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RESUMO 

 

Silva JN. Evidências anatomofuncionais da participação do núcleo retrotrapezóide na 

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

Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo; 2014. 
 

Evidências sugerem o envolvimento dos neurônios quimiossensíveis do núcleo 

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

do grupamento respiratório bulbar ventrolateral caudal (cVRG) (Janczewski, Feldman, 

2006a). Portanto, o RTN além de estar participando do controle neural da inspiração, 

também estaria participando do controle expiratório. Desse modo, o objetivo da 

presente dissertação foi esclarecer mediante a investigação anatomofuncional, a 

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

bulbar ventrolateral caudal, o fenótipo desses neurônios e os neurotransmissores 

envolvidos nessa projeção. Foram utilizados ratos Wistar adultos, pesando entre 250 a 

400 gramas, submetidos a procedimentos de injeções de traçadores anterógrado e 

retrógrado, nas respectivas regiões: RTN e cVRG, procedimentos imunoistoquímicos e 

eletrofisiológicos. Os resultados mostraram evidências anatômicas e funcionais da 

presença de projeções predominantemente excitatórias da região do RTN para o cVRG. 

Observamos também, uma pequena participação dos neurônios quimiossensíveis 

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

bulbal ventromedial não se projetam para cVRG. 

 

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

retrotrapezóide. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

Silva JN. Anatomofuctional evidences that retrotrapezoid nucleus regulates active 

expiration. [Masters thesis (Pharmacology)]. São Paulo: Instituto de Ciências 

Biomédicas, Universidade de São Paulo; 2014. 
 

Recent evidences suggest the involvement of chemosensitive neurons of the 

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

of the caudal ventral respiratory group (Janczewski, Feldman, 2006a). In this way, the 

aim of this study was to investigate a real connection between RTN and the caudal 

ventral respiratory group neurons and, if it really exists, what are the physiological 

conditions in which such pathway emerges. In this study, we will use anatomical and 

electrophysiological approaches to investigate the existence of a projection from RTN 

to caudal ventral respiratory group neurons, the phenotype of the neurons and the 

neurotransmitters involved in this projection. We also will study the involvement of the 

RTN neurons on the activation of caudal ventral respiratory group neurons. The 

experiments were performed in adult male Wistar rats (250-400g), submitted to 

immunohistochemical and electrophysiological approaches. The results showed 

anatomofunctional evidences of excitatory projections from RTN to caudal ventral 

respiratory group region. This pathway has minimal involvement of Phox2b neurons of 

RTN and do not involve serotonergic neurons of raphe. 

 

Keywords: Inspiration. Active expiration. Central chemoreceptor. Retrotrapezoid 

nucleus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 INTRODUÇÃO 

 

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

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

forma que ocorre com o controle da circulação sanguínea. Entretanto, porque o 

movimento de ar é útil para outras funções além da troca de ar (cheirar uma rosa, 

assoprar uma vela, atingir uma determinada nota musical durante o canto de uma 

ópera), durante a escala evolutiva produziu-se uma combinação de mecanismos 

involuntários e voluntários para o controle respiratório.  

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

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

mostrando a participação do bulbo na respiração foi feito em 1812 por LeGallois 

(LeGallois, 1812). Nesse estudo, ele observou que a respiração de coelhos continuava 

relativamente normal após remoção do prosencéfalo, cerebelo e porção dorsal do bulbo, 

ao passo que ela cessava após a secção da porção ventral do bulbo. Com isso, concluiu-

se que os neurônios envolvidos no controle da respiração estariam localizados na 

superfície ventrolateral do bulbo (Loeschcke, 1982). 

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

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

passiva, estágio 1) e estágio 2 da expiração (Richter, 1982, 1996). O conhecimento 

desse padrão formado por 3 fases levou a uma série de estudos que se iniciaram em 

1970 por Richter e colaboradores (Richter, 1982) em gatos anestesiados utilizando 

registros intracelulares. Esses estudos demonstraram que, durante a respiração, 

atividades fásicas são geradas na região ventrolateral do bulbo sem a necessidade de 

uma retroalimentação periférica, envolvendo uma rede neuronal coordenada por 

interações sinápticas (Smith et al., 1991) que foi chamada posteriormente de coluna 

respiratória ventral.  

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

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

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

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

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

respiratório ventrolateral rostral (rVRG) e 5) grupamento respiratório ventrolateral 

caudal (cVRG).  



 

 

 

1.1 O núcleo retrotrapezóide e a região parafacial 

 

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

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

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

neurônios localizados ventralmente à porção caudal do núcleo motor facial e muito 

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

aproximadamente 2100 neurônios no rato, os quais se estendem desde a porção caudal 



do corpo trapezóide até a região caudal do núcleo motor do facial (Takakura et al., 

2008). Os neurônios do RTN podem ser, atualmente, identificados histologicamente 

devido à combinação de marcadores glutamatérgicos (transportador vesicular do tipo 2: 

VGLUT2
+
) e imunoistoquímicos para o gene Phox2b

+
 e a ausência de marcadores 

catecolaminérgicos (tirosina hidroxilase: TH
-
) e colinérgicos (colina acetil transferase: 

ChAT
-
) (Kang et al., 2007; Stornetta et al., 2006; Takakura et al., 2008).  

Trabalhos anteriores mostraram que esses neurônios estão envolvidos na 

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

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

Takakura et al., 2006, 2008).  

Os neurônios do RTN apresentam uma atividade clássica de quimiorreceptores 

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

Takakura et al., 2006, 2008); estes apresentam uma atividade elevada em situações de 

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

hipocapnia, apresentando um limiar de disparos entre 4-5% CO2 (Mulkey et al., 2004; 

Takakura et al., 2006). O limiar de atividade desses neurônios para o CO2 é sempre 

abaixo do limiar de atividade do nervo frênico, mostrando que sua atividade é 

independente dos neurônios que controlam o ritmo respiratório (Guyenet et al., 2005a; 

Moreira et al., 2007; Mulkey et al., 2004). 

Apesar de existirem evidências de que esses neurônios sejam responsáveis pelo 

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

coluna respiratória ventral e para neurônios pré-motores que controlam a inspiração 

(Dobbins, Feldman, 1994), estudos recentes têm sugerido que a região do RTN seja 

responsável pela geração da atividade expiratória (Abdala et al., 2009; Janczewski, 

Feldman, 2006a, 2006b; Moraes et al., 2014; Pagliardini et al., 2011). Esse debate na 

literatura consiste no principal objetivo da presente dissertação.   

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

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

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

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

Homma, 1987, 2003; Tokumasu et al., 2001). Embora se tenha observado evidências da 

existência nessa região de neurônios inibitórios (Arata et al., 1998) e excitatórios 

(Janczewski et al., 2002; Onimaru et al., 2006), um recente estudo realizado por Fortuna 



e colaboradores sugeriu que em ratos adultos, o grupamento pF é formado por 

neurônios glicinérgicos do complexo de Botzinger (Fortuna et al., 2008).  

A localização do grupamento pF parcialmente sobrepõe à região do RTN 

(Feldman, Del Negro, 2006; Fortuna et al., 2008; Onimaru, Homma, 2003; Pagliardini 

et al., 2011). Os neurônios da região pF disparam durante o final da expiração (atividade 

pré-inspiratória), são inibidos durante a inspiração e exibem um segundo disparo na fase 

1 da expiração (fase pós-inspiratória). Portanto, esses neurônios também têm sido 

classificados como neurônios expiratórios bifásicos (Onimaru, Homma, 1987).  

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

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

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

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

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

 

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

nascidos, propuseram uma segunda explicação. Janczewski e colaboradores (2002) 

mostraram que a mesma atividade expiratória bifásica, originada no grupamento pF, 

controla a atividade dos músculos abdominais. Dessa forma, a nova teoria proposta 

postula que aquela mesma atividade expiratória bifásica seja gerada por um mecanismo 

diferente: um oscilador independente e separado, localizado na região do RTN, 

reciprocamente interagindo com o oscilador inspiratório do complexo pré-Botzinger. O 



acoplamento desses 2 osciladores formando, então, um mecanismo fundamental para a 

geração do ritmo respiratório (Feldman, Del Negro, 2006; Janczewski, Feldman, 2006b) 

(Figura 3). 

 

1.2 Complexo Botzinger 

  

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

se da porção caudal do núcleo motor do facial até a porção compacta do núcleo 

ambíguo. É considerada uma fonte primária de atividade expiratória (Schreihofer et al., 

1999) e contém principalmente inter-neurônios inibitórios com padrão expiratório 

(Merrill et al., 1983), que se projetam monossinapticamente para outras regiões da 

coluna respiratória (Fedorko et al., 1989; Jiang, Lipski, 1990; Merrill, Fedorko, 1984; 

Tian et al., 1998). O principal neurotransmissor dos neurônios dessa região é a glicina 

(Schreihofer et al., 1999). Interações inibitórias entre os neurônios expiratórios do BotC 

e os neurônios inspiratórios localizados mais caudalmente no complexo pré-Botzinger 

(preBotC) foram propostas como um mecanismo para geração do ritmo respiratório in 

vivo (Cohen, 1979; Ezure, 1990; Jiang,  Lipski, 1990). 

 

1.3 Complexo Pré-Botzinger  

 

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

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

neurônios essenciais para geração do ritmo inspiratório em mamíferos (Feldman et al., 



2003; Smith et al., 1991). É formado por uma população heterogênea de neurônios 

(Gray et al., 1999), mas a maioria expressa imunorreatividade para receptores NK1 e 

somatostatina além de serem glutamatérgicos (Guyenet et al., 2002) e não serem 

aminérgicos e colinérgicos (Wang et al., 2001). 

 

1.4 Grupamento respiratório ventrolateral: rostral e caudal 

 

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

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

Feldman, 1990). São neurônios pré-motores excitatórios com atividade inspiratória que 

se projetam para a região cervical da medula espinhal que controla a atividade de 

músculos inspiratórios (Liu et al., 1990; Ono et al., 2006).  

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

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

A maioria dos neurônios encontrados no cVRG possuem um padrão de disparo que 

aumenta durante a expiração e são neurônios pré-motores excitatórios (provavelmente 

glutamatérgicos, apesar do fenótipo exato não ter sido ainda identificado) que se 

projetam para o corno ventral que controla músculo abdominal e outros músculos 

expiratórios (Arita et al., 1987; Ballantyne, Richter, 1986; Iscoe, 1998).  

 

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

e do     

      grupamento respiratório ventrolateral caudal  

 

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

recrutamento de músculos expiratórios (Iscoe, 1998). O aumento da frequência de 

disparos dos neurônios do bulbo envolvidos com a expiração ativa ocorre na segunda 

fase da respiração, também chamada de fase E2. Os músculos expiratórios só são 

recrutados para a respiração durante situações em que há a necessidade de um aumento 

da demanda expiratória como, por exemplo, durante o exercício físico (Abraham et al., 

2002), em situações patológicas ou em situações de hipercapnia ou hipóxia (Fregosi, 

1994; Fregosi, Bartlett, 1988; Iizuka, Fregosi, 2007). 



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

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

do RTN/pF.  

Trabalhos recentes da literatura propõem um conceito de geradores acoplados, 

isto é, a mesma atividade expiratória bifásica é gerada por um oscilador independente e 

separado localizado no RTN/pF, que reciprocamente interage com o oscilador 

inspiratório localizado no complexo de pré-Botzinger e que o acoplamento desses 2 

osciladores formam um mecanismo fundamental para a geração do ritmo respiratório 

(Feldman, Del Negro, 2006; Janczewski, Feldman, 2006a; 2006b). Esse modelo poderá 

somente ser considerado um mecanismo fundamental para gerar o ritmo respiratório se 

o gerador expiratório for crítico para a respiração normal (eupnéia). Entretanto, Fortuna 

e colaboradores (2008) não encontraram neurônios expiratórios bifásicos ativos no 

RTN/pF em condições eupnêicas. Ao contrário, eles observaram que algumas células 

expiratórias do BotC se transformam num padrão de disparo expiratório bifásico 

durante uma situação de anóxia hipercápnica.  

Portanto, diante dessas incertezas e controvérsias com relação à verdadeira 

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

torna-se indispensável estudar, mediante investigação anatômica e fisiológica, a 

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

tipos de neurotransmissores envolvidos nessa projeção. Além disso, é importante avaliar 

a participação dos neurônios quimiossensíveis do RTN na ativação dos neurônios 

expiratórios do grupamento bulbar ventrolateral caudal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

7 CONCLUSÃO 

   

Embora grande progresso esteja sendo feito no entendimento do controle neural 

da respiração, muitas perguntas ainda permanecem abertas, principalmente no 

entendimento e identificação dos neurônios importantes para a geração da atividade 

expiratória. Os resultados do presente estudo sugerem a existência de uma projeção 

excitatória de neurônios do RTN para a região do grupamento respiratório bulbar 

ventrolateral caudal. Temos, assim, comprovação anatômica e funcional da provável 

existência desta via. Entretanto, fica clara a pequena participação dos neurônios 

quimiossensíveis Phox2b do RTN nesta via.  

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

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

população de neurônios quimiossensíveis do RTN que apresentam o fator de transcrição 

Phox2b e está também envolvida na inspiração. A segunda, alvo de estudo do presente 

projeto, é glutamatérgica, não apresenta o fator de transcrição Phox2b e não é 

serotoninérgica; além disso, sua provável função seria o envolvimento na expiração 

ativa (Figura 17). Assim, fica claro que as complexas conexões anatômicas do RTN 

sugerem que, além de desempenhar um importante papel na ativação do quimiorreflexo 

central, este núcleo também está envolvido na regulação da respiração, sendo 

responsável por recrutar músculos inspiratórios e expiratórios em uma sequência de 

eventos que depende do grau de sua ativação por CO2 ou por outros mecanismos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Figura 17: Resumo do esquema adaptado da geração do ritmo respiratório: 

“osciladores acoplados” 

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

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

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

localizam-se neurônios Phox2b
+
, envolvidos na inspiração e na quimiorrecepção central 

e que se projetam para o oscilador mais caudal, que está localizado no PreBotC e 

controla a atividade inspiratória (Feldman, Del Negro, 2006). 
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