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RESUMO 

 

SANTOS, L. M. O. Mecanismos adrenérgicos no núcleo retrotrapezóide no controle 

respiratório. 2015. 83 f. Dissertação (Mestrado em Farmacologia) - Instituto de Ciências 

Biomédicas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2015.  

 

O núcleo retrotrapezóide (RTN) é uma região localizada na região ventrolateral do bulbo e é 

conhecida por contribuir para a quimiorrecepção central, inspiração e expiração ativa. Estudos 

prévios mostraram a presença de varicosidades catecolaminérgicas na região do RTN e 

também mostraram que a noradrenalina pode aumentar a frequência respiratória por ativar 

receptores alfa-1 adrenérgicos no complexo de pre-Bötzinger. O objetivo deste estudo foi 

investigar os efeitos promovidos pela ativação dos receptores adrenérgicos no RTN e a fonte 

de catecolaminas para essa região. Uma densa projeção neuronal do grupamento A7 para o 

RTN (41 ± 8%) foi revelada usando o traçador retrógrado Fluorogold. Foram registradas a 

pressão arterial pulsátil (PAP), atividade eletromiográfica do diafragma (DiaEMG) e do 

abdominal (AbdEMG) de ratos Wistar anestesiados com uretano, vagotomizados e 

artificialmente ventilados (N=110). A injeção unilateral de noradrenalina promoveu uma 

inibição transiente dose-dependente da DiaEMG (Frequência: 1 μM: 1,4 ± 0,9%; 2,5 μM: 1,5 ± 

2,5%; 5 μM: 2,7 ± 2,4%; 25 μM: 4,6 ± 2,4%; 50 μM: 5,7 ± 3,8%; 250 μM: 10,2 ± 4,3%; 500 

μM: 14,5 ± 6,8% e 1000 μM: 26,8 ± 10,7%; p < 0,05) (Amplitude: 1 μM: 1,8 ± 0,8%; 2,5 μM: 

2,8 ±2,4%; 5 μM: 6,4 ± 2,7%; 25 μM: 12,4 ± 3,4%; 50 μM: 34,1 ± 4,9%; 250 μM: 40,6 ± 

4,1%; 500 μM: 47,7 ± 2,9%; 1000 μM: 65,0 ± 2,0%; p < 0,05), sem mudanças na PAP e na 

AbdEMG. Resultados semelhantes foram obtidos com a injeção de moxonidina (agonista 

adrenérgico alfa-2 e imidazólico) no RTN. O efeito inibitório promovido pela noradrenalina 

no RTN foi atenuado pela injeção prévia de ioimbina (antagonista adrenérgico alfa-2) e não 

foi afetado pelo bloqueio dos receptores adrenérgicos alfa-1 e beta no RTN. A injeção 

unilateral de fenilefrina (Fenil, agonista adrenérgico alfa-1) no RTN não alterou a PAP, 

aumentou a amplitude da DiaEMG (62,1 ± 8.1%) e a frequência da DiaEMG (75.5 ± 18.6%) e 

também foi capaz de gerar expiração ativa. Os efeitos promovidos pela Fenil foram 

eliminados por injeções prévias de prazosina (antagonista adrenérgico alfa-1) no RTN. Estes 

resultados mostraram que existem receptores adrenérgicos alfa-1 no RTN e que a sua ativação 

gera aumento na atividade respiratória. Concluímos que a região A7 do mesencéfalo é a 

principal fonte de catecolaminas para o RTN. Os resultados deste estudo suportam a ideia de 

que o RTN recebe projeções adrenérgicas da ponte que modula a atividade dos neurônios do 

RTN por meio da ativação dos receptores adrenérgicos alfa-1 e alfa-2. 

 

Palavras-chaves: Receptores adrenérgicos. Bulbo. Noradrenalina. Núcleo retrotrapezóide. 

Inspiração. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

ABSTRACT 

 

SANTOS, L. M. O. Adrenergic mechanisms in the retrotrapezoid nucleus in breathing 

control. 2015. 83 p.  Masters thesis (Pharmacology) - Instituto de Ciências Biomédicas, 

Universidade de São Paulo, São Paulo, 2015.  

 

Retrotrapezoid nucleus (RTN) is a region located in the ventrolateral medulla and is known to 

contribute to central chemoreception, inspiration and active expiration. Previous studies 

showed the presence of catecholaminergic varicosities in the RTN region and also showed 

that noradrenaline can increase respiratory rate by the activation of alpha-1 adrenergic 

receptors in the pre-Bötzinger complex. The aim of this study was to investigate the 

cardiorespiratory effects produced by the activation of adrenergic receptors in RTN and the 

source of cathecolaminergic inputs to this region. A dense neuronal projection (41 ± 8%) from 

A7 to RTN was revealed using retrograde tracer FluorGold. In urethane-anaesthetized, 

vagotomized and artificial ventilated male Wistar rats (n=110), pulsatile arterial pressure 

(PAP), diaphragm (DiaEMG) and abdominal (AbdEMG) muscle activities were recorded. 

Unilateral injection of noradrenaline produced a transient dose-dependent inhibition of 

DiaEMG (Frequency: 1 μM: 1.4 ± 0.9 %; 2.5 μM: 1.5 ± 2.5%; 5 μM: 2.7 ± 2.4 %; 25 μM: 4.6 ± 

2.4%; 50 μM: 5.7 ± 3.8 %; 250 μM: 10.2 ± 4.3 %; 500 μM: 14.5 ± 6.8 and 1000 μM: 26.8 ± 

10.7%; p < 0.05) (Amplitude: 1 μM: 1.8 ± 0.8 %; 2.5 μM: 2.8 ± 2.4 %; 5 μM: 6.4 ± 2.7 %; 25 

μM: 12.4 ± 3.4 %; 50 μM: 34.1 ± 4.9 %; 250 μM: 40.6 ± 4.1 %; 500 μM: 47.7 ± 2.9 % and 

1000 μM: 65.0 ± 2.0 %; p < 0.05), but did not change PAP and AbdEMG. These results were 

replicated by the injection of moxonidine (alpha-2 adrenergic and imidazoline receptors 

agonist) into RTN. The inspiratory inhibitory effects produced by noradrenaline into the RTN 

were attenuated by pre-injection of yohimbine (alpha-2 receptors antagonist) and were not 

affect by the blockade of alpha-1 or beta-adrenergic receptors into the RTN. We found that 

unilateral injection of phenilephrine (Phe, alpha-1 adrenergic receptors agonist) into the RTN 

increased DiaEMG amplitude by 62.1 ± 8.1% e DiaEMG frequency by 75.5 ± 18.6%. Phe was 

also able to generate active expiration and did not change blood pressure. The respiratory 

responses elicited by phe were eliminated by previous injections of prazosin (alpha-1 

receptors antagonist) within the RTN. These results confirm that alpha-1 receptors also 

signaling at the level of the RTN regulating respiratory activity.  We conclude that A7 region 

in the brainstem is the main source of cathecolamines to the RTN. The results of this study 

support the idea that RTN has pontine adrenergic inputs that modulate RTN neurons activity 

through activation of alpha-1 and alpha-1 adrenergic receptors. 

 

Keywords: Adrenergic receptors. Medulla oblongata. Noradrenaline. Retrotrapezoid nucleus. 

Inspiration. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Mecanismos neurais de controle respiratório 

 

O sistema respiratório tem como principal função o fornecimento de oxigênio (O2) ao 

organismo e deste, a remoção do gás carbônico (CO2) oriundo do metabolismo celular. Esse 

processo é o resultado da ventilação. Além disso, a ventilação também é responsável por 

manter os valores de pH plasmático e temperatura corpórea em faixas fisiologicamente 

adequadas, contribuindo, dessa forma, para a manutenção da homeostase do organismo. É 

bem verdade que podemos alterar a respiração voluntariamente para suprir, por exemplo, as 

demandas da vocalização ou durante um ato de mergulho. Entretanto, mesmo durante a 

maioria dos estados de consciência, os movimentos ventilatórios são realizados de forma 

autônoma (HLASTALA; BERGER, 2001). 

O padrão respiratório é coordenado pelo sistema nervoso central (SNC), que controla 

ativamente os músculos envolvidos na respiração. Ele é formado por três fases: inspiração 

(fase I), pós-inspiração (expiração passiva, fase E1) e expiração (expiração ativa, fase E2) 

(RAMIREZ; RICHTER, 1996). Durante a fase I ocorre a contração do diafragma e de 

músculos intercostais externos, que expandem o volume torácico e diminuem a pressão 

intrapulmonar, permitindo um fluxo de entrada de ar nos pulmões. Após a inspiração, há uma 

força de recolhimento pulmonar, o que leva à fase E1. Em condições em que a respiração é 

intensa devido a mudanças metabólicas (hipercapnia, hipóxia ou atividade física) ocorre ao 

final da fase E1 a contração ativa dos músculos intercostais internos e abdominais, 

acompanhada de uma dilatação das vias aéreas, passando a respiração então à fase E2 

(RAMIREZ; RICHTER, 1996; SMITH et al., 1998).   

Uma dúvida que persistiu por muitos anos foi a origem da atividade dos 

motoneurônios medulares envolvidos na inspiração e expiração. O primeiro estudo mostrando 

a participação do bulbo na respiração mostrou que a respiração de coelhos continuava normal 

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

após a transecção da porção ventral do bulbo (LEGALLOIS, 1812). Concluiu-se, então, que 

os neurônios localizados na superfície ventrolateral do bulbo, região posteriormente chamada 

de coluna respiratória ventral (CRV), estão diretamente envolvidos no controle da respiração, 

por meio de atividades fásicas geradas sem necessidade de uma retroalimentação periférica 

(LOESCHCKE, 1982; RAMIREZ; RICHTER, 1996; SMITH et al., 1998; SMITH et al., 

2009).   



 

 

  

O diafragma e os músculos abdominais são os músculos mais importantes da 

inspiração e expiração ativa, respectivamente, ao passo que a atividade expiratória dos 

músculos abdominais está presente apenas durante situações em que se tem uma respiração 

intensa, como o exercício físico, hipóxia e/ou hipercapnia (FREGOSI, 2008; FREGOSI; 

BARTLETT, 1988; FREGOSI et al., 1990; IIZUKA; FREGOSI, 2007). A atividade eferente 

para os músculos respiratórios é controlada por grupamentos neuronais complexos localizados 

no tronco encefálico, mais precisamente na região da CRV, e é modulada por outras estruturas 

pontinas e bulbares que se projetam até essa região, incluindo o núcleo retrotrapezóide (RTN), 

núcleo Kölliker-fuse (KF), núcleos da rafe e circuitos hipotalâmicos (ABDALA et al., 2009; 

SMITH et al., 2009).  

 

1.2 Núcleos bulbares envolvidos no controle neural da respiração 

 

A rede neuronal que envolve o controle da respiração vem sendo descrita na literatura 

e no sentido rostro-caudal ela é composta pelas seguintes regiões:  

1) Complexo de Bötzinger (BötC): um grupamento de interneurônios inibitórios, na sua 

grande maioria glicinérgicos. Possuem atividade pós-inspiratória e expiratória, e se 

interconectam entre si e com os outros grupamentos da coluna respiratória localizados em 

porções mais caudais (SMITH et al., 2013; SMITH et al., 2009) (Fig. 1).  

2) Complexo de pre-Bötzinger (pre-BötC): descoberto por Smith e colaboradores (1991), 

é um grupamento de neurônios com atividade marca-passo que se interconectam 

bilateralmente entre si, sendo estes os responsáveis pela geração do ritmo inspiratório 

(SMITH et al., 2009). Estudos neuroanatômicos evidenciam a conectividade dos neurônios 

pré-inspiratórios dessa região com os neurônios pós-inspiratórios e expiratórios do BötC. Esta 

circuitaria funciona como o eixo central da geração do ritmo respiratório em mamíferos. Além 

disso, os neurônios dessa região também sofrem modulação por meio dos neurotransmissores 

originados de outras regiões envolvidas no controle neural da respiração (CONNELLY et al., 

1992; STORNETTA et al., 2003; TAN et al., 2010) (Fig. 1).   

3) Grupamento respiratório ventral rostral (rVRG): um grupamento de neurônios pré-

motores inspiratórios que se projetam aos neurônios motores (localizados entre as porções 

cervicais C3 e C5 da medula espinal) que originam o nervo frênico e inervam o diafragma, 

principal músculo respiratório. Neurônios excitatórios do pre-BötC se projetam ao rVRG, 

estimulando este grupamento, gerando desta maneira a inspiração. Por outro lado, os 



 

 

  

neurônios inibitórios do Complexo de Bötzinger inibem os neurônios do rVRG durante a 

expiração passiva (ABDALA et al., 2009; TAN et al., 2010) (Fig. 1). 

4) Grupamento respiratório ventral caudal (cVRG): um grupamento de neurônios pré-

motores envolvidos na expiração que se projetam a neurônios motores da coluna torácica e 

lombar, e estes se projetam aos músculos envolvidos na expiração, que são os músculos 

intercostais internos e o abdominal, respectivamente (PAGLIARDINI et al., 2011a) (Fig. 1).  

 

 

Figura 1: Representação esquemática dos compartimentos que compõem o 

microcircuito do tronco encefálico envolvido na geração do ritmo respiratório  
 

Abreviações: VRC, Grupamento respiratório ventral; BötC, Complexo de Bötzinger; preBötC, 

Complexo de pre-Bötzinger; cVRG, Grupamento respiratório ventral caudal; rVRG, Grupamento 

respiratório ventral rostral; NTS, Núcleo do trato solitário; DRG, Grupamento respiratório dorsal; 

RTN/pFRG, Núcleo retrotrapezóide/Grupamento parafacial; Mn, Motoneurônios (SMITH et al., 

2013). 

 

Além dos grupamentos neuronais que compõem a CRV descritos acima, a superfície 

dorsal do bulbo possui neurônios envolvidos no controle da respiração, localizados no núcleo 

do trato solitário (NTS), compondo a coluna respiratória dorsal (Fig. 1). Nessa região, existem 

diferentes grupos de neurônios com atividade inspiratória, pós-inspiratória ou expiratória 



 

 

  

(SUBRAMANIAN et al., 2007). Mais recentemente, além dessas 4 regiões descritas 

previamente que compõem a CRV, foi acrescentada uma nova região que estaria localizada 

mais rostralmente e que também está envolvida no controle da respiração. Essa região seria o 

núcleo retrotrapezóide (RTN) (Fig. 1) (CONNELLY et al., 1989).  

 

1.3 Núcleo retrotrapezóide (RTN) 

 

O RTN foi descoberto recentemente por meio de traçadores retrógrados, que 

revelaram uma fina camada de neurônios não densamente compactados entre o núcleo motor 

do facial e a superfície ventrolateral do bulbo, estendendo-se desde a porção caudal do corpo 

trapezóide até a região caudal do núcleo motor do facial, e que se projetam para toda a CRV 

(Fig. 1) (CONNELLY et al., 1989; SMITH et al., 2009; STORNETTA et al., 2006; 

TAKAKURA et al., 2008a) 

Os neurônios localizados na região do RTN recebem aferências oriundas do NTS que 

são ativadas pelos quimiorreceptores periféricos (TAKAKURA et al., 2006a), do complexo 

parabraquial, de alguns grupamentos da CRV e de outras regiões do mesencéfalo também 

envolvidas no controle autônomo (ROSIN et al., 2006).  Ao mesmo tempo, o RTN se projeta 

para a ponte dorsolateral e para a CRV, onde se localiza o centro gerador do ritmo respiratório 

(pre-BötC) (MULKEY et al., 2007; ROSIN et al., 2006).  

O RTN constitui um dos principais grupamentos de interneurônios com características 

quimiossensíveis. Esses neurônios expressam o fator de transcrição Phox2b e apresentam 

RNAm para transportador vesicular de glutamato do tipo 2, caracterizando-os como neurônios 

glutamatérgicos, e apresentam ausência de marcadores para tirosina-hidroxilase (TH
-
) e colina 

acetiltransferase (ChAT
-
) (KANG et al., 2007; TAKAKURA et al., 2014; TAKAKURA et al., 

2006a; TAKAKURA et al., 2008a). São altamente sensíveis ao aumento na pressão parcial de 

CO2 (pCO2) (hipercapnia) e queda no pH in vivo e in vitro (SMITH et al., 2013; 

TAKAKURA et al., 2006a). Nestas condições, são ativados levando ao aumento rápido da 

atividade respiratória para restabelecer a homeostase (GUYENET et al., 2005a; MULKEY et 

al., 2007; NATTIE; LI, 2002; STORNETTA et al., 2006). 

Outros estudos que demonstram a função quimiossensível do RTN mostraram que em 

ratos anestesiados, a inibição bilateral do RTN pela injeção de muscimol (agonista 

GABAérgico) ou a destruição dos neurônios Phox2b
+
 do RTN pela toxina saporina conjugada 

à substância P (SSP-SAP) levou ao comprometimento do quimiorreflexo central 

(TAKAKURA et al., 2014; TAKAKURA et al., 2006a; TAKAKURA et al., 2008a). O 



 

 

  

mesmo pode-se observar em trabalhos onde foram realizadas lesões do RTN de animais 

acordados (TAKAKURA et al., 2013, 2014). Neste último caso, observou-se diminuição do 

ritmo respiratório e da resposta respiratória induzida por hipercapnia (TAKAKURA et al., 

2014).  

Estudos realizados por Rosin e colaboradores em 2006 mostraram que a superfície 

ventral do bulbo, na região em que se localiza o RTN, possui uma grande quantidade de 

varicosidades imunorreativas para feniletanolamina-N-metiltransferase (PNMT), enzima que 

converte a noradrenalina em adrenalina (ROSIN et al., 2006). Além disso, nesse estudo 

verificou-se que essas varicosidades também eram glutamatérgicas. Entretanto, até o presente 

momento, apesar da existência de varicosidades que possam conter noradrenalina e adrenalina 

nessa região, nenhum estudo buscou avaliar de forma funcional o efeito da ativação de 

receptores adrenérgicos na região do RTN.  

 

1.4 Síntese de catecolaminas e receptores adrenérgicos 

 

As catecolaminas são neurotransmissores importantes para a regulação, modulação e 

maturação do SNC. Elas são sintetizadas a partir da hidroxilação e descarboxilação do 

aminoácido L-tirosina por meio da enzima tirosina-hidroxilase (TH; presente apenas em 

células catecolaminérgicas), o produto desta reação é a L-Dopa. Esta é a primeira 

catecolamina produzida pela cadeia de síntese das catecolaminas e ela é convertida à 

dopamina pela ação da dopa descarboxilase. A próxima etapa, a conversão da dopamina a 

noradrenalina é catalisada pela dopamina β- hidroxilase (DβH) e por fim, a feniletanolamina 

N-metil-transferase (PNMT) catalisa a N-metilação da noradrenalina, formando a adrenalina 

(CHENG et al., 1997; ERRCHIDI et al., 1991).  

Os efeitos promovidos pela noradrenalina e adrenalina são mediados pelos receptores 

adrenérgicos, pertencentes à classe de receptores acoplados à proteína G. Possuem afinidade 

às catecolaminas adrenalina e noradrenalina e são divididos em α1 (α1a, α1b e α1d), α2 (α2a, α2b 

e α2c) e β (β1, β2 e β3) (OSHIMA et al., 2014; STORNETTA et al., 1995). 

A ligação ao agonista adrenérgico no receptor do tipo α1 favorece a ativação da 

fosfolipase C, que quebra o fosfatidilinositol 4,5-bifosfato (PIP2) em inositol trifosfato (IP3) e 

diacilglicerol (DAG). O IP3 formado interage com os canais de cálcio do retículo 

sarcoplasmático, o que favorece a liberação deste cátion para o citoplasma. Neste caso, o 

cálcio liberado tem papel de aumentar a contração no tecido muscular liso.  Já o DAG, ativa 



 

 

  

proteínas kinases, que por sua vez, fosforilam proteínas de interesse da via (LUO et al., 2015; 

WILLIAMS et al., 2014).  

O receptor adrenérgico α2 tem papel inibitório quando é ativado. A ligação do 

agonista adrenérgico no receptor do tipo α2, estimula a proteína G acoplada a este tipo de 

receptor, levando à inibição da adenilil ciclase. Como descrito com mais detalhes logo abaixo, 

esta proteína transmembrana converte o trifosfato de adenosina (ATP) em 3’5’ monofosfato 

de adenosina cíclico (AMPc) e este por sua vez, ativa proteínas kinases celulares. Com a 

inibição da adenilil ciclase promovido pela ativação da proteína G inibitória acoplada ao 

receptor adrenérgico α2, a ativação de proteínas kinases é interrompida e a via de ativação 

proteica é inibida (BHARDWAJ et al., 2014; CHEN et al., 2014; KOMIYAMA et al., 2015). 

Os receptores adrenérgicos da subfamília β (β1, β2 e β3) também são receptores 

acoplados à proteína G. Sua ativação ocorre mediante ligação do agonista ao receptor 

adrenérgico β, favorecendo a ativação da adenilil ciclase mediado pela proteína Gs com 

consumo de uma molécula de GTP. Este mecanismo promove a conversão do ATP em 

AMPc. O AMPc por sua vez, se liga à subunidade regulatória da proteína kinase dependente 

de AMPc (PKA), o que leva a ativação da subunidade catalítica da própria PKA (LITCANU; 

VELAZQUEZ, 2006; MEYER-ALBER et al., 1995; SCHMIDT, J. et al., 1995; SCHMIDT, 

U. et al., 1995; SHAO et al., 2003). Esta por sua vez, tem vários alvos proteicos nas células 

promovendo então, sinalizações celulares diversas. 

 

1.5 Papel da noradrenalina no controle neural cardiorrespiratório 

 

A noradrenalina é uma catecolamina que tem a função de neurotransmissor e 

hormônio. No SNC de vertebrados há diversos grupos de neurônios responsáveis por 

sintetizar noradrenalina que tem a função de neurotransmissor, estabilizador da atividade 

neural e atua na maturação do circuito neuronal. Os grupamentos de neurônios 

noradrenérgicos do SNC são divididos em A1, A2, A3, A4, A5, A6 e A7 e adrenérgicos são 

divididos em C1, C2 e C3. A primeira evidência de que os neurônios noradrenérgicos estejam 

envolvidos no controle respiratório em ratos foi descrita em 1973 por Bolme e Fuxe. Nesse 

estudo, os autores verificaram que a lesão bilateral do grupamento A6 promoveu uma 

respiração apnêustica com maior profundidade inspiratória (BOLME; FUXE, 1973).  

Assim, estudos mostraram que, dentre os grupamentos centrais noradrenérgicos, os 

grupamentos A2, A5 e A6 parecem ser os mais envolvidos no controle respiratório (HILAIRE 

et al., 2004; KANBAR et al., 2010; KOSHIYA; GUYENET, 1994; SCHREIHOFER; 



 

 

  

GUYENET, 1997; SUBRAMANIAN et al., 2007; TAXINI et al., 2011; VIEMARI et al., 

2004; ZANELLA et al., 2006). Atualmente, sabe-se que o grupamento noradrenérgico A2 

localiza-se no bulbo dorsal, na região comissural do NTS. O NTS possui um envolvimento no 

controle respiratório por conter os neurônios do grupamento respiratório dorsal 

(SUBRAMANIAN et al., 2007; TAKAKURA et al., 2007). Evidências mostraram que 

neurônios ao longo de todo o NTS, parecem estar envolvidos em diferentes fases da 

respiração (SUBRAMANIAN et al., 2007). Mais especificamente, a região comissural do 

NTS está envolvida na fase pós-inspiratória ou E1 da respiração. Entretanto, os fenótipos dos 

neurônios registrados ainda não foram investigados.  

O grupamento A5 localiza-se bilateralmente na ponte ventrolateral. É composto por 

neurônios que, quando estimulados, aumentam a pressão arterial e a respiração (DAWID-

MILNER et al., 2001; KANBAR et al., 2010). Os neurônios da região A5 parecem estar 

envolvidos no controle respiratório e autônomo após a estimulação dos quimiorreceptores 

centrais e periféricos (KOSHIYA; GUYENET, 1994; TAXINI et al., 2011).  

O grupamento A6 (Locus coeruleus: LC) localizado bilateralmente na ponte 

dorsolateral próximo ao quarto ventrículo (BERRIDGE; WATERHOUSE, 2003) é 

considerado o maior núcleo noradrenérgico do SNC. Existe uma estimativa de que 

aproximadamente 50% de todas as projeções noradrenérgicas no SNC se originam no LC 

(BERRIDGE; WATERHOUSE, 2003; TAXINI et al., 2011). Estudos mais recentes 

realizados em preparações in vivo e in vitro mostraram que os núcleos pontinos A5 e A6, 

modulam e estabilizam continuamente o ritmo gerador da respiração (HILAIRE et al., 2004; 

KOSHIYA; GUYENET, 1994; STORNETTA et al., 1995; ZANELLA et al., 2014). Porém, o 

grupamento A6 exerce uma ativação e o A5 promove uma inibição, ambos de neurônios 

inspiratórios localizados no pre-BötC (HILAIRE et al., 2004; VIEMARI, 2008; VIEMARI et 

al., 2013). 

A participação do grupamento Kölliker-fuse (KF), neurônios sobrepostos rostralmente 

ao grupamento noradrenérgico A7, também vem sendo alvo de estudo no controle neural da 

respiração. Trabalhos mostraram o envolvimento desse grupo de neurônios com a tosse, 

deglutição, reflexos protetivos das vias aéreas, quimiossensibilidade central e periférica, 

durante o exercício e a vocalização (DAMASCENO et al., 2014b; c; FENIK et al., 2008). Os 

grupamentos pontinos A7 e A5 e o grupamento bulbar A1/C1 enviam projeções ao núcleo 

motor do hipoglosso (XII) modulando a sua atividade via ativação de receptores adrenérgicos 

α1. Esta modulação adrenérgica no XII é cessada durante o sono REM, característica 

importante para a diminuição do tônus motor das vias aéreas superiores (FENIK et al., 2008). 



 

 

  

Entretanto, até o presente momento, poucos trabalhos buscaram avaliar a influência dessa 

transmissão noradrenérgica em núcleos já conhecidos por estarem envolvidos no controle da 

respiração.  

Mais recentemente, o grupo do Prof. Dr. Jan-Marino Ramirez tem avaliado a 

influência da transmissão noradrenérgica no pre-BötC. Trabalhos mostraram o efeito da 

ativação de receptores adrenérgicos por meio de aplicações de catecolaminas exógenas nessa 

região. Assim, observou-se que a injeção de fenilefrina (agonista adrenérgico α-1) no pre-

BötC de camundongos da linhagem CD1, promoveu aumento da frequência dos disparos do 

nervo frênico e essas respostas são bloqueadas pela administração prévia de prazosina 

(antagonista adrenérgico α-1), ao passo que o estímulo dos receptores adrenérgicos α-2, não é 

capaz de alterar nenhuma variável respiratória (VIEMARI et al., 2013; ZANELLA et al., 

2006; ZANELLA et al., 2007).  

Outros dados comprovam e sugerem que a ativação tônica dos receptores adrenérgicos 

α-1 e serotoninérgicos do pre-BötC é necessária para manutenção da frequência e 

regularidade respiratória (DOI; RAMIREZ, 2008); por outro lado, o antagonismo dos 

receptores α-2 foi capaz de desestabilizar o ritmo respiratório (ZANELLA et al., 2006). Nesse 

estudo, também foi observado que estímulos elétricos do LC induzem liberação endógena de 

noradrenalina, e essa noradrenalina liberada ativaria os receptores adrenérgicos do pre-BötC 

(DOI; RAMIREZ, 2008; 2010).  

A atividade inspiratória é dita como bifásica, sendo composta por: eupneia e suspiro. 

O suspiro é caracterizado como uma inspiração de grande amplitude, que interrompe a 

atividade eupneica e previne a atelectasia pulmonar, e é gerado pelo pre-BötC. Recentemente, 

utilizando preparação in vitro, foi mostrado que a ativação muscarínica no pre-BötC de 

camundongos (CD1) favorecia a geração de suspiros (TRYBA et al., 2008). Em outro estudo, 

também foi evidenciado que a ativação adrenérgica β no pre-BötC também era capaz de gerar 

esse tipo de padrão (VIEMARI et al., 2013).  

A existência de uma modulação adrenérgica em outros grupamentos de neurônios 

envolvidos no controle neural da respiração deve ser alvo de estudo, uma vez que os trabalhos 

encontrados na literatura até o presente momento foram realizados apenas buscando esse 

envolvimento no pre-BötC.  

 

 

 

 



 

 

  

7 CONCLUSÃO 

 

 Muitos avanços têm sido feitos para esclarecer os efeitos que a noradrenalina 

desempenha no controle neural cardiorrespiratório e os resultados do nosso trabalho parecem 

constituir uma importante chave nesse complexo quebra-cabeça. Podemos concluir dessa 

maneira que a noradrenalina atua nos receptores adrenérgicos do RTN, inibindo a respiração 

por meio da ativação principal dos receptores adrenérgicos α-2 (Fig. 18). Entretanto, os 

receptores adrenérgicos α-1 também podem ser ativados por um agonista adrenérgico e 

promover excitação da respiração. Essas respostas são de curta duração, o que nos leva a 

acreditar que a ativação adrenérgica é importante para fazer ajustes rápidos e finos no controle 

neural da respiração. Concluímos também que as prováveis fontes desta catecolamina ao RTN 

são os grupamentos A1/C1, A2/C2, mas principalmente o grupamento A7 (Fig. 18).  

 

Figura 2: Prováveis fontes de catecolaminas no RTN 

Neste esquema, estamos propondo que no RTN, existem pelo menos duas populações de receptores 

adrenérgicos: α-1 e α-2 com densidade distintas. A noradrenalina/adrenalina oriunda de regiões como 

os grupamentos A1/C1, A2/C2 e principalmente A7, liberadas no RTN quando ativam receptores do 

tipo pré ou pós-sinápticos α-2 desenvolvem uma cascata inibitória, levando à inibição da liberação de 

catecolaminas pelos neurônios pré-sinápticos ou inibição da atividade neuronal do próprio neurônio do 

RTN, com consequente redução da respiração. Entretanto, por outro lado, se a 

noradrenalina/adrenalina liberadas no RTN ativar receptores do tipo α-1, essas respostas respiratórias 

são opostas, ou seja, ocorrerá um aumento na respiração.  
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