
 O eletrodo bipolar em que os nervos foram colocados foi conectado a um 

conversor analógico-digital (modelo CED-1401) da Cambridge Electronics Design 

(CED, Cambridge, UK) de 8 canais. Este aparelho possui filtro passa-baixo, 

ligação AC-DC (corrente direta-alternada), filtro de corte, permite variação do 

ganho e possibilita correção da linha de base. A partir deste aparelho, o sinal foi 

copiado para um sistema de aquisição de dados versão 5 do Spike 2 software 

(CED). Os resultados foram gravados em DVD para posterior análise. O software 

CED foi utilizado também para aquisição do histograma da atividade do nervo 

frênico. 

 

3.3- Registro extracelular dos neurônios da superfí cie ventral do bulbo e do 

núcleo do trato solitáro 

Os animais foram colocados em aparelho estereotáxico, sua cabeça foi 

fixada por meio de duas barras auriculares e posteriormente nivelada (as suturas 

bregma e lâmbda da calota craniana ficaram no mesmo nível horizontal). Após 

este procedimento, foi feita uma incisão longitudinal na pele da cabeça e tecido 

subcutâneo. Os ossos do crânio foram expostos, sendo utilizada solução 

fisiológica para limpeza da área. Foi feita uma trepanação do osso do crânio 

(região do osso occipital) com uma broca esférica, abrindo-se uma cavidade para 

inserção do eletrodo de registro. 

As coordenadas para registro dos neurônios da região do NRT seguiram os 

seguintes procedimentos. Primeiramente, foi identificado o potencial antidrômico 

do núcleo facial. O limite caudal e ventral do núcleo motor do facial foi identificado 

por um alto potencial antidrômico negativo (mais de 5 mV), gerado no núcleo facial 



a partir da estimulação do ramo mandibular do nervo facial (Brown e Guyenet, 

1985). Os potenciais de ação dos neurônios foram registrados extracelularmente 

por meio de uma pipeta de vidro preenchida com solução de 0,5 M de acetato de 

sódio contendo 1,5% de biotinamida (Molecular Probes, 

www.molecularprobes.com). A resistência dos eletrodos para registro foi em torno 

de 20 a 40 MΩ. Os registros foram realizados com um amplificador intracelular 

(Axoclamp 2A, Axon Instruments, www.axon.com) para permitir o monitoramento 

dos potenciais de ação durante a injeção de corrente no neurônio para a 

realização de sua marcação. Os sinais foram subsequentementes filtrados (100 

Hz – 3 kHz) e os potenciais de ação foram analisados e contados utilizando-se o 

programa Spike2. 

Para os registros dos neurônios quimissensíveis do NRT foram utilizadas as 

seguintes coordenadas: 100 - 300 µm rostral ao limite caudal do núcleo facial, 1,7-

1,9 mm lateral em relação a linha média e 200 - 300 µm abaixo do limite ventral do 

núcleo facial. Os neurônios quimiossensíveis do NRT apresentam como 

propriedade o fato de serem altamente ativados em situações de hipercapnia 

(limiar de disparo entre 4-5% de CO2 e atividade de 6-14 Hz em níveis de 10% 

CO2). Esses neurônios são insensíveis às variações de pressão arterial, o que os 

diferenciam dos neurônios cardiovasculares da região RVL do bulbo (Mulkey e 

cols., 2004). Após a identificação dos neurônios quimiossensíveis do NRT, estes 

foram marcados com biotinamida segundo a técnica de marcação celular 

(passagem de corrente através do eletrodo e injeção do marcador: 200 ms, 1 a 4 



nA, 2,5 Hz durante 1 a 3 minutos) (Pinaut, 1996; Schreihofer and Guyenet 1997; 

Stornetta e cols., 2006) e processados para identificação do seu fenótipo. 

A relação entre a atividade neuronal dos neurônios do NRT e o nível de 

CO2 expirado foi obtida com aumentos em etapas nos valores de CO2 inspirado. A 

estabilização das respostas dos neurônios do NRT levava de 3 a 5 min para atingir 

o equilíbrio. A média de disparo dos neurônios do NRT foram medidas nos 30 

segundos finais de cada etapa de nível de CO2 inspirado. 

Os registros dos neurônios localizados no NTS intersticial foram baseados 

nos seguintes critérios: identificados mediante sua localização (0,5 mm rostral em 

relação ao calamus scriptorius; 0.6 até 1 mm lateral à linha média e 300 a 700 µm 

de profundidade em relação à superfície do bulbo), projeção para a região do 

NRT, aumento dos disparos neuronais após ativação dos receptores pulmonares 

de distensão e intensa modulação respiratória (atividade inspiratória com inibições 

durante a distensão pulmonar). A localização e o fenótipo dos neurônios do NTS 

intersticial foram identificados pela marcação dos neurônios registrados mediante 

a técnica de marcação celular com biotinamida (Pinaut, 1996; Schreihofer e 

Guyenet, 1997).  

 

4- Ativação do reflexo de Hering-Breuer 

Em ratos com o nervo vago intacto, os mecanorreceptores pulmonares 

foram ativados aplicando-se uma pressão expiratória positiva (PEP) (5-20 

segundos) de um valor basal de +1 cmH2O para valores de +2, +4 ou +6 cmH2O.  



Por outro lado, em ratos vagotomizados, a ativação dos mecanorreceptores 

pulmonares foi feita mediante a estimulação elétrica da porção cefálica do nervo 

vago durante 5 segundos (10 Hz com pulsos de 0,1 ms). O limiar foi definido como 

a intensidade necessária para produzir aproximadamente 30-60% de redução na 

atividade do nervo frênico.   

 

5- Drogas utilizadas 

Muscimol (agonista de receptores GABA-A, Sigma Chemicals Co., St-Louis, 

MO, USA; 1.75 mM em salina estéril, pH 7.4). A solução de muscimol continha 

uma diluição de 5% de microesferas de látex (Lumafluor, New City, NY, USA) para 

identificação do local da injeção (Moreira e cols., 2006). Muscimol foi injetado 

enquanto um neurônio do NRT estava sendo registrado. As injeções de muscimol 

foram realizadas sob pressão com nitrogênio, utilizando-se pipetas de vidro 

(diâmetro interno 0,5 mm, Sutter Instrument Co, CA) acopladas ao aparelho 

PicoSpritzer II (General Valve Corporation, NJ). O volume das injeções de 

muscimol foi de 30 nl bilateralmente. A pipeta de vidro permitia o registro da 

atividade neuronal múltipla. Essa propriedade foi utilizada para uma melhor 

precisão das injeções na coluna respiratória ventral, localizando-se a atividade 

inspiratória dos neurônios dessa região. As coordenadas utilizadas foram as 

seguintes: 0,5 mm rostral ao calamus scriptorius, 1,8 mm lateral em relação à linha 

média e 1,9 a 2,2 mm abaixo da superfície dorsal do bulbo. Após a injeção 

bilateral de muscimol, procuramos manter o registro do neurônio do NRT por 

aproximadamente 20 min.  



O protocolo utilizado para testar os efeitos da injeção de muscimol na 

região intersticial do NTS foi o mesmo, exceto pelo fato de as injeções terem sido 

realizadas nas seguintes coordenadas: 0,5 mm abaixo da superfície do bulbo, 0,5 

mm rostral ao calamus scriptorius e 0,8 mm lateral em relação à linha média.  

Ácido quinurênico (antagonista glutamatérgico ionotrópico, Sigma 

Chemicals Co., St-Louis, MO, USA) foi administrado no quarto ventrículo enquanto 

um neurônio do NRT estava sendo registrado. A atividade dos neurônios do NRT 

foi mantida por pelo menos 30 minutos após a injeção da droga. Ácido quinurênico 

foi preparado utilizando-se uma solução estoque de 0,5M (pH = 7,3). A solução 

estoque foi diluída em 50% utilizando-se uma solução de Ringer (Solução de 

Ringer em mM: 130 NaCl, 3 KCl, 2 MgCl2, 2 CaCl2, 1.25 NaH2PO4, 26 NaHCO3 e 

10 glicose). O ácido quinurênico (15 µmol/60 µl) foi injetado utilizando-se uma 

agulha inserida na membrana atlanto-occipital. Dessa maneira, o ácido 

quinurênico foi capaz de atingir toda a superfície dorsal e ventral do bulbo bem 

como a medula espinal. O quanto a droga penetrou no SNC é difícl de dizer, mas 

em questões de minutos houve a eliminação da atividade do nervo frênico e de 

todas as informações aferentes para a região do RVL (Sun e cols., 1988a; Mulkey 

e cols., 2004). 

 

6- Injeção dos traçadores neuronais 

Em um grupo separado de animais, os procedimentos cirúrgicos foram 

realizados em condições assépticas. Os animais foram anestesiados com uma 

mistura de quetamina (75 mg/kg), xilasina (5 mg/kg)  e aceptomazina (1 mg/kg) 



(Rosin e cols., 2006; Takakura e cols., 2006). Após a cirurgia, os animais 

receberam uma dose profilática de antibiótico (ampicilina, 100 mg/kg, i.m.; 

American Pharmaceutical Partners, Schaumberg, IL) e também de analgésico 

(Ketorolac trometamina, 0,6 mg/kg, s.c.; Abbott Laboratories). Após uma semana, 

os animais foram anestesiados profundamente com pentobarbital (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).  

A injeção dos traçadores foi realizada com uma pipeta de vidro (diâmetro da 

ponta de aproximadamente 5 mm) acoplada a um aparelho de iontoforese. Em 4 

ratos, o traçador anterógrado dextranamida biotinilada (BDA; lisina, MW 10,000; 

10% do peso em 10 mM de tampão fosfato, pH 7,4; Molecular Probe, Eugene, OR; 

5 µA corrente positiva 5s ligado e 5s desligado) foi injetado na região intersticial do 

NTS, região onde se concentra a maior população de neurônios que recebem as 

informações dos receptores de distensão pulmonar (0,5 mm rostral ao calamus 

scriptorius, 0,8 mm lateral em relação à linha média e 0,5 mm abaixo da superfície 

dorsal do bulbo). Em 2 ratos, foi feita a injeção do traçador retrógrado cólera toxina 

B (CTB, 1% em 0.2 M tampão fosfato, pH 7,35; List Biological, Campbell, CA; 5 µA 

corrente positiva 5s ligado e 5s desligado) na região do NRT. As injeções no NRT 

foram realizadas utilizando medidas baseadas no potencial antidrômico do núcleo 

facial. As coordenadas foram as seguintes: 200-300 µm abaixo da superfície 

ventral do núcleo facial, 1,6–1,9 mm lateral em relação à linha média e 200–400 

µm rostral em relação a porção caudal do núcleo facial. Essa região contém a 



grande concentração de neurônios quimiossensíveis do NRT (Stornetta e cols., 

2006; Takakura e cols., 2008).                                           

 

7- Histologia 

Ao término dos experimentos, os animais foram profundamente 

anestesiados com halotana 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 cérebros foram retirados e guardados nesse fixador por 24 horas a 

4°C. Os cérebros foram cortados em microtómo numa e spessura de 50 µm e 

guardados em solução 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 análise (Schreihofer e Guyenet 1997).  

Todos os procedimentos histológicos foram realizados em secções dos 

cortes cerebrais. Os neurônios marcados com biotinamida ou com o traçador 

anterógrado foram revelados incubando-se as secções com streptavidina 

conjugada com Alexa-488. O fator de transcrição Phox2b foi detectado utilizando-

se um anticorpo poli-clonal de coelho (1:800 por 48-72 horas) seguido de um 

anticorpo secundário de burro anti-coelho conjugado com Cy-3 (1:200, Jackson) 

(Stornetta e cols., 2006). O anticorpo para o Phox2b (gentilmente cedido pelo prof. 

J.F. Brunet, Ecole Normale Supèrieure, Paris, França) foi construído contra uma 

sequência de 14 aminoácidos da proteína Phox2b e sua especificidade foi 

previamente testada em ratos e camundongos (Pattyn e cosl., 1997; Stornetta e 

cols., 2006). A imunorreatividade para GAD foi detectada utilizando-se um 



anticorpo primário de coelho anti-GAD65/67 (AB 5907; Chemicon International, 

Temecula, CA, USA; diluição 1:5000) seguido pelo anticorpo secundário de cabra 

anti-coelho conjugado com Cy-3 (Jackson; 1:200). 

GAD67 mRNA foi detectado usando-se um marcador 3.2 kb digoxigenina 

cRNA exatamente como descrito anteriormente na literatura (Stornetta e Guyenet, 

1999; Takakura e cols., 2006). Glyt2 mRNA foi detectado usando-se um marcador 

3.4 kb digoxigenina cRNA, também como descrito previamente (Stornetta e cols., 

2003a; 2003b). Digoxigenina foi revelada com um anticorpo poli-clonal de ovelha 

anti-digoxigenina conjugado com fosfatase alcalina (Roche Molecular 

Biochemicals, Indianapolis, IN) e a fosfatase alcalina foi reagida com nitro-azul 

tetrazolino (NBT) e 5-bromo-4-cloro-3-indolil-fosfato, sal de 4-toluidina (BCIP). A 

ausência de marcação nos núcleos motores do facial, do hipoglosso e do núcleo 

ambíguo mostrou a especificidade dos nossos marcadores (Stornetta e cols., 

2002). O processo de hibridização foi sempre realizado antes da realização dos 

protocolos de imunohistoquímica.  

Finalmente, os cortes cerebrais foram montados em sequência rostro-

caudal em lâminas. Foram desidratados com álcool e xilol e posteriormente 

cobertos com Krystalon (EMD Chemicals Inc, NJ). 

Apenas os animais com injeções nas áreas pré-determinadas tiveram os 

resultados analisados. Toda a nomenclatura anatômica foi baseada no atlas de 

anatomia cerebral de rato de Paxinos e Watson (1988). 

 

8- Análise dos resultados 



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

(Jandel Corporation, Point Richmond, CA). Os resultados foram tabelados e 

representados em gráficos como média ± erro padrão da média. Teste T pareado, 

teste de Student-Newman-Keuls precedido de uma ou duas vias de análise de 

variância foi utilizado para comparação entre as médias. O índice de significância 

foi fixado em p<0,05. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RESULTADOS 

1- Análise histológica 

1.1- Injeções nos núcleos do trato solitário interm ediário (região intersticial) 

As injeções bilaterais no NTS intersticial foram realizadas lateralmente ao 

trato solitário na região de área postrema (Fig. 2A). As microesferas de látex 

(Microbeads, Lumaflor, FL, USA) cobriram a região intersticial do NTS, mais 

precisamente a região lateral ao trato solitário. Essa região contém os neurônios 

de segunda ordem que recebem as informações dos receptores de distensão 

pulmonar (Bonham e cols., 1993; Ezure e Tanaka, 1996, 2004). O corante 

utilizado para marcar os sítios de injeção espalhou, aproximadamente, 250 µm no 

sentido rostro-caudal a partir do centro da injeção. 

 

1.2- Injeções na coluna respiratória rostro-ventral :  

As injeções bilaterais na coluna respiratória rostro-ventral localizaram-se 

lateralmente às pirâmides e na região do núcleo reticular lateral do bulbo 

ventrolateral, como já descrito anteriormente (Cravo e cols., 1991; Mandel e 

Schreihofer, 2007; 2008; 2009; Moreira e cols., 2005; 2006; 2007) (Fig. 2B). Da 

mesma maneira, o corante utilizado para marcar os sítios de injeção espalhou, 

aproximadamente, 300 µm no sentido rostro-caudal a partir do centro da injeção. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Fotomicrografias das injeções de muscimol  na região intersticial 
do NTS e na região da coluna respiratória rostro-ve ntral. 

A) corte transversal do cérebro de um rato, mostrando o local típico das injeções 
bilaterais na região intersticial do NTS (setas). Escala = 200 µm. B) corte 
transversal do cérebro de um rato, mostrando o local típico das injeções bilaterais 
na coluna respiratória rostro-ventral (setas). Escala = 400 µm.  AP, área postrema; 
cc, canal central; IO, oliva inferior; py, pirâmides; ts, trato solitário; XII, núcleo do 
hipoglosso.  

 

 



2- Efeitos da distensão do pulmão na atividade dos neurônios do núcleo 

retrotrapezóide 

A maioria dos neurônios quimiossensíveis do NRT expressam o fator de 

transcrição Phox2b (Stornetta e cols., 2006; Moreira e cols., 2007a; Takakura e 

cols., 2008). Vários são os fatores para identificarmos os neurônios 

quimiossensíveis do NRT. Entre eles podemos destacar: 1) registro dos potenciais 

antidrômicos do núcleo facial para determinarmos a localização da região do NRT 

(ver métodos para maiores detalhes); 2) São neurônios que apresentam elevada 

atividade em situações de hipercapnia (6-14 Hz em 10% de CO2 inspirado) e 

silenciam-se em situações de hipocapnia com um limiar de disparo entre 4-5% 

CO2 (Fig. 3A). O limiar de atividade para o CO2 desses neurônios é sempre abaixo 

do limiar de atividade do nervo frênico (Fig. 3A); 3) Saber se eles expressam o 

fator de transcrição Phox2b. Os neurônios do NRT marcados (n = 8) com 

biotinamida apresentam imunorreatividade para o fator de transcrição Phox2b (Fig. 

3B e 3C). Os neurônios marcados são pequenos (< 15 µm de comprimento) e 

estão localizados na região caudal do núcleo facial, aproximadamente 150-200 µm 

da superfície ventral (Fig. 3C e 3D). Foi possível fazer a reconstrução de um dos 

neurônios marcados, mostrando a extensiva arborização dendrítica, em especial 

na superfície ventral do bulbo (Fig. 3D). O neurônio em questão apresenta um 

dendrito comum que bifurca-se na superfície ventral, espalhando-se para ambos 

os lados da superfície do bulbo (Fig 3D). O mesmo neurônio apresenta também 

um dendrito que se projeta em direção à superfíce dorsal do NRT (Fig. 3D). Os 

neurônios que foram registrados no presente estudo apresentam as mesmas 



características morfológicas e fisiológicas dos neurônios do NRT descritos em 

trabalhos anteriores (Mulkey e cols., 2004).  

Aumentando-se a pressão expiratória positiva (PEP) de um valor basal de 

+1 para +2, +4 e +6 cmH2O produz uma grande inibição da atividade do nervo 

frênico (Figs. 4A e 4B) e uma inibição da atividade dos neurônios do NRT numa 

ampla variação (0 – 100%) dependendo da célula (Figs 4A e 4C). A fig. 4A ilustra 

um exemplo de um neurônio do NRT que possui uma inibição acima da média 

para os aumentos de PEP. Na população de neurônios do NRT estudados (n = 

36), a intensidade da inibição da sua atividade é dependente da PEP aplicada 

(Fig. 4C). 

Esses resultados sugerem que os neurônios do NRT que recebem intensa 

influência dos receptores pulmonares pertencem ao mesmo grupo de neurônios 

sensíveis ao CO2 previamente demonstrado em ratos vagotomizados (Stornetta e 

cols., 2006; Moreira e cols., 2007a; Takakura e cols., 2008).  

Foi realizada a análise dos histogramas da atividade neuronal do NRT (n = 

36) na situação basal (+1 cmH2O PEP) para avaliar as características 

respiratórias, o que poderia elucidar os efeitos produzidos pelo aumento da PEP. 

As células que são intensamente inibidas pela PEP apresentam uma inibição 

marcante nos disparos neuronais durante a fase de distensão dos pulmões 

(monitorado pelo aumento na pressão traqueal). Em alguns casos extremos, as 

células apresentam disparos fásicos (ativada-desativada) durante o repouso (Figs. 

5A1-A3). Essas células são também ativadas quando se interrompe a ventilação 

dos animais, indicando que a probabilidade de atividade, durante cada distensão 



pulmonar, é devido a uma inibição de sua atividade (Fig. 5A1). Imediatamente 

após a parada da ventilação, o padrão de disparo dos neurônios apresenta-se 

muito regular (Fig. 5A1) e a influência do padrão central gerador da respiração se 

torna pouco influente nos neurônios do NRT. Esse efeito (atividade neuronal mais 

regular) é observado nos neurônios do NRT em animais vagotomizados (Takakura 

e cols., 2006). Os neurônios do NRT, que não apresentam uma inibição detectável 

durante o aumento da pressão traqueal, quase não respondem quando se 

promove um aumento da PEP (Figs. 5B1 e 5B2). Note que o neurônio ilustrado na 

figura 5B1 foi inibido somente na fase inicial da inspiração e não durante a 

distensão do pulmão (Fig. 5B2). Foi encontrada uma correlação entre a magnitude 

de inibição durante cada distensão do pulmão em repouso (1 cmH2O PEP) e a 

porcentagem de inibição da atividade neuronal causada pelo aumento da PEP 

para 6 cmH2O (r2: 0.76; [F (1, 35) = 105.4; p < 0,001]; 36 neurônios; Fig. 5C). Essa 

correlação indica que os neurônios do NRT que são mais inibidos pelo aumento 

da PEP também recebem uma intensa inibição fásica dos mecanorreceptores 

pulmonares.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Figura 3: Núcleo retrotrapezóide (NRT): definição, localização e expressão 
do fator de transcrição Phox2b. 
A)  neurônio quimiossensível (sensibilidade ao CO2) do NRT em um rato com o 
nervo vago intacto. B1-B3) exemplo de um neurônio do NRT marcado com 
biotinamida e que expressa o fator de transcrição Phox2b. Painel B1) biotinamida 
(corte coronal de 30 µm de espessura; Alexa 488 (fluorescência); escala: 50 µm) 
mostrando o corpo celular (seta) e o dendrito principal projetando-se em direção à 
superfície ventral. Painel B2) expressão de 3 neurônios imunorreativos para 
Phox2b, sendo um deles (seta), o mesmo neurônio marcado com biotinamida em 
B3 (Cy-3 (fluorescência)). Painel B3) o neurônio do NRT do painel B1 em maior 
aumento (escala para B2-B3: 30 µm). C) localização de 8 neurônios 
quimiossensíveis do NRT marcados com biotinamida. Cada neurônio também 
expressa o fator de transcrição Phox2b. Essa secção coronal está correlacionada 
ao Bregma = -11,6 mm (Paxinos e Watson, 1998). D) reconstrução do neurônio 
marcado com biotinamida mostrado no painel B. Sua localização está mostrada 
por um ponto vermelho no painel C. Abreviação: Amb, núcleo ambíguo; PA, 
pressão arterial; pT, pressão traqueal; py, trato piramidal; Sp5, trato espinal do 
trigêmio; VII, núcleo motor do facial. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4: Inibição dos neurônios do NRT pela disten são do pulmão.  
A) Efeitos da distensão do pulmão (+2, +4 e +6 cm de H2O de pressão expiratória 
positiva, PEP) em um neurônio do NRT. B) efeitos da distensão do pulmão na 
atividade do nervo frênico (n = 28 ratos). C) efeitos da distensão do pulmão em um 
grupo de 36 neurônios do NRT (* p<0,05 relativo ao basal).  



 
Figura 5: Padrão respiratório dos neurônios do NRT que são inibidos pela 
distensão do pulmão.  
A) exemplo de um neurônio do NRT que é inibido pelo aumento da PEP. A1) esse 
neurônio é imediatamente ativado quando se interrompe a ventilação artificial e 
apresenta um padrão de atividade tônica. A2) o neurônio é 100% inibido pela 
distensão do pulmão (+6 cm de H2O de PEP). A3) histograma, baseado na 
pressão traqueal, mostra que o neurônio está praticamente silenciado quando se 
tem o pico da distensão pulmonar. B) exemplo de um outro tipo de neurônio do 
NRT que é praticamente insensível à distensão do pulmão. B1) Uma PEP de 6 
cmH2O produz poucos efeitos na atividade do neurônio. B2) histograma, baseado 
na pressão traqueal, mostra a ausência de redução de atividade durante a 
distensão do pulmão. C) correlação entre a magnitude de inibição durante cada 
ciclo de distensão do pulmão (basal) (% de modulação) e a porcentagem de 
inibição causada pelo aumento da PEP para 6 cmH2O (n = 36 neurônios).  
 



3- Efeitos da distensão do pulmão na atividade de o utros neurônios 

localizados no bulbo ventrolateral 

 Por motivos de comparação, foi avaliado os efeitos da distensão do pulmão 

(+2, +4 e +6 cmH2O - PEP) nos neurônios cardiovasculares da região RVL (n = 10 

neurônios de 6 ratos com o nervo vago intacto) e também em vários tipos de 

neurônios respiratórios da coluna respiratória rostro-ventral (n = 24 neurônios em 7 

ratos). A nomenclatura dos neurônios respiratórios foi baseada no padrão de 

disparo dos neurônios em relação ao nervo frênico. Também foi testado se cada 

célula estudada responderia à ativação de receptores cardio-pulmonares não 

mielinizados (Reflexo de Bezold-Jarish). A ativação foi feita com a injeção 

endovenosa do agonista de receptores 5-HT3 fenilbiguanida (50 µg/kg, i.v.).  

Por definição (Brown e Guyenet, 1985; Guyenet, 2006), os neurônios 

cardiovasculares da região RVL são silenciados quando se promove um aumento 

de pressão arterial com a inflação de um balão na região da aorta torácica (Figs. 

6A1 e 6A2). Como esperado, essas células também são profundamente inibidas 

pela injeção endovenosa de fenilbiguanida (Verberne e Guyenet, 1992) (Figs. 6A1 

e 6A2). Por outro lado, os neurônios cardiovasculares do RVL (n = 10) não foram 

afetados pela distensão do pulmão (PEP = 6 cmH2O) (Figs. 6A1 e 6A2).  

Todos os neurônios respiratórios registrados na coluna respiratória rostro-

ventral foram profundamente afetados pela distensão do pulmão ou pela injeção 

de fenilbiguanida. Os neurônios com atividade fásica inspiratória ou expiratória 

foram inibidos tanto pela distensão do pulmão, quanto pela administração de 

fenilbiguanida (Tabela 1 e Figs. 6B1 e 6B2). 



O grau de inibição dos neurônios inspiratórios ou expiratórios é similar ao 

grau de inibição da atividade do nervo frênico (Fig. 6B1). Como esperado, os 

neurônios com atividade pós-inspiratória foram ativados durante a distensão do 

pulmão (Hayashi e cols., 1996). Esses neurônios também foram ativados após a 

ativação dos receptores cardio-pulmonares (Figs. 6C1 e 6C2).  

Basicamente, duas conclusões podem ser extraídas desses experimentos 

controles. Primeiro que os neurônios que recebem informações cardiovasculares 

dos barorreceptores são insensíveis à ativação dos receptores pulmonares de 

distensão. Segundo, os neurônios quimiossensíveis do NRT são menos sensíveis 

à inibição promovida pelos receptores pulmonares de distensão do que os 

neurônios com características tipicamente inspiratórias ou expiratórias.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabela 1 : Efeitos da ativação dos receptores de distensão pulmonar (pressão 

positiva expiratória de 6 cmH2O) e da ativação dos receptores cardio-pulmonares 

com fenilbiguanida (50 µg/kg) nos diferentes neurônios do bulbo ventrolateral.  

 

Tipo celular fenilbiguanida  Distensão do pulmão  

(+6 cmH2O) 

 

n 

Inspiratória    12 

Expiratória   5 

Pós-inspiratória   7 

RVL   10 

NRT                   8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Figura 6:  Efeitos da distensão do pulmão em diferentes neurôn ios do bulbo 
ventrolateral. 
A1) neurônio barossensitivo do RVL. Esse neurônio é silenciado quando eleva-se 
a pressão arterial pela oclusão da aorta, e também pela injeção de fenilbiguanida 
(FENIL - 50 µg/kg), mas é insensível à distensão do pulmão (+6 cmH2O). A2) 
efeitos da distensão do pulmão (+6 cmH2O), fenilbiguanida (FENIL - 50 µg/kg, iv) e 
oclusão da aorta na pressão arterial e na atividade dos neurônios do RVL (*p<0,05 
relativo ao basal; 10 neurônios em 6 ratos). B1) neurônio inspiratório registrado no 
bulbo ventrolateral. Esse neurônio é silenciado tanto pela distensão do pulmão 
quanto pela injeção de fenilbiguanida. B2) histograma do neurônio inspiratório em 
relação à atividade do nervo frênico. C1) neurônio pós-inspiratório registrado no 
bulbo ventrolateral. Esse neurônio é ativado tanto pela distensão do pulmão 
quanto pela injeção de fenilbiguanida. C2) histograma do neurônio pós-inspiratório 
em relação à atividade do nervo frênico. 



4- Efeitos da distensão do pulmão nos neurônios qui miossensíveis do 

núcleo retrotrapezóide após a injeção de muscimol n a coluna respiratória 

rostro-ventral 

 O objetivo do presente experimento foi saber se a inibição dos neurônios do 

NRT, durante a inflação do pulmão, depende dos neurônios respiratórios 

localizados na coluna respiratória rostro-ventral.   

 O nível de CO2 (7,5 – 9,5% CO2) foi estabelecido para poder observar as 

respostas de inibição dos neurônios do NRT e também da atividade do nervo 

frênico. Esse nível de CO2 foi preservado durante todo o protocolo experimental. 

Apenas os neurônios do NRT com intensa resposta para as inibições 

promovidas pela distensão do pulmão foram selecionados (> 50% de inibição em 

6 cmH2O; Fig. 7A). Como já mostrado anteriormente, esses neurônios são inibidos 

durante cada distensão do pulmão no repouso (Fig. 7B1). Como esperado, as 

injeções bilaterais de muscimol (1,75 mM – 30 nl, n = 8 ratos) na coluna 

respiratória ventral promoveu a eliminação da atividade do nervo frênico e 

promoveu um aumento de PAM (133 ± 2, vs. controle: 101 ± 3 mmHg, p<0,05) 

(Fig. 7A). Entretanto, a injeção de muscimol não alterou a atividade dos neurônios 

do NRT (Figs. 7A e 7B), nem mesmo as respostas de inibição promovidas pela 

distensão do pulmão (Figs. 7A e 7D). As inibições fásicas dos neurônios do NRT 

durante cada distensão do pulmão também não foram alteradas após a injeção 

bilateral de muscimol (Figs. 7A e 7B).  

A localização das injeções de muscimol, bem como a disposição rostro-

caudal das injeções estão mostradas num esquema de corte coronal na figuras 7E 

e 7F. O corante (microesferas de látex) utilizado para marcar os sítios de injeção 



espalhou, aproximadamente, 250-300 µm no sentido rostro-caudal a partir do 

centro da injeção. Embora não ser possíveld eterminar a precisão exata que a 

droga atingiu, é pouco provável que a droga tenha atingido regiões rostrais como a 

região do Botzinger, pois a injeção de muscimol nessa região promoveria uma 

queda de pressão arterial e não um aumento. O centro da injeção foi localizado 

onde se encontram a maior população de neurônios inspiratórios bulbo-espinais 

(Figs. 7E e 7F). 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 7: Injeção bilateral de muscimol na coluna r espiratória rostro-ventral 
não afeta os efeitos da distensão do pulmão nos neu rônios do NRT. 
A) neurônio do NRT foi inibido de maneira gradual após um aumento na pressão 
expiratória positiva (PEP) para +2, +4 e +6 cmH2O. A injeção bilateral de muscimol 
na coluna respiratória rostro-ventral promoveu a eliminação da atividade do nervo 
frênico, aumento de pressão arterial (PA), mas não alterou a inibição do NRT após 
a distensão do pulmão. A figura inserida abaixo mostra que a injeção de muscimol 
não afetou as inibições fásicas a cada distensão do pulmão. B1) histograma do 
neurônio, em relação ao nervo frênico, mostrado em A. B2) histograma do mesmo 
neurônio após a injeção de muscimol. Nesse caso, o CO2 expirado serviu de base 
para construção do histograma. C) efeitos da distensão do pulmão (PEP: +2, +4 e 
+6 cmH2O) na atividade do nervo frênico antes da injeção de muscimol. D)  efeitos 
da distensão do pulmão (PEP: +2, +4 e +6 cmH2O) na atividade dos neurônios do 
NRT antes e após a injeção de muscimol (* p<0,05 relativo ao basal). E) esquema 
mostrando o local das injeções de muscimol na coluna respiratória rostro-ventral. 
Todas as injeções foram plotadas em uma única secção coronal (Bregma = -13,3 
mm). Escala: 1 mm. F) distribuição rostro-caudal das injeções de muscimol no 
bulbo ventrolateral. 



5- Efeitos da estimulação do nervo vago nos neurôni os quimiossensíveis do 

núcleo retrotrapezóide 

 Os efeitos da distensão do pulmão nos neurônios respiratórios são 

reproduzidos experimentalmente por estimulações, em baixa intensidade, de 

aferências mielinizadas vagais (Hayashi e cols., 1996).  O próximo experimento foi 

realizado para saber se os neurônios do NRT recebem as influências pulmonares, 

via nervo vago, e se as influências necessitam dos neurônios localizados na 

coluna respiratória rostro-ventral.  

 O efeito produzido pela estimulação do nervo vago esquerdo foi realizado 

em 18 neurônios de 15 ratos vagotomizados. Os neurônios do NRT foram 

registrados ipsilateralmente ao lado da estimulação. Os valores de CO2 (7,5 – 

8,5% CO2) foram estabelecidos para poder se observer as respostas de inibição 

dos neurônios do NRT e também da atividade do nervo frênico. A resposta limiar 

para a estimulação do nervo vago foi definida como sendo a resposta que 

produzia redução da atividade do nervo frênico e 50% de redução na sua 

amplitude (Figs. 8A e 8B). 

Os neurônios do NRT foram inibidos em resposta à estimulação do nervo 

vago em diferentes intensidades (Figs. 8A e 8B). Em todos os neurônios 

estudados, a inibição do NRT foi significante e gradual, de acordo com a 

intensidade de estímulo (n = 18 neurônios; Fig. 8C).   

 O efeito inibitório da distensão do pulmão no controle central da respiração 

tem sido atribuído à ativação de neurônios pós-inspiratórios, possivelmente, 

neurônios inibitórios, localizados no bulbo ventrolateral (Hayashi e cols., 1996). 



Logo, o próximo experimento foi realizado para testar a possibilidade da ativação 

dos neurônios pós-inspiratórios contribuir nos efeitos inibitórios da estimulação 

vagal sobre a atividade dos neurônios do NRT. Foi estudada a modulação 

respiratória de 15 neurônios que sofreram estimulação do nervo vago e 

determinado qual a correlação existente entre a presença de inibições pós-

inspiratórias (na ausência da estimulação vagal) e a magnitude da inibição 

causada pela estimulação do nervo vago (intensidade de 2 vezes o limiar – ver 

métodos para maiores detalhes).  

 Como já descrito anteriormente (Guyenet e cols., 2005a; Takakura e cols., 

2006), os neurônios do NRT, em ratos vagotomizados, apresentam uma variedade 

de padrões respiratórios, sendo alguns com inibições pós-inspiratórias e outros 

sem essas inibições (Fig. 8D). No exemplo da figura 8D, o grau de inibição pós-

inspiratória foi quantificado como a porcentagem de redução da atividade do 

neurônio do NRT, durante a fase de pós-inspiração, em relação ao máximo de 

atividade do neurônio que ocorre durante o ciclo. Por exemplo, o índice de inibição 

foi de 100% na figura 8D1, 38 % na figura 8D2 e 0 % nas figuras 8D3 e 8D4. A 

magnitude de inibição causada pela estimulação do nervo vago e  a correlação 

entre o grau de inibição pós-inspiratória na célula em repouso foram significantes 

(r2: 0.37; [F (1, 14) = 7.7; p<0,05]; Fig. 8E).  

 O próximo protocolo experimental foi elaborado para saber se os neurônios 

responsáveis pelo rítmo respiratório precisam estar intactos para que os neurônios 

do NRT recebam as inibições do nervo vago. Os neurônios do NRT (n = 8 

neurônios em 8 ratos) foram registrados antes e depois da injeção bilateral de 



muscimol (1,75 mM – 30 nl) na coluna respiratória rostro-ventral. Os neurônios 

selecionados para o presente protocolo experimental foram aqueles que 

apresentavam um índice de inibição, durante a estimulação do nervo vago, acima 

da média (como descrito na secção 2 dos resultados, figuras 4 e 5). Como o 

esperado, a injeção bilateral de muscimol na coluna respiratória ventral produziu a 

eliminação da atividade do nervo frênico e um aumento de PAM (138 ± 5, vs. 

controle: 112 ± 2 mmHg, p<0,05) (Fig. 9A). Consistente com os resultados obtidos 

em animais com o nervo vago intacto (Fig. 7), a atividade basal dos neurônios do 

NRT não foram afetadas após a injeção bilateral de muscimol na coluna 

respiratória rostro-ventral (Figs. 9A e 9C). Da mesma maneira, a inibição 

produzida pela estimulação do nervo vago nos neurônios do NRT não foi afetada 

após a injeção de muscimol na coluna respiratória rostro-ventral (Figs. 9A e 9C). A 

localização e a disposição rostro-caudal das injeções de muscimol estão 

mostradas nas figuras 9D e 9E.   

   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Figura 8:  Inibição dos neurônios do NRT após a estimulação do  nervo vago. 
A) exemplo de um neurônio do NRT registrado ipsilateralmente ao estímulo do 
nervo vago em rato vagotomizado. Esse neurônio foi inibido com efeitos 
marcantes de limiar (L) para o nervo frênico. B) efeitos da estimulação do nervo 
vago (L, 1,5L e 2L) na atividade do nervo frênico (n = 15). C) efeitos da 
estimulação do nervo vago (L, 1,5L e 2L) na atividade do neurônio do NRT (n = 18 
neurônios em 15 ratos, * p<0,05 comparado ao basal). D: histograma baseado em 
relação a atividade do nervo frênico de 4 neurônios do NRT. Esses histogramas 
mostram a variabilidade no padrão respiratório nos neurônios do NRT. A barra 
preta indica o período pós-inspiratório. E) correlação entre a magnitude de inibição 
pós-inspiratória no repouso (ausência da estimulação do nervo vago) e a 
magnitude de inibição provocada pela estimulação do nervo vago (2L). 



 
 

Figure 9: Injeções bilaterais de muscimol na coluna  respiratória rostro-
ventral não altera os efeitos inibitórios da estimu lação do nervo vago nos 
neurônios do NRT.   
A: um neurônio do NRT foi submetido a vários níveis de estimulação do nervo 
vago (L: limiar). Muscimol foi injetado bilateralmente na coluna respiratória rostro-
ventral promovendo a eliminação da atividade do nervo frênico, aumento de 
pressão arterial (PA). Muscimol não alterou a atividade basal dos neurônios do 
NRT nem mesmo as inibições provocadas pela estimulação do nervo vago. B) 
efeitos da estimulação do nervo vago na atividade do nervo frênico antes da 
injeção de muscimol (n = 8 ratos). C) efeitos da estimulação do nervo vago na 
atividade dos neurônios do NRT antes e após a injeção de muscimol (n = 8 ratos; * 
p<0,05 relativo ao basal antes e após a injeção de muscimol). D) esquema 
mostrando o local das injeções de muscimol na coluna respiratória rostro-ventral. 
Todas as injeções foram plotadas em uma única secção coronal (Bregma = -13,3 
mm). Escala: 1 mm. E) distribuição rostro-caudal das injeções de muscimol no 
bulbo ventrolateral. 



6- Efeitos da ativação do reflexo cardio-pulmonar ( Bezold-Jarish) na 

atividade dos neurônios do núcleo retrotrapezóide 

 A injeção endovenosa de fenilbiguanida promove a ativação de receptores 

cardiopulmonares não mielinizados (Coleridge e Coleridge, 2001; Ho e cols., 

2001). Como o esperado, a injeção de fenilbiguanida, em ratos com o nervo vago 

intacto, produziu uma queda de PAM (76 ± 4 vs. controle: 112 ± 5 mmHg, p<0,05) 

e inibição da atividade do nervo frênico (Figs. 6, 10A, 10B). A injeção de 

fenilbiguanida também produziu uma atenuação da atividade dos neurônios do 

NRT (Figs. 10A e 10C).  

As injeções bilaterais de muscimol na coluna respiratória ventral foram 

capazes de eliminar a hipotensão produzida pela injeção de fenilbiguanida (118 ± 

2, vs. controle: 120 ± 2 mmHg, p<0,05) (Figs. 10A e 10B). Esse resultado era 

esperado, uma vez que a região da coluna respiratória rostro-ventral contém 

neurônios que fazem parte do reflexo Bezold-Jarish (Verberne e Guyenet, 1992). 

Muscimol reduziu o efeito inibitório produzido pela injeção de fenilbiguanida na 

atividade dos neurônios do NRT (32 ± 4%; n = 8; p<0,05; Figs. 10A-10C).  

 

 

 

 

 

 

 



 

Figure 10: Inibição dos neurônios do NRT após a inj eção de fenilbiguanida. 

A) Injeção endovenosa de fenilbiguanida (FENIL - 50 µg/kg) promove diminuição 
da pressão arterial (PA), inibe a atividade do nervo frênico e a atividade dos 
neurônios do NRT. A injeção bilateral de muscimol na coluna respiratória rostro-
ventral elimina a hipotensão e reduz o efeito inibitório provocado pela injeção de 
fenilbiguanida. B) efeitos da injeção de fenilbiguanida na PA antes e após a 
injeção de muscimol na coluna respiratória ventro-rostral. C) efeitos da injeção de 
fenilbiguanida na atividade dos neurônios do NRT. A inibição promovida pela 
injeção de fenilbiguanida na atividade dos neurônios do NRT foi medida 
analisando-se a área embaixo da curva. A área embaixo da curva foi definida 
como a região desenhada na figura A. A área embaixo da curva antes da injeção 
de muscimol foi normalizada em 100%. 



7- Efeitos da distensão do pulmão nos neurônios qui miossensíveis do 

núcleo retrotrapezóide após a injeção de muscimol n a região intersticial do 

NTS 

 O próximo experimento foi elaborado para saber se os neurônios 

quimiossensíveis do NRT recebem informações dos receptores pulmonares de 

distensão (receptores de adaptação lenta). Os receptores pulmonares de 

distensão, mais especialmente os de adaptação lenta, projetam-se para os 

neurônios de segunda ordem na região intersticial do NTS. Esses neurônios 

possuem características especiais, isto é, apresentam modulações respiratórias 

(ativação na fase inspiratória e inibições durante cada distensão pulmonar) 

(Hayashi e cols., 1996; Ezure e cols., 2002; Ezure e Tanaka, 2004; Kubin e cols., 

2006). 

 Como já descrito anteriormente, os neurônios do NRT foram selecionados 

quanto ao grau de inibição que eles recebem das inflações pulmonares (Figs. 

11A1, 11A2, 11B2). Após as injeções bilaterais de muscimol na região intersticial 

do NTS, a atividade do nervo frênico dissociou-se da ventilação mecânica (Figs. 

11A2, 11B1, 11B2). Houve uma redução da frequência respiratória (de 1,17 ± 0,02 

para 0,79 ± 0,1 Hz; p<0,01) e um aumento na duração da atividade do nervo 

frênico (de 0,34 ± 0,04 para 0,63 ± 0,1s; p<0,01). A amplitude do nervo frênico não 

foi alterada após a injeção de muscimol no NTS (98 ± 4% em relação ao controle; 

p>0,05). Em todos os animais (n = 6), a injeção de muscimol no NTS intersticial 

eliminou a inibição produzida pela distensão do pulmão na atividade do nervo 

frênico e na atividade dos neurônios do NRT (Figs. 11A1, 11C, 11D). Muscimol 

também produziu um aumento na atividade basal dos neurônios do NRT (+46 ± 



3% em relação ao controle, p<0,05; Figs. 11A1 e 11D). Esse aumento na atividade 

basal deve-se, provavelmente, à perda das inibições periódicas oriundas dos 

receptores pulmonares (Figs. 11A2 e 11B2). Muscimol injetado bilateralmente na 

região intersticial do NTS promoveu um aumento de pressão arterial média (147 ± 

5, vs salina: 103 ± 4 mmHg, p<0,05; Fig. 11A1). O aumento de pressão arterial, 

após a inibição do NTS, era esperado uma vez que essa região também contém 

neurônios envolvidos no controle cardiovascular, mais especificamente neurônios 

envolvidos no barorreflexo.  

As injeções de muscimol foram simetricamente localizadas na porção 

lateral e ventrolateral do NTS (também chamada de região intersticial) (Fig. 11E, 

círculos pretos). Em três casos, as injeções de muscimol não estavam localizadas 

no NTS intersticial (Fig. 11E, círculos brancos). Nesses casos, muscimol não foi 

capaz de promover a dissociação da atividade do nervo frênico do ciclo 

respiratório e, portanto, o efeito inibitório nos neurônios do NRT e na atividade do 

nervo frênico permaneceu intacto após a distensão do pulmão. 

  

 

 

 

 

 

 

 



Figura 11: Injeções bilaterais de muscimol no NTS i ntersticial elimina os 
efeitos inibitórios da distensão do pulmão nos neur ônios do NRT. 
A1) neurônio do NRT exposto a vários níveis de distensão do pulmão (+2, +4 e +6 
cmH2O). As injeções bilaterais de muscimol no NTS intersticial promoveram 
aumento de pressão arterial (PA) e eliminou a inibição produzida pela distensão 
do pulmão na atividade do nervo frênico e dos neurônios do NRT. A2): o neurônio 
do NRT tem um rítmo respiratório clássico de ativado e desativado antes da 
injeção de muscimol. A injeção de muscimol no NTS dissociou o rítmo respiratório 
central da ventilação mecânica e eliminou o rítmo respiratório clássico ativado-
desativado do neurônio do NRT. B1) histograma do neurônio do NRT a partir do 
nervo frênico antes e após a injeção de muscimol. B2) histograma do neurônio do 
NRT a partir da pressão traqueal antes e após a injeção de muscimol. C) efeitos 
da distensão do pulmão (+2, +4 e +6 cmH2O) na atividade do nervo frênico antes e 
após a injeção de muscimol no NTS intersticial. D) efeitos da distensão do pulmão 
(+2, +4 e +6 cm H2O) na atividade dos neurônios do NRT antes e após a injeção 
de muscimol no NTS intersticial (* p<0,05 relativo ao controle; + p<0,05 relativo ao 
controle antes da injeção de muscimol). E: esquema mostrando o local das 
injeções de muscimol na região do NTS intersticial. Escala: 1 mm. 



8- A injeção intracerebriventricular de ácido quinu rênico inibe os efeitos 

inibitórios da distensão do pulmão, mas mantém inta ctos os efeitos da 

hipercapnia nos neurônios do núcleo retrotrapezóide  

O antagonista de receptores glutamatérgicos ionotrópicos, ácido 

quinurênico, foi injetado intracerebroventricularmente (i.c.v.) enquanto registrava-

se a atividade neuronal do NRT. Os neurônios do NRT (n = 4) selecionados para o 

presente protocolo experimental apresentavam intensa inibição dos receptores 

pulmonares de distensão durante o repouso (3 neurônios totalmente inibidos, Fig. 

12B1, e um neurônio parcialmente inibido) e durante o aumento da PEP para 6 

cmH2O (Figs. 12A e 12B1). A injeção i.c.v. de ácido quinurênico (15 µM – 60 nl) 

eliminou a atividade do nervo frênico, independentemente do nível de CO2 (Fig. 

12A). Ácido quinurênico promoveu um pequeno aumento na atividade basal dos 

neurônios do NRT, bloqueou a inibição produzida pelo aumento da PEP (Fig. 12A) 

e eliminou as inibições periódicas dos neurônios do NRT coincidentes com cada 

distensão do pulmão (Fig. 12A e 12B). O limiar de disparo dos neurônios do NRT 

para as variações de CO2 não foram afetadas, mas os neurônios apresentaram 

uma elevada atividade em níveis elevados de CO2. A figura 12D mostra a 

atividade de 4 neurônios do NRT em dois níveis de CO2. O aumento da atividade 

dos neurônios dos NRT após a injeção i.c.v. de ácido quinurênico não foi 

estatisticamente diferente (Fig. 12D). 

 

 

 



 
Figura 12: Ácido quinurênico bloqueia as inibições promovidas pela 
distensão do pulmão, mas não a sensibilidade ao CO 2 dos neurônios do 
NRT. 
A) exemplo de um neurônio do NRT registrado antes e após a injeção 
intracerebroventricular (i.c.v.) de ácido quinurênico. Ácido quinurênico promoveu a 
eliminação da atividade do nervo frênico, reduziu a pressão arterial (PA), eliminou 
as inibições promovidas pela distensão do pulmão nos neurônios do NRT, mas 
não alterou a sensibilidade ao CO2 nos neurônios do NRT. As figuras expandidas 
mostram o padrão de atividade dos neurônios do NRT antes e após a injeção de 
ácido quinurênico. B1) histograma do neurônio do NRT, em relação a pressão 
traqueal, mostrando que antes da injeção de ácido quinurênico, o neurônio pára 
sua atividade durante cada distensão do pulmão. B2) histograma similar, 
mostrando que após a injeção de ácido quinurênico, o neurônio não apresenta 
mais as inibições em cada distensão do pulmão. C) relação entre a atividade do 
neurônio (mostrado em A) e o nível de CO2 expirado antes e após a injeção de 
ácido quinurênico. D) atividade dos neurônios do NRT (n = 4) em dois níveis de 
CO2 expirado antes e após a injeção i.c.v. de ácido quinurênico. 



9- Evidências eletrofisiológicas de que as células GABAérgicas do NTS 

intersticial inervam o núcleo retrotrapezóide  

 Os neurônios do NTS intersticial (n = 56) foram identificados como já 

descrito por outros pesquisadores (Ezure e cols., 2002; Ezure e Tanaka, 2004). 

Essas células apresentam um padrão de atividade fásica coincidente com as 

distensões do pulmão (monitorado pela pressão traqueal) (Figs. 13A1-13A3). A 

atividade neuronal dessas células aumenta com o aumento da PEP (Figs. 13A1, 

13A2, 13A5) e silencia-se quando a ventilação é interrompida em expiração (Fig. 

13A1). Os neurônios registrados foram encontrados em uma pequena coluna do 

NTS no sentido rostro-caudal (0,83 ± 0,04 mm lateral à linha média, n = 13 ratos).  

 A mesma região do NTS contém outros tipos de neurônios respiratórios. Os 

neurônios respiratórios encontrados apresentavam características inspiratórias (n 

= 16), (Figs. 13B1 e 13B2). Esses neurônios são inibidos quando aumenta-se a 

PEP e tornam-se ativados após a interrupção da ventilação, indicando que eles 

não são classificados como os neurônios que recebem as informações dos 

receptores de estiramento pulmonar (Fig. 13B1).  

 Trinta e seis neurônios do NTS intersticial, com características de células 

que recebem informações dos receptores de estiramento pulmonar, foram 

testados pela ativação antidrômica do NRT ipsilateral e apenas doze deles 

apresentaram-se positivos para o teste antidrômico (latência 6.3 ± 0.18 ms; média: 

5.4 - 7.5 ms) (Figs. 14A e 14B). O local do NRT que sofreu as estimulações foi 

marcado e identificado histologicamente (Fig. 14C). As estimulações foram 

localizadas na porção caudal do núcleo facial (1,8 mm lateral à linha média; -11,6 



mm caudal ao Bregma), região essa que contém a grande densidade de neurônios 

quimiossensíveis do NRT (Fig. 14D) (Mulkey e cols., 2004; Takakura e cols., 2006; 

2008; Stornetta e cols., 2006; Moreira e cols., 2007a; 2007b; Guyenet, 2008). 

 Nove das doze células do NTS intersticial que foram positivas para o teste 

antidrômico, também foram marcadas com biotinamida para poder estudar o 

fenótipo dessas células localizadas no NTS intersticial. Um exemplo representativo 

pode ser visto nas figuras 15A e 15B. A célula está localizada na região de área 

postrema, entre os axônios mielinizados que definem o trato solitário (sol). Mais 

precisamente, esse neurônio está localizado na porção intersticial do NTS, região 

que já foi descrita por receber grande número de projeções de aferências da 

laringe (Patrickson e cols., 1991; Furusawa e cols., 1996). Os neurônios marcados 

no NTS também contêm como fenótipo GAD67mRNA, classificando-os como 

células GABAérgicas (Figs. 15B, 15C1, 15C2).   

 

 

 

 

 

 

 



Figura 13: Identificação dos neurônios localizados na região intersticial do 
NTS. 

A1) exemplo de um neurônio do NTS que é ativado pela distensão do pulmão (+2, 
+4 e +6 cmH2O de PEP) e silenciado quando interrompe-se a ventilação artificial. 
A2) efeito da distensão do pulmão (+6 cmH2O) na mesma célula em maior 
aumento. A3) histograma do neurônio do NTS. Essa célula apresenta um padrão 
de atividade durante cada distensão do pulmão (monitorado pela pressão 
traqueal). A4) atividade elétrica basal (+1 cmH2O) de todos os neurônios do NTS 
registrados. A5) efeitos da distensão do pulmão (+2, +4 e +6 cmH2O) na atividade 
dos neurônios do NTS. B1) neurônio inspiratório encontrado na mesma região que 
os neurônios que recebem as aferências dos receptores de distensão pulmonar. 
Esse neurônio foi inibido quando se realizou a distensão do pulmão (+6 cmH2O). 
B2): histograma do neurônio mostrado em B1. 



 

Figura 14: Ativação antidrômica dos neurônios do NT S que se projetam para 
o NRT.  
A) exemplo de um neurônio do NTS que foi ativado antidromicamente do NRT. Os 
asteriscos mostram quando os potenciais de ação antidrômicos (a) são ausentes 
devido ao teste de colisão com os potenciais de ação dos neurônios do NTS (s). A 
seta indica o artefato da estimulação. B) Atividade elétrica basal dos neurônios do 
NTS com ou sem projeção para o NRT. C) local representativo das estimulações 
no NRT. Escala: 400 µm. D) esquema mostrando o local das estimulações no 
NRT. Escala: 1 mm. Abreviações: AD, ativação antidrômica; RPa, Rafe Pallidus. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15:  Localização e fenótipo GABAérgico dos neurônios do NTS da 
região intersticial. 
A) neurônio do NTS marcado com biotinamida (Cy-3 fluorescência vermelha, seta 
indicando neurônio). A figura representa um corte coronal e do lado esquerdo do 
bulbo. Escala: 200 µm. B) local representativo da localização dos neurônios do 
NTS marcadas com biotinamida. Escala: 400 µm. C) região representada por um 
retângulo em linhas pontilhadas na figura A (C1, neurônio marcado com 
biotinamida; C2, imagem mostra o mesmo neurônio em C1 contendo o GAD67 
mRNA). Escala: 20 µm. Abreviações: AP, área postrema; cc, canal central;  NTS, 
núcleo do trato solitário; Sol-I; região intersticial do NTS (definição de Patrickson e 
cols., 1991; Furusawa e cols., 1996); sol, trato solitário; XII, núcleo do hipoglosso. 



10- Evidências anatômicas de projeções GABAérgicas do NTS intersticial 

para o núcleo retrotrapezóide.  

 Para confirmar a presença de projeções GABAérgicas da região intersticial 

do NTS (local de maior concentração de neurônios que recebem as aferências dos 

receptores de distensão pulmonar) para o NRT, foi utilizado o transportador 

anterógrado biotinamida (BDA). O traçador anterógrado BDA foi injetado por 

iontoforese no NTS intersticial (n = 4). A localização das injeções está mostrada 

num corte representativo das figuras 16A e 16B. Um número abundante de 

terminais contendo BDA foi encontrado na região ventrolateral do bulbo (Figs. 16C 

e 16D), extendendo-se até a região do NRT (Figs. 16D-16F). Os terminais 

sinápticos são menos pronunciados no NRT do que em regiões mais caudais da 

coluna respiratória como a região do complexo pré-Botzinger e a coluna 

respiratória rostro-ventral (Fig. 16G). Ao analisarmos, simultaneamente, a 

presença do traçador anterógrado e a imunorreatividade para GABA (GAD65-67), 

observamos que uma grande proporção (63%) dos terminais sinápticos na região 

do NRT eram GABAérgicos (Figs. 17A-17C). 

 Para confirmar nossa teoria da possível projeção GABAérgica entre o NTS 

e o NRT, foi utilizado o traçador retrógrado cólera toxina B (CTB). A injeção do 

traçador retrógrado CTB foi realizada, via iontoforese, na região do NRT (n = 2) 

(Fig. 18A).  

 No nível de área postrema, os neurônios marcados pela presença de CTB 

estavam distribuídos em duas regiões do NTS. A primeira região estava localizada 

ao redor do trato solitário e incluía uma grande proporção de neurônios que 



continham a presença de GAD67 mRNA (Figs. 18B, 18C, 18D). A presença de 

GLYT2 mRNA foi detectada em uma pequena parcela dos neurônios do NTS que 

se projetavam para o NRT (Figs. 18B e 18D). A segunda região do NTS que 

continham neurônios com a presença do traçador retrógrado era a regão 

commissural do NTS. Esse segundo grupo de neurônios continha poucos 

neurônios com a presença de GAD67 mRNA (Fig. 18C). Para uma melhor 

quantificação dos neurônios GABAérgicos, que se projetavam para o NRT, a 

região lateral e medial do NTS foi dividida em dois grupos separados por uma 

linha vertical desenhada 500 µm lateral à linha média. Na região do NTS situada 

entre 0-500 µm lateral à linha média, apenas 10% dos neurônios que se projetam 

para o NRT eram GABAérgicos. Entretanto, ao analisarmos a região lateral (500-

1000 µm lateral à linha média) do NTS, 40% dos neurônios que se projetavam 

para o NRT eram GABAérgicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16: Neurônios da região intersticial do NTS enviam projeções para o 
NRT. 
A) representação esquemática do local das 4 injeções do traçador anterógrado 
BDA. Escala: 0,5 mm. B) local da injeção do traçador BDA no NTS. Escala: 400 
µm. C) terminais sinápticos marcados com BDA na região do complexo Pré-
Botzinger. Cada ponto representa uma varicosidade. O quadrado (0,5 mm2) 
delimita a região onde os terminais foram contados. Escala: 1 mm. D) terminais 
sinápticos marcados com BDA na região do NRT. O retângulo delimita a região 
onde os terminais foram contados. Escala: 1 mm. E) fotomicrografia dos terminais 
sinápticos na região do NRT (seta). Escala: 200 µm. F) fotomicrografia em maior 
aumento dos terminais sinápticos na região do NRT. Escala: 25 µm. G) média do 
número de terminais marcados com BDA na região do NRT, na região complexo 
Pré-Botzinger e na coluna respiratória rostro-ventral. 



 
 

Figura 17: Neurônios da região do NTS intersticial enviam projeções 
GABAérgicas para o NRT. 

A-C) exemplo de 2 terminais imunorreativos para GABA que foram 
anterogradamente marcados com BDA na região do NRT (A, BDA; B, 
imunorreatividade GAD65/67; C, sobreposição). Escala: 20 µm.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 18:  Localização GABAérgica e glicinérgica dos neurônios  que se 
projetam para o NRT.  
A) localização das injeções por iontoforese do traçador retrógrado cólera toxina B 
(CTB). Escala: 0,5 mm. B) painéis superiores: exemplo de 2 neurônios  
imunorreativos para CTB (Cy3, fluorescência) localizados na região intersticial do 
NTS e que contêm GAD67 mRNA (hibridização in-situ). Escala: 50 µm. Painéis 
inferiores: exemplo de 2 neurônios  imunorreativos para CTB (Cy3, fluorescência) 
localizados na região intersticial do NTS e que contêm GLYT2 mRNA (hibridização 
in-situ). Escala: 30 µm. C) localização dos neurônios imunorreativos para CTB 
numa secção representativa do NTS (região de área postrema). Escala: 200 µm. 
D) média do número de neurônios imunorreativos para CTB que expressam GAD 
67 mRNA ou GLYT2 mRNA na região do NTS. 

 

 

 

 

 

 



DISCUSSÃO 

 
 Os nossos resultados demonstraram que os neurônios quimiossensíveis do 

NRT recebem inibições dos receptores pulmonares de distensão, provavelmente 

dos receptores de adaptação lenta. Essas inibições parecem não depender dos 

neurônios responsáveis pelo 

rítmo respiratório, localizados 

na coluna respiratória, no bulbo 

ventrolateral. Essa idéia foi 

claramente demonstrada, pois 

inibições nos neurônios da 

coluna respiratória rostro-

ventral não alterou as inibições 

que os neurônios do NRT 

recebem dos receptores de 

distensão pulmonar. Os neurônios quimiossensíveis do NRT, que recebem as 

inibições dos receptores de distensão pulmonar, expressam o fator de transcrição 

Phox2b, sendo, portanto, também classificados como glutamatérgicos (Stornetta e 

cols., 2006). Essas características anatômicas enquadram-se no padrão clássico 

de neurônios quimiossensíveis localizados no NRT como já demonstrado 

anteriormente (Mulkey e cols., 2004; Guyenet e cols., 2005a; 2005b Takakura e 

cols., 2006; 2008; Stornetta e cols., 2006; Moreira e cols., 2007a; 2007b). A via de 

inibição dos neurônios do NRT é mediada por uma projeção direta dos neurônios 

inibitórios localizados no NTS intersticial (Fig. 19). Ademais, os neurônios 



quimiossensíveis do NRT são inibidos pela ativação do reflexo de Bezold-Jarish, 

sugerindo que esses neurônios recebem informações polissinápticas de 

aferências broncopulmonares de fibras C.    

 Os nossos resultados são os primeiros a mostrar que os neurônios 

quimiossensíveis do NRT podem ser inibidos pela ativação de aferências 

mielinizadas dos receptores de distensão pulmonar, bem como também pelas 

aferências broncopulmonares de fibras C. Esses dados mostram que o NRT pode 

ser considerado um importante centro integrador de respostas respiratórias pois, 

além de possuir características de células quimiossensíveis, também recebe 

informações excitatórias dos quimiorreceptores periféricos e inibitórias de 

aferências pulmonares. Com isso, o nosso trabalho está mostrando que os 

neurônios do NRT não podem representar o grupamento respiratório para-facial 

(grupamento neuronal localizado na mesma região do NRT, recentemente 

descoberto pelo grupo do Dr. Onimaru, que estaria envolvido na geração do rítmo 

respiratório em animais neonatos), pois os neurônios dessa região deveriam ser 

ativados e não inibidos pela distensão do pulmão (Onimaru e Homma, 2003; 

Kawai e cols., 2006; Feldman e Del Negro, 2006). 

 

Os neurônios quimiossensíveis do núcleo retrotrapez óide recebem inibições 

dos receptores pulmonares de distensão 

Vários são os fatores que justificam as inibições recebidas pelo NRT dos 

receptores de distensão pulmonar. Os neurônios do NRT são inibidos quando 

aumenta-se a PEP e apresentam inibições tanto durante o repouso quanto a cada 

distensão do pulmão. Ambas características (inibições fásicas a cada distensão 



pulmonar e também durante a ativação dos receptores de distensão pulmonar) 

são altamente correlacionadas com a atividade do nervo frênico e com a pressão 

traqueal (Figs. 4 e 5). Os efeitos inibitórios nos neurônios do NRT são eliminados 

após a inibição da região intersticial do NTS. Essa região do NTS contém grande 

concentração de neurônios de segunda ordem que recebem as aferências 

pulmonares dos receptores de adaptação lenta. Essas células são fasicamente 

ativadas pelos receptores de distensão pulmonar (receptores de distensão lenta) a 

cada distensão pulmonar (Otake e cols., 2001; Ezure e cols., 2002; Ezure e 

Tanaka, 2004; Kubin e cols., 2006). Os neurônios do NRT, que são inibidos a cada 

distensão do pulmão, são ativados quando se interrompe a ventilação mecânica. 

Em adição, o padrão de disparo dos neurônios do NRT torna-se mais regular após 

a interrupção da ventilação, indicando que as inibições não são oriundas dos 

neurônios responsáveis pelo rítmo respiratório. Finalmente, em ratos 

vagotomizados, os neurônios do NRT são inibidos pela estimulação da porção 

cefálica do nervo vago. 

Os animais eram traqueostomizados e, portanto, seria pouco provável que 

a ventilação mecânica produzisse a ativação de mecanorreceptores localizados no 

sistema respiratório, além dos mecanorreceptores pulmonares. Durante a 

estimulação do nervo vago, foi utilizado a aplicação de pequenos pulsos, de baixa 

intensidade, que ativam normalmente as fibras mielinizadas. Esses estímulos 

foram utilizados para promover a inibição do nervo frênico e do NRT. Entretanto, 

isso não elimina a possibilidade da contribuição dos receptores de distensão 

pulmonar rápidos nas inibições sobre os neurônios do NRT, uma vez que esses 

receptores também são mielinizados em ratos (Coleridge e Coleridge, 2001; Ho e 



cols., 2001). Porém, essas estimulações não ativam fibras não mielinizadas do 

tipo C (broncopulmonares), já que não houve efeitos cardiovasculares após a 

estimulação do nervo vago, e essas alterações cardiovasculares necessitam da 

ativação de fibras C (Sun e Guyenet, 1987).  

Portanto, os resultados são consitentes com a idéia de que o NRT recebe 

aferências dos receptores de distensão pulmonares (em especial dos receptores 

de distensão lenta mielinizados) (Kubin e cols., 2006). 

 

Neurônios do núcleo retrotrapezóide com intensa ini bição dos receptores de 

distensão pulmonar são também classificados como qu imiorreceptores 

centrais 

   Os nossos resultados indicam que os neurônios do NRT que recebem 

uma forte influência inibitória dos mecanorreceptores pulmonares constituem uma 

parte dos quimiorreceptores centrais localizados no NRT.  

Primeiro, o padrão de atividade desses neurônios varia com o nível de CO2 

expirado. Esse padrão é similar aos observados em estudos anteriores que 

primeiro definiram o NRT como um centro importante relacionado à 

quimiossensibilidade central. Vale lembrar também que o limiar de atividade dos 

neurônios do NRT é inferior ao limiar de atividade do nervo frênico. Segundo, a 

atividade basal dos neurônios do NRT, que recebem influências inibitórias dos 

receptores pulmonares, não é afetada após a injeção bilateral de muscimol na 

coluna respiratória rostro-ventral (Takakura e cols., 2006). Terceiro, esses 

neurônios do NRT expressam o fator de transcrição Phox2b (Stornetta e cols., 

2006). Esses resultados sugerem que os neurônios do NRT que recebem 



influências inibitórias pulmonares são glutamatérgicos, uma vez que todos os 

neurônios Phox2b nessa região expressam a vesícula para glutamato (VGLUT2 

mRNA) (Stornetta e cols., 2006).  Finalmente, como todos os neurônios do NRT, 

esses neurônios desenvolvem um padrão de disparo muito regular após a inibição 

da transmissão glutamatérgica com a injeção i.c.v. de ácido quinurênico. Na 

presença dessa inibição, os neurônios continuam respondendo a variações nos 

níveis de CO2 (Mulkey e cols., 2004; 2006; Guyenet e cols., 2005a).  

Com isso, concluímos que os neurônios do NRT que recebem intensas 

inibições de aferências pulmonares constituem os quimiorreceptores centrais 

previamente definidos (Mulkey e cols., 2004; Guyenet e cols., 2005; Takakura e 

cols., 2006; 2008; Stornetta e cols., 2006; Moreira e cols., 2007a; 2007b). 

 

Possível via de inibição dos neurônios do núcleo re trotrapezóide pelos 

receptores de distensão pulmonar 

Os receptores de distensão pulmonar (em especial os receptores de 

distensão lenta) ativam neurônios de segunda ordem no NTS. A maioria dessas 

células está localizada na região intersticial do NTS e são inibitórias (Ezure e 

Tanaka, 1996; 2004; Otake e cols., 2001; Ezure e cols., 2002; 2003). Expressam 

como fenótipo o neurotransmissor GABA ou uma mistura de GABA/glicina (Ezure 

e Tanaka, 2004). Esses neurônios projetam-se massivamente para a região 

ventrolateral do bulbo, bem como para a região contralateral do NTS (Ezure e 

Tanaka, 1996; Ezure e cols., 2002).   

 Uma via direta entre o NTS intersticial e o NRT parece ser uma explicação 

plausível para os presentes resultados. O efeito inibitório da distensão do pulmão 



é eliminado após a injeção de muscimol no NTS. Ademais, a injeção de muscimol 

na coluna respiratória rostro-ventral não foi capaz de eliminar as inibições nos 

neurônios do NRT promovidas pela distensão do pulmão ou pela estimulação em 

baixa intensidade da porção cefálica do nervo vago. Isso sugere que a via entre 

NTS e NRT não depende da região da coluna respiratória rostro-ventral. 

 A existência de uma via inibitória tônica direta entre o NTS e o NRT é 

compatível com resultados prévios da literatura que mostram que o bloqueio de 

receptores GABAérgicos na região do NRT estimula a respiração (Nattie e cols., 

2001a). O efeito inibitório da distensão do pulmão no rítmo respiratório (reflexo de 

Hering-Breuer) tem sido atribuído à ativação de neurônios pós-inspiratórios, 

possivelmente inibitórios, localizados no bulbo ventrolateral (Hayashi e cols., 

1996). O mecanismo responsável pela ativação de neurônios pós-inspiratórios, 

pelos receptores de distensão pulmonar, ainda não está muito bem estabelecido 

devido à presença de neurônios no NTS intersticial (recebem as aferências 

pulmonares) excitatórios com projeções para o bulbo ventrolateral (Kubin e cols., 

2006). Entretanto, essas incertezas não eliminam a possibilidade dos neurônios 

pós-inspiratórios mediarem os efeitos inibitórios sobre os neurônios do NRT. A 

favor desse mecanismo, nós achamos uma correlação positiva entre a presença 

de inibições pós-inspiratórias nos neurônios do NRT e a sua magnitude de inibição 

pela estimulação do nervo vago (Fig. 5C). Entretanto, como já mencionado acima, 

o fato da injeção de muscimol na coluna respiratória não alterar as inibições 

promovidas pela distensão do pulmão nos neurônios do NRT também sugere o 

não envolvimento dos neurônios pós-inspiratórios localizados no bulbo 

ventrolateral. Mais precisamente, esses experimentos mostram o não 



envolvimento dos neurônios pós-inspiratórios localizados na coluna respiratória 

rostro-ventral, mas não exclui a participação dos neurônios pós-inspiratórios 

localizados mais rostralmente na coluna respiratória, como por exemplo na região 

do complexo Botzinger ou até mesmo na região pontina (Song e cols., 2006). 

 Em resumo (Fig. 19), a evidência anatômica e eletrofisiológica de uma 

projeção direta dos neurônios localizados no NTS intersticial para os neurônios 

quimiossensíveis do NRT esclarece os efeitos inibitórios da ativação dos 

receptores de distensão pulmonar. Entretanto, mecanismos mais complexos, 

envolvendo interneurônios na proximidade do NRT ou mesmo na ponte não 

devem ser esquecidos. 

 

Neurônios inibitórios do NTS intersticial enviam pr ojeções para o núcleo 

retrotrapezóide 

 Os neurônios localizados no NTS ativados pela distensão pulmonar 

apresentam as mesmas características das células já descritas em gatos e ratos 

(Bonham e McCrimmon, 1990; Ezure e Tanaka, 1996; Ezure e cols., 2002). 

Evidências de que essas células recebem aferências dos receptores de distensão 

lenta do pulmão são baseadas nos seguintes critérios: 1) o padrão de atividade 

dessas células é sincronizado com a distensão do pulmão; 2) ausência de 

modulação respiratória central; 3) mediado por latências muito baixas de 

estimulações do nervo vago, sugerindo o envolvimento de fibras mielinizadas e 

monossinápticas (Ezure e Tanaka, 1996; Miyazaki e cols., 1999; Ezure e cols., 

2002). Finalmente, como em nossa preparação experimental os ratos eram 

artificialmente ventilados e paralizados, os neurônios do NTS intersticial não 



poderiam ser mediadas pela ativação de mecanorreceptores da laringe ou da 

faringe, uma vez que toda a musculatura lisa da porção inicial do trato respiratório 

estava bloqueada.  

Um pequeno debate ainda existe sobre a real localização dos neurônios 

que recebem as aferências dos receptores pulmonares de distensão no NTS 

(Kubin e cols., 2006). Dependendo do estudo, essas células estariam localizadas, 

predominantemente, lateral ao trato solitário,  no subnúcleo intersticial (Ezure e 

cols., 2002; Ezure e Tanaka, 2004) ou localizadas medialmente ao trato solitário 

(Bonham e McCrimmon, 1990). Essas discrepâncias podem ser explicadas pelo 

fato de o trato solitário não ser um trato de fibras compactas, mas sim uma 

coleção de fibras de diferentes tamanhos e geometrias com uma imprecisão na 

delimitação dos seus limites. Esse fato pode ser bem evidenciado na figura 15A. A 

região intersticial do NTS é normalmente definida como sendo uma região circular, 

pobre em mielina, localizada próximo ao fascículo dorso-medial do trato solitário 

(Fig. 15A) (Altschuler e cols., 1989). Essa região recebe aferências da laringe e 

faringe (Altschuler e cols., 1989; Patrickson e cols., 1991; Furusawa e cols., 1996). 

Nossa amostra de 56 neurônios sugere que essas células estão localizadas numa 

coluna longitudinal de aproximadamente 300 µm. Os neurônios do NTS que 

registramos no presente trabalho estão localizados na mesma região descrita 

acima, ou seja, na região ventrolateral do trato solitário, também chamado de 

região intersticial, como sugerido por outros pesquisadores (Ezure e Tanaka, 

1996; Miyazaki e cols., 1998).  



 Os neurônios do NTS enviam projeções para várias regiões da coluna 

respiratória ventral e a região dorso-pontina, regiões que também estão envolvidas 

no rítmo respiratório (Ezure e Tanaka, 1996; Ezure e cols., 2002). O presente 

estudo sugere que o NRT está entre as estruturas cerebrais que recebem 

informações diretas dos neurônios do NTS intersticial. No presente estudo, fomos 

capazes de demonstrar eletrofisiologicamente (ativação antidrômica e teste de 

colisão) que 30% dos neurônios do NTS intersticial projetam-se para o NRT. Os 

potenciais antidrômicos apresentaram uma latência relativamente longa (5,4 - 7,5 

ms), sugerindo que a via NTS – NRT consiste de fibras amielinizadas, como é o 

caso do mesmo grupamento de neurônios descrito por Ezure e Tanaka (1996). O 

fato de as latências apresentarem-se longas pode ser explicado pela possibilidade 

de estarmos estimulando axônios colaterais ao invés de axônios principais. Dessa 

forma, nos nossos experimentos, não fomos capazes de promover atividade 

antidrômica em várias latências, não podendo demonstrar definitivamente que os 

neurônios do NTS intersticial possuem um terminal sináptico no NRT ou apenas 

fibras de passagem.  

 Diante disso, realizamos experimentos anatômicos (traçadores 

anterógrados e retrógrados) que nos mostraram mais uma evidência da projeção 

entre os neurônios GABAérgicos do NTS intersticial e os neurônios 

quimiossensíveis do NRT. Os nossos experimentos confirmam e extendem as 

evidências de que a maioria das células que recebem as aferências dos 

receptores de distensão pulmonar do NTS intersticial são GABAérgicas (89%).  

 



Se os neurônios do NTS intersticial são inibitórios , como funcionaria o 

reflexo de Hering-Breuer?  

 Alguns neurônios do NTS, em especial aqueles localizados na região 

intersticial, controlam o reflexo de Hering-Breuer, encurtando a inspiração e 

prolongando a expiração (Bonham e McCrimmon, 1990; Bonham e cols., 1993; 

Hayashi e cols., 1996).  Baseando-se nas informações da literatura que diz que a 

maioria das projeções dos neurônios do NTS intersticial são ativadas por um 

potencial pós-sináptico com uma latência curta de estimulação do nervo vago, 

esse reflexo, portanto, deve ser mediado por uma ativação di-sináptica, 

envolvendo inter-neurônios expiratórios em decremento (também chamados de 

neurônios pós-inspiratórios) (Hayashi e cols., 1996; Kubin e cols., 2006). Essa 

teoria é compatível com as projeções dos neurônios do NTS intersticial e 

consistente com o fato de os inter-neurônios pós-inspiratórios inibirem os 

neurônios inspiratórios (Richter e cols., 1987) via liberação do neurotransmissor 

glicina (Ezure e cols., 2003) e/ou GABA (Okazaki e cols., 2001). Trabalhos da 

literatura mostram também a participação de neurônios do NTS intersticial 

excitatórios, apesar de nenhuma evidência anatômica mostrar a existência deles. 

Entretanto, não podemos descartar essa hipótese, já que não foi mostrado que 

100% dos neurônios do NTS intersticial eram inibitórios. Hipoteticamente, os 

neurônios excitatórios do NTS intersticial poderiam estar localizados em outra 

região do SNC que não foi explorada por nós ou por outros pesquisadores. 

 

Papel fisiológico dos neurônios do NTS intersticial  e os neurônios 

quimiossensíveis do núcleo retrotrapezóide 



 A estimulação do quimiorreflexo e a distensão do pulmão apresentam 

efeitos opostos na circuitaria respiratória (Hayashi e cols., 1996; Coleridge e 

Coleridge, 2001; Vatner e Uemura, 2001; Kubin e cols., 2006; Moreira e cols., 

2007b). Os efeitos da ativação dos quimiorreceptores e da distensão do pulmão 

são descritos na literatura como sendo aditivos ou interagindo de várias maneiras, 

dependendo da espécie, do tipo de anestésico utilizado e/ou do tipo de 

quimiorreceptor ativado (central, periférico ou ambos) (Mitchell e cols., 1982; 

Mitchell e Selby, 1988; Bajic e cols., 1994; Kubin e cols., 2006). Nossos estudos 

sugerem que a integração da quimiorrecepção e a ativação pulmonar ocorre, pelo 

menos em parte, na região do NRT. Com isso, o NRT pode ser considerado um 

importante centro de integração de informações envolvidas no controle respiratório 

(quimiorreflexo central e periférico e ainda o reflexo de Hering-Breuer). 

 

O núcleo retrotrapezóide e o reflexo de Bezold-Jari sch 

A injeção endovenosa de fenilbiguanida promove a ativação de receptores 

cardiopulmonares não mielinizados (fibras C) que expressam os receptores 5-HT3 

(Ho e cols., 2001; Verberne e cols., 2003). Sabe-se também que as aferências 

cardio-pulmonares de fibras tipo C possuem um grande número de projeções para 

o NTS no sentido rostro-caudal (Kubin e cols., 1994; 2006; Paton, 1998). A 

ativação dessas aferências promove a ativação de um conjunto de efeitos cardio-

respiratórios chamados de reflexo de Bezold-Jarish ou também chamado de 

quimiorreflexo cardio-pulmonar (Sevoz e cols., 1996; Coleridge e Coleridge, 2001; 

Verberne e cols., 2003, Sartor e Verberne, 2007; Salo e cols,. 2007). Levando-se 

em consideração que os receptores pulmonares de distensão mielinizados 



(adaptação lenta e rápida) são insensíveis à injeção de fenilbiguanida (Ho e cols., 

2001), e o fato de que essa droga inibe os neurônios do NRT, sugere-se que 

esses neurônios também recebem inibições dos receptores cardio-pulmonares. 

A via neural entre o NTS e o NRT, envolvida no reflexo cardio-pulmonar, 

ainda é especulativa. Os nossos resultados sugerem a idéia de uma via inibitória 

entre o NTS e o NRT, entretanto, não podem afirmar categoricamente que essa 

via seja direta. Várias são as evidências, inclusive em trabalhos da literatura, que 

sugerem a nossa hipótese. Primeiro, as aferências vagais que atingem o NTS e 

enviam projeções monosinápticas para o bulbo ventrolateral são extremamente 

comuns (Bailey e cols., 2006). Segundo, os neurônios quimiossensíveis do NRT 

recebem projeções diretas de dois tipos de informações que atingem o NTS, os 

receptores de distensão pulmonar e os quimiorreceptores periféricos (Takakura e 

cols., 2006; 2007b; Moreira e cols., 2007b;).  

Por outro lado, os efeitos da injeção de fenilbiguanida, na inibição dos 

neurônios do NRT, são apenas atenuados (68% dos efeitos estão intactos) após a 

inibição da coluna respiratória rostro-ventral. Logo, o fato de a inibição da coluna 

respiratória rostro-ventral atenuar o efeito inibitório dos neurônios do NRT indica 

que a via NTS-NRT não pode ser exclusivamente direta. Provavelmente, os 

efeitos da ativação dos receptores cardio-pulmonares nos neurônios do NRT deve 

envolver interneurônios localizados na coluna respiratória. O presente estudo não 

permite que cheguemos a conclusões finais sobre a via NTS-NRT envolvida no 

reflexo cardio-pulmonar. Entretanto, os presentes resultados mostram que os 

interneurônios na coluna respiratória rostro-ventral não podem ser neurônios pós-

inspiratórios. Embora vários trabalhos da literatura mostrem que os neurônios pós-



inspiratórios estão amplamente distribuídos na coluna respiratória rostro-ventral, 

são ativados pela fenilbiguanida e inibem outros tipos de neurônios respiratórios 

(Richter, 1987; Paton, 1997; Wilson e Bonham, 1997; Ezure e cols., 2003), esses 

neurônios são ativados pelos receptores de distensão pulmonar (presentes 

resultados). Então se esses neurônios pós-inspiratórios estivessem envolvidos nos 

efeitos inibitórios da fenilbiguanida nos neurônios do NRT, eles deveriam mediar 

alguma forma de inibição durante a distensão pulmonar. Essa hipótese foi 

rejeitada, pois a injeção de muscimol na coluna respiratória rostro-ventral não 

altera os efeitos inibitórios da distensão do pulmão nos neurônios do NRT. 

A injeção de muscimol na coluna respiratória rostro-ventral eliminou a 

hipotensão causada pela ativação dos receptores cardio-pulmonares. Esses 

resultados eram esperados, uma vez que a região da coluna respiratória ventral e 

a região caudoventrolateral (CVL) do bulbo se misturam (Gieroba e cols., 1995; 

Verberne e Guyenet, 1992; Sartor e Verberne, 2006). A região do CVL contém 

neurônios GABAérgicos que medeiam o componente simpático do reflexo Bezold-

Jarish (Schreihofer e Guyenet, 2003; Moreira e cols., 2007b). 

Diante disso, temos que o efeito inibitório da fenilbiguanida nos neurônios 

do NRT foi parcialmente reduzido (32%) após a injeção de muscimol na coluna 

respiratória rostro-ventral. Logo, a via entre os receptores cardio-pulmonares e o 

NRT parece ser diferente da via envolvida no controle cardiovascular do reflexo de 

Bezold-Jarish. Isso sugere também que a via dos receptores cardio-pulmonares 

envolve conexões poli-sinápticas entre o NTS e o NRT. Podemos também 

interpretar as inibições que os neurônios do NRT recebem das fibras C vagais 

(receptores cardio-pulmonares) como uma evidência de que os reflexos 



respiratórios trabalham em parte para regular a intensidade das informações 

excitatórias que o sistema respiratório recebe dos quimiorreceptores centrais 

(Moreira e cols., 2007a).  

 

Significâncias funcionais das aferências pulmonares  para o núcleo 

retrotrapezóide  

A inibição dos neurônios do NRT pela ativação de receptores pulmonares 

(receptores de distensão lenta e fibras C bronquiopulmonares) é consistente com 

a idéia de que o NRT participa do controle excitatório da respiração, em especial 

no controle da inspiração (Nattie e Li, 2000; Feldman e cols., 2003; Onimaru e 

Homma, 2003; Takakura e cols., 2006; 2007b; Moreira e cols., 2007a).  

A região do NRT constitui um grupamento neuronal que é parcialmente 

inibido após a ativação dos receptores pulmonares, mesmo em condições em que 

a atividade do nervo frênico foi completamente eliminada. A atividade do nervo 

frênico parece depender da atividade do NRT em situações de anestesia (Nattie e 

Li, 2000; Takakura e cols., 2006; 2008). A inibição dos neurônios do NRT leva a 

uma intensa inibição do nervo frênico. O limiar de atividade dos neurônios do NRT 

para os níveis de CO2 é normalmente menor do que o limiar de atividade do nervo 

frênico. Isso significa que os neurônios do NRT devem alcançar um elevado nível 

de atividade para dar início às oscilações respiratórias. Por outro lado, o NRT não 

é o único núcleo pelo qual os neurônios do NTS intersticial enviam informações e, 

por essa razão, parece mais razoável dizer que o NRT constitui mais uma região 

do SNC que recebe informações dos neurônios do NTS intersticial, promovendo a 

inibição da respiração (Ezure e Tanaka, 1996; Ezure e cols., 2002).   



 Vários trabalhos da literatura têm mostrado que o NRT constitui um grupo 

de neurônios envolvidos no controle da respiração (Dobbins e Feldman, 1994; 

Nattie e cols., 2001; Nattie, 2001b; Feldman e cols., 2003; Takakura e cols., 2006; 

2007; Moreira e cols., 2007a; 2007b). Os neurônios do NRT podem enviar 

conexões a vários segmentos da coluna respiratória (Rosin e cols., 2006), sendo 

que alguns desses neurônios parecem estar envolvidos no controle da atividade 

parassimpática brônquica (Perez Fontan e Velloff, 1997). Em animais neonatos, a 

região do NRT pode estar envolvida no controle da atividade dos músculos 

expiratórios, embora não existam ainda evidências de que os neurônios 

quimiossensíveis do NRT estejam participando do controle expiratório (Onimaru e 

Homma, 2003; Janczewski e Feldman, 2005; Onimaru e cols., 2006).  

 Diante dessas informações, algumas questões ainda permanecem não 

resolvidas com os nossos resultados.  

Será que os neurônios do NRT, que recebem intensa inibição do pulmão, 

poderiam controlar a atividade parassimpática brônquica? O tônus bronquial é 

ativado pelos quimiorreceptores centrais e periféricos, inibido pelos receptores de 

distensão pulmonar e insensível aos opióides (Perez Fontan e cols., 1998; 

Coleridge e Coleridge, 2001). Essas características são importantes para a 

descrição dos neurônios do NRT. A estimulação de receptores bronquio-

pulmonares promove um aumento do tônus bronquial (vias aéreas defensivas) 

(Coleridge e Coleridge, 2001), enquanto que essa mesma estimulação diminui a 

atividade do nervo frênico e dos neurônios do NRT (presentes resultados). Os 

neurônios do NRT não apresentam características de neurônios envolvidos no 

controle das vias aéreas. Os nossos resultados sugerem a possibilidade de 



eferências parassimpáticas brônquicas serem mais um grupamento neuronal que 

recebe informações dos neurônios quimiossensíveis do NRT. Uma segunda 

pergunta intrigante seria se os neurônios do NRT fizessem parte do grupamento 

oscilatório parafacial (Janczewski e Feldman, 2005; Feldman e Del Negro, 2006). 

Essa possibilidade parece pouco provável, pois a atividade expiratória deveria ser 

ativada pela distensão do pulmão (Hayashi e cols., 1996; Feldman e Del Negro, 

2006). Nos nossos experiementos, os neurônios do NRT são inibidos após a 

distensão do pulmão. Entretanto não podemos completamente excluir essa 

possibilidade, uma vez que o grupamento parafacial poderia estar silenciado nas 

nossas condições experimentais. 

 

O núcleo retrotrapezóide é parte integrante dos neu rônios envolvidos no 

rítmo respiratório?  

Os neurônios quimiossensíveis do NRT apresentam um padrão respiratório 

bem diferente dos neurônios que estão envolvidos no rítmo respiratório (Guyenet e 

cols., 2005a; 2005b; Fortuna e cols., 2008). As características respiratórias dos 

neurônios do NRT são complexas e suas modulações respiratórias estão mais 

pronunciadas quando os níveis de CO2 estão mais elevados. Por outro lado, as 

modulações respiratórias dos neurônios envolvidos no rítmo respiratório 

permanecem inalteradas em níveis elevados de CO2 (Fig. 20). 

Podemos interpretar que as modulações respiratórias que os neurônios do 

NRT possuem são originadas devido a uma retroalimentação dos neurônios 

envolvidos na geração e no rítmo respiratório. Esse fato pode explicar o fato da 

relação entre a atividade do nervo frênico e os níveis de CO2 expirado tornar-se 



saturado em animais vagotomizados (Guyenet e cols., 2005a; Takakura e cols., 

2006; 2008; exemplo na fig. 12). Vale lembrar também que os neurônios do NRT 

apresentam uma atividade tônica, mesmo em situações abaixo do limiar de 

atividade dos neurônios respiratórios. 

Um segundo argumento a 

respeito do não envolvimento do NRT 

no controle do rítmo respiratório é que, 

tanto em animais anestesiados quanto 

acordados, inibições dos neurônios do 

NRT não promovem anormalidades 

respiratórias assim como ocorre 

quando lesões são realizadas na região 

pontina ou no complexo Pré-Botzinger 

(Akilesh e cols., 1997; Gray e cols., 2001; Li e cols., 2006; Nattie e Li, 1994; 2000; 

Nattie e cols., 1991). Ademais, não existe nenhuma evidência de que os neurônios 

do NRT são capazes de gerar atividade marcapasso, característica normalmente 

evidente nos neurônios envolvidos na geração do rítmo respiratório (Onimaru e 

cols., 1995; Del Negro e cols., 2002; Penna e cols., 2004). Por fim, pacientes que 

apresentam a Síndrome da Hipoventilação Congênita Central, não desenvolvem 

anomalias envolvidas com o rítmo e/ou padrão respiratório (Debreuil e cols., 

2008). 

Entretanto, existem algumas evidências de que os neurônios do NRT 

possam desempenhar algum papel no rítmo respiratório. Essa evidência foi 

originada em estudos in vitro, envolvendo ratos neonatos (0 até 2 dias de vida). 



Nesse modelo experimental, foram encontrados neurônios, localizados na mesma 

região do NRT, que apresentavam atividade fásica e em sincronia com a atividade 

respiratória. Esse grupamento neuronal foi chamado de grupamento oscilatório 

parafacial (Onimaru e Homma, 2003; Onimaru e cols., 2006). Esses neurônios 

possuem atividade dupla no ciclo respiratório, isto é, possuem atividade na fase 

pré-inspiratória seguida de um perído de repouso e novamente atividade na fase 

de pós-inspiração (Onimaru e Homma, 2003). Esse grupamento neuronal é visto 

como o principal grupamento de geração do rítmo inspiratório que controlaria o 

complexo Pré-Botzinger (Feldman e Del Negro, 2006; Janczewski e Feldman, 

2005; Onimaru e cols., 2006) ou, então, que contribuiria para a geração da 

atividade expiratória (Onimaru e cols., 2006; Taccola e cols., 2007). Os autores 

das interpretações discutidas sobre o grupamento parafacial sugerem que esse 

grupamento neuronal e os neurônios do NRT, que definimos como 

quimiorreceptores centrais, são os mesmos neurônios. Entretanto, nenhuma 

evidência histológica ou fisiológica (pelo menos com a mesma condição 

experiemental) foi demonstrada até o presente momento.  

Portanto, diante das evidências obtidas na literatura e também do nosso 

próprio entendimento sobre os neurônios quimiossensíveis do NRT, podemos 

sugerir que os neurônios do NRT não são parte integrante dos neurônios 

envolvidos no rítmo respiratório. Obviamente que a possibilidade de os neurônios 

Phox2b do NRT (quimiossensíveis) apresentarem atividade ritmogênica, 

especialmente durante a fase neonatal, não pode ser descartada no presente 

momento. É também possível que os neurônios do NRT apresentem diferentes 



fenótipos e com isso apresentem atividade ritmogênica como proposta por outros 

autores (Onimaru e cols., 2006; Taccola e cols., 2007). 

 

Conclusão final  

Diante de tudo que foi discutido temos evidências importantes, que 

complementam a literatura, sobre a participação do NRT como uma região do 

bulbo ventrolateral envolvida com as informações respiratórias.  Temos que a 

região do NRT (como esperado) contém uma população de neurônios 

glutamatérgicos que expressam o fator de transcrição Phox2b. Esses neurônios 

são ativados por mudanças no pH, recebem influências excitatórias dos 

quimiorreceptores periféricos e são inibidos pela ativação dos receptores de 

distensão pulmonar. A via entre os receptores de distensão pulmonar e o NRT 

envolve uma via direta entre os neurônios localizados no NTS intersticial e o NRT. 

Os neurônios do NRT também recebem influências inibitórias dos receptores 

cardio-pulmonares. Essa última contribuição parece envolver alguma forma de 

proteção das vias aéreas, reduzindo, portanto, a atividade respiratória. 
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