em que se concentra a maior 

densidade de neurônios CO2-sensíveis, conforme evidenciado pela presença das microesferas 

de látex fluorescentes incluída no muscimol (Figura 14). De 20 experimentos realizados, 8 

animais apresentaram injeções bilateralmente localizadas no RTN. 
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Figura 14: Local das injeções no RTN  

A) fotomicrografia de um animal representativo do grupo mostrando a presença das 

microesferas de látex na região do núcleo retrotrapezóide (RTN). B) representações 

esquemáticas da localização e extensão das oito injeções bilaterais de muscimol no RTN (área 

cinza). Abreviações: py: trato piramidal; 7: núcleo motor do facial; Sp5: trato espinal do 

trigêmio; RPa: núcleo pálido da rafe. Escalas em A = 0,5 mm e B = 1 mm. 
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5.4.2 Efeitos cardiovasculares produzidos pela injeção bilateral de muscimol no RTN 

         durante a ativação do quimiorreflexo central 

 

A hipercapnia produziu um aumento na pressão arterial média (PAM) nos animais que 

receberam a injeção bilateral de salina (∆ = +18 ± 2, vs. normocapnia ∆ = -0±1 mmHg, 

p<0,05) (Figuras 15A e 15C). Entretanto, após a inibição bilateral do RTN pela injeção do 

agonista GABAérgico muscimol, esse aumento foi bloqueado (∆ = +2 ± 5, vs. normocapnia ∆ 

= +1 ± 2 mmHg, p>0,05) (Figuras 15A e 15C). Além disso, a injeção bilateral de muscimol 

no RTN produziu uma redução na PAM basal (99 ± 7, vs. basal 115 ± 2 mmHg, p<0,05) 

(Figuras 15A e 15B).  
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Figura 15: Injeções bilaterais de muscimol no RTN reduz a resposta pressora induzida 

por hipercapnia  

A) Registro representativo de um animal do grupo mostrando os efeitos da injeção bilateral de 

salina ou muscimol no RTN nas respostas cardiorrespiratórias produzidas pela hipercapnia. B) 

efeitos da injeção bilateral de salina ou muscimol no RTN na pressão arterial basal. C) 

alterações na pressão arterial induzidas por hipercapnia em animais que receberam injeções 

bilaterais de salina ou muscimol no RTN.  
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5.4.3 Efeitos respiratórios produzidos pela injeção bilateral de muscimol no RTN 

         durante a ativação do quimiorreflexo central  

 

Resultados prévios da literatura mostraram que o RTN é uma fonte da excitação para a 

rede respiratória em condições de anestesia (Lazarenko et al., 2010). Assim, os presentes 

resultados apenas vieram a confirmar esses achados.  

Como ilustrado nas figuras 15 e 16, após a injeção bilateral de salina no RTN, a 

hipercapnia aumentou a freqüência e amplitude da atividade do músculo diafragma em 57 ± 7 

e 130 ± 10 %, respectivamente. Entretanto, a administração de muscimol no mesmo local 

eliminou a atividade do diafragma basal e, nenhuma atividade, até mesmo tônica, pode ser 

restaurada com a ativação do quimiorreflexo central por hipercapnia (10% CO2). 

No mesmo grupo de animais analisados anteriormente, foi registrada também a 

atividade do músculo abdominal. Relembrando, a respiração é composta por 3 fases: 

inspiração (resultado principalmente da contração do músculo diafragma), pós-inspiração ou 

estágio 1 da expiração (em que não necessita a contração de músculos envolvidos na 

expiração, pois é um processo passivo, resultado apenas do relaxamento do músculo 

diafragma) e estágio 2 da expiração ou expiração ativa (só ocorre quando o indivíduo está 

sujeito a situações de respiração forçada, como hipercapnia, atividade física ou hipóxia) que é 

o resultado da contração de músculos envolvidos na expiração, como por exemplo abdominal. 

Assim, como já era de se esperar, durante a atividade basal, não existe a atividade do músculo 

abdominal, uma vez que ele só é recrutado durante situações de desafios respiratórios (Figura 

15). Entretanto, durante a ativação dos quimiorreceptores centrais por 10% de CO2 após a 

injeção de salina, observamos uma intensa atividade deste músculo, que deixa de existir após 

a inibição bilateral dos neurônios do RTN por muscimol (Figura 15). Padrão de resposta 

semelhante foi observado em todos os casos analisados. 
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A recuperação completa dos efeitos do muscimol na atividade dos músculos 

respiratórios ocorreu em torno de 2 horas após sua administração.  

 

 

 

Figura 16: Injeções bilaterais de muscimol no RTN reduz a resposta respiratória 

induzida por hipercapnia  

Alterações na A) frequência de atividade do músculo diafragma e B) amplitude de atividade 

do músculo diafragma induzidas por hipercapnia em animais que receberam injeções 

bilaterais de salina ou muscimol no RTN.  
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6 DISCUSSÃO 

 

Os resultados do presente trabalho mostraram evidências anatomofuncionais da 

existência de projeções entre os neurônios localizados na região do RTN para o grupamento 

respiratório bulbar ventrolateral caudal. Anatomicamente, foi observado que nessa projeção 

predomina o envolvimento de sinapses glutamatérgicas. Dentro dessa população de neurônios 

do RTN, os resultados mostraram que uma pequena parcela dos neurônios quimiossensíveis 

(que expressam o fator de transcrição Phox2b) do RTN enviam projeções para os neurônios 

do grupamento respiratório bulbar ventrolateral caudal. Os nossos resultados mostraram 

também que uma população de neurônios localizados na região medial do bulbo projeta-se 

massivamente para a região da coluna respiratória ventrolateral caudal do bulbo. Entretanto, 

curiosamente esses neurônios, localizados, aparentemente, na região da rafe pálido/região 

parapiramidal não expressam imunorreatividade para triptofano-hidroxilase, sugerindo que 

não seriam os clássicos neurônios serotonérgicos da rafe. Além dos dados neuroanatômicos, 

pudemos observar também uma comprovação funcional da via entre RTN e cVRG, uma vez 

que, a inibição bilateral do RTN eliminou a atividade expiratória induzida por hipercapnia em 

animais anestesiados.  

 

6.1 Considerações e limitações técnicas 

 

Os traçadores neuroanatômicos modernos são baseados no fluxo axonal, um 

mecanismo de transporte fisiológico inerente em neurônios que foi primeiro descrito em 1948 

por Weiss e Hiscoe (Weiss, Hiscoe, 1948). Dependendo da direção do transporte, os 

traçadores são divididos em dois principais grupos: anterógrados e retrógrados. Após a 

injeção no sistema nervoso central, o traçador retrógrado é captado pelos terminais axônicos, 

incorporado em vesículas de transporte e, então, transportado de volta para o corpo celular do 

neurônio. Dessa forma, como resultado da injeção de um traçador retrógrado em uma 

determinada região, os corpos celulares dos neurônios que se projetam para essa região se 

tornam marcados. Já os traçadores anterógrados, em contraste, são captados pelo corpo celular 

ou dendritos, e são transportados do corpo celular para axônio, onde eles finalmente podem 

ser detectados em botões sinápticos.  

As dextranas aminas são ferramentas versáteis e sensíveis para a investigação 

anterógrada e retrógrada de conexões neurais. Devido a sua tolerância a diversas substâncias 

fixadoras, elas são ideais para vários estudos de fluorescência (Reiner et al., 2000). Elas 
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podem ser injetadas iontoforeticamente ou por pressão, e dependendo do tipo da dextrana 

amina utilizada e o tipo de método de detecção, podem ser visualizadas por microscopia de 

luz ou de fluorescência. A dextrana amina-biotinilada (BDA) de elevado peso molecular, 

utilizada no presente estudo, é preferencialmente utilizada para marcação de axônios e 

varicosidades neuronais, embora também possa atuar como um marcador retrógrado (Fritzsch, 

1993).  

O Fluorogold foi primeiramente introduzido como um traçador retrógrado por 

Schmued e Fallon em 1986. Atualmente, ele é muito utilizado para o estudo de conexões 

neuronais não somente devido à sua excelente e estável fluorescência, mas também devido à 

simplicidade de sua aplicação e seu exclusivo transporte retrógrado (Schmued, Fallon, 1986). 

O fato de o Fluorogold não necessitar de processamento histológico para visualização, torna 

essa ferramenta ainda mais atrativa para o estudo de conexões retrógradas. O 

desenvolvimento de anticorpo contra o Fluorogold tornou possível seu estudo por meio de 

microscopia eletrônica e técnicas de imunoperoxidase padrão para detecção do Fluorogold 

aumentam a sensibilidade do material depositado em neurônios, facilitando a visualização de 

neurônios menos visíveis em fluorescência e tornando o material de análise mais duradouro.  

Entretanto, o fato de poder ser captado por fibras intactas ou danificadas que passam pelo sítio 

de injeção passa a ser uma desvantagem da técnica. 

Experimentos em que se utilizam injeções no sistema nervoso central possui a 

limitação de que nem sempre temos a certeza da exatidão do tecido afetado pela injeção. Nos 

animais estudados no presente estudo, pudemos observar que as injeções migraram em torno 

de 240 µm do centro da injeção. Portanto, não podemos excluir a hipótese de nossa injeção de 

traçadores estar atingindo, em pequena proporção, outros grupos respiratórios e 

cardiovasculares que existem na proximidade do RTN e do grupamento respiratório bulbar 

ventrolateral caudal. Um outro grupo respiratório próximo, localizado caudal ao RTN é 

composto pelos neurônios do Botzinger, que se distancia do centro da nossa injeção, em 

aproximadamente 360 µm, indicando que esse grupo não deve ter sido atingido com as 

injeções do traçador. Já, com relação ao grupamento respiratório bulbar ventrolateral caudal, o 

grupo de neurônios mais próximos dessa região localiza-se rostral a ele e é composto pelos 

neurônios que compõem o grupamento respiratório bulbar ventrolateral rostral, que se 

distancia do centro da nossa injeção em, aproximadamente, 700 µm.  

Em resumo, apesar de não podermos excluir o fato de que a injeção dos traçadores 

possa ter atingido outras porções da coluna respiratória ventral, pelas nossas quantificações da 

extensão das injeções, temos fortes indícios de que a grande proporção de projeções 
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observadas deva-se principalmente às injeções terem atingido os principais focos do presente 

estudo: RTN e grupamento respiratório ventrolateral caudal. Além disso, apesar do BDA 

também atuar como um marcador retrógrado, nos nossos estudos não pudemos observar a 

presença de corpos celulares marcados com BDA em regiões que comprovadamente se 

projetam para o RTN, como o NTS e substância cinzenta periaquedutal (Rosin et al., 2006). 

 

6.2 Envolvimento de neurônios do núcleo retrotrapezóide na inspiração 

 

Além de trabalhos anteriores terem mostrado que os neurônios do RTN estão 

envolvidos na quimiorrecepção central (Feldman et al., 2003; Nattie, Li, 2002) e respondem à 

hipercapnia (Takakura et al., 2006), existem também evidências de que essa região está 

envolvida no controle do movimento inspiratório em situação sob anestesia (Dobbins, 

Feldman, 1994; Feldman et al., 2003; Nattie et al., 1991; Onimaru, Homma, 2003; Takakura 

et al., 2006). Esse envolvimento do RTN na inspiração foi comprovado por evidências 

funcionais e anatômicas, que sugeriram a projeção direta de alguns neurônios do RTN para os 

neurônios pré-motores do frênico (grupamento respiratório bulbar ventrolateral rostral) 

(Dobbins, Feldman, 1994). Portanto, os nossos resultados obtidos com a injeção do traçador 

anterógrado BDA no RTN estão de acordo com esses achados prévios, visto que também 

observamos projeções para regiões da coluna respiratória envolvidas na inspiração: complexo 

de pré-Botzinger e grupamento respiratório bulbar ventrolateral rostral. Nossos resultados 

funcionais mostraram que a inibição bilateral do RTN com a injeção do agonista GABA-

érgico, muscimol, eliminou a atividade do músculo diafragma em repouso e durante a 

hipercapnia. Além disso, existem evidências de que a contribuição da região do RTN para a 

respiração não está limitada apenas a experimentos realizados em condições sob anestesia. A 

lesão unilateral ou bilateral dessa região promove deficiências na resposta ventilatória à 

hipercapnia mesmo em animais acordados (Akilesh et al., 1997; Takakura et al., 2008, 2014). 

 

6.3 Envolvimento de neurônios do núcleo retrotrapezóide na expiração 

 

Apesar de fortes evidências mostrando o envolvimento do RTN na inspiração, mais 

recentemente estudos têm procurado associar o RTN também à atividade expiratória (Abdala 

et al., 2009; Janczewski, Feldman, 2006a, 2006b). 

O padrão da respiração durante determinadas situações como hipercapnia, hipóxia e 

atividade física intensa é diferente do padrão basal; sua principal diferença baseia-se no fato 
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de que a expiração que antes era passiva, passa agora para uma forma ativa, necessitando da 

ativação dos músculos abdominais e intercostais internos (Abraham et al., 2002; Aliverti et 

al., 1997; Fregosi, 1994; Fregosi, Bartlett, 1988; Iizuka, Fregosi, 2007). Existem dois grupos 

de neurônios com características expiratórias na coluna respiratória ventral (Bianchi et al., 

1995; Ezure, 1990). Um grupo está localizado no complexo de Botzinger e o outro no 

grupamento respiratório bulbar ventrolateral caudal. O significado funcional desses dois 

grupos de neurônios já foi estabelecido por estudos realizados anteriormente (Fortuna et al., 

2008; Schreihofer et al., 1999). Assim, sabemos hoje que os neurônios do complexo de 

Botzinger são os mais importantes inter-neurônios inibitórios existentes na rede respiratória. 

Em 1983, Merrill e colaboradores demonstraram que esses neurônios seriam responsáveis por 

inibir os neurônios inspiratórios da coluna respiratória dorsal. Além disso, sabe-se também 

que esses neurônios exercem intensa inibição em uma variedade de neurônios respiratórios no 

bulbo e na medula espinhal (Ezure, Manabe, 1988; Jiang, Lipski, 1990; Merril, Fedorko, 

1984; Schreihofer et al., 1999; Tian et al., 1998). Por outro lado, os neurônios expiratórios do 

grupamento respiratório bulbar ventrolateral caudal são excitatórios e conhecidos como 

neurônios bulboespinais sem colaterais bulbares (Arita et al., 1987; Merrill, 1974). Esses 

neurônios transmitem a atividade expiratória para a medula espinhal (Iscoe, 1998), mas não 

exercem papel na geração do ritmo respiratório (Arita et al., 1987). De forma a esclarecer o 

verdadeiro funcionamento de todos os neurônios que compõem a rede respiratória, diversos 

experimentos eletrofisiológicos (Bianchi, Barillot, 1982; Jiang, Lipski, 1990; Lipski, Merrill, 

1980; Merrill et al., 1983; Merrill, Ferdoko, 1984; Otake et al., 1988) e morfológicos (Otake 

et al., 1987; Bryant et al., 1993) têm sido realizados para esclarecer as projeções dessas 

regiões expiratórias e, assim, buscar conhecer as regiões responsáveis por controlar suas 

atividades. 

Segundo trabalhos mais recentes, uma possível região responsável pela geração dessa 

atividade expiratória seria o RTN (Abdala et al., 2009; Janczewski, Feldman, 2006a, 2006b). 

Em nossos experimentos, buscamos comprovar, inicialmente a existência de uma projeção 

dos neurônios do RTN para a região do grupamento respiratório bulbar ventrolateral caudal. 

Essa existência foi comprovada com a utilização tanto de traçadores anterógrado quanto 

retrógrado, e também de forma funcional por meio de eletrofisiologia. Assim, observamos que 

existe a projeção entre RTN e cVRG, predominantemente excitatória, pois a maioria das 

varicosidades imunorreativas para o traçador anterógrado BDA eram também 

glutamatérgicas. Segundo nossos resultados, essa projeção envolve uma pequena porção dos 

neurônios quimiossensíveis Phox2b
+
. Apesar de dados na literatura anteriores acreditarem no 
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envolvimento dos neurônios Phox2b na expiração ativa (Marina et al., 2010), nossos 

resultados estão de acordo com outros da literatura que mostraram evidências de que em ratos 

adultos anestesiados, os neurônios quimiossenssíveis do RTN (Phox2b
+
TH

-
) não são 

responsáveis pela geração da expiração ativa (E2) (Guyenet et al., 2005a; Mulkey et al., 2004; 

Stornetta et al., 2006). Possivelmente, o que pode estar acontecendo é o fato de que durante a 

hipercapnia, ocorre um aumento na frequência e amplitude de disparo do nervo frênico, ou 

seja, na inspiração. Entretanto, quando esse aumento não é mais suficiente e efetivo para 

promover a homeostase dos gases sanguíneos, o padrão respiratório muda para a expiração 

ativa ou forçada. Nossa proposta é que possivelmente os neurônios Phox2b sejam os 

responsáveis por detectar esse aumento no CO2, auxiliar no aumento da inspiração e, num 

segundo momento, ativar o oscilador responsável por gerar a expiração ativa (também 

localizado na região do RTN, mas representado por uma outra população de neurônios, que 

não são os Phox2b). Ao iniciar a expiração ativa, ocorrerá uma maior eliminação de ar dos 

pulmões e a homeostasia poderá ser restaurada. Assim, nos experimentos realizados por 

Marina e cols. (2010), ao ocorrer a inibição dos neurônios Phox2b do RTN, observou-se 

redução da inspiração e da expiração ativa induzida por hipercapnia. Nesse caso, a inibição da 

expiração ativa ocorreu, não por uma via direta dos neurônios Phox2b do RTN para o cVRG, 

mas sim porque os neurônios que seriam os responsáveis por detectar as alterações de CO2 e 

ativar a inspiração e que seria o ativador do oscilador responsável pela expiração ativa estaria 

inibido.  

Com relação ao envolvimento de neurônios ativados por hipercapnia nessa projeção, 

observamos que 47% dos neurônios ativados por hipercapnia se projeta para o cVRG. 

Possivelmente, os outros 53% que não se projetam, estejam envolvidos na ativação da 

inspiração durante esse estímulo. Entretanto, ao analisarmos os dados de forma diferente, ou 

seja, o quanto dos neurônios que se projetam para o cVRG (marcados com FG) foram 

ativados por hipercapnia, nos deparamos com um valor muito menor do que o esperado 

(16%). Nesse caso, sabemos que quando utilizamos a expressão da proteína fos para 

verificação de ativação neuronal, resultados negativos (ausência da expressão da proteína) 

devem ser analisados com cautela antes de se afirmar que aquela região normalmente não foi 

ativada pelo estímulo estudado, uma vez que nem todos os estímulos induzem a expressão da 

proteína fos (outros fatores de transcrição podem ser utilizados), e nem todos os neurônios 

expressam tal proteína. Além disso, não podemos também descartar a possibilidade de existir 

a projeção de outros neurônios para a região que não sejam os ativados por hipercapnia, mas 

que possam ser ativados, por diversas outras situações que levariam a expiração ativa, como 



59 
 

por exemplo, durante uma atividade física ou situações de hipóxia. Outra possibilidade que 

existe ainda é o fato de nossas condições experimentais de hipercapnia não estar dando 

origem a uma expiração ativa. Assim, provavelmente, os neurônios que foram ativados no 

nosso modelo de hipercapnia e se projetam para o cVRG devam ser os neurônios 

quimiossensíveis Phox2b
+
 do RTN. 

Nossos experimentos eletrofisiológicos mais uma vez sugeriram a existência de 

interações entre RTN e cVRG, e assim, observamos que a região do RTN pode regular a 

atividade de músculos expiratórios. Sabemos que a atividade dos músculos expiratórios é 

aumentada pela hipercapnia, como pudemos ver em nossos experimentos no grupo controle. 

Entretanto, após a inibição bilateral do RTN com muscimol, não mais observamos atividade 

expiratória durante hipercapnia. Assim, nossos dados funcionais sugerem que os neurônios do 

RTN podem ser a fonte de excitação, ou parte dela, para essa parte da rede respiratória, 

envolvendo a expiração.  

 

6.4 Envolvimento dos neurônios serotonérgicos da rafe na respiração 

 

A rafe é composta por um aglomerado de neurônios serotonérgicos que possuem um 

envolvimento na regulação da respiração (Hodges, Richerson, 2010). Além disso, estudos 

anteriores já mostraram que uma parcela dos neurônios serotonérgicos da rafe são 

GABAérgicos (Hokfelt et al., 2000). No presente estudo, escolhemos analisar também a 

região da rafe que pertence à região parapiramidal, por dois motivos: 1) observarmos uma 

quantidade significativa de neurônios na região parapiramidal que se projeta para o 

grupamento respiratório ventrolateral caudal, mas que não eram os neurônios Phox2b
+ 

do 

RTN e 2) apesar de a maioria das varicosidades encontradas na região do cVRG serem 

glutamatérgicas, ainda foi possível encontrar varicosidades GABAérgicas na região. 

Atualmente a literatura ainda busca elucidar a verdadeira participação dos neurônios 

serotonérgicos da rafe na quimiorrecepção central (Hodges, Richerson, 2010). Existem 

evidências a favor desse envolvimento e nesses estudos, verificou-se que os neurônios 

serotonérgicos da rafe respondem à acidificação in vitro, à hipercapnia in situ, camundongos 

knockout para neurônios serotonérgicos têm respostas atenuadas quando expostos à 

hipercapnia e a estimulação de neurônios da rafe leva ao aumento na respiração (Hodges, 

Richerson, 2010; Iceman et al., 2013). Entretanto, existem evidências mostrando que os 

neurônios serotonérgicos da rafe não são os quimiorreceptores centrais, pois o registro da 

atividade unitária extracelular desses neurônios mostrou que eles são inibidos quando 
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expostos à hipercapnia in vivo (Takakura, Moreira, 2013). A principal diferença entre esses 

resultados ocorre pela localização e fenótipo desses neurônios registrados. Portanto, fica claro 

que, uma proporção dos neurônios da rafe pálido são ativados por hipercapnia, ao passo que 

na rafe parapiramidal isso não ocorre (Iceman et al., 2013; Takakura, Moreira, 2013). Além 

disso, trabalhos também mostraram que os neurônios da rafe que são GABAérgicos são 

inibidos por hipercapnia (Iceman et al., 2014) 

Entretanto, no presente trabalho, pudemos observar que, apesar da proximidade, os 

neurônios que se projetam para o grupamento respiratório ventrolateral caudal não são os 

neurônios serotonérgicos da rafe e, portanto, estes últimos não estão envolvidos na expiração 

ativa. Ainda falta descobrir qual seria o fenótipo desses neurônios e se seriam também 

neurônios inibitórios, responsáveis, portanto, pela presença de varicosidades contendo 

GAD65/67 na região do cVRG. Os mesmos experimentos anteriores que mostraram que uma 

parcela dos neurônios serotonérgicos da rafe são GABAérgicos, também mostraram a 

existência de neurônios GABAérgicos na região da rafe e que não são serotonérgicos. Uma 

possibilidade seria a de que esses neurônios seriam os neurônios colinérgicos não-motores e 

não-pré-ganglionares do parassimpático existentes na região e que estão envolvidos na 

transmissão de estímulos somatossensitivos ou auditivos (Stornetta et al., 2013). Entretanto, 

mais experimentos são necessários para confirmar essa possibilidade. 
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7 CONCLUSÃO 

   

Embora grande progresso esteja sendo feito no entendimento do controle neural da 

respiração, muitas perguntas ainda permanecem abertas, principalmente no entendimento e 

identificação dos neurônios importantes para a geração da atividade expiratória. Os resultados 

do presente estudo sugerem a existência de uma projeção excitatória de neurônios do RTN 

para a região do grupamento respiratório bulbar ventrolateral caudal. Temos, assim, 

comprovação anatômica e funcional da provável existência desta via. Entretanto, fica clara a 

pequena participação dos neurônios quimiossensíveis Phox2b do RTN nesta via.  

Podemos concluir, portanto, que na região do RTN existem pelo menos duas 

populações de neurônios com funções distintas; a primeira e mais conhecida é a população de 

neurônios quimiossensíveis do RTN que apresentam o fator de transcrição Phox2b e está 

também envolvida na inspiração. A segunda, alvo de estudo do presente projeto, é 

glutamatérgica, não apresenta o fator de transcrição Phox2b e não é serotoninérgica; além 

disso, sua provável função seria o envolvimento na expiração ativa (Figura 17). Assim, fica 

claro que as complexas conexões anatômicas do RTN sugerem que, além de desempenhar um 

importante papel na ativação do quimiorreflexo central, este núcleo também está envolvido na 

regulação da respiração, sendo responsável por recrutar músculos inspiratórios e expiratórios 

em uma sequência de eventos que depende do grau de sua ativação por CO2 ou por outros 

mecanismos.  
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Figura 17: Resumo do esquema adaptado da geração do ritmo respiratório: “osciladores 

acoplados” 

Após os resultados obtidos nessa dissertação, propõe-se que existem dois osciladores. O 

oscilador mais rostral está localizado na região do RTN/pF, é composto por neurônios 

Phox2b
-
 e parece controlar a atividade expiratória ativa. Nessa mesma região, localizam-se 

neurônios Phox2b
+
, envolvidos na inspiração e na quimiorrecepção central e que se projetam 

para o oscilador mais caudal, que está localizado no PreBotC e controla a atividade 

inspiratória (Feldman, Del Negro, 2006). 
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