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RESUMO 
 

DAMASCENO, R. S. Envolvimento do núcleo Kölliker-Fuse e do núcleo 
parabraquial lateral no controle cardiorrespiratório promovido pela ativação 
dos quimiorreceptores centrais e periféricos. 2014. 88 f. Tese (Doutorado em 
Fisiologia Humana) - Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo, 
São Paulo, 2014. 
 
Os núcleos pontinos, particularmente a região Kölliker Fuse (KF) e o núcleo 
parabraquial lateral (NPBL) parecem possuir uma importante participação no 
controle cardiorrespiratório. No presente trabalho, avaliamos o envolvimento da 
região KF e NPBL nas respostas cardiorrespiratórias induzidas pela ativação dos 
quimiorreceptores centrais e periféricos. Ratos Wistar (280-300g, n=5-9) foram 
implantados com cânulas-guia de aço inoxidável bilateralmente na região do KF ou 
NPBL. A injeção bilateral de muscimol (100 e 200 pmol/100 nl) no KF reduziu a 
ventilação basal (1140 ± 68 e 978 ± 100, vs. salina: 1436 ± 155 ml/kg/min), sem 
alterar a PAM e a FC basal. A injeção bilateral de bicuculina (1 nmol/100 nl) no KF 
foi capaz de reverter a redução na ventilação (1418 ± 138, vs. muscimol: 978 ± 100 
ml/kg/min) promovidos pela injeção bilateral de muscimol (200 pmol/100 nl) no KF. A 
injeção bilateral de muscimol no KF foi capaz de reduzir hiperventilação (1827 ± 61, 
vs. salina: 3179 ± 325 ml/kg/min) e a taquicardia (380 ± 9, vs. salina: 423 ± 12 bpm), 
sem alterar a hipotensão produzidos pela hipóxia (8% O2 - 10 min) em ratos não 
anestesiados. Da mesma maneira, o bloqueio de receptores GABA-A foi capaz de 
reverter o efeito do muscimol na ventilação produzida por hipóxia em ratos não 
anestesiados. A mesma injeção de muscimol no KF foi capaz também de reduzir a 
hiperventilação (1488 ± 277, vs. salina: 3539 ± 374 ml/kg/min) produzidos pela 
hipercapnia (7% CO2 - 10 min) em ratos não anestesiados. Da mesma maneira 
descrita acima, a injeção bilateral de bicuculina foi capaz de reverter o efeito do 
muscimol na ventilação produzida por hipercapnia em ratos não anestesiados. 
Quando a injeção de muscimol atingiu o NPBL não houve alteração na ventilação 
basal. Por outro lado, a injeção bilateral de muscimol no NPBL promoveu um 
aumento de PAM (Δ = 119 ± 2, vs. salina: 104 ± 2 mmHg), mas sem alteração na FC 
basal. A injeção bilateral de muscimol no NPBL não foi capaz de alterar o aumento 
da atividade respiratória produzida por hipóxia e hipercapnia em ratos não 
anestesiados. A lesão seletiva dos neurônios KF/A7, promovida pela injeção bilateral 
de saporina anti-DβH no grupamento A7 promoveu uma redução da hiperventilação 
(1667 ± 180, vs. salina: 2209 ± 358 ml/kg/min), sem alterar a taquicardia (471 ± 18, 
vs. salina: 509 ± 12 bpm) produzida pela hipóxia (8% O2 - 10 min) em ratos não 
anestesiados. A injeção bilateral de anti-DβH na área A7 foi capaz de atenuar a 
hipotensão produzida pela hipóxia (112 ± 3, vs. salina: 99 ± 5 mmHg). A mesma 
injeção de anti-DβH na área A7 foi também capaz de reduzir a hiperventilação (1513 
± 167, vs. salina: 2333 ± 144 ml/kg/min) produzidos pela hipercapnia (7% CO2 - 10 
min) em ratos não anestesiados. Diante disso, nossos experimentos mostram a 
participação da região KF, e não do NPBL, no controle do padrão respiratório 
eupneico e durante a ativação do quimiorreflexo central e periférico.  

 
Palavras-chave: Kölliker-Fuse. Núcleo parabraquial lateral. Quimiorreceptores. 
Cardiorrespiratório.  
 
 



 

ABSTRACT 
 

DAMASCENO, R. S. Involvement of the Kölliker-Fuse nucleus and lateral 
parabrachial nucleus in cardiorespiratory control elicited by central and 
peripheral chemoreceptors activation. 2014. 88 p. Ph. D thesis (Human 
Physiology) - Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo, São 
Paulo, 2014. 
 
The pontine nuclei, particularly the Kölliker-Fuse (KF) and the lateral parabrachial 
nucleus (LPBN) have been implicated in the maintenance of cardiorespiratory 
control. However, most of the experiments showing the role of pontine KF region 
were done in anesthetized animals. Here we investigated the involvement of KF 
region and LPBN in the cardiorespiratory responses elicited by chemoreceptor 
activation in conscious rats. Male Wistar rats (280-300g, n=5-9) with bilateral 
stainless steel guide-cannulas implanted into the KF region or LPBN were used. In 
conscious rats, injections of muscimol (100 and 200 pmol/100 nl) into the KF 
decreased resting ventilation (1140 ± 68 and 978 ± 100, vs. saline: 1436 ± 155 
ml/kg/min) without change mean arterial pressure (MAP) and heart rate (HR). 
Bilateral injection of the GABA-A antagonist bicuculline (1 nmol/100 nl) into the KF 
blocked the inhibitory effect on ventilation (1418 ± 138, vs. muscimol: 978 ± 100 
ml/kg/min) elicited by muscimol within the KF. Muscimol injection into the KF reduced 
the increase in ventilation produced by hypoxia (8% O2 - 10 min) (1827 ± 61, vs. 
saline: 3179 ± 325 ml/kg/min) or hypercapnia (7% CO2 - 10 min) (1488 ± 277, vs. 
saline: 3539 ± 374 ml/kg/min) in unanesthetized rats. Bilateral injection of bicuculline 
into the KF was able to block the decrease in ventilation produced by muscimol into 
the KF during peripheral or central chemoreflex activation. Bilateral injection of 
muscimol into the LPBN did not change resting ventilation, or the increase in 
ventilation elicited by hypoxia or hypercapnia. The injection of muscimol into the 
LPBN increased resting MAP (119 ± 2, vs. saline: 104 ± 2 mmHg), without change 
resting HR. Muscimol into the LPBN did not change the increase in ventilation elicited 
by hypoxia or hypercapnia in unanesthetized rats. Selective bilateral lesion with anti-
dopamine-β-hydroxylase-saporin (anti-DβH-SAP) into the A7 region promoted a 
reduction of hyperventilation (1667 ± 180, vs. saline: 2209 ± 358 ml/kg/min), without 
changing the tachycardia (471 ± 18, vs. saline: 509 ± 12 bpm) elicited by hypoxia 
(8% O2 - 10 min) in unanesthetized rats. Bilateral injection of anti-DβH-SAP into the 
A7 region was able to attenuate the hypotension elicited by hypoxia (112 ± 3, vs. 
saline: 99 ± 5 mmHg). Anti-DβH-SAP into the A7 region was also able to reduce 
hyperventilation (1513 ± 167 vs saline: ± 144 2333 ml/kg/min) elicited by hypercapnia 
(7% CO2 - 10 min) in unanesthetized rats. The results of the present study suggest 
that KF region, but not LPBN, have mechanisms to control the ventilation in resting, 
hypoxic or hypercapnic conditions in conscious rats. 

 
Keywords: Kölliker-Fuse (KF). Lateral parabrachial nucleus (LPBN). 
Chemoreceptors. Cardiorespiratory.  
 
 
 
 
 
 



 

1 INTRODUÇÃO 
 

1.1 Mecanismos encefálicos de controle da respiração 
 

O sistema respiratório possui diversas funções, dentre as quais podemos 

destacar sua participação na manutenção da temperatura, na fonação e 

principalmente no processo de trocas gasosas na região dos alvéolos pulmonares, 

de forma a garantir o fornecimento adequado de oxigênio (O2) para os tecidos assim 

como a remoção de dióxido de carbono (CO2). De particular interesse, esta última 

função promove ainda a regulação do pH plasmático, mantendo-o dentro dos limites 

de normalidade fisiológica. 

A musculatura respiratória trabalha de forma coordenada para assegurar as 

variações de pressão intrapleural e intra-alveolar, bem como um fluxo de ar 

adequado para os alvéolos pulmonares. Para tanto, o sistema nervoso central (SNC) 

participa ativamente no controle da musculatura respiratória, podendo exercer sua 

atividade de forma voluntária, por comandos gerados em áreas corticais superiores, 

ou involuntária, assim como a maioria dos comandos fundamentais para assegurar a 

sobrevivência ou integridade do indivíduo. Os comandos involuntários são gerados 

ou modulados por estruturas subcorticais, localizadas no diencéfalo e/ou no tronco 

encefálico (CEZARIO et al., 2008; GUYENET; STORNETTA; BAYLISS, 2010; 

SWANSON, 2000).  

Mediante essa constelação de vias encefálicas ativadas a cada ciclo 

respiratório, é gerado um padrão respiratório classificado de “normal” ou eupneico. O 

padrão respiratório eupneico não é simplesmente uma oscilação entre a inspiração e 

expiração; ele é formado basicamente por 3 fases: inspiração, pós-inspiração 

(expiração passiva, estágio 1) e expiração ativa (estágio 2 da expiração) (RICHTER, 

1982). O conhecimento desse padrão formado por 3 fases levou a uma série de 

estudos que se iniciaram em 1970 por Richter e colaboradores em gatos 

anestesiados utilizando registros intracelulares (RICHTER, 1982). Esses estudos 

demonstraram que, durante o processo respiratório, atividades fásicas são geradas 

na região ventral do bulbo sem a necessidade de uma retroalimentação periférica, 

envolvendo uma rede neuronal coordenada por interações sinápticas que foi 

chamada posteriormente de coluna respiratória ventral (SMITH et al., 1991).  



 

Figura 1 - Esquema de um corte sagital da região pontina e bulbar, resumindo a    
localização dos neurônios respiratórios e os neurotransmissores. 

 

 

 

 

 

 

Abreviações: 5n, raiz motora do 5 par de nervos; 7, núcleo motor do facial; 7n, nervo facial; A5/PV1, 
grupamento catecolaminérgico A5 da ponte ventrolateral; Amb, núcleo ambíguo; Bot; Complexo de 
Bötzinger; CRVLc; coluna respiratória ventrolateral caudal; CRVLr, coluna respiratória ventrolateral 
rostral; ctz, corpo trapezóide, KF, núcleo Kölliker Fuse; GRV, grupo respiratório ventral; MO5, núcleo 
motor do trigêmio; NP, núcleo pontino; NPBr, núcleo parabraquial; NTS, núcleo do trato solitário; 
NRL, núleo reticular lateral; NRT, núcleo retrotrapezóide; pcs, pedúnculo cerebelar superior, pré-
BotC, complexo de pre-Bötzinger. 
 
 

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

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

respiratórios (MERRILL, 1981) (Fig. 1). Esse mapa funcional é composto pelas 

seguintes regiões: 

 1) Núcleo retrotrapezóide/grupamento respiratório parafacial (RTN/pFRG). O 

RTN possui neurônios sensíveis ao aumento da pressão parcial de CO2 (PaCO2) do 

líquido cefalorraquidiano e conseqüente redução do pH; também recebem 

informações dos quimiorreceptores periféricos que detectam alterações de pressão 

parcial de O2 (PaO2) (GUYENET et al., 2005; MULKEY et al., 2004; TAKAKURA et 

al., 2006; WANG et al., 2013). Outros autores classificam o RTN como o grupamento 

parafacial. Esse grupamento foi descoberto em preparações de tronco encefálico de 

animais neonatos in vitro e possui neurônios classificados como pré-inspiratórios 

(ONIMARU; ARATA; HOMMA, 1988; ONIMARU; IKEDA; KAWAKAMI, 2012; 

ONIMARU; KUMAGAWA; HOMMA, 2006). Mais recentemente, a literatura tem 

mostrado que esses neurônios estariam envolvidos no controle da expiração ativa 

(FELDMAN; DEL NEGRO, 2006; FELDMAN; DEL NEGRO; GRAY, 2013).  

2) Complexo Bötzinger, um grupamento que contém interneurônios inibitórios 

predominantemente expiratórios (EZURE, 1990; SCHREIHOFER; GUYENET, 1997).  



 

3) Complexo pré-Bötzinger, um grupamento de neurônios responsáveis pela 

geração do ritmo inspiratório (FELDMAN; DEL NEGRO, 2006; REKLING; 

FELDMAN, 1998; SMITH et al., 1991). 

4) Grupamento respiratório ventrolateral rostral (GRVLr), um grupamento que 

possui neurônios pré-motores inspiratórios que se projetam para neurônios motores 

que dão origem ao nervo frênico e inervam o principal músculo respiratório, o 

diafragma (STORNETTA; SEVIGNY; GUYENET, 2003). Os neurônios do GRVLr são 

estimulados pelos neurônios excitatórios do pré-Bötzinger e são inibidos durante a 

expiração pelos neurônios inibitórios do Complexo Bötzinger (SMITH et al., 2007). 

 5) Grupamento respiratório ventrolateral caudal (GRVLc), um grupamento que 

possui neurônios pré-motores expiratórios que se projetam para neurônios motores 

da coluna torácica e lombar, controlando os movimentos expiratórios (EZURE, 1990; 

FORTUNA et al., 2008).     

Além desses grupamentos da superfície ventral do bulbo, envolvendo diferentes 

classes de neurônios que controlam a respiração, a região dorsal do bulbo e a ponte 

também participam deste processo. Na região dorsal do bulbo, que corresponde à 

região do núcleo do trato solitário (NTS), estão localizados grupamentos de 

neurônios inspiratórios e expiratórios, os quais recebem aferências dos 

quimiorreceptores periféricos e dos receptores de distensão pulmonar (KUBIN et al., 

2006; MCCRIMMON; MITCHELL; ALHEID, 2008). O papel desses neurônios no 

controle do ritmo respiratório ainda não está completamente esclarecido, mas 

estudos recentes da literatura sugerem uma possível participação do grupamento 

respiratório dorsal na modulação da atividade dos neurônios respiratórios dos 

grupamentos ventral e pontino (BIANCHI; DENAVIT-SAUBIE; CHAMPAGNAT, 1995; 

COSTA-SILVA; ZOCCAL; MACHADO, 2010; SUBRAMANIAN; HOLSTEGE, 2013). 

Na ponte, existem núcleos específicos, especialmente os núcleos parabraquial e 

Kölliker-Fuse (KF), que possuem neurônios pós-inspiratórios importantes para o 

encerramento da inspiração e para a manutenção do ritmo respiratório (SMITH et al., 

2007).  

 
1.2 Núcleos pontinos envolvidos no controle respiratório e autônomo 

Os núcleos pontinos, envolvidos no controle respiratório e autônomo incluem 

o grupamento noradrenérgico A5, a região intertrigeminal (ITR), o complexo 

parabraquial (núcleos parabraquial lateral e medial) e o núcleo Kölliker-Fuse.  



 

O grupamento neuronal A5 está envolvido na modulação da freqüência 

respiratória (HILAIRE et al., 2004) ou na adaptação respiratória em resposta a 

hipóxia e hipercapnia (HSIEH; SIEGEL; DICK, 2004; TAXINI et al., 2011). A região 

ITR é menos definida quanto à sua função. Estudos demonstraram o seu 

envolvimento na modulação do reflexo de apnéia (CHAMBERLIN; SAPER, 1998; 

RADULOVACKI et al., 2003), já que lesões unilaterais dessa região aumentaram a 

incidência de apnéia durante o sono. Dessa forma, fica claro que a sua integridade 

estabiliza o padrão respiratório e diminui a predisposição a essa desordem durante o 

sono (RADULOVACKI; PAVLOVIC; CARLEY, 2004).  

O complexo parabraquial, que inclui o núcleo parabraquial lateral e medial, 

está envolvido no controle respiratório, cardiovascular, regulação do equilíbrio 

hidroeletrolítico e no processamento dos estímulos nociceptivos. A heterogeneidade 

de suas funções fisiológicas é suportada por sua complexa rede de conexões 

neurais, além de sua organização topográfica. Estudos revelaram que os núcleos do 

complexo parabraquial são os principais alvos do núcleo do trato solitário (NTS), o 

qual recebe aferências dos nervos vago e glossofaríngeo (LOEWY; BURTON, 

1978). Projeções eferentes do complexo parabraquial promovem a inervação de 

neurônios envolvidos no controle respiratório, incluindo a área A5, toda a coluna 

respiratória ventral, o NTS e o núcleo ambíguo (DOBBINS; FELDMAN, 1994).  

O núcleo Kölliker-Fuse apresenta uma intensa projeção para toda a coluna 

respiratória ventral: o complexo de Bötzinger (GANG et al., 1995), o complexo pré-

Bötzinger (TAN et al., 2010), os neurônios pré-motores e motores do bulbo, além 

dos neurônios da medula espinal (BRUINSTROOP et al., 2012; EZURE, 2004; 

YOKOTA et al., 2004). Essa região parece também participar nas adaptações de 

alguns reflexos respiratórios, incluindo o reflexo de Hering-Breuer e o quimiorreflexo 

periférico (KOSHIYA; GUYENET, 1994; SONG; POON, 2004; SONG et al., 2012). 

Além do envolvimento nas modulações respiratórias, o núcleo KF também possui 

funções essenciais no controle da ingestão de sódio, motilidade gastro-intestinal e 

vômito (FUKUDA; FUKAI, 1986, 1988; GASPARINI et al., 2009). 

Experimentos imunoistoquímicos ou  de hibridização in situ revelaram muitos 

neurotransmisores e receptores na região pontina Kölliker-Fuse. O KF expressa 

receptores para glutamato (AMPA, NMDA e metabotrópicos), gaba, glicina, 

noradrenalina e serotonina. O KF apresenta populações de neurônios gabaérgicos, 

glicinérgicos e uma distinta população noradrenérgica, a região A7, que se 



 

sobrepõem rostralmente ao KF (DUTSCHMANN; HERBERT, 1998, 2012; 

BRUINSTROOP et al., 2012). Devido esses neurônios noradrenérgicos também 

estarem contidos no núcleo do Kölliker-Fuse, alguns autores classificam essa região 

como grupamento noradrenérgico KF/A7 (GASPARINI et al., 2009). Essa região 

também tem um envolvimento no controle respiratório (Li; Nattie, 2006).     
    

1.3 Participação de áreas pontinas na manutenção do padrão respiratório 
eupneico  

 

 A participação das áreas pontinas na modulação da fase de transição entre 

inspiração e expiração foi primeiramente demonstrada por Marckwald em 1887. 

Nesse estudo foi demonstrado que lesões bilaterais da ponte dorsolateral foram 

capazes de transformar um padrão respiratório normal em apneuse, padrão 

respiratório caracterizado por aumento na duração da inspiração. A prolongação da 

fase inspiratória indica uma ruptura do mecanismo central envolvido na transição 

entre inspiração e expiração. A partir desse estudo surgiu o interesse na 

participação de estruturas pontinas no controle respiratório. 

Entretanto, Stella (1938) mostrou que após lesões pontinas, a apneuse 

ocorreu somente após vagotomia bilateral, pois se acredita que os neurônios 

respiratórios pontinos recebem inibições sinápticas dos receptores de estiramento 

pulmonar. Assim, sob condições de uma retroalimentação intacta dos 

mecanorreceptores pulmonares, a atividade pontina é inibida, contribuindo para a 

fase de transição entre inspiração e expiração (COHEN; FELDMAN, 1977; 

FELDMAN; GAUTIER, 1976).  

 Ao mesmo tempo, tem sido demonstrado que estimulação química ou elétrica 

do complexo parabraquial medial ou núcleo Kölliker-Fuse pode provocar a parada da 

inspiração e o início da expiração em animais com vagos intactos (CHAMBERLIN; 

SAPER, 1994; 1998; DUTSCHMANN; HERBERT, 1998; 2006; OKAZAKI et al., 

2002; OKU; DICK, 1992).  

O controle da fase de transição entre inspiração e expiração pelos 

mecanismos pontinos não está totalmente compreendido. Vários mecanismos 

responsáveis por este controle são descritos na literatura (MORSCHEL; 

DUTSCHMANN, 2009; RYBAK et al., 2007; RYBAK et al., 2004; SMITH et al., 2007) 

e de uma maneira geral, acredita-se que exista uma interação neuronal entre os 



 

neurônios pontinos e bulbares, envolvendo sinapses excitatórias e inibitórias. Os 

neurônios pontinos apresentam atividade tônica que modulariam os neurônios 

inibitórios e excitatórios de toda a coluna respiratória ventrolateral bulbar, 

modulando, assim, a transição entre a inspiração e a expiração. No entanto, ainda 

não foi demonstrado, de maneira precisa, quais seriam os tipos neuronais e quais 

seriam os fenótipos dos neurônios localizados na porção dorsolateral da ponte. 

Esses seriam experimentos cruciais para se determinar todo o circuito encefálico 

envolvendo a ponte e os neurônios da coluna respiratória bulbar.    

 
1.4 Quimiorreceptores e áreas pontinas 
 

 Quimiorreceptores centrais são neurônios que possuem a função de detectar 

acidificações do fluido extracelular. Esses neurônios promovem a ativação dos 

neurônios responsáveis pela geração e manutenção do ritmo respiratório (MULKEY 

et al., 2004). O núcleo retrotrapezóide (RTN) é um importante grupamento neuronal 

com características quimiossensíveis (TAKAKURA et al., 2006; TAKAKURA et al., 

2008). Já o NTS comissural participa no controle da respiração, recebendo 

aferências dos quimiorreceptores periféricos que detectam alterações da PaO2 e da 

PaCO2 (ALHEID; MCCRIMMON, 2008). Evidências neuroanatômicas demonstram 

que o complexo Parabraquial/KF recebe projeções dos neurônios do RTN, bem 

como do NTS comissural, sugerindo assim a participação de áreas pontinas no 

quimiorreflexo (HERBERT; MOGA; SAPER, 1990; ROSIN; CHANG; GUYENET, 

2006).  

Estudos usando a proteína Fos como marcador de atividade neuronal revelou 

intensa ativação da região KF após hipóxia, hipercapnia ou estimulação do nervo do 

seio carotídeo (BERQUIN et al., 2000; BODINEAU; LARNICOL, 2001; TEPPEMA et 

al., 1997). Estudos em gatos e ratos anestesiados mostraram que após lesões 

bilaterais do complexo parabraquial e da região KF observou-se atenuação do 

aumento da respiração durante hipóxia ou hipercapnia (MIZUSAWA et al., 1995; ST 

JOHN; WANG, 1976). Dessa maneira, torna-se interessante investigar a possível 

contribuição do Complexo Parabraquial/Kölliker-Fuse durante a ativação dos 

quimiorreceptores periféricos ou centrais em animais não anestesiados.  

 



 

1.5 Controle neural do sistema cardiovascular 
 

O controle do sistema nervoso central (SNC) sobre o sistema cardiovascular 

envolve a ativação de diferentes grupos de sensores periféricos (barorreceptores, 

receptores cardiopulmonares e quimiorreceptores), que projetam suas aferências 

para estruturas do SNC via nervos vago e glossofaríngeo.  O processamento destas 

informações aferentes no SNC produz uma consequente regulação das vias 

autonômas eferentes, havendo o ajuste das variáveis cardiovasculares: frequência 

cardíaca, volume sistólico (força de contração) e a resistência periférica, as quais 

são determinantes da pressão arterial (PA) (GUYENET, 2006; MACHADO et al., 

1997).  

Os mecanorreceptores ou barorreceptores arteriais são os principais 

responsáveis pela regulação momento a momento da pressão arterial. São 

constituídos de terminações nervosas livres e estão estrategicamente localizados na 

curvatura da aorta (barorreceptores aórticos) e na bifurcação das carótidas 

(barorreceptores carotídeos). Os quimiorreceptores localizados nos corpúsculos 

aórticos e carotídeos detectam alterações na pressão parcial de oxigênio (PaO2), da 

pressão parcial de gás carbônico (PaCO2) e da concentração de hidrogeniônica (pH) 

(AIRES, 2012).  

Os nervos depressor aórtico e do seio carotídeo, cujas aferências têm acesso 

ao SNC através dos nervos vago e glossofaríngeo, respectivamente, são 

responsáveis pela condução das informações aferentes dos baro- e 

quimiorreceptores para o SNC, mais precisamente no bulbo, como parte integrante 

na regulação cardiovascular. Os corpos celulares destas fibras vagais e 

glossofaríngeas estão localizadas nos gânglios nodoso e petroso, respectivamente, 

tendo suas terminações no NTS (CIRIELLO; SCHULTZ; RODER, 1994; 

PALKOVITS; ZÁBORSZKY, 1977). A partir do NTS, as informações provenientes 

dos receptores periféricos, são distribuídas para áreas localizadas na superfície 

ventrolateral do bulbo que controlam o tônus vasomotor simpático e a pressão 

arterial: a região rostroventrolateral (RVL) e a região caudoventrolateral (CVL) 

(DAMPNEY, 1994; GUYENET, 2006). A região CVL é considerada uma região 

depressora, porque possui ação inibitória sobre a região do RVL, portanto sua 

atividade inibe o tônus simpático e a pressão arterial (CRAVO; MORRISON; REIS, 

1991). 



 

1.6 Participação de áreas pontinas na regulação cardiovascular  
 

 Muitas são as evidências de que o Complexo Parabraquial/Kölliker-Fuse tem 

participação no controle cardiovascular. Estudos mostraram que o bloqueio da 

região do Kölliker-Fuse alterou as respostas cardiovasculares (respostas curtas de 

aumento da pressão arterial e bradicardia) produzidas por injeções de glutamato no 

núcleo cuneiforme, um núcleo reticular envolvido no controle cardiovascular e 

estress (MILLER et al., 2012; SHAFEI; NASIMI, 2011). O núcleo do Kölliker-fuse 

apresenta projeções para outros núcleos que têm um papel no controle 

cardiovascular, como o núcleo magnocelular, que controla a frequência cardíaca e a 

pressão arterial (LAI et al., 1999); a região pontina A5 (BYRUM; GUYENET, 1987); e 

o RVL, região pressora do bulbo ventrolateral rostral (DAMPNEY et al., 1987).  

 Trabalhos neuroanatômicos mostram que os neurônios do núcleo 

parabraquial lateral (NPBL) recebem aferências do NTS, sítio primário dos baro e 

quimiorreceptores periféricos (GRANATA; KITAI, 1989; HERBERT; MOGA; SAPER, 

1990) e se projetam para a região pressora do bulbo ventrolateral (RVL) 

(FULWILER; SAPER, 1984; KUBO et al., 1998; MIURA; TAKAYAMA; OKADA, 

1991). Adicionalmente, a inibição do NPBL com lidocaina foi capaz de promover 

uma redução da resposta pressora após ativação do quimiorreflexo periférico, 

sugerindo a participação das regiões pontinas no controle cardiovascular (HAIBARA 

et al., 2002).   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

7 CONCLUSÃO 
 

 No presente trabalho, mostramos a distinta participação de duas importantes 

áreas pontinas no controle cardiorrespiratório em situações basais e durante a 

ativação dos quimiorreceptores. A literatura procura postular que essas regiões 

formam o chamado complexo Parabraquial/Kölliker-Fuse, mas os nossos resultados 

mostram pela primeira vez que neurônios localizados nessas regiões apresentam 

características distintas no que diz respeito ao controle cardiorrespiratório. Nossos 

experimentos mostram a participação da região KF e do grupamento noradrenérgico 

A7, e não do NPBL, no controle do padrão respiratório eupneico e durante uma 

situação de hipóxia e hipercapnia em animais não anestesiados e anestesiados.  
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