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RESUMO 

 

FRANCIOSI, A. C. Investigação da neuroplasticidade associada ao efeito 
terapêutico da estimulação elétrica cortical em modelos animais de síndromes 
dolorosas complexas. 2016. 77 f. Tese (Doutorado em Farmacologia)  Instituto de 
Ciência Biomédicas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2016. 
 
A dor crônica é o sintoma principal de algumas síndromes complexas caracterizadas 
pela ausência de lesão no tecido nervoso, sendo agrupadas sob a denominação de 
dor disfuncional. A Fibromialgia é uma integrante deste grupo com considerável 
prevalência na população, sendo caracterizada principalmente pela presença de dor 
crônica disseminada, alterações sensoriais como sensação de inchaço, formigamento 
e perda de sensibilidade, sintomas não-sensoriais, como fadiga, sono não reparador, 
rigidez articular, além de comorbidades psiquiátricas como ansiedade e depressão. 
Com a ausência de tratamento específico, grande parcela dos pacientes 
fibromiálgicos tornam-se refratários à terapêutica farmacológica adotada. Uma 
alternativa emergente para o tratamento de pacientes refratários é a estimulação do 
córtex motor (ECM). Esta abordagem, através de técnicas não-invasivas, tem obtido 
bons resultados no tratamento de pacientes fibromiálgicos. Embora os mecanismos 
envolvidos na analgesia induzida pela ECM sejam ainda pouco conhecidos, seu efeito 
provavelmente está vinculado à modulação da plasticidade sináptica em estruturas 
neurais que compõem a matriz da dor. Assim, o objetivo deste trabalho foi reproduzir 
um modelo de fibromialgia induzido pela depleção monoaminérgica, avaliar o efeito 
antinociceptivo da ECM neste modelo e os níveis de proteínas envolvidas na 
neuroplasticidade, em áreas cerebrais relacionadas à nocicepção (corno posterior da 
medula espinal, substancia cinzenta periaquedutal (PAG) e córtex cingulado anterior 
(ACC)). Ratos da linhagem Sprague-Dawley foram tratados sub-cronicamente com 
reserpina (2 mg/kg, s.c., 3 dias consecutivos) para induzir a depleção monoaminérgica 
e foram avaliados para alterações de sensibilidade mecânica. A estimulação foi 
aplicada na área representativa da pata posterior utilizando os seguintes parâmetros: 
1 V, 210 µs e 60 Hz, por 15 minutos. As proteínas BDNF e GDNF foram quantificados 
por ELISA, e CDNF, TNF- -42, TrkB, AKT e ERK-1/2 através de western 
blot. A depleção monoaminérgica causou um aumento consistente da sensibilidade 
mecânica e a ECM foi capaz de restaurar a sensibilidade mecânica dos animais 
tratados com reserpina, tanto através da aplicação de uma única sessão, quanto com 
a aplicação de 5 sessões de estimulação. No corno posterior da medula espinal, BDNF 
diminuiu em função da depleção monoaminérgica, sendo seu níveis restaurados pela 
aplicação de ECM, que também causou aumento de BDNF no grupo Veículo. A 
fosforilação do receptor TrkB no corno posterior foi diminuído por múltiplas sessões 
de ECM concomitantes à depleção monoaminérgica. Na PAG, todas as alterações 
detectadas ocorreram no grupos tratados com Veículo, havendo aumento de GDNF 
após sessão única de ECM, e diminuição de GFAP e da fosforilação de AKT e ERK-
1/2 em decorrência de múltiplas sessões de ECM. No ACC, a aplicação de múltiplas 
sessões de ECM diminuiu a fosforilação de AKT no grupo Veículo, enquanto a 
depleção monoaminérgica causou um aumento de GFAP, que permaneceu em níveis 
normais nos grupos que receberam ECM. E ainda no ACC, a aplicação de sessão 
única de ECM aumentou os níveis de BDNF, mas somente na presença de depleção 
monoaminérgica. Assim, o efeito antinociceptivo da ECM no modelo de fibromialgia 



está associada com uma variedade de eventos neuroplásticos diferencialmente 
alterados nas estruturas envolvidas com a modulação da dor. 
 

Palavras-chave: Dor. Fibromialgia. Estimulação do córtex motor. Neuroplasticidade. 

Ratos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

FRANCIOSI, A. C. Investigation of neuroplasticity associated with the 
therapeutic effects of electrical cortical stimulation in animal models of complex 
painful syndromes. 2016. 77 p. Ph.D thesis (Pharmacology)  Instituto de Ciência 
Biomédicas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2016. 
 

Chronic pain is a major symptom of some complex syndromes characterized by 
absence of nervous tissue damage, being grouped under a denomination of 
dysfunctional pain. Fibromyalgia is a member of this group with considerable 
prevalence in the population, being characterized mainly by the presence of chronic 
widespread pain, sensory alterations as a sensation of swelling, tingling and 
numbness, non-sensorial symptoms such as fatigue, unrefreshing sleep, joint stiffness, 
and also, psychiatric comorbidities such as anxiety and depression. Without specific 
treatment, most fibromyalgic patients become refractory to the adopted 
pharmacological therapy. An emerging alternative for the treatment of refractory 
patients is the motor cortex stimulation (MCS). This approach, through non-invasive 
techniques, has obtained good results in such refractory fibromyalgic patients. 
Although the mechanisms involved in MCS-induced analgesia are still poorly 
understood, their effect is likely linked to the modulation of synaptic plasticity in neural 
structures composing the pain matrix. Thus, the objective of this study was to 
reproduce a model of fibromyalgia induced by monoaminergic depletion, evaluating 
the antinociceptive effect of MCS in this model, as well as, the levels of proteins 
involved in neuroplasticity in cerebral areas related to nociception (spinal cord dorsal 
horn, periaqueductal gray (PAG) and anterior cingulate cortex (ACC)). Sprague-
Dawley rats were treated sub-chronically with reserpine (2 mg / kg, s.c., 3 consecutive 
days) to induce monoaminergic depletion and were assessed for mechanical 
sensitivity. The stimulation was applied in the representative area of the hind paw using 
the following parameters: 1 V, 210 s and 60 Hz, for 15 minutes. BDNF and GDNF 
proteins were quantified by ELISA, and CDNF, TNF- , GFAP, OX-42, TrkB, AKT and 
ERK-1/2 by western blotting. The monoaminergic depletion caused a consistent 
increase in mechanical sensitivity and MCS was able to restore it in animals treated 
with reserpine, by the application of a single session, as by the application of 5 
sessions of MCS. In the spinal cord dorsal horn, BDNF decreased by the 
monoaminergic depletion, and its levels were restored by MCS, which also caused an 
increase in BDNF in the Vehicle group. Phosphorylation of the TrkB receptor in the 
dorsal horn was decreased by multiple session MCS concomitant with monoaminergic 
depletion. In PAG, all changes were detected in Vehicle-treated groups, being a GDNF 
increase after single session MCS, and a decrease in GFAP and phosphorylation of 
AKT and ERK-1/2 by multiple session MCS. In the ACC, multiple session MCS 
decreased AKT phosphorylation in Vehicle group, while the monoaminergic depletion 
caused an increase in GFAP, which remained at normal levels in the groups receiving 
MCS. In addition, in the ACC, a single session of MCS increased BDNF levels, but 
only in the presence of monoaminergic depletion. Thus, the antinociceptive effect of 
MCS in the fibromyalgia model is associated with a variety of differentially altered 
neuroplastic events in structures involved in pain modulation. 
 

Keywords: Pain. Fibromyalgia. Motor cortex stimulation. Neuroplasticity. Rats. 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 Dor 

A sensação dolorosa é desagradável e pode progredir para níveis debilitantes e 

prejudicar a qualidade de vida e execução das tarefas cotidianas. Fisiologicamente, a 

dor é desencadeada por estímulos potencialmente lesivos, de diversas modalidades 

(térmica, mecânica, química), tendo assim, um importante papel na manutenção da 

integridade do organismo. A função de alerta da dor é também essencial após a 

ocorrência de lesão tecidual, uma vez que assegura comportamentos de precaução 

para com a área lesada. Embora funcionais e até mesmo consideradas fisiológicas, 

as situações acima descrevem dois subtipos de dor, nociceptiva e inflamatória 

respectivamente, que diferem em características e mecanismos1. 

Diferentemente do que acontece com a dor nociceptiva e inflamatória, em que a 

sensação termina com o cessar do estímulo ou resolução do processo inflamatório, 

lesões no sistema nervoso, podem levar a um quadro de manutenção das sensações 

dolorosas, mesmo após a cura da lesão inicial. Desta maneira a dor passa a ter caráter 

patológico, sendo por isso chamada dor neuropática2. 

Curiosamente, existem ainda, situações em que as sensações dolorosas 

originam-se e são mantidas sem que sejam detectados sinais de processo 

inflamatório, ou tampouco qualquer tipo de lesão ao sistema nervoso. Estas condições 

vêm sendo chamadas de dor disfuncional, exatamente por ser postulado que a gênese 

da dor seja a disfunção do sistema nociceptivo3; 4. Algumas síndromes dolorosas 

disfuncionais possuem etiologia conhecida, como a eritromelalgia, causada por uma 

mutação com ganho-de-função no canal de sódio NaV1.7, Porém a maioria não tem 

etiologia definida, como é o caso da síndrome de dor complexa regional-tipo 1, da 

síndrome do intestino irritável e da fibromialgia4. 

 

1.2 Síndrome Fibromiálgica 

A fibromialgia é uma síndrome complexa caracterizada principalmente pela 

presença de dor crônica disseminada. Além da ocorrência de dor espontânea, a 

percepção dolorosa se apresenta de forma desproporcionalmente exagerada frente a 

estímulos nóxicos (hiperalgesia) e também pode ser evocada por diferentes 

modalidades de estímulos inócuos (alodinia). Além de dor, pode haver outras 

alterações sensoriais como sensação de inchaço, formigamento e perda de 
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sensibilidade, bem como sintomas não-sensoriais, como fadiga, sono não reparador, 

rigidez articular, além de comorbidades psiquiátricas como ansiedade e depressão. 

Por ser desconhecida a etiologia e não haver marcadores ou qualquer tipo de 

exame laboratorial, o diagnóstico da fibromialgia é essencialmente clínico. Atualmente 

o critério diagnóstico estabelecido pelo Colégio Americano de Reumatologia em 2010, 

consiste na avaliação dos sintomas através de duas escalas, uma para averiguar a 

distribuição do sintomas dolorosos (índice de dor disseminada  WPI) e outra para a 

intensidade dos sintomas dolorosos e não-dolorosos (escala de severidade de 

sintomas  SS). E para que seja satisfeito o diagnóstico, é preciso uma combinação 

de valores obtidos nas duas escalas   5 ou WPI 3-  9), que os 

sintomas avaliados por estas ferramentas estejam presentes a pelo menos 3 meses 

na mesma intensidade e que não haja doença que os justifique5.  

Apesar das variações em função do critério diagnostico utilizado e dos status 

socioeconômicos da população avaliada, as estimativas dão conta de uma 

prevalência média de 2,7% na população geral, numa proporção 3:1 de mulheres para 

homens6. Além disso, com idade média de 50 anos, estes pacientes compõem a 

população economicamente ativa. Isto, aliado ao alto grau de debilidade e baixo índice 

de qualidade de vida reportado pelos pacientes7, está associado à queda de 

produtividade, afastamentos e perda de emprego8, o que inevitavelmente implica em 

um problema de saúde-pública. 

Com relação à patogênese da fibromialgia, a ausência de lesão ou processo 

inflamatório detectável somado à complexa sintomatologia, apontam para alterações 

no funcionamento de estruturas do sistema nervoso central. Em suporte a essa 

hipótese, estudos clínicos mostram alterações nos níveis de vários 

neurotransmissores no fluido cérebro-espinal de pacientes fibromiálgicos, como 

aumento de Substância P9, Met-encefalina10, glutamato, fator de crescimento do nervo 

(NGF) e fator neurotrófico derivado do cérebro (BDNF)11, e diminuição de 

somatostatina, fator neurotrófico derivado da glia (GDNF)12 e dos metabólitos de 

noradrenalina, dopamina e serotonina13. A diminuição no turnover dos 

neurotransmissores monoaminérgicos tem um implicação direta na sinalização 

nociceptiva, uma vez que importantes regiões do sistema de controle descendente 

(bulbo rostral ventromedial (RVM) e locus ceruleus (LC)) sinalizam através desses 

transmissores (serotonina e noradrenalina, respectivamente). Adicionalmente, outra 
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evidência que sugere o envolvimento da disfunção dos sistemas monoaminérgicos 

com a neurobiologia da fibromialgia é a associação entre a ocorrência de 

polimorfismos no gene da enzima catecol O-metiltransferase (COMT) (responsável 

pelo metabolismo de monoaminas) e a severidade dos sintomas nos pacientes 

fibromiálgicos14; 15; 16. Porém, este mecanismo parece ser apenas mais um na 

constelação de alterações observadas no sistema nervoso de pacientes 

fibromiálgicos. Por exemplo, estudos utilizando tomografia por emissão de pósitrons 

(PET) demonstraram uma desregulação no sistema opioidérgico endógeno, como 

resultado da diminuição na disponibilidade de receptores µ opióide (MOR)17; 18. Esses 

resultados se alinham com o nível elevado de opióides endógenos encontrados no 

fluído cérebro-espinal dos pacientes, de modo que tal aumento crônico no tônus 

opioidérgico pode levar à dessensibização e infra-regulação dos receptores. Tais 

resultados também corroboram o fato de fármacos opióides serem ineficazes no 

tratamento da fibromialgia. Reforçando ainda mais o componente central na 

neurobiologia da fibromialgia, estudos de neuroimagem por ressonância magnética 

em pacientes fibromiálgicos mostram um aumento da conectividade entre áreas 

envolvidas com processamento da informação dolorosa como amídala, córtex 

cingulado anterior (ACC), ínsula e substância cinzenta periaquedutal (PAG)19; 20. 

Outros trabalhos mostram através de ressonância funcional, que a ativação de tais 

áreas é exacerbada em pacientes fibromiálgicos quando submetidos a um estímulo 

doloroso21; 22. 

Aliados a estas evidências, na tarefa de melhor entender os mecanismos 

fisiopatológicos da fibromialgia, modelos animais têm sido sugeridos23. Tentando 

exatamente reproduzir um achado clínico, a diminuição dos neurotransmissores 

monoaminérgicos, Nagakura demonstrou que tal depleção, farmacologicamente 

induzida pela administração de reserpina, desencadeia redução dos limiares de 

sensibilidade, alterações comportamentais associadas à depressão, além de 

reponsividade terapêutica similar à observada na prática clínica24. 

Embora tenha havido algum progresso no entendimento de alguns mecanismos 

associados a sua patogênese, o tratamento farmacológico da fibromialgia é baseado 

em inibidores de recaptação de serotonina/noradrenalina (duloxetina e minalciprana), 

anticonvulsivantes (pregabalina) e antidepressivos tricíclicos (amitriptilina), sendo que 

apenas os três primeiros possuem utilização aprovada e apenas em alguns países. E 
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ainda, a eficácia desses medicamentos é muito baixo, com apenas a minoria dos 

pacientes apresentado alívio significativo dos sintomas25. Uma opção que emerge 

para o tratamento destes pacientes refratários à terapêutica farmacológica é o uso de 

técnicas neuromodulatórias principalmente tendo o córtex motor como alvo. 

 

1.3 Estimulação do córtex motor 

A estimulação do córtex motor (ECM) como tratamento da dor neuropática é um 

procedimento recente, sendo primeiramente demonstrado por Tsubokawa no início 

dos anos 90. Neste trabalho seminal, foi demonstrado que a estimulação elétrica do 

córtex motor produzia melhor controle da dor do que a estimulação do córtex 

somatossensorial e até mesmo a estimulação do tálamo26. Desde então, a 

estimulação do córtex motor tem sido utilizada no tratamento da dor neuropática de 

diversas etiologias e que se apresentam refratárias ao tratamento farmacológico27. Do 

mesmo modo, o córtex motor vem sendo abordado como alvo de técnicas não-

invasivas como a estimulação magnética transcraniana (TMS) e a estimulação 

transcutânea por corrente contínua (tDCS). Através dessas duas técnicas, a 

estimulação do córtex motor tem mostrado resultados satisfatórios e promissores no 

tratamento da fibromialgia28; 29. 

Embora seja demonstrado que aproximadamente 80% dos pacientes 

inicialmente responsivos à estimulação epidural continuam a se beneficiar de efeitos 

significativos, uma parcela considerável dos pacientes (por volta de 40%) não 

respondem satisfatoriamente à estimulação epidural ou por TMS30; 31; 32. Felizmente, 

a responsividade ao TMS é um bom preditivo de resposta à estimulação invasiva33, e 

por conseguinte, uma forma de selecionar bons-respondedores e evitar o fracasso de 

um procedimento cirúrgico complexo. 

Para que a estimulação do córtex motor alcance resultados melhores e para um 

número maior de pacientes, é fundamental que se compreenda os mecanismos por 

trás dos efeitos. Uma característica importante da estimulação do córtex motor diz 

respeito à intensidade do estímulo. Independente da técnica utilizada, epidural ou 

TMS, a estimulação é administrada em intensidades inferiores ao limiar de resposta 

motora. Tais estímulos sublimiares são mais propensos a ativar os axônios do que 

propriamente os corpos celulares34. Deste modo, impulsos ortodrômicos e 

antidrômicos são conduzidos a áreas distantes do córtex motor35. Tal característica 



22

fornece o substrato neurobiológico para dois aspectos do efeito terapêutico da ECM, 

a ativação de áreas envolvidas no processamento da informação dolorosa e os efeitos 

de longo prazo associados à neuroplasticidade. 

Com relação à ativação de áreas relacionadas ao processamento da informação 

dolorosa, também chamada de matriz da dor, estudos de neuroimagem demonstraram 

que a ECM desencadeia aumento no fluxo sanguíneo no ACC e na ínsula anterior 

(associados aos aspectos afetivos da dor), no tálamo lateral e medial (importante relé 

da circuitaria nociceptiva) e no tronco cerebral (origem das projeções descendentes)36; 

37. Similarmente, trabalhos realizados em animais experimentais demostram o mesmo 

perfil de atividade neuronal (imunoreatividade à proteína Fos), sendo aumento de 

expressão no ACC e PAG, e diminuição da expressão no tálamo ventral/lateral e no 

corno posterior da medula espinal38. Reforçando o papel da ativação do circuito 

descendente no efeito da ECM, a administração do antagonista opióide naloxona, 

sistemicamente39 ou microinjetado na PAG40, bem como a inibição farmacológica do 

RVM41, que recebe projeções da PAG, revertem o efeito antinociceptivo da ECM. 

Adicionalmente, corroborando a hipótese de que, além da ativação do circuito 

descendente, a ECM também opere através da ativação de circuitos envolvidos nos 

aspectos emocionais da dor42, um estudo de ressonância magnética funcional em 

animais demonstrou que o efeito antinociceptivo da ECM está associado à diminuição 

na atividade do córtex pré-frontal43. Ainda, outro trabalho utilizando uma abordagem 

comportamental com a aplicação de condicionamento operante demonstrou que a 

ECM apresenta efeito sobre dor espontânea em ratos com lesão medular, efeito este, 

que envolve mecanismos de recompensa44. 

Apesar destas evidências, pouco se sabe a respeito dos mecanismos 

moleculares, principalmente os associados ao efeito tardio da ECM. Nesse sentido, 

algumas possibilidades emergem das características dos impulsos elétricos gerados 

pela ECM, como citada anteriormente. Por exemplo, enquanto os impulsos 

ortodrômicos podem influenciar a plasticidade sináptica aumentando a liberação de 

neurotransmissores do terminal pré-sináptico, os impulsos antidrômicos podem levar 

a liberação de transmissores retrógrados ou modificar a disponibilidade e a cinética 

de receptores pós-sinápticos, e assim modular fenômenos plásticos. Porém a maneira 

como tais fenômenos neuroplásticos tomam lugar na estimulação do córtex motor, 

continuam pouco compreendidos. 
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1.4 Neuroplasticidade 

A plasticidade sináptica nada mais é senão o remodelamento morfológico e 

funcional da sinapse culminando com a alteração de sua atividade, seja no sentido do 

aumento ou da diminuição da sua eficiência. O aumento da eficiência sináptica, por 

exemplo, pode ser desencadeado por diversos tipos de eventos celulares e que 

impactam em seu decurso e duração, dentre os quais, a ativação de proteínas de 

sinalização, a incorporação de receptores e canais à membrana e a ativação da 

transcrição gênica45. Cada vez mais moléculas são associadas à neuroplasticidade 

na dor patológica, porém algumas já figuram como clássicos, dado o volume de dados 

que reforçam suas importâncias. Por exemplo os receptores glutamatérgicos N-metil 

D-Aspartato (NMDA) e -Amino-3-hidroxi-5-metil-4-isoxazol propiônico (AMPA), 

proteínas quinases como proteína quinase C (PKC) e quinase regulada por sinal 

extracelular (ERK), fatores de transcrição como proteína de ligação ao elemento 

responsivo do AMP cíclico (CREB) e fatores neurotróficos e seus receptores como 

BDNF e quinase relacionada à tropomiosina B (TrkB)46. 

Os fatores neurotróficos ou neurotrofinas, além de essenciais para a 

diferenciação e sobrevivência de linhagens neuronais durante o desenvolvimento, têm 

mostrado possuir papel chave na plasticidade sináptica em diversas regiões do 

sistema nervoso47. O BDNF ao ligar-se à isoforma completa de seu receptor específico 

TrkB desencadeia uma atividade catalítica de autofosforilação, seguida pela 

fosforilação de sítios de ligação à enzimas, como a fosfolipase C- , e a ativação 

sequencial de cascatas de sinalização que culminam, por exemplo, com a ativação da 

proteína quinase dependente de cálcio/calmodulina II (CamKII) que leva à 

incorporação de vesículas contendo receptores à membrana plasmática ou a ativação 

de ERK-1/2 que transloca ao núcleo e por sua vez ativa o fator de transcrição CREB48; 

49; 50.  

Não obstante a sua elaborada cascata de sinalização, BDNF merece ainda um 

lugar de destaque devido à complexidade de mecanismos que controla e a que está 

submetido, como a regulação epigenética da expressão via microRNA51, secreção de 

forma não-processada e madura52, que interagem com diferentes receptores53, 

liberação por dendritos e sinalização autócrina54, além de localização pré- e pós-

sináptica de pelo menos 3 isoformas distintas de seu receptor55; 56. 
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A demonstração de que BDNF é essencial para a plasticidade sináptica 

hipocampal e a formação e consolidação da memória levou a um grande interesse por 

esta família de proteínas e suas funções57. Isto desencadeou a descoberta de novos 

fatores neurotróficos, como a famílias dos fatores neurotróficos gliais58 e nos últimos 

anos, de novos integrantes como o fator neurotrófico dopaminérgico cerebral (CDNF) 

e fator neurotrófico derivado de astrócitos mesencefálico (MANF)59. Apesar de não 

serem conhecidos os seus receptores, sabe-se que estas neurotrofinas 

desempenham função protetora de neurônios dopaminérgicos em modelos animais 

de lesão induzida por 6-hidroxi-dopamina e 1-metil-4-fenil-1,2,3,6-tetraidropiridina 

(MPTP)60; 61, provavelmente através do mecanismo de proteção ao estresse do 

retículo endoplasmático62. 

Além da plasticidade funcional decorrente da interação entre os elementos 

moleculares citados, as células gliais perfazem junto aos neurônios os elementos 

celulares que estabelecem a plasticidade estrutural. Embora amplamente 

estabelecido o papel do astrócitos e da micróglia nas situações patológicas como a 

dor neuropática63; 64, vem sendo demonstrado que ambas células gliais também 

desempenham importante papel na neuroplasticidade de condições fisiológicas, como 

a seleção e eliminação de sinapses em processos cognitivos e de memória65; 66. 

Tendo em vista que fenômenos neuroplásticos estão associados ao efeito 

terapêutico da estimulação do córtex motor, e que a fisiopatologia da síndrome 

fibromiálgica também esteja associada a tais fenômenos, é essencial entender de que 

forma se estabelecem as alterações moleculares e celulares subjacentes à doença e 

à terapia, e de que maneira elas interagem para culminar na resolução ou melhora 

dos sintomas. 
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2 OBJETIVOS 

 

Neste projeto foi avaliado o efeito antinociceptivo da estimulação elétrica do córtex 

motor de ratos submetidos a um modelo de fibromialgia, bem como os possíveis 

mecanismos envolvidos neste efeito. Para tanto, os objetivos específicos foram:  

1. Reproduzir o modelo de fibromialgia através da depleção monoaminérgica 

induzida pela administração sub-crônica de reserpina. 

2. Avaliar as alterações sensoriais induzidas no modelo por meio da avaliação de 

sensibilidade mecânica cutânea (von Frey) e sensibilidade mecânica profunda 

(PinPrick). 

3. Avaliar o efeito antinociceptivo da estimulação elétrica do córtex motor, por 

meio de um protocolo de estimulação única e um protocolo de estimulação múltipla. 

4. Avaliar os níveis das neurotrofinas BDNF, GDNF e CDNF, da citocina TNF-  

das proteínas gliais GFAP (astrócitos) e OX-42 (micróglia), do receptor TrkB (formas 

fosforilada e total) e das proteínas AKT e ERK-1/2 (formas fosforilada e total) em 

extratos obtidos do córtex cingulado anterior, substância cinzenta periaquedutal e 

corno posterior da medula espinal. 
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3 MATERIAL E MÉTODOS 

3.1 Animais 

Os experimentos foram realizados em ratos machos da linhagem Sprague-

Dawley, pesando entre 160 e 170 g ao início dos procedimentos experimentais, 

oriundos do biotério do departamento de Anatomia do Instituto de Ciências 

Biomédicas da Universidade de São Paulo (ICB-USP). Os animais foram transferidos 

para o laboratório e mantidos em salas de experimentação com temperatura (23 ± 2 

°C) e umidade (80%) controladas, ciclo claro:escuro de 12:12 horas e livre acesso à 

ração e água. Os animais foram manipulados de acordo com os princípios 

preconizados no guia para o uso ético de animais de laboratório envolvendo dor e 

nocicepção67 e aprovado pela Comissão de Ética para o Uso de Animais (CEUA) do 

ICB-USP (#081/2012). Os animais foram sacrificados em câmara de CO2 ou por 

deslocamento cervical sob anestesia (quando houve coleta de tecidos), e descartados 

segundo os procedimentos de rotina do laboratório. 

 

3.2 Indução do modelo de Fibromialgia (depleção monoaminérgica) 

Após aproximadamente 5 dias de aclimatação à sala de experimentação, os 

animais receberam injeção subcutânea (s.c.) de reserpina na dose de 2 mg/kg por 3 

dias consecutivos24. Animais do grupo controle receberam veículo (0,5% ácido 

acético) no mesmo volume (1 ml/kg). Em função do incômodo causado pelo veículo 

de diluição, os animais foram anestesiados com isoflurano (4% para indução e 2% 

para manutenção da anestesia, respectivamente). 

 

3.3 Implantação de eletrodos cranianos e estimulação elétrica  

Os animais tiveram os eletrodos implantados 3 dias antes da indução do modelo 

de fibromialgia. Para isso, foram anestesiados com uma combinação de cetamina (82 

mg/kg), xilazina (7,5 mg/kg) e acepromazina (2,75 mg/kg), além de anestesia local do 

l). Com o crânio fixado no estereotáxico, dois 

pequenos orifícios foram trepanados sobre o córtex motor direito e dois eletrodos 

foram implantados sobre a área representativa da pata (-1,0 mm rostral e 1,5 mm 

caudal ao bregma, e 1,5 mm lateral à linha média) mantendo-se a integridade da dura 

mater39. Parafusos foram posicionados 4 a 6 mm de distância dos eletrodos e serviram 

de ancoragem para a resina acrílica usada na fixação dos eletrodos e conectores. Ao 
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término da cirurgia os animais receberam uma dose de anti-inflamatório (meloxicam 1 

mg/kg, s.c.) e de antibiótico (amoxicilina 100 mg/kg, s.c.), e foram mantidos em 

recuperação pós-cirúrgica por 3 dias. 

Para a estimulação elétrica do córtex motor, os animais foram conectados por 

cabos ao estimulador (Test Stimulator 3625, Medtronic®) e receberam 15 minutos de 

estimulação. Os parâmetros configurados foram amplitude de 1 V, frequência de 60 

68. Os animais controle (Sham) tiveram apenas os 

cabos conectados, sem qualquer tipo de estimulação elétrica. 

 

3.4 Monitoramento das alterações sensoriais  

Sensibilidade mecânica profunda: Foi utilizado o teste de PinPrick, aplicado à 

pata traseira, como descrito por Tal e Bennett69. Com os animais confinados em caixas 

acrílicas, sobre uma tela de metal, uma agulha 23G sem bisel foi aplicada 

perpendicularmente à superfície plantar. As respostas comportamentais foram 

cronometradas e classificadas de acordo com a seguinte escala: 0 = sem resposta; 1 

= sacudida, chacoalhada ou batida rápida (menos de 1 s); 2 = batida ou chacoalhada 

repetida, ou guarda por até 3 s; 3 = batida, chacoalhada, guarda por mais de 3 s ou 

lambida; 4 = batida, chacoalhada, guarda e lambida por mais de 3 s; 5 = anteriores 

com vocalização70. 

Sensibilidade mecânica cutânea: Foi determinada para a pata posterior através 

da aplicação de filamentos de von Frey na superfície plantar, segundo método descrito 

por Chaplan71. Neste teste, foram usados 9 filamentos (3.22, 3.61, 3.84, 4.08, 4.31, 

4.56, 4.93, 5.18, 5.46), sendo que o teste se inicia com a aplicação do filamento 

intermediário. Quando o animal responde ao estímulo aplicado, passa-se ao filamento 

de menor calibre, e quando não responde, ao de maior calibre. Ao obter-se uma 

sequência de reposta negativa seguida de resposta positiva inicia-se a contagem de 

6 respostas que servem como parte do cálculo do limiar. O limiar foi calculado através 

da fórmula 10 , onde Xf é o valor do último filamento aplicado, K é o valor 

referente à sequência a média das diferenças (em 

log) dos filamentos utilizados (0.28 para a sequência utilizada). 
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3.5 Coleta de tecidos 

Ao término das medidas comportamentais, os animais foram sedados com 

isoflurano e eutanasiados através de deslocamento cervical. A cabeça foi cortada e 

mantida no gelo enquanto a medula espinal era extraída. Esta foi retirada do canal 

espinal através de extrusão hidráulica com salina, e dissecada sob microscópio 

cirúrgico para obtenção do quadrante dorsal esquerdo (compreendendo o corno 

posterior) da região da intumescência lombar. O encéfalo foi cuidadosamente 

removido do crânio e posicionado em uma matriz de corte mantida resfriada. Com 

auxílio de um atlas de encéfalo de rato, o encéfalo foi seccionado em fatias de 2 mm 

de espessura, posicionadas em uma superfície resfriada e punchs de 2 mm de 

diâmetro foram obtidos das regiões compreendendo a PAG e o ACC. Os tecidos 

coletados foram acondicionados em microtubos e mantidos a -80 °C até o 

processamento. 

 

3.6 Extração de proteínas 

Para a extração de proteínas, os tecidos foram homogenizados em tampão de 

lise resfriado, com o auxílio de um pistilo plástico acoplado a um motor manual 

(Kontes®). O tampão de lise era composto por 137 mM NaCl, 20 mM Tris pH 8.0, 1% 

Igepal, 10% glicerol e 0.25% de deoxicolato de sódio, suplementado com inibidores 

de protease e fosfatase (cOmplete  ULTRA e PhoSTOP , ROCHE). Os 

homogenatos foram incubados em gelo, sob agitação, por 10 minutos, seguidos por 

centrifugação a 10000 x g por 15 minutos a 4 °C. Os sobrenadantes foram transferidos 

para novos microtubos e armazenados até a realização dos ensaios de ELISA e 

western blot, com exceção de uma alíquota que foi utilizada para a quantificação das 

proteínas totais. Estas foram determinadas através de um ensaio compatível com 

detergentes (DC  Assay, Bio-Rad®) e utilizando albumina bovina de alta 

pureza como padrão. 

 

3.7 ELISA 

Os fatores neurotróficos BDNF e GDNF foram quantificados utilizando-se kits 

EMAX® ImmunoAssay (Promega®). Os ensaios foram executados de acordo com os 

protocolos estipulados pelo fabricante. Com o intuito de medir apenas as formas 

maduras livres de ambos fatores neurotróficos, a etapa de acidificação das amostras 
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foi omitida. As amostras foram diluídas de acordo com os tecidos analisados, sendo 

ACC e PAG (1:7) e medula espinal (1:8) e avaliadas em duplicata. De acordo com o 

protocolo, as absorbâncias foram medidas em 450 nm em um leitor de microplacas 

(Sinergy  2, BioTek®) e as concentrações das amostras determinadas pela 

regressão linear da curva padrão. Então, os níveis de BDNF e GDNF foram 

normalizados pela concentração proteica total, previamente obtidas, de cada 

respectiva amostra. 

 

3.8 Western blot 

De acordo com a concentração proteica em cada amostra, o volume adequado 

para 30 µg de proteína foi acrescido ao mesmo volume de tampão Laemmli 2 X, 

suplementado com 2-mercaptoetanol (710 mM). As amostras foram então 

homogenizadas e aquecidas a 95 °C por 5 minutos. Em seguida, as amostras foram 

aplicadas em gel de poliacrilamida consistindo em camada de concentração a 4%, 

seguido do gel de separação em gradiente de 5 a 15%. A eletroforese foi realizada 

em tampão Tris-glicina-SDS, por aproximadamente 150 minutos a 100 V (constante). 

Ao término da corrida, foi realizada a transferência para membranas de nitrocelulose 

através do método semi-seco. Para tal, foi utilizado o kit Trans- RTA 

Mini (Bio-Rad®) e o sistema Turbo Transfer configurado em 15 minutos, 25 V e 1,3 A 

(constante). A eficiência da transferência foi monitorada pela coloração da membrana 

(PonceauS) e do gel (Bio-Safe ). Após a inspeção da coloração com PonceuS, as 

membranas foram lavadas com água ultrapura e TBS, para remoção do corante, e em 

seguida incubadas em solução de bloqueio (3% albumina em TBS/T) por 1 hora. Após 

o bloqueio, as membranas foram cortadas em tiras horizontais, de acordo com as 

faixas de peso molecular de interesse. Estas membranas foram então incubadas com 

os anticorpos primários (tabela 1), dissolvidos em solução de bloqueio, por 

aproximadamente 20 horas, a 4 °C, sob agitação constante. Subsequentemente, as 

membranas foram lavadas em TBS/T por 5 minutos, três vezes, e incubadas com os 

anticorpos secundários (tabela 2) dissolvidos em solução de bloqueio, por 1 hora à 

temperatura ambiente e agitação constante. Ao término da incubação as membranas 

foram lavadas por 2 vezes de 5 minutos em TBS/T e uma lavagem de 5 minutos em 

TBS. No caso de anticorpos conjugados a peroxidase (HRP), as membranas foram 

incubadas com substrato quimiofluorescente ECL Plus (Thermo ) 
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por 5 minutos. As membranas foram então avaliadas em um fotodocumentador 

UVITEC (Cambridge) e as intensidades das bandas quantificadas pelo software UVI-

1D. 

As proteínas de interesse foram normalizadas pelo controle endógeno -Actina). 

Para proteínas fosforiladas, a forma fosforilada foi normalizada pela proteína total. Em 

ambas situações as intensidades relativas foram então normalizadas à condição 

controle. 

 

Tabela 1  Lista de anticorpos primários utilizados 
Alvo Epítopo Host Fabricante # catálogo Diluição 
TrkB p-Tyr817 Coelho Abcam ab81288 1:500 
TrkB Total Camundongo BD 610102 1:500 
OX-42 Total Camundongo BD 550299 1:500 
AKT p-Thr308 Coelho CellSignaling 2965 1:500 
AKT Total Camundongo CellSignaling 2920 1:1000 
ERK-1/2 p-Thr202/Tyr204 Coelho CellSignaling 4370 1:500 
ERK-1/2 Total Camundongo CellSignaling 4696 1:1000 
GFAP Total Camundongo Sigma G3893 1:1000 
TNF-  Total Coelho Abcam ab6671 1:500 
CDNF Total Coelho Sigma PRS4343 1:500 

-Actina Total Camundongo Sigma A5316 1:5000 
 

Tabela 2  Lista de anticorpos secundários utilizados. 
Alvo Conjugado Host Fabricante # catálogo Diluição 
IgG de Coelho Alexa Fluor® 790 Burro Jackson 711-655-152 1:20000-

1:40000 
IgG de 
Camundongo 

Alexa Fluor® 790 Burro Jackson 715-655-150 1:20000-
1:40000 

IgG de 
Camundongo 

Peroxidase (HRP) Burro Jackson 715-035-151 1:40000 

 

3.9 Análise Estatística 

Os resultados obtidos estão expressos como média ± erro padrão da média 

(e.p.m). A análise dos resultados comportamentais foi realizada pela análise de 

variância de duas vias com medidas repetidas (Two-way ANOVA), seguida pelo teste 

de Tukey. A análise dos resultados de ELISA e western blot foi realizada pela análise 

de variância (ANOVA), seguida pelo teste de Tukey ou pelo teste de Kruskal-Wallis 

seguido pelo teste de Dunn quando os dados não seguiram uma distribuição normal. 

As análises estatísticas e a confecção dos gráficos foi realizada com o programa 

GraphPad Prism© (versão 6.01). 
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3.10 Desenho experimental 

A figura 1 ilustra de forma resumida o desenho experimental. Os animais foram 

recebidos do biotério do ICB e habituados por 5 dias (-12 a -7) na sala de 

experimentação do laboratório. Então foram realizadas as medidas comportamentais 

basais, seguidas do procedimento de implantação de eletrodos. Os animais foram 

mantidos em recuperação pós-cirúrgica por 3 dias (-6 a -2), e posteriormente realizada 

a indução do modelo de fibromialgia (-2 a 0). Para o protocolo de sessão única de 

ECM, os animais foram submetidos às avaliações comportamentais Pré- e Pós-

estimulação, sendo então eutanasiados para a coleta de tecidos (7). Para o protocolo 

de sessões múltiplas de ECM, os animais foram submetidos à uma avaliação 

comportamental Pré-estimulação e então iniciou-se sessões diárias de ECM por 5 dias 

(3 a 7). No último dia de aplicação de ECM, foram realizadas medidas 

comportamentais Pré- e Pós-estimulação, seguido da eutanásia para a extração dos 

tecidos (7). 

Figura 1  Desenho experimental e linha do tempo. 
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4 RESULTADOS 

4.1 Estabelecimento da dose de reserpina para indução de sensibilidade mecânica 
em ratos 

A administração de reserpina induziu diminuição no limiar de sensibilidade 

mecânica. Como demonstrado na figura 2, o efeito foi induzido apenas pela dose de 

2 mg/kg. Também é observado que o efeito foi significativo até o sétimo dia, 

retornando a níveis similares ao basal no décimo quarto dia. Assim, a análise de 

variância revelou um efeito significativo do tempo (F2,36=6,60; p=0,0036) e da dose 

(F2,36=3,41; p=0,0440). Devido à ausência de medida no primeiro dia para o grupo 

tratado com 1 mg/kg de reserpina, os dados dos demais grupos para este tempo foram 

incluídos no gráfico mas omitidos da análise estatística. No entanto, uma análise 

separada realizada com os grupos veículo e reserpina 2 mg/kg demonstrou um efeito 

significativo da reserpina no primeiro dia quando comparado ao grupo veículo, bem 

como com sua medida basal. 

 

Figura 2  Decurso temporal do limiar de sensibilidade mecânica cutânea avaliado 
com monofilamentos de von Frey em ratos tratados com reserpina ou veículo. 
Os dados estão representados como a média ± e.p.m. ** p<0,01 comparado ao grupo Veículo, 
### p<0,001 comparado à medida Basal. Two-way ANOVA, seguido do pós-teste de Tukey. 

 

4.2 Efeito da estimulação do córtex motor (aplicação única) sobre a sensibilidade 
mecânica de ratos submetidos à depleção monoaminérgica 

Na figura 3, as barras apresentadas nos gráficos se referem a uma medida basal 

(Bas), uma medida antes da estimulação (Pré) e uma medida após a estimulação 

(Pós), sendo Pré e Pós, no 7º dia após a indução da depleção monoaminérgica. 
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O gráfico A mostra o efeito da ECM sobre a sensibilidade mecânica cutânea de 

animais submetidos à depleção monoaminérgica (Reserpina), bem como animais do 

grupo Veículo. De acordo com o resultado da análise two-way ANOVA (F3,87=7,919, 

p<0,0001) e o pós-teste de Tukey, é possível observar que a administração de 

reserpina provoca uma diminuição significativa no limiar de sensibilidade (medida 

Pré), tanto comparado à sua medida basal quanto comparado ao grupo 

Veículo+Sham. Também é demonstrado o efeito da estimulação (F2,87=18,10, 

p<0,0001), sendo possível observar o reestabelecimento do limiar no grupo 

Reserpina+ECM quando comparado à medida pré-estimulação. Diferentemente, nos 

animais tratados com reserpina e submetidos à falsa estimulação (Reserpina+Sham), 

o limiar continuou significativamente reduzido quando comparados à sua medida 

basal e ao grupo Veículo+Sham. 

Nos gráficos B e C estão apresentados os efeitos da ECM sobre a sensibilidade 

mecânica profunda de animais submetidos à depleção monoaminérgica (Reserpina) 

e do grupo Veículo, aferida por dois parâmetros do teste de PinPrick, score nociceptivo 

e tempo gasto em respostas nocifensivas (B e C, respectivamente). Como observado, 

os resultados foram idênticos em ambos os parâmetros, sendo que a administração 

de reserpina provocou aumento significativo da sensibilidade mecânica, quando 

comparado às medidas basais, bem como quando comparados ao grupo administrado 

com veículo (Score Nociceptivo: F3,81=29,90 p<0,0001; Tempo gasto: F3,81=6,819 

p=0,0004). Do mesmo modo, a two-way ANOVA também demonstrou o efeito da 

estimulação em ambos os parâmetros (Score Nociceptivo: F2,81=28,43 p<0,0001; 

Tempo gasto: F2,81=5,034 p=0,0087), e assim como observado para sensibilidade 

cutânea, a estimulação foi capaz de restaurar a sensibilidade do grupo 

Reserpina+ECM a níveis próximos ao basal e ao grupo Veículo+Sham. Como 

observado também, a falsa estimulação é incapaz de alterar o aumento de 

sensibilidade induzida pela depleção monoaminérgica (Reserpina+Sham), 

permanecendo significativa quando comparada à sua medida basal e ao grupo 

Veículo+Sham. 
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Figura 3  Efeito da aplicação de uma única sessão de estimulação elétrica do córtex 
motor (ECM) sobre a sensibilidade mecânica de ratos submetidos à depleção 
monoaminérgica (Reserpina) e Veículo.  
O gráfico A mostra o limiar de sensibilidade mecânica avaliado através de monofilamentos de 
von Frey. Os gráficos B e C mostram dois parâmetros obtidos pelo teste de PinPrick. Sham 
designa o procedimento de falsa estimulação. Os dados estão representados como a média 
± e.p.m. Two-way ANOVA, seguido pelo teste de Tukey, * p<0,05 quando comparado aos 
grupos indicados. 
 

4.3 Efeito da estimulação do córtex motor (cinco sessões) sobre a sensibilidade 
mecânica de ratos submetidos à depleção monoaminérgica 

Na figura 4, as barras apresentadas no gráfico se referem a uma medida basal 

(Bas), uma medida no 3º dia, antes do início da primeira sessão de estimulação, e 

duas medidas no 7º dia, uma antes da quinta sessão de estimulação (Pré) e outra 

após a referida sessão de estimulação (Pós). 

No gráfico A está demonstrado o efeito de sessões múltiplas de ECM sobre a 

sensibilidade mecânica cutânea de animais submetidos à depleção monoaminérgica 
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(Reserpina), bem como animais do grupo Veículo. A estatística two-way ANOVA 

mostrou um efeito tanto da administração de reserpina (F3,124=53,02 p<0,0001), bem 

como da aplicação do protocolo de estimulação (F3,124=39,51 p<0,0001). De acordo 

com o pós-teste de Tukey, foi possível notar que a administração de reserpina 

provocou uma diminuição significativa no limiar de sensibilidade já no 3º dia, tanto 

comparada à sua medida basal, quanto comparado ao grupo Veículo+Sham. E que 

esta diminuição permaneceu significativa no 7º dia (medida Pré), com relação à 

medida basal e ao grupo Veículo+Sham. No grupo tratado com reserpina e submetido 

à falsa estimulação (Reserpina+Sham) o limiar permaneceu significativamente 

reduzido (medida Pós). Também foi possível observar que este protocolo de 

estimulação reestabeleceu o limiar do grupo Reserpina+ECM, sendo a medida aferida 

após a última sessão (Pós) similar aos valores basais e do grupo Veículo+Sham. 

Notou-se também que sob este protocolo, a estimulação foi capaz de aumentar o 

limiar mecânico de animais tratados com veículo, sendo significativo quando 

comparado à medida Basal e ao grupo Veículo+Sham.  

Nos gráficos B e C estão apresentados os efeitos das sessões múltiplas de ECM 

sobre a sensibilidade mecânica profunda em animais submetidos à depleção 

monoaminérgica (Reserpina) e do grupo Veículo, aferida pelos parâmetros do teste 

de PinPrick, score nociceptivo e tempo gasto em respostas nocifensivas (B e C, 

respectivamente). Como observado nas figuras, os resultados obtidos demonstraram 

o mesmo perfil em ambos os parâmetros. Conforme os resultados obtidos pela two-

way ANOVA, tanto a administração de reserpina, como a aplicação do protocolo de 

estimulação tem efeito significativo sobre o score nociceptivo (respectivamente, 

F3,124=48,56 p<0,0001 e F3,124=11,63 p<0,0001) e sobre o tempo gasto em 

comportamento nocifensivo (respectivamente, F3,124=12,25 p<0,0001 e F3,124=3,350 

p=0,0213). E de acordo com o pós-teste de Tukey, a administração de reserpina 

provocou aumento significativo da sensibilidade mecânica do 3º ao 7º dia, tanto 

quando comparado à medida basal, como quando comparado ao grupo Veículo. 

Assim como observado para a sensibilidade mecânica cutânea, o protocolo de 

múltiplas sessões de estimulação foi capaz de restaurar a sensibilidade do grupo 

Reserpina+ECM, alcançando níveis similares ao basal e ao grupo Veículo+Sham com 

a aplicação da última sessão. A falsa estimulação foi incapaz de alterar o aumento da 

sensibilidade induzida pela reserpina (Reserpina+Sham), com os valores 
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permanecendo significativamente maiores (medida Pós) quando comparada à sua 

medida basal e ao grupo Veículo+Sham. No entanto, diferentemente do que foi 

observado para a sensibilidade mecânica cutânea, a aplicação deste protocolo de 

estimulação não resultou em efeito antinociceptivo no grupo Veículo. 

 

Figura 4  Efeito da aplicação de múltiplas sessões de estimulação do córtex motor 
(ECM) sobre a sensibilidade mecânica de ratos submetidos a depleção 
monoaminérgica (Reserpina) e do grupo Veículo. 
No gráfico A está representado o limiar de sensibilidade mecânica obtido através de 
monofilamentos de von Frey. Os gráficos B e C mostram dois parâmetros obtidos com o teste 
de PinPrick. Os dados representam a média ± e.p.m. Two-way ANOVA, seguido pelo teste de 
Tukey, * p<0,05 quando comparado aos grupos indicados. 

 

4.4 Efeito da estimulação do córtex motor sobre os níveis de proteínas associadas à 
neuroplasticidade no corno posterior da medula espinal 

A figura 5 mostra o efeito da aplicação de sessões única e múltiplas de ECM 

sobre os níveis de BDNF, GDNF, CDNF e TNF- . De acordo com a estatística 

ANOVA, os níveis de BDNF foram alterados significativamente (F3,16=13,69 p=0,0001) 
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no modelo de fibromialgia e nos grupos Veículo (F2,12=8,804 p=0.0044). Segundo o 

pós-teste de Tukey, notou-se que, na medula espinal, a depleção monoaminérgica 

(Reserpina+Sham) induziu uma diminuição significativa nos níveis de BDNF quando 

comparado ao grupo Veículo+Sham. Os resultados demonstram que a ECM foi capaz 

de restaurar os níveis de BDNF nos grupos tratados com reserpina apenas quando 

aplicada com o protocolo de sessões múltiplas (Reserpina+ECM(5X) vs. 

Reserpina+Sham). Além disso, os níveis de BDNF alcançados com múltiplas sessões 

de ECM foi significativamente maior quando comparado ao grupo submetido à uma 

única sessão (Reserpina+ECM(5X) vs. Reserpina+ECM). Interessantemente, em 

animais tratados com veículo, o protocolo de sessões múltiplas de ECM também foi 

capaz de induzir aumento significativo nos níveis de BDNF quando comparado ao 

grupo que recebeu apenas uma sessão (Veículo+ECM(5X) vs. Veículo+ECM). 

Os níveis de GDNF, CDNF e TNF-  não sofreram alteração significativa em 

decorrência da estimulação nos animais submetidos ao modelo de fibromialgia 

(F3,16=0,7836 p=0,5203; F3,16=0,4081 p=0,7493; F3,16=0,2562 p=0,8558). Também 

não houve efeito dos protocolos de estimulação em animais dos grupos Veículo 

(Kruskal-Wallis=0,560 p=0,7825; F2,12=0,0184 p=0,9817; F2,12=0,1353 p=0,8747).  
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Figura 5  Níveis de BDNF, GDNF, CDNF e TNF- posterior da medula 
espinal de ratos submetidos ao modelo de fibromialgia e tratados com estimulação 
elétrica do córtex motor (ECM).  
Os gráficos A, B, C e D representam respectivamente BDNF, GDNF, CDNF e TNF-
imagens acima dos gráficos C e D correspondem a blots representativos. Os dados 
representam a média ± e.p.m. **p<0,01 e ***p<0,001 quando comparado aos grupos 
indicados. (ANOVA, seguido pelo teste de Tukey). 

 

A figura 6 ilustra o efeito dos protocolos de estimulação sobre os níveis de GFAP 

e OX-42 no modelo de fibromialgia e em grupos Veículo. Segundo a ANOVA, não 

houve diferença estatística nos níveis de GFAP e OX-42 no modelo de fibromialgia 

(F3,16=0,2839 p=0,8363; F3,16=0,5129 p=0,6792), tampouco nos grupos Veículo 

(Kruskal-Wallis=1,820 p=0,4441; F2,12=0,6265 p=0,5511). 
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Figura 6  Níveis de GFAP e OX-42 no corno posterior da medula espinal de ratos 
submetidos ao modelo de fibromialgia e tratados com estimulação elétrica do córtex 
motor (ECM).  
Os gráficos A e B representam respectivamente GFAP e OX-42. As imagens acima dos 
gráficos correspondem a blots representativos. Os dados representam a média ± e.p.m. 
(ANOVA). 

 

A figura 7 mostra o efeito da estimulação sobre o receptor TrkB, sendo os níveis 

da isoforma completa (A) e truncada (C), a fosforilação da forma completa (B) e a 

proporção entre as isoformas (D). Segundo a ANOVA, os protocolos de estimulação 

não tem efeito sobre os níveis de ambas isoformas no modelo de fibromialgia (TrkB: 

F=3,16=0,0998 p=0,9590; TrkB.T1: F=3,16=0,6967 p=0,5675) ou nos grupos Veículo 

(TrkB: F=2,12=0,1295 p=0,8798; TrkB.T1: F=2,12=0,4020 p=0,6777). Do mesmo modo, 

a ANOVA não mostrou diferença estatística para a proporção entre as isoformas 

completa e truncada no modelo de fibromialgia e nos grupos Veículo (F3,16=0,3896 

p=0,7621; F2,12=0,2413 p=0,7893). No entanto, a ANOVA revelou o efeito da 

estimulação sobre a fosforilação da isoforma completa do receptor TrkB no modelo de 

fibromialgia (F3,16=3,547 p=0,0385) mas não nos grupos Veículo (F2,12=1,818 

p=0,2043). O teste de Tukey revelou que a aplicação de múltiplas sessões de 

estimulação no modelo de fibromialgia (Reserpina+ECM(5X)) reduz significativamente 

a fosforilação do receptor TrkB quando comparado aos grupos Veículo+Sham e 

Reserpina+Sham. 
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Figura 7  Níveis das isoformas completa e truncada do receptor TrkB, fosforilação 
da isoforma completa e proporção entre as isoformas no corno posterior da medula 
espinal de ratos submetidos ao modelo de fibromialgia e tratados com estimulação 
elétrica do córtex motor (ECM).  
Os gráficos A e B representam os níveis das isoformas completa e truncada, respectivamente. 
O gráfico C representa a fosforilação da isoforma completa do receptor TrkB e o gráfico D 
representa a proporção entre os níveis das duas isoformas. As imagens acima dos gráficos 
correspondem a blots representativos. Os dados representam a média ± e.p.m. *p<0,05 
quando comparado aos grupos indicados. (ANOVA, seguido pelo teste de Tukey). 

 

Na figura 8, os gráficos representam a fosforilação e os níveis de AKT e ERK-

1/2, sendo: (A) AKT total, (B) fosforilação de AKT, (C) ERK-1/2 total e (D) fosforilação 

de ERK-1/2. Segundo a estatística ANOVA, não houve alteração nos níveis das 
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proteínas AKT (F3,16=0,3067 p=0,8202) e ERK-1/2 (F3,16=0,9552 p=0,4376), tampouco 

na fosforilação das mesmas (pAKT: F3,16=0,4399 p=0,7276 e pERK-1/2: F3,16=2,225 

p=0,1248) em decorrência da aplicação de ECM no modelo de fibromialgia. 

Do mesmo modo a estatística ANOVA não detectou diferença significativa nos 

níveis totais ou na fosforilação de AKT (F2,12=0,2413 p=0,7894 e F2,12=0,0594 

p=0,9425, respectivamente total e fosforilada), bem como nos níveis totais e 

fosforilação de ERK-1/2 (F2,12=0,1120 p=0,8950 e F2,12=1,631 p=0,2363, total e 

fosforilada, respectivamente) em decorrência da aplicação de ECM em animais dos 

grupos Veículo. 
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Figura 8  Fosforilação e níveis de AKT e ERK-1/2 no corno posterior da medula 
espinal de ratos submetidos ao modelo de fibromialgia e tratados com estimulação 
elétrica do córtex motor (ECM).  
Os gráficos A e C representam os níveis de AKT e ERK-1/2, respectivamente. Os gráficos B 
e D representam respectivamente a fosforilação de AKT e ERK-1/2. As imagens acima dos 
gráficos correspondem a blots representativos. Os dados representam a média ± e.p.m. 
(ANOVA). 

 

4.5 Efeito da estimulação do córtex motor sobre os níveis de proteínas associadas à 
neuroplasticidade na PAG 

A figura 9 mostra o efeito da aplicação de ECM sobre os níveis de BDNF (A), 

GDNF (B), CDNF (C) e TNF-  (D) na PAG. A análise estatística conduzida nos grupos 

Veículo e no modelo de fibromialgia demonstrou que os níveis de BDNF não se 

alteraram pela aplicação dos protocolos de ECM (F2,9=0,0070 p=0,9930; F3,12=1,438 
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p=0,2804). No entanto, enquanto os níveis de GDNF não sofreram alteração 

significativa no modelo de fibromialgia (F3,16=0,3049 p=0,8214), a aplicação de ECM 

causou um alteração significativa nos grupos Veículo (F2,12=3,993 p=0,0469). De 

acordo com o teste de Tukey, os níveis de GDNF são significativamente maiores no 

grupo submetido a uma única aplicação de ECM, quando comparados ao grupo 

Veículo+Sham, bem como quando comparados ao grupo tratado com cinco sessões 

de ECM. Não houve diferença significativa entre os níveis de GDNF do grupo Sham e 

do grupo submetido à cinco sessões de ECM. 

Com relação aos níveis do fator neurotrófico CDNF, representados no gráfico C, 

a estatística ANOVA não demostrou efeito significativo dos protocolos de ECM no 

modelo de fibromialgia (F3,16=1,071 p=0,3893) ou nos grupos Veículo (F2,12=2,568 

p=0,1179). 

Similarmente, os níveis de TNF-  não foram alterados pela aplicação de ECM 

nos grupos do modelo de fibromialgia (F3,16=0,5620 p=0,6478), nem nos grupos 

Veículo (F2,12=0,3637 p=0,7025). 

 



44

 

Figura 9  Níveis de BDNF, GDNF, CDNF e TNF- a substância cinzenta 
periaquedutal (PAG) de ratos submetidos ao modelo de fibromialgia e tratados com 
estimulação elétrica do córtex motor (ECM). 
Os gráficos A, B, C e D representam respectivamente BDNF, GDNF, CDNF e TNF-
imagens acima dos gráficos C e D correspondem a blots representativos. Os dados 
representam a média ± e.p.m. (ANOVA, seguido pelo teste de Tukey). 

 

A figura 10 demonstra o efeito dos protocolos de ECM sobre os níveis das 

proteínas gliais GFAP (A) e OX-42 (B) na PAG. De acordo com a estatística ANOVA, 

não houve diferença significativa nos níveis de GFAP no modelo de fibromialgia 

(F3,16=1,796 p=0,1886). No entanto, houve alteração significativa causada pela ECM 

nos grupos Veículo (F2,12=6,068 p=0,0151), sendo, de acordo com o teste de Tukey, 

uma diminuição nos níveis de GFAP no grupo tratado com cinco sessões de ECM 

quando comparado ao grupo Sham. 

Com relação aos níveis de OX-42, não houve alteração significativa no modelo 

de fibromialgia (F3,16=0,6517 p=0,5934) ou nos grupos Veículo (F2,12=1,972 p=0,1818). 
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Figura 10  Níveis de GFAP e OX-42 na substância cinzenta periaquedutal (PAG) de 
ratos submetidos ao modelo de fibromialgia e tratados com estimulação elétrica do 
córtex motor (ECM).  
Os gráficos A e B representam respectivamente GFAP e OX-42. As imagens acima dos 
gráficos correspondem a blots representativos. Os dados representam a média ± e.p.m. 
*p<0,05 quando comparado aos grupos indicados. (ANOVA, seguido pelo teste de Tukey). 

 

A figura 11 mostra o efeito dos protocolos de ECM sobre os níveis das isoformas 

completa (A) e truncada (C) do receptor TrkB, além da fosforilação da isoforma 

completa (B) e da proporção entre as isoformas (D). Nos grupos Veículo, os protocolos 

de ECM não alteraram os níveis das isoformas do receptor TrkB (TrkB: F2,12=0,3467 

p=0,7139; TrkB.T1: F2,12=1,880 p=0,1949), nem da proporção entre elas (F2,12=0,7964 

p=0,4734) ou da fosforilação da isoforma completa (F2,12=0,2747 p=0,7645). Do 

mesmo modo, de acordo com a estatística ANOVA, não houve alteração induzida 

pelos protocolos de ECM no modelo de fibromialgia, tanto na fosforilação da isoforma 

completa (F3,16=0,4824 p=0,6991), como nos níveis das isoformas (TrkB: F3,16=0,1938 

p=0,8991; TrkB.T1: F3,16=1,406 p=0,2776) ou na proporção entre elas (F3,16=1,386 

p=0,2832). 
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Figura 11  Níveis das isoformas completa e truncada do receptor TrkB, fosforilação 
da isoforma completa e proporção entre as isoformas na substância cinzenta 
periaquedutal (PAG) de ratos submetidos ao modelo de fibromialgia e tratados com 
estimulação elétrica do córtex motor (ECM).  
Os gráficos A e C representam os níveis das isoformas completa e truncada, respectivamente. 
O gráfico B representa a fosforilação da isoforma completa do receptor TrkB e o gráfico D 
representa a proporção entre os níveis das duas isoformas. As imagens acima dos gráficos 
correspondem a blots representativos. Os dados representam a média ± e.p.m. (ANOVA). 

 

Na figura 12 estão representados os níveis das proteínas AKT (A) e ERK-1/2 (C) 

e das formas fosforiladas pAKT (B) e pERK-1/2 (D). De acordo a estatística ANOVA, 

a aplicação dos protocolos de ECM no modelo de fibromialgia não alterou os níveis 

de AKT (F3,16=0,4275 p=0,7360) ou ERK-1/2 (F3,16=0,6853 p=0,5740), tampouco seus 

status de fosforilação (pAKT: F3,16=1,606 p=0,2274; pERK-1/2: F3,16=1,477 p=0,2584). 
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Já nos grupos Veículo, enquanto os níveis totais de AKT (F2,12=1,104 p=0,3629) 

e ERK-1/2 (F2,12=2,145 p=0,1597) não foram alterados pela aplicação de ECM, 

alterações significativas foram detectadas na fosforilação de AKT (F2,12=2,983 

p=0,0888) e na fosforilação de ERK-1/2 (F2,12=5,005 p=0,0263). Em ambos os casos, 

o teste de Tukey revelou uma diminuição significativa no grupo submetido a cinco 

aplicações de ECM quando comparado ao grupo Sham.  

 

Figura 12  Fosforilação e níveis de AKT e ERK-1/2 na substância cinzenta 
periaquedutal (PAG) de ratos submetidos ao modelo de fibromialgia e tratados com 
estimulação elétrica do córtex motor (ECM).  
Os gráficos A e C representam os níveis de AKT e ERK-1/2, respectivamente. Os gráficos B 
e D representam respectivamente a fosforilação de AKT e ERK-1/2. As imagens acima dos 
gráficos correspondem a blots representativos. Os dados representam a média ± e.p.m. 
*p<0,05 quando comparado aos grupos indicados. (ANOVA, seguido pelo teste de Tukey). 
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4.6 Efeito da estimulação do córtex motor sobre os níveis de proteínas associadas à 
neuroplasticidade no ACC 

Na figura 13 estão representados os níveis das neurotrofinas BDNF, GDNF e 

CDNF, bem como da citocina TNF- . Como ilustrado no gráfico A, houve uma 

alteração significa nos níveis de BDNF no modelo de fibromialgia (Kruskal-

Wallis=8,554 p=0,0358), mas sem alteração nos grupos Veículo (F2,9=2,065 

p=0,1696). De acordo como o pós-teste de Dunn, a aplicação de uma única sessão 

de ECM proporcionou um aumento significativo nos níveis de BDNF quando 

comparados ao grupo Veículo+Sham. Já as neurotrofinas GDNF e CDNF não foram 

alteradas pela aplicação dos protocolos de ECM tanto no modelo de fibromialgia 

(GDNF: F3,16=1,418 p=0,2742 e CDNF: F3,16=0,5392 p=0,6622) quanto nos grupos 

Veículo (GDNF: F2,12=0,5230 p=0,6057 e CDNF: F2,12=1,196 p=0,3361). 

Do mesmo modo, os níveis da citocina TNF-

protocolos de ECM no modelo de fibromialgia (F3,16=0,2345 p=0,8710) e nos grupos 

Veículo (F2,12=0,5085 p=0,6138). 
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Figura 13  Níveis de BDNF, GDNF, CDNF e TNF- no córtex cingulado anterior 
(ACC) de ratos submetidos ao modelo de fibromialgia e tratados com estimulação 
elétrica do córtex motor (ECM).  
Os gráficos A, B, C e D representam respectivamente BDNF, GDNF, CDNF e TNF-
imagens acima dos gráficos C e D correspondem a blots representativos. Os dados 
representam a média ± e.p.m. *p<0,05 quando comparado aos grupos indicados. (ANOVA ou 
Kruskal-Wallis, seguido pelo teste de Dunn). 

 

Na figura 14, os gráficos A e B representam respectivamente os níveis das 

proteínas gliais GFAP e OX-42. De acordo com a estatística ANOVA, a aplicação de 

ECM induziu alterações significativas nos níveis de GFAP apenas no modelo de 

fibromialgia (F3,15=3,296 p=0,0496), mas não nos grupos Veículo (F2,12=1,738 

p=0,2173). Tal diferença no modelo de fibromialgia, de acordo com o pós-teste de 

Tukey, corresponde a um aumento nos níveis de GFAP no grupo Reserpina+Sham, 

quando comparado ao grupo Veículo+Sham. 
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Com relação ao níveis da proteína OX-42, a estatística ANOVA não demonstrou 

diferença significativa no modelo de fibromialgia (F3,16=0,0954 p=0,9614) ou nos 

grupos Veículo (F2,12=0,1193 p=0,8886). 

Figura 14  Níveis de GFAP e OX-42 no córtex cingulado anterior (ACC) de ratos 
submetidos ao modelo de fibromialgia e tratados com estimulação elétrica do córtex 
motor (ECM).  
Os gráficos A e B representam respectivamente GFAP e OX-42. As imagens acima dos 
gráficos correspondem a blots representativos. Os dados representam a média ± e.p.m. 
*p<0,05 quando comparado aos grupos indicados. (ANOVA, seguido pelo teste de Tukey). 

 

Na figura 15 estão representados os níveis do receptor TrkB em suas isoformas 

completa e truncada (gráficos A e C respectivamente), além da fosforilação da 

isoforma completa do receptor TrkB (B) e da proporção entre as duas isoformas (D). 

De acordo com a estatística ANOVA, não houve alteração na fosforilação ou na 

quantidade total da isoforma completa do receptor TrkB no modelo de fibromialgia 

(pTrkB: F3,16=0,8266 p=0,4983 e TrkB: F3,16=0,4112 p=0,7472), bem como nos grupos 

Veículo (pTrkB: F2,12=0,5250 p=0,6046 e TrkB: F2,12=2,158 p=0,1583). Similarmente, 

não houve diferença significativa nos níveis de isoforma truncada (Kruskal-

Wallis=1,126 p=0,7709) e da proporção entre as isoformas (Kruskal-Wallis=0,9886 

p=0,8040) no modelo de fibromialgia, tampouco nos grupos Veículo (TkrB.T1: 

F2,12=0,5972 p=0,5659 e TrkB.T1/TrkB: F2,12=0,3036 p=0,7436). 
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Figura 15  Níveis das isoformas completa e truncada do receptor TrkB, fosforilação 
da isoforma completa e proporção entre as isoformas no córtex cingulado anterior 
(ACC) de ratos submetidos ao modelo de fibromialgia e tratados com estimulação 
elétrica do córtex motor (ECM). 
Os gráficos A e C representam os níveis das isoformas completa e truncada, respectivamente. 
O gráfico B representa a fosforilação da isoforma completa do receptor TrkB e o gráfico D 
representa a proporção entre os níveis das duas isoformas. As imagens acima dos gráficos 
correspondem a blots representativos. Os dados representam a média ± e.p.m. (ANOVA ou 
Kruskal-Wallis). 

 

Na figura 16, os gráficos representam sequencialmente os níveis e a fosforilação 

das proteínas AKT e ERK-1/2. Como observado nos gráficos A e C, os níveis de AKT 

e ERK-1/2, não sofreram alteração significativa no modelo de fibromialgia (AKT: 

F3,16=1,646 p=0,2184 e ERK-1/2: F3,16=0,4032 p=0,7527), nem nos grupos Veículo 
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(AKT: F2,12=1,422 p=0,2792 e ERK-1/2: F2,12=0,5774 p=0,5762). Porém, enquanto a 

fosforilação das proteínas não tiveram alteração significativa no modelo de 

fibromialgia (pAKT: F3,16=1,689 p=0,2094 e pERK-1/2: F3,16=1,151 p=0,3590), houve 

uma alteração significativa na fosforilação de AKT nos grupos Veículo (F2,12=3,867 

p=0,0506). De acordo com o pós-teste de Tukey, a aplicação de cinco sessões de 

ECM resultou em uma diminuição significativa quando comparado ao grupo Sham. No 

entanto, nos grupos controle, a fosforilação de ERK-1/2 não seguiu o mesmo padrão 

de AKT, permanecendo inalterada (F2,12=2,553 p=0,1192). 
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Figura 16  Fosforilação e níveis de AKT e ERK-1/2 no córtex cingulado anterior 
(ACC) de ratos submetidos ao modelo de fibromialgia e tratados com estimulação 
elétrica do córtex motor (ECM).  
Os gráficos A e C representam os níveis de AKT e ERK-1/2, respectivamente. Os gráficos B 
e D representam respectivamente a fosforilação de AKT e ERK-1/2. As imagens acima dos 
gráficos correspondem a blots representativos. Os dados representam a média ± e.p.m. 
(ANOVA, seguido pelo teste de Tukey). 
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5 DISCUSSÃO 

O conjunto de resultados apresentados demonstram que a depleção 

farmacológica dos neurotransmissores monoaminérgicos induzem aumento na 

sensibilidade mecânica, que é revertida pela estimulação do córtex motor tanto 

através de um efeito agudo como também via efeito cumulativo. Interessantemente, o 

efeito cumulativo também ocorreu em animais normais , tratados com veículo. 

Adicionalmente, os dados demonstram que as alterações moleculares ocorrem de 

formas diferentes em regiões envolvidas no processamento da informação dolorosa. 

A estimulação do córtex motor demonstrou que a aplicação de uma única 

sessão foi capaz de reverter a hipersensibilidade induzida no modelo de fibromialgia, 

como observado pelo retorno do limiar mecânico aos níveis basais, bem como dos 

parâmetros nocifensivos obtidos no teste de PinPrick. O mesmo perfil de efeito 

antinociceptivo foi obtido sob o protocolo de múltiplas sessões, em que a mesma 

sessão diária foi administrada por 5 dias consecutivos. Neste caso, além de restaurar 

a sensibilidade dos animais submetidos ao modelo de fibromialgia, a estimulação 

promoveu um aumento significativo no limiar mecânico de animais que receberam 

apenas veículo. O efeito analgésico de ECM no modelo de fibromialgia se assemelha 

aos resultados obtidos anteriormente por nosso grupo, em que a aplicação de uma 

única sessão também foi capaz de restaurar os limiares nociceptivos em animais 

submetidos à constrição crônica do nervo isquiático, um modelo de neuropatia 

periférica38. Da mesma forma, os resultados são similares aos relatados por Lucas et 

al 72, em que a aplicação de ECM, com parâmetros semelhantes aos aqui utilizados, 

foi capaz de reverter a hiperalgesia térmica e mecânica induzidas por lesões 

eletrolíticas da medula espinal, um modelo de neuropatia central. O presente trabalho 

é o primeiro a mostrar a eficácia da estimulação do córtex motor na reversão da 

hipersensibilidade mecânica em um modelo animal de fibromialgia. 

No que tange o efeito observado no grupo Veículo, trabalhos prévios haviam 

demonstrado que a aplicação de uma sessão de ECM era capaz de aumentar o limiar 

de sensibilidade mecânico em animais intactos, ou seja, alterando o limiar fisiológico39; 

73. Porém, nos dados aqui apresentados, uma sessão de estimulação foi insuficiente 

para promover alterações de sensibilidade no grupo Veículo. Provavelmente, tais 

diferenças observadas para o efeito agudo de ECM em condições fisiológicas sejam 

decorrentes das diferentes metodologias empregadas na avaliação da sensibilidade. 
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No entanto er sido 

detectada apenas com o protocolo de múltiplas sessões sugere que estejam 

ocorrendo fenômenos neuroplásticos decorrentes da estimulação e que estes se 

acumulam ao longo das sessões para então se estabelecer neste efeito tardio. 

De fato, ocorre neuroplasticidade em decorrência do uso de técnicas 

neuromodulatórias, pois trabalhos conduzidos em humanos dão conta da manutenção 

do efeito analgésico por longos períodos após a aplicação29; 74, além de ser 

demonstrada a indução de alterações na excitabilidade cortical75. Assim, 

provavelmente, esta neuroplasticidade seja o principal mecanismo por trás dos efeitos 

analgésicos da estimulação do córtex motor na dor crônica de diversas etiologias. E 

muito embora a abordagem invasiva de estimulação não seja aplicada para o 

tratamento da fibromialgia, nossos dados corroboram os bons resultados encontrados 

com a aplicação de TMS e tDCS no córtex motor28; 29; 74; 76. 

Para entender com mais detalhes a neuroplasticidade associada ao efeito da 

estimulação do córtex motor na fisiopatologia da dor, três regiões do sistema nervoso 

foram selecionadas com base em suas importâncias em diferentes aspectos do 

processamento da informação dolorosa: o corno posterior da medula espinal, a 

substância cinzenta periaquedutal e o córtex cingulado anterior. Nestas regiões, foram 

avaliadas proteínas envolvidas em algum aspecto da neuroplasticidade, sendo elas 

as neurotrofinas BDNF, GDNF e CDNF, a citocina TNF-

e OX-42, o receptor TrkB e as proteínas de sinalização AKT e ERK-1/2. 

No corno posterior da medula espinal, onde se estabelece a primeira sinapse 

do sistema somatossensorial e ocorre a primeira modulação da informação 

nociceptiva, as evidências mostram que BDNF está envolvido com a gênese e 

manutenção da dor. Seus níveis encontram-se elevados em modelos de dor 

neuropática, e a administração intratecal em animais normais provoca hiperalgesia 

térmica e alodinia mecânica77; 78. No entanto, nossos resultados mostram que ao 

contrário do que ocorre nestes modelos de dor crônica, os níveis de BDNF foram 

significativamente reduzidos no modelo de fibromialgia, sugerindo que no contexto de 

uma disfunção dos circuitos nociceptivos medulares somado à ausência de 

inflamação ou lesão, a presença de dor está associado a diminuição nos níveis de 

BDNF. Além disso, ao reestabelecer níveis endógenos de BDNF, os resultados 
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sugerem que a aplicação de múltiplas sessões de ECM esteja com isso, 

reestabelecendo o funcionamento normal dos circuitos. 

Outra neurotrofina associada à fisiopatologia da dor, GDNF, parece agir na 

medula espinal, de maneiras diferentes dependendo do contexto. Enquanto a indução 

de inflamação articular acarreta na diminuição dos níveis de GDNF paralelamente ao 

desenvolvimento de hiperalgesia79, modelos de dor neuropática estão associados ao 

aumento da expressão do RNAm e da síntese de GDNF80. Porém, no modelo de 

fibromialgia, não houve alteração nos níveis de GDNF, tampouco em decorrência da 

ECM, sugerindo que na medula espinal, GDNF não desempenhe papel relevante na 

dor associada à disfunção de sistemas monoaminérgicos, bem como no efeito 

antinociceptivo da ECM.  

Apesar de bem estabelecido como um fator neuroprotetor de neurônios 

dopaminérgicos, os mecanismos exatos envolvidos no efeito de CDNF são pouco 

compreendidos81. Evidências recentes apontam para mecanismos de resposta ao 

estresse do retículo endoplasmático82. Ainda, não há nenhum relato acerca do papel 

deste fator neurotrófico na neurobiologia da dor, ou mesmo da sua detecção na 

medula espinal. De acordo com os resultados obtidos, a depleção monoaminérgica 

não alterou os níveis basais de CDNF, tampouco houve alteração em decorrência da 

ECM, sugerindo que esta neurotrofina não desempenhe função neste modelo de dor 

e no efeito terapêutico da ECM. 

A citocina TNF- -inflamatório, e por estar 

aumentada em modelos de dor inflamatória e neuropática83; 84, mas também vem 

sendo demonstrada sua importância na função sináptica em condições fisiológicas85; 

86. Em nossos resultados, não foram observadas alterações nos níveis de TNF-

medula espinal, tanto em decorrência da depleção monoaminérgica, quanto da 

aplicação dos protocolos de ECM. Apesar de não possuir componente lesivo ou 

inflamatório, já foi demonstrada alteração de TNF-  neste modelo de fibromialgia, 

porém em outras regiões do sistema nervoso (hipocampo e córtex) e na fase inicial 

da depleção monoaminérgica (2 dias após a última injeção de reserpina)87. Logo, TNF-

neuroplasticidade associada ao protocolo múltiplo de ECM. 

Astrócitos e micróglias desempenham papel importante na dor de origem 

inflamatória e neuropática88; 89, inclusive através da síntese e liberação de substâncias 
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como TNF- e BDNF90. Através da avaliação dos níveis das proteínas gliais 

especificas, GFAP e OX-42, é possível inferir os estado de ativação destas células. 

Os resultados mostraram que não houve alteração no níveis de GFAP ou OX-42 na 

medula espinal, em decorrência da indução do modelo de fibromialgia ou como efeito 

da ECM. Isto sugere que ao contrário de outros modelos de dor crônica, ambas células 

gliais não desempenham papel relevante na dor induzida pela disfunção dos sistemas 

monoaminérgicos, e que provavelmente não foram a origem do BDNF induzido pela 

ECM. 

Diferentemente da literatura que demonstra o aumento da fosforilação do 

receptor TrkB na medula espinal paralelamente a indução da dor em diversos modelos 

experimentais91; 92, nossos resultados mostram que tal relação não é estabelecida no 

modelo de fibromialgia. Porém, a fosforilação do receptor TrkB mostrou-se diminuída 

no grupo submetido à depleção monoaminérgica após o protocolo de sessões 

múltiplas de ECM, sugerindo o envolvimento deste mecanismo no efeito 

antinociceptivo observado. Ainda se tratando da fosforilação de TrkB, seria esperado 

a detecção de um aumento na sua fosforilação refletindo o aumento de BDNF 

encontrado, uma vez que esta seria a sequência de eventos mais comum53. 

Tal discrepância poderia ser explicada por um aumento paralelo nos níveis da 

isoforma truncada e sua proporção com a isoforma completa56. Porém nossos 

resultados não demonstraram tais alterações relacionadas à isoforma truncada, mas, 

por ser diferencialmente sintetizado em neurônios e células gliais, e a técnica de 

western blot não discernir a origem celular das proteínas, há a possibilidade de um 

aumento da isoforma truncada em astrócitos concomitante a uma diminuição em 

neurônios. E assim, apesar de não contar com efeito dominante negativo do receptor 

truncado no neurônio, seu aumento nos astrócitos causaria um efeito sequestrante de 

BDNF56, com consequente diminuição na atividade do receptor.  

A literatura demonstra uma clara associação entre o aumento da fosforilação 

das proteínas AKT e ERK-1/2 e a geração de hipersensibilidade dolorosa92; 93; 94; 95. 

No entanto, não foi detectada alteração na fosforilação de ambas no modelo de 

fibromialgia. Uma vez que estas proteínas podem ser recrutadas por vias de 

sinalização redundantes do receptor TrkB96, bem como de outros receptores97, é 

provável que a modulação compensatória de tais vias seja responsável pela 
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inalteração em suas fosforilações simultaneamente à diminuição observada no 

receptor TrkB após a aplicação do protocolo múltiplo de ECM. 

A substância cinzenta periaquedutal é uma região de indiscutível importância 

na neurobiologia da dor, recebendo projeções ascendentes do corno posterior da 

medula espinal, mas também descendentes de várias regiões corticais como o ACC. 

A PAG compõem junto com outras estruturas mesencefálicas e pontinas (RVM, LC) o 

sistema descendente de controle da dor (inibitório e facilitatório)98; 99.  

As evidências indicam que parte do efeito analgésico da ECM é dependente da 

ativação dos mecanismos descendentes inibitórios40, e que em pacientes 

fibromiálgicos, o recrutamento de tais mecanismos é deficiente ou ineficaz19. Além do 

indubitável efeito analgésico imediato decorrente da ativação deste circuito, também 

vem sendo demonstrado a ocorrência de neuroplasticidade nestas estruturas98. Nesse 

sentido, foi demonstrado que a hipersensibilidade decorrente da inflamação periférica, 

é dependente de mecanismos facilitatórios desencadeados pela aumento dos níveis 

de BDNF na PAG e sua liberação no RVM100. Tal mecanismo facilitatório parece não 

ser um elemento comum na fisiopatologia da dor, pois no modelo de fibromialgia, o 

estabelecimento de hipersensibilidade não encontra paralelo nos níveis de BDNF 

encontrados na PAG. Ainda, o efeito da ECM também não está relacionado a esse 

mecanismo facilitatório dependente de BDNF, uma vez que os protocolos de ECM não 

acarretaram alteração nos níveis de BDNF. 

Apesar de estudos apontarem para a neurotrofina GDNF como portadora de 

efeitos pronociceptivos e antinociceptivos dependendo do contexto avaliado, não está 

claro o papel que esta desempenha na PAG101. Uma evidência aponta para um 

mecanismo antinociceptivo mediado pela via descendente noradrenérgica, onde a 

infusão de GDNF no locus ceruleus, reverteu a hipersensibilidade térmica e mecânica 

em um modelo de dor neuropática102. Nossos resultados demonstram um aumento 

nos níveis de GDNF apenas no grupo veículo submetido a uma única sessão de 

estimulação. Este rápido aumento observado como um efeito agudo da ECM, pode 

ser resultado do recrutamento de mecanismos de síntese proteica ou do 

processamento de pro-GDNF em forma madura, e desta maneira sendo a fonte 

endógena de GDNF para o locus ceruleus. 

Tal como ocorre para a medula espinal, não há relato na literatura acerca da 

síntese de CDNF na PAG, tampouco seu papel na processamento da informação 
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dolorosa nessa região. Nossos resultados, mostram que CDNF está presente na PAG, 

mas que não está envolvido com a fisiopatologia da dor induzida no modelo de 

fibromialgia, ou mesmo no efeito antinociceptivo da ECM. 

Assim como os resultados obtidos na medula espinal, os níveis da citocina 

TNF-  da PAG não foram alterados no modelo de fibromialgia, nem em função da 

aplicação dos protocolos de ECM. Embora a literatura demonstre um aumento 

duradouro de TNF- , em um modelo de dor neuropática103, e a contribuição 

desta citocina para o estabelecimento da hiperalgesia térmica em um modelo de 

doença de Parkinson104, a sua modulação na PAG não parece compor um mecanismo 

compartilhado por diferentes modelos de dor. 

Com relação ao envolvimento das células gliais na PAG e sua relação com a 

nocicepção, foi demonstrado através do mapeamento sistemático do sistema nervoso 

central que a ativação da micróglia pela lesão do nervo periférico se restringe à medula 

espinal, não havendo alteração em outras regiões, como a PAG105. Nossos dados 

corroboram este achado, uma vez que não houve alteração nos níveis de OX-42 em 

decorrência da depleção monoaminérgica, nem mesmo da aplicação de ECM. Já no 

que se refere ao envolvimento astrocitário na PAG com a modulação da dor, foi 

demonstrado no modelo de contrição crônica do nervo isquiático, um aumento nos 

níveis de GFAP por até 21 dias106, sugerindo o importante papel desta célula glial no 

processo de facilitação descendente da dor. No entanto, nossos dados sugerem não 

haver participação da facilitação desempenhada por astrócitos na PAG no modelo de 

fibromialgia, uma vez que não foi observada alterações nos níveis de GFAP. Porém, 

a diminuição significativa de GFAP no grupo veículo tratado com múltiplas sessões de 

ECM, sugere que o efeito antinociceptivo deste protocolo esteja associado à atrofia 

astrocitária e o consequente enfraquecimento do circuito facilitatório previamente 

citado. 

 No que se refere ao receptor TrkB, as evidências apontam sua presença na 

PAG, sendo inclusive co-expressos em neurônios BDNFérgicos que se projetam para 

o RVM107. Somada à essa evidência neuroanatômica, foi demonstrado um aumento 

na síntese de TrkB na PAG em decorrência de dor inflamatória induzida por CFA108. 

Embora estes indícios apontem para um papel de TrkB na neuroplasticidade 

atividade-dependente, nossos resultados indicam que este mecanismo não está 

envolvido no modelo de depleção monoaminérgica e no efeito de ECM, uma vez que 



60

não foi observada alteração na síntese da isoformas do receptor ou na sua 

fosforilação. 

O único relato na literatura envolvendo a proteína ERK-1/2 na PAG e 

nocicepção, mostra uma diminuição da fosforilação sem alteração na sua quantidade 

total109. Estes dados, obtidos em um modelo de neuropatia induzida por 

quimioterápico, diferem dos nossos resultados obtidos com o modelo de fibromialgia, 

pois não há alteração na fosforilação de ERK-1/2 como consequência da indução 

deste modelo. Apesar de não haver nenhum dado relacionando nocicepção e AKT na 

PAG, e por serem proteínas sequencialmente ativadas, seria provável que se 

encontrasse o mesmo perfil de resposta em ambas, desde que provenientes da 

mesma célula. De acordo com isso, a diminuição da fosforilação de AKT e ERK-1/2 

observada no grupo veículo após a aplicação de sessões múltiplas de ECM, somado 

ao fato de serem proteínas associadas com mecanismos de potenciação sináptica, 

sugere que tal efeito de ECM esteja culminando com a depressão sináptica dos 

circuitos facilitatórios da PAG. 

O córtex cingulado anterior é uma importante região da matriz da dor, 

principalmente no que tange as dimensões afetivo/emocionais. Apesar de estudos já 

terem demonstrado a existência de neurônios nociceptivos no ACC110; 111, esta é uma 

área que se destaca pelas conexões com outras porções corticais como a ínsula e o 

córtex motor, e regiões subcorticais como a amídala, tálamo e PAG112. O papel do 

ACC na neurobiologia da dor vem sendo extensivamente estudado e um grande 

volume de achados experimentais demonstram sua dinâmica neuroplasticidade. 

Levando em consideração o envolvimento de BDNF com a neuroplasticidade, 

é esperado que hajam alterações em modelos de dor. De fato, tais alteração já foram 

reportadas, porém de formas opostas nos contextos inflamatórios e neuropáticos. 

Enquanto na inflamação induzida por CFA foi encontrado um aumento robusto nos 

níveis de BDNF concomitantemente ao aumento no número de células 

imunomarcadas no ACC113, o inverso ocorreu no modelo de constrição crônica do 

nervo isquiático, em que houve uma diminuição no níveis de BDNF114. Ainda, 

diferentemente destas situações, nossos dados mostram que no modelo de 

fibromialgia, não houve alteração alguma nos níveis de BDNF. Interessantemente, a 

aplicação de uma única sessão de ECM levou ao aumento dos níveis de BDNF no 

grupo reserpina. No entanto, como este efeito de ECM não foi observado no grupo 
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veículo, é provável que esteja ocorrendo o sinergismo entre mecanismos 

neuroplásticos decorrentes do modelo e da ECM. 

Com relação ao fator neurotrófico GDNF, similarmente ao encontrado em um 

modelo de dor oncológica115 em que os níveis de GDNF no ACC não se alteram a 

despeito do desenvolvimento da hipersensibilidade, no modelo de fibromialgia 

também não houve alteração desta neurotrofina. Adicionalmente, os níveis de GDNF 

não foram alterados em função da aplicação de ECM, sugerindo não haver também 

relação com efeito terapêutico observado. 

No que diz respeito a outra neurotrofina avaliada neste trabalho, CDNF, 

semelhantemente às estruturas previamente discutidas, a literatura é escassa, 

havendo apenas um relato que reporta a presença de CDNF no ACC, mas sem 

qualquer relação à nocicepção116. Nossos dados corroboram com a presença desta 

neurotrofina no ACC, porém mostra que a mesma não está envolvida com a 

hipersensibilidade no modelo de fibromialgia ou com o efeito terapêutico de ECM. 

No que se refere à citocina TNF-

papel facilitador na eficácia sináptica, estando seus níveis aumentados no ACC após 

a indução de dor inflamatória117. Adicionalmente, foi relatado que o aumento dos 

níveis de TNF- no ACC está relacionado ao componente afetivo da dor118. No 

entanto, no modelo de fibromialgia os níveis de TNF-  não foram alterados, indicando 

que esta citocina não desempenhe papel relevante nesta condição experimental. Do 

mesmo modo, não sendo importante para o efeito terapêutico da ECM, pois a 

aplicação destes protocolos não ocasionou alteração nos níveis desta citocina. 

As células gliais podem desempenhar importantes papéis relacionados à 

neuroplasticidade evocada por modelos de dor crônica em estruturas supra-espinais. 

Embora a micróglia seja ativada na medula espinal após a lesão do nervo periférico, 

a avaliação sistemática de áreas envolvidas com o processamento da informação 

dolorosa reportou a ausência de ativação destas células no ACC105. Ainda, foi 

demonstrado através de registros eletrofisiológicos, que a inibição farmacológica da 

micróglia não altera a plasticidade sináptica induzida pelos protocolos 

experimentais119. Nossos dados mostram que não houve alteração nos níveis de OX-

42 no modelo de fibromialgia, neste sentido corroborando que a atividade dessas 

células no ACC não estão envolvidas na manutenção da dor, e tampouco estão 
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envolvidas com a neuroplasticidade associada ao efeito terapêutico da ECM, pois os 

níveis de OX-42 também permaneceram inalterados nesses grupos. 

Já com relação aos astrócitos, similarmente ao relatado para modelos de dor 

inflamatória120 e neuropática121, em que há um aumento nos níveis de GFAP no ACC, 

observamos um aumento nos níveis desta proteína astrocitária no modelo de 

fibromialgia. Adicionalmente, observamos em nossos resultados, que a aplicação de 

ECM foi capaz de impedir o aumento nos níveis de GFAP decorrentes da depleção 

monoaminérgica, sugerindo que ao contrário da micróglia, no ACC, os astrócitos 

sejam as células gliais que desempenham um papel fundamental na modulação da 

dor. 

Sabe-se que a sinalização de BDNF através de seu receptor TrkB desempenha 

papel fundamental no estabelecimento de plasticidade sináptica em diversas regiões 

corticais e que o ACC está sujeito a tal plasticidade decorrente de modelos de dor 

crônica. Neste sentido, a literatura mostra que a lesão do nervo não só aumenta os 

níveis do receptor TrkB no ACC, como também sua ativação, pois o aumento paralelo 

da subunidade NR2B do receptor NMDA é revertida pelo tratamento com ciclotraxina 

B, um antagonista do receptor TkrB122. Além disso, a microinjeção do antagonista de 

TrkB no ACC reverte a alodinia térmica fria e inibe o comportamento aversivo 

relacionado ao aspecto afetivo da dor, evocada pela inflamação periférica113. No 

entanto, nossos dados mostram que tanto os níveis de TrkB, quanto sua fosforilação 

não se alteram no modelo de fibromialgia, ou mesmo como resultado da aplicação de 

ECM. Frente ao aumento dos níveis de BDNF observado no grupo Reserpina tratado 

com uma sessão de ECM, era esperado que houvesse aumento na fosforilação do 

receptor TrkB, porém há a possibilidade de que tal aumento de BDNF não tenha se 

refletido em aumento de liberação ou mesmo que tenha ocorrido o efeito sequestrante 

por parte da isoforma truncada, como discutido anteriormente. 

Considerando que a proteína ERK-1/2 é um importante elemento de sinalização 

do receptor TrkB, a ausência de alteração nos níveis de fosforilação de ERK-1/2 no 

ACC observado nos nossos resultados estão em concordância com a não-ativação 

do receptor TrkB. No entanto, tal ausência de ativação de ERK-1/2 no ACC difere dos 

relatos da literatura, que demonstram aumento nos níveis de fosforilação de ERK-1/2 

em modelos de dor neuropática orofacial123, pós-incisional124, inflamatória125 e com o 

aspecto afetivo da dor126. Além disso, também foi demonstrado que a ativação de 
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ERK-1/2 no ACC está envolvida diretamente com a indução e expressão de dor 

crônica127 através da indução e expressão de potenciação sináptica, mas não com a 

manutenção deste mecanismo neuroplástico, uma vez que a inibição de ERK-1/2 no 

ACC foi capaz de impedir a indução de LTP mas não de reverter a LTP já 

estabelecida128. 

Interessantemente, nossos resultados mostram que, embora os níveis e a 

fosforilação de AKT no ACC estejam inalteradas no modelo de fibromialgia, sua 

fosforilação diminuiu em decorrência do protocolo de múltiplas sessões de ECM no 

grupo veículo. Apesar de ser uma proteína downstream ao receptor TrkB e upstream 

à ERK-1/2, e por conseguinte esperado que acompanhasse o mesmo perfil de 

ativação de ambas, sabe-se que AKT pode ser ativada pela sinalização de outros 

receptores, sendo assim um importante elemento no crosstalk de diferentes vias de 

sinalização129. 

Em vias gerais, os resultados demonstram a capacidade da estimulação do 

córtex motor em reverter a hipersensibilidade induzida pela depleção monoaminérgica 

e, dão indícios do complexo processo de neuroplasticidade que ocorre em áreas 

associadas com o processamento da dor. Embora os resultados mostrem alterações 

inesperadas e não-lineares em algumas proteínas, eles reforçam a ideia de que deve 

estar ocorrendo um conjunto muito bem orquestrado de mecanismos de ajuste, uma 

verdadeira homeostasia/alostasia, que está por trás do claro efeito antinociceptivo da 

ECM. Como, patologia e tratamento, são tão associadas à alterações e adaptações 

neuroplásticas, este trabalho começa a pavimentar o caminho para entender de que 

maneira ocorre a interação entre as plasticidades, e assim, o estabelecimento de uma 

metaplasticidade. 
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6 CONCLUSÕES 

 

O modelo de fibromialgia induzido pela depleção monoaminérgica acarretou 

aumento da sensibilidade mecânica cutânea e profunda em ratos. A estimulação do 

córtex motor, aplicada através de protocolos de sessão única e de sessões múltiplas 

foi capaz de reverter a hipersensibilidade induzida pelo modelo de fibromialgia. Tanto 

a hipersensibilidade desencadeada pelo modelo empregado, como o efeito 

antinociceptivo da estimulação, encontrou paralelo em alterações moleculares nas 

regiões avaliadas. No corno posterior da medula espinal, BDNF e TrkB estão 

associados à hipersensibilidade e ao efeito antinociceptivo de ECM. Na PAG, os 

astrócitos, GDNF e a ativação de AKT e ERK-1/2 mostraram-se envolvidos apenas no 

efeito antinociceptivo de ECM. E, no ACC, enquanto a ativação de AKT parece estar 

envolvida apenas no efeito antinociceptivo da ECM, astrócitos e BDNF estão 

envolvidos com a hipersensibilidade e o efeito terapêutico de ECM. 
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